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1 Sayısı heryerde 
1 100_ pa~a 

....... ..., ______ ....., ______ ""-" ____ .......,.._. __ .... __ ... ________________ ..... ________ ..... ________________ ....., ____________ ....,. ________________ , ... ________ ................... ... 

1 ürk 9J _4.lman 
ticaret anlaşması 

Çekoslovakya meselesinin halli için 
Almanya Ingiltereye müracaat etti 

MtYızaııK<eırtell<a ır s<e>ınıa eırmıe~ lYı~eıre 

Anlaşnıan ı n yarın 

i rnzalannıası 

k uvvetle muhtemel 

lL(Q)IfiHdl ıraı ib> lUl 'ltaı De lb> n n ıvn U<a ırşoDaıdln Ye Dl1llgınan~ 
~©ış~elkn nn rııı nırıı IQ>DDd n ır©ı n~n n~ ~@ıre 

Almanyaya müstem ekele • -
13.:rlin. :!J - Anadolu Ajansı husu. 

si rn uha biri bildiriyor: .Menemenci. 
oğlu heyetinin müzakereleri her gün 
geı,; vakillerc kadar devam etmek. 
l~dir. Görüşmelerin inkişafına naza.. 
ran Türk • Alman ticaret anlaşması. 
nın bugün intaç edilerek Pazartesi gü. 
nü lmz.alanmnsı kuvvetle muhtemel -
dır. 

Dr. Aras 
Bükreşe 

gitti 

nin iadesi mümkün olacak 

Romanya Valde Kraliçesinin ccna. 
ze merasiminde hükumetimizi temsil 
edecek olan Hariciye Vekilimiz Dok. 
tor 'l'evfik Rüştü Aras, beraberinde 
Bükrcş Elçimiz Hamdullah Suphi 
Tanriöver, Cumhurrdsliği yaverlerin. 
den Naşit ve diğer zevattan müteşek. 
kil heyet olduğu halde, dün saat 12 
de "Zafer,, torpitosu ile limanımızdan 
hareket etmiştir. 

Almanynnın Londra elçisi Dirksen. 
in lngiliz Başvekili Çcmberlay:n ile 
gCı. ilşmesi Avrupa siyasetinde yeni 
bir safha açmak üzeredir. Verilen ma. 
lCımattan anlaşıldığına göre, Almanya 
Çekoslovakya meselesinin sulhcn hal. 
!ine tnraftard1r. Buna mukabil lııgil. 
tere Almanyaya eski müstemlekelerl. 
ni iadeyi vaadetmektcdir. 

(Bu husustaki telgraf haberlerini 
2 inci sayıfamızda okuyacaksınız). 

Pr. Afet 
--A tatürk
D jn yatla bir 
1ezinti yap \ ı ı ar 

Uliyük Ünderimiı; ,\tatürk, dün 

:-:i~n al·oııu ~ ntilc Florynya kadnr 

hk t;<':tiııti yapıııı~lnr , e mot<irlc 

Ucnl7.c\ ine <,: ıknrak bir müddet 

istirahat ctıııl~leı'lliı·. 

"Zafer,, torpitosu Köstence yeliyle 
Romnnyaya gidecek. heyetimiz Valdc 
Kraliçenin cenaze merasiminde hazır 
bulunduktan sonra yine torpito ile 
1stanbula dönecektir. 

Tedrisat konferansında 

Ji'rcııısız Cıımlııcrrei.~i f ngiliz l{ral ve Kmliç<".ırini lotrrşıladığı sıı·n··-dn-. • """ ...... 1. Çok m Ü h İm b İ r 
ingiliz kralı 
döndükten 

Londraya 
sonra • • • 

teklifte bulundu 
Bürük Oıulel'inıiz saat on sekiz 

hm;ul.ta Ploryatlan nnlet buyur· 
ııııı~lar<lıı·. 

---~ ... ----------.._J .... -.c_. ... ____ _.,,;._ 

Dost Romanya Kraliçesin~n cenaze 
merasiminde hazır bulunmak istiyen 
diğer ZC\'at için Romanya vapur accn. 
tası da ayrıca Köstence hattına ila\'e 
bir rnpur daha koymuştur. 

(Sonu Sa. 6. SU. 5) Fransız Nazırları 
Eski dillerin tedrisi hak
kındaki t~kriritasvibediJdi 

Cenevre, 23 (A.A.) - llurada top· 
laıımakta olan yedinci lıcyııelınilel 

tedrisat konferansı son gtinlcrdeld 
cclsclerinl eski lisanların mclitep 
Jenle okutulmıısı , meklep 1dtnıılnrı· 
nın ve ilk mektep öğretmenlerine 

verilen nıaaş meselelerine tahsis et· 
miş bulunuyordu. 

+c:ı "'-'K :;eyoı,otine a\t notlar : S ıp 
İ yÜZ köylünün derdi Mane vralar Ştmaı denizi E'ahillerının · mü

dafaa olunablleceğini gösterdi 

g~=:~~=r=:~ı---,-J-a--s--ı-n---K--u--r-u--m---u---d-----

• 
1 

talnğzındı• trenden inerek yarım ısa- n a 
~(~ 

1

~:·::.~\:~:;1 ü:t~:;:~~~el:~.;~J~;cı;: fa Y da l ı b ı· r to p a n t ı 
gclıni~ bir knlahalık ile kaı":·ıln~ıııı~ 

bıılııncluk. 

Bııy \·c·kil J,(iylülcr Jlc ayak ü~tün- iklısa f Vekilimi~ 
<le biraz hushihnldcn sonra Çntnlağ· 

z1111ıa ynp•lı•t'nk Jiurnnm cıwu· köy- dün gazeteciler le konuşlu 
lcı·clc·oturnn hnll{ için yeni yenl i~Jer 

~ı.:ııra;:;.ım. hu 1ıııkı'\nıınn ıstitndc ede· Matbualar da ithal at kağıdı isti h 1 ak 
hllıııcıcl'l ıc.:ın .':'ıındıcıcn bu harnllııiıı edenler b ir kooperatif kura caklar 
uıii ... nit olılııC,11 dn,tcn ıııe~·,·nlnr ye-

(Yazısı S üncü sayıja<.la) ti':'t irmeh•ı·ini, yııınurln \'C ynğ gihi 
ıııahsııllcriıı <le• ~ene o zaman ı;;im<li· 

., -. 
kine ııishctlc daha çok sarfc<lilece~i· 
tıl 'c <lnhn iyi para ~ctireceğ;ini nn· 
lcıtnı·nk rol:ı d('\ nm etmek üzere tre

ne •lo)lrıı ~ üriimci!,c hn':'lnclı. 
~lcğcr hıı kii~·Jii l <'rln l ktısnt Ycki1ine 
nI'7."rlil ~·t·ck mühim bir dertleri \'llr· 

ili'':'· lkr nno;;ılsa hnshilrnl <>snn<:mcla 
im <lı'ı·t lf'.J'İnl nc,:nınnmı<;ölnr. f t,:lerin· 
dC'n hM hlr t nı·nrtnn , .<'kilin nrkn· 
ıc;rıııln ıı riiı·tı~·or. rllC;cr tn ı·n rt nTI nı·kn· 

ıln,l:ll'ınn: 

- Xo yapalım'.,> lıı ... n u her şeri \ ·e· 
kilo .,,;yıc~ t•ıııc)·or lıd ... " 

I>lyc kac,:ırılmı~ olnn fır1'1attnn do
lnyı tcc-.sürü ıı ü gfü .. teri~·orclu . 

Bıı kiiyliinüıı t ~nclüfen kulaj:tnııa 

ı;alıtıı hu ~ii11ü lll<'rnkım ı tnhı·ik clU. 

Ynıııııa ·' nkla<;:trıtk ı;akir Ii{'-schire 
,;;~·lcıılt'ğll c·e~m·N cıh•mc(llklcri ucr· 

ıJiıı ıırı olılıığuıın iiğrenmek ist<'cliın, 

- :jiltıiyctlııiz, neytU de \ 'ek.ile 

!o!ÜJ 'liyenıe.ti niz'?" 
uı~·cı ... oı·ıııı nı. 
ıwrıu. ~ıı cc\ahı \ereli: ı 
- Bir., hııra ;rn ~ nkm k<iylerdc o· 

t urııpıruz. Fa knt bir taraftan da kii· 
miir oc:ıklarımlıı çnlı~Q oruz. Çalış

tığımız ocnklnr:t gitmek için her ~ün 

8&hahlttn iki "nnt ıtk-:;nınları kiiyle· 

rfmlzn ıliinnwk için <l<' ı:ene iki ~nnt 

Asım Us 
(.~onu Sa. 6. Sil. -~) 

.. 
. ' 

n,tı,<;af ·vcl:ili ve qrızeı 0cil.cr Sııs ua7nırınula .. 

SLis vapurunun bir 
gezin isi 

iktısat Vekili Şakir Kesebirle 
gazetec~ler dün Sus vapurunu 

ziyaret ettiler 
(Yazısı 6 rncı sıayı/atla) 

Londra, 23 (Hususi) - Kral Corç, 
B. Löbrön'e bir telgraf çekerek Fran. 
sız Reisicumhuruna ve nazırlarına, 
hakkında gösterilmiş olan dostluktan 
ve misafirpcr\'erlikten dolayı hara. 
retle teşekkür etmiı;tir. Kral, bu teL 
grafında demiştir ki: 

"Kraliçe ile ben, zevkimizi ve isti. 
rahatimizi temin için gösterilmiş o. 
lan ihlimamları takdir için kelime 
bulmaktan aciziz . ., 

"Paris eehrinde yapılmış olan te7-
yinntm letafet ve tenevvüü bir.de u. 
zun müddet tesiri zail olmıyacak bir 
intiba bırakmıştır . ., 1 

NAZIRLAR TOPLANDI 
Paris, 23 (A.A.) - Bu sabah na. 

zırlar, Reisicümhur B. Löbrön'ün ri. 
yasetinde toplanmışlardır. 

B. Daladiye ile B. Bone, İngiltere 
Kral ve Kraliçesinin Paristeki ika. 

(Sonu Sa. 6. Sii. 2.) 

(Som(: Sa. 6 Sü. 1) 

Taksi 
stadın 
Profesyonel serbest 
güreşler yapılınıyor 
lluı;Uıı '!'aksim statlmı.la yapılaca· 

ğı iHl.ıı edilen serbest güreşler yapıl· 
mıyacaktır. 

Dunclan evvel Eyüp Halk Partisi, 
Eyüp llnva Kurumu menfaatine E· 
yüptc yağlı güreşler tertip etmiş Ye 

gazetelerle de nıUteaddit defalar 1-
Hl.n edilmişti. 

Bu defa her iki yerde de serbest 
güreş ynpılması muvafık görillmedl· 
ğinden Taksimdekiler geri bıralnl· 
İn ıştır. 

Çanakkale yolunda 1 
Kan~a yuğrulan bu toprakları 

torunlarımıza bir kitap 
gibi sunmalıyız 

Yazan: Hakkı Süha Gez gin 
Ömürlerini, vapur, tren, 

ctcl, yine vapur, tren, otel 
basamakh seyahat merdi
venlerinde geçirenlere her 
vakit şaşmışımdır. Fakat 
bu küçücük yolculuğum· 

da hayretim b i r 

kat daha büyüdü. De· 
zotik,, eser peşinde ko--
şanlar, gönüllerinde yeni 
bir şey bulamıyanlardır. 
Bu yokluğu, iklimler için
deki renk, koku ve tabiat 
değigikliği ile gidermeğe 

çalışırlar. 

Dcjjer1i Edib 
HAT~TG SÜHA GEZGİN 

ı 

Bilgiyi, firifligi çok ya
şıyandan ziyade çok geze
ne verenlerin hükümleri, 
gerçi büyük hakikatler a
rasına girmiştir, ama be~. 

:şimdi, başımla değil gön. 
lümle konuşuyorum. Ayak 
lnrımın altında parça par
ça olmuş, bir şuur fermanı 
var. Siz de hoş görün. 

:l:stanbuldan, böyle aya
rı bowlmuş bir ruhla ay
rıldım. Vapur, kilçük. Ka-

(Soııu 5 inci sayı/ada) 
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DE~~iMLi KIZ 
No.8 'üzan: Nıyazı Ahmet 
- Çok fena, ışimız çok fena. Eğer 

siz yetişmezseniz her şey mahvolacak. 
- Ne oldu? 
- Seyid Rızanın adamları Cebrail

den ştiphe ettıler. Onu yakaladılar. Sen 
bize hainlik ediyorsun. Biz de senin 
cezanı verelim dediler. Bir saate kadar 
yetişmezsek, Cebrail kurtulamaz. 

- Cebrail şimdi nerede? 
-Onların elinde. Demcnanlılarrn 

elinde. 
- Peki biz gidersek ne olacak? 
- Cebraili kurtarırız. Onlar on beş 

yirmi kişi kadardır. 
- Biz gidinceye kadar öldürmezler 

mi? 
Gülçubuk biraz düşündü ve sonra 

süratle: 
- Oldürmezler. Biz gidersek kur

tarırız. 

Kazım dudaklarını kemiriyor. Kaş
larını çatıyor, alnını buruşturuyor ve 
mühim bir ıiyazi mcse!eyı halletmeğe 
çalışır gibi .zihnini yoruyordu: 

- Bunda bir oyun var .. diye düşün 
dü. Tekrar sordu: 

- Sen nasıl geldin buraya? 
- Ben kaçtım. Cebrdli kurtarmak 

için. 
- Peki o halde, gideriz. Fakat şim

di gidemeyiz. Janıdarmalarım burada 
değil. Bir iki saat sonra yola çıkarız. 

Gülçubuk tekrar yüzbaşımn ayak
larına sarıldı. Öpmek için uğraşıyor, 
dua ediyordu. 

- Sen çık yukarda bekle .. Ben ko 
yuveririm. 

Gülçubuk iki- -kardeşten ayrılmıştı 
Kazım Adnana döndü: 

- Söyle bakalım Adnan ağa .. dedi. 
Sen ne an.tadın bu işten? .. 

- Kızın söylediklerini duydum. 
- Doğru mu söyledi? 
- Muhakkak. 
Yüzbaşı düşünceli, muztarip olma· 

sına rağmen gülümsedi. Sonra tok bir 
sesle ağtr ağır 'bir iki kahkaha attz. 

- Sen bu 'kadar anlarsın. Kızm bir 
söylediği, bir söylediğini tutmuyor. 
Bir saate kadar gitmezsek Cebraili öl
dürecekler, dedi. Ben iki saat sonra 
ycla çıkacağız dedim. Hiç aldırma:dı. 

-Peki ohalde niçin yalan söylü . 
yor? 

Basit. Bize tuzak kurdular. 
Gitmiyecek misin? 
Gideceğimi söyledim ya 1 

- Bile bile mi tuzağa düşeceksin? .. 
- İşte onu dilşünüyorum. Onları 

tuzağa düşürmek lazım. 

Kazım elleri arkasında kumandanlık 
binasının önünde bir sağa, bir sola 
geziyor, adeta gözlerini kırpmadan 
düşünüyordu. 

Birden: 
- Buldum, dedi. Günlerini görsün

ler. Ama biraz tehlikeli .... 
Sonra emirler verdi. Jandarmaların 

hazırlanmasını, yola çıkacaklarını söv
ledi. 

I 
1 

saklı kalmıştı. Ya bir şey clursa ... E· 
vet, ona bir şey olursa, ne olacaktı? 

En büyük tehlikelere göğüs germek
ten çekinmiyen Adnan Dersimlilerden 
ilk ıdefa korkmağa başlamıştı. Kazımın 
esir edildigi· vakit idam sehpasına gö
türiilüş::n Ü, kendisinin çok sevdiği he
yecanlı bir hadise gibi dınlemişti. Fa
kat şimdi, o sahneler gözünün önünde 
canlanıyor, kardeşinin daha feci bir a· 
kıbete uğraması endişesiyle ürperiyor 
du. 

Adnan buna benzer sinirlerini oyna
tan, maneviyatını bozan kuruntularla 
dolaşırken kumandanlığın önünde bir 
kaynaşma gördü. Başçavuş hızlı hızlı 

gidip geliyor, emirler veriyordu. jan· 
darmaların hepsi silahlıydı. Gözüne 
bir de makine1itüfek ilişmişti, koşarca
sına kumandana yaklaştı. 

- Bir şey mi var? 
- Hayır .. Şöyle bir devriye çıkaca· 

ğız. 

- Ağabeyim gitmişti ya .. 
- Bizi de arkasından istedi. 
- Haber mi geldi. 
- Hayır ... Giderken söylemişti. 
Adnan fazla sormadı. Başçavuş aldı

ğı bir emri yerine getirmek için çalı· 
şıy::>rdu. Kendisi bir sivildi. Nereye, 
niçin gittilderini söylcmiyebilirlerdi. 

Adnanrn kuruntusu büsbütün arttı. 
Bir şey yapmak, bu esrarengiz hadise
ye girmek istiyordu. Fakat nasıl? işe 
nereden başlamalıydı. 
Yavaş yavaş yürüdü. Bir hanın ö

t ürıde boş bir iskemleye oturup dü· 
şünmcğ.? ha~ladı. 

Bıraı ı:ıonra süvari jandarmalar at
lannı sürüp uzaklaşıyorlardı. 

Adnan birden yerinden fırladı. Han 
cıya: 

- Bana çabuk iyi bir at hazırlıya-
bilir misin? diye sordu. 

- Uzak yola mı gideceksiniz? 
- Epey uzak. 
Adnanı yiizba~ının kardeşi ol .. rak 

tanıyan hancı, kendi atını vermeğe ra-
2' olmuş, hemen eğerliyerek dışarı çı
karmıştı. 

Adnan vakit gc~irmeden üzerine at
layıp sürdü. 

Biraz evvel hareket eden jandarma
lara yetişecekti. 

Uzun seneler at sırtına binmemi~. o
tomobilin sorr.yelerine alışmış, Adnan 
hazan yüzü koyun kapanacak gibi olu
yor, fakat atını dört naldan bırakmı

yor, miıtemadiyen sürüyordu. 
J.ın •armalar toplu ve daha yavaş 

ghiklf'ri il(in bir saat kadar yol aldık

• 
tan sonra yetişti. 

Başsavuş: 

- Sizi, dedi yanımıza alamayız. 
-- İmkanı yok geleceğim. 
- Yüzbaşı beni mesul eder. 
- Nedir mesuliyeti. Siz onun yanı-

na gidiyorsunuz. Yaklaştığımız vakit 
ben ayrılır, s~ra gelirim. 

- Fakat gideceğimiz yeri bilmiyo
ruz, karşılaşacağımız vaziyet te ma
llım değil. 

Se!an~k fuarı ( 
Fransa, ingiltere, Almanya ve 

13 üncü açıhşına ıtalya arasında 
htışlncl defa iştirak y • b • k f 

ediyoruz enı ır on erans 
Şehrimi7.de bulunan sergi genel __________ ....,. ____ ,.... _____________ .._.,_ 

dırektöriiııü.ı beyanatı ' Ingıliz Başvekili, Almanyanın Londra Elçisine, umumi bir A 
Seliı.nik Arsıulusal Fuarı Direktörü pa anlaşmasında bazı müstcmlekclerin Almanyaya iade edilebilece 

Bay A. Knlevras, şehrimize gelmi§ ve g(ivlemiş. 

kendisiyle konuşan bir muharririmizc 
şu beyanat.ta bulunmuştur: 

"'Ulu başkanımız Metaxas'ın hima. 
ycsı altında bulunan Arsıulusal Fua. 

LUHuıd., -.:S ll' rausu.ca ı:stıuılıuı) ,--------------

- AJmaııyanm Londra eıı;ısı B. Fon 1ı k d ••ki ,.. 
Uirkseıı'in di.ln B. Çembcrlayne yap· a vu ÇU U {8 

nmızm bu defnki xnı üncü açılışına tığı müracaat hakkında. iyı mnlünıat 
Türkiye gibi hass:ıtan müstahsil ve ulan ınahafil şu izahatı vermekte· 
ayni zamanda <lok çalışkan bir mille. dır: 

tin de iştirak edeceğini birkaç gün ev. ı - Elçi Fransa, Jngiltere, Alman· 
ve! haber aldığımız zaman bu haber - >a ve ltalya arnsında Londrada bir 
den fevkalade sevindik. konfera:.t toplanmasını teklif etmiş· 

Şilphe yok ki, bu keyfiyet, bizi çok tir. Bu konfer&nsta Sudct Almanları 
memnun edecek mahiyettedir. Esasen 
Türkiyenin Fuarımıza iştiraki ve ken. 
di güzel pavyonunda. her sene gerek 
Yunanlı, gerekse ecnebi binlerce ziya.. 
retçi tarafından takdir edilen kendi 
milli mahsullerini teşhir edişi, beşin. 
ci defa olarak vukubulmaktadır. 

Gayri kabili inkardır ki Türk pav. 
yonunda her sefer Türk istihsalatınm, 
s:ınatınin ve bilhassa Cumhurreisi A. 
tatürkün canlandırıcı ilhamı altında 
parlaynn ,.e yara tan Türk dehasının 
canlı bir sentezi tebarüz etmektedir. 

Zaten beşeri faaliyetin vasi bir pa. 
noraması olan Arsıulusal Fuarların, 

milletlerarası temas ve münasebetler 
kurmak hususunda çok büyük bir rol 
oynadıkları şiiphe götürmez bir ha _ 
kikattir. 

Filhakika bu gibi hadiseler, hem ti. 
car~t ve sanayi sahalarındaki temas 
imkanlarını inkişaf ettirir, hem de bu. 
gUn artık rolünün ehemmiyeti inkar 
edilemeyen birtakım külti.lr ve tef ek. 
kür münasebet ve mübadelelerini ko • 
laylaştırırlar. 

F'uara bu defa iştirak edecek olan. 
lar şunlardır: 

Arnavutluk, 7 inci defa olarak Bul. 
ga.ristan, Almanya ve ftalya, 3 üncü 
defa olarak; Yugoslavya, onuncu de. 
fa olarak; Polonya ve Romanya ikin. 
ci defa olarak ve değerli Türkiye, be • 
şinci defa. olarak ... 

lştc bu kısa izahattan da görülüyor 
ki, Selfınik Arsıul'lsal Fuarı, bir ta -
raftan gitUkçe tebellür eden bir Bal. 
kan Birliği şekli almakta, diğer ta • 
raftan da mesela ltalya ve Almanya 
gibi bUyUk dost devletlerin dikkatini 
gittikçe daha fazla celbetmektedir. 

Eğlence Yerlerinde 
Ucuzluk 

mr>nclesl görUşülecektir. Ayni zn· 

rnancla Çckoslo\·akya da bu dört de\"· 
IC!t kn rnr \'erinceye kadar Su det mc· 
seleHlnin hallini tehire davet edile· 
CI" k tir. 

2 - Alman cl~lsi B. Hitlerln Çe· 

koslovakya ile beş sr>nelik bir ademi 
teca\·Uz misakı hnzalaınağa hazır 

olduğunu hlldfrmlştfr. Yalnız şu 

şartla ki Sudet meselesi memnun e
dici bir tarzda halledilecektir. 

3 - Dlrksen, hava sllAhlarınm 

<'lıır; itibariyle tahdidi için de muza-

kerelerin başlanmasını teklif etmiş
tir. 

Ôğrnnildiğlne göre, B. Çember· 
!ayn verdiği cevapta, Almnnyanın 

Çl"lrnı-lovakya meselesini dostc;a hal· 
Jrıtnıek nrzusıınu takdir ettiğini, fa

kat elçinin teklif ettiği şeylerin tat· 
blkat.-nria wrluk ~ıkmasından kork· 
tuğunu blMtrmiştlr. 

lyl maJOmat alan mahatilde lşa· 
ret olunduğuna göre B. Çemberlayn 

Almanyanın 3 Uncu teklifinde tama· 
mlyl:.ı mutabık kalmıştır. 

1nglaz B:.:ı;.vekill ayni zamanda u-
muıol hlr Avrupa anlaşması c;erc;eve· 
si ic;!n :le bazı mUstcml<:ıkeler!n Al· 

mırn ·aya ladP Pcllleblleceğini de BÖY· 

()lğı>r t:ıra(t;ın rlğrenlldiğJnc gl:Sre, 
hava kuvvetlerini cins ltibariylıı tah· 

dit etmek meselesi Berllnde. İngiliz 
elçisi Hendersonla da görüşülmUşttir. 

BugUn tetkik edilmekte olan plAna 
• göre: 

ı - Tayyarelerin ve topların sa· 
yısı ve kuv,·et dereceleri tahdit edi· 
locek, 

Jarındaki pisli 
ö,o tavuk tarı ti e!ll 

satan tavukçular 
damı var'! 

Belediye tavukçuların temizliği 
meşgul olmaya karar vermiştir· 

hassa tavuk kesilen yerlerin te 
ğine azami dikkat olunacaktır. 

Bazı tavukçuların ölmüş tavuk 
da keserek sattıkları belediyeye 
pılan şik~yetlerden anlaşılmak 

Bu gibilerin sahtekarlıkları tesblt 
dildiği takdirde şiddetle ceza g 
cekler, dükkanları kapatılacaktır· 

Fındık Piyasası 
Son hafta i!;erisinde piyasarıı 

ceviz satışı olmamL5tır. Fatsa 
1040 kilo sıra tombul içfmdık 52 

ruştan, Akçakoca malı yine 1040 
lo iç 52 kuruştan satılmıştır. 

Bundan başka. Fatsadan piya!B 
za 350 kilo içceviz, Giresundan 2 
kilo iç fındık gelmiştir. 

Iskenderiye ve Kopenhağa bu b 
içinde 2080 kilo iç fındık ihraç 
muştur. 

Piyasamızda bugün sekiz bin 
iç fındık, on bin kilo kabuklu fıtl 
stoku vardır. 

Beynelmilel Fiziyoloji 
Kongresi 

Önümüzdeki a..vm 14 ünde Zürib' 
toplanacakl>eynelmilel fizıyoloJl l\'1 

gresine memleketimiz adına işti 
edecek olan İstanbul Üniversitesi 

f esörlerinden DoktOT Sadi d•.n sa 

Daçya vapuriyle Almanyaya hare 
etmiştir. 

Birkaç gün sonra da yine • 
kongrede memleketimizi temsil 

cck Üniversite Ordinaryüs prof 
!erinden Kemal Cenab gidecelitit• 

I<:ğlence yerlerinin fiatleri üze.rinde 
yapılan değişmeler tesbit edilerek a. 
Iakadarlara bildirilmiştir. Yakında 

tatbik edilecektir. 

2 - Uir iıc;Uncü devlet anlaşmada
ki tahdidatı aşacak olursa muahede· 
yi imzalamış olanlar da lıül>ilmler· 

elen l<eııdilerinl Ari görccr>klerdir. 

,-KURUN 

CTIJNLJN AK/J'LER1 
~ ~~ $ 

ı · şyıuıuza nı usa 11al ounu~ b.r it·at 
• 

K 11\1 icat etti bunu Allah aşkı· rin cep ağızlarına bu sıc;an dişi gibi 
na? ... Zıp açılır, zıp kapanır. ıııadr>ni şeyleı den takıyorlar. 

Çantaların ağzında bu çeşit bir ka· Hiı~ uk ba\'ulların ağızları bu tarz· 

Allt>lliH l'AHIFliSI 

Mtmltktı Memttkt1 

tclnrl• dışındO 

Aylılr v~ 1 !ı!ı f\rt-
:s il)' l ık :wo 425 • 
& il) lık 47!> l!ıO • 
.. ıllılı 900 ltlUO • 

l arıluıııı1-.n Halkaın Uırlıl}ı it"ın •ı:: 
ı.>luz kuru:J llll)Ulıır. Pu~ıa bıılığııır •,,_. 
rııı)l!n )'l'rll're a)ıla ll!lıııiş bl•şer ııı.ı 
lO nı ııı eıl ılır. .. Yüzbaşı düşünceli ve telaşlıydı. Çok 

mühim bir işe giriştiği yüzünün biraz 
evvelki vaziyetine nazaran çok değiş
miş olmasından anlaşıhyordu. 

Başçavuş Adnana biraz daha soku 
larak: 

' pak. Sveterlerln gljğsilnde bu ~eşit da kapatılmış. El ,.e evrak çantala· 
hlr kapak. Eldivenlerin bileklerinde rının, gene bu türlü bir dişli ile e~-

~hııııe ka>·dını bilılıren nıt'kluP of-ti 
telıcral Orretlııl, abone pnra~ıııın P ,r' 
•eye banka ile yollama Qcıetınl ıd 
lıenıtı Oıerlne alır. Adnan: 

- Sen burada kal, ce..:i. Söyledik
lerimin ehemmiyeti yok. Zaten Gül· 
çubuğun dediği yere kadar gidecek 
değilim. Şöyle bir etrafı dolaşıp g"'le
ceğiz. 

Adanan ne söyliyebilirdi. Yalnu: 
merak ediyordu ve tehlike seziyordu. 

- Acaba pusuya mı d;Jşürecekler .. 
Fakat ağabeğim bir karar verdi. Bu 
karar onu kurtarabilecek mi·? .. 

Kazım, otuz kadar jandarma ve Gül 
çubukla yola çıkarken, Adnana. 

- Allaha ısmarladık... Derk
0

en du
dakları ve yüzünün çizgileri titriyor
du. 

Adnan ağabeysinın gözlerinin içine 
bakmak istedi. Fakat muvaffak olama· 
dı. Kazım süratle aynlmış, adeta yü
zünü göstermemişti. 

Adnan onları, gözden kayboluncaya 
kadar takip etti. İçinde müthiş bir sı
kıntı ve helecan vardı. 

Kendisini yapa yalnız bir yetim gi· 
bl hf11ediyor, bir tUrlU candan seve
mediği ağabeysini ne kadar çok sevdi
ğini anlıyordu. Demek bu sevgi o 
vakte kadar: kendisine yabancı, içinde 

bu nevi hlr 7.rnıhırtı. HattA elbiselo· n!vet altına alındığını görUyorsunuz. 

• 
resım 

"Glizel Sanatler Birliği,, nin 22 inci resim sergisi dün Galatasaray Mek. 
tebinin üst katında her sene olduğu gibi, mümtaz bir takdirkar kalabalığı 
önünde muvaffakiyetle açılmışnr. Birlik başkam Jfonya saylavı ressam Bay 
Şevket Dağın kısa bir söylevinden sonra sergi gezilmiş, ve muhtelif salonlar. 
da. teşhir edilen tabloları görenler çok zevkli intibalarla ayrılmıştır. Sergi, 
görülmcğe cidden değer eserleri ihtiva etmektedir. 

Hlr rl\'ayete göre hastahanelerde 
uaı 11ll~·at edilen hastaların ameliyat 

yerlerine de bundan takmakta fay
da ,ı:lirUleccğlnl söylüyorlarmış ... Ba· 
ıı doktorların dalgınlıkla hasta kar· 
nında makas. neşter veya pense u-

ııuttuklnrı vakidir ya ... Ameliyat e· 
dll"n yE.'rler bir müddet için böylece 
elaltmda bulundurulursa, <lokfor her 

t.rı•Jttu~u şey için, o dişli silrgU:rn 
hlr kı·re açarak içerisini g6zden ge
•";l re> ?J!IN~I' k. 

Bn gidişle 7.ıp acıhp, zıp kapanan 
hn dl:,11 maclı>nl kapaklar. yarın ve 
hlr ~Un, istiridyelere. şamfıstıkla· 

rınn VP kesme satılan karpuzların 
hlr"r ddaya mahsus kP~ilecek yer· 
lcıri n <' flatılaenkl ar. 

O takdirde, kepenk gibi açılıp ka· 
prınmnsı için f!okak lrnpılnrınıt. pcn· 
<'"TP pC'rvazlRrına VA llAlP - lrabın· 

ela dırıltıyı bir parçacık olsun kese· 
bilmek irin - Kaynanaların ağzına 

nvnf çeşit kontro11li kanaktnn tak· 
mak mll\·afık olur 

HİKMET MÜNiR 

1·nrkl11rnln hu po"o mtrke:trıd1 

1\11/WN'a abone uaıılıt. 

Adres değıştlrme Qr.retl ~S ku~ 
'---~~~~----~ 
................................................... ar 

Cumartesi poı ro~ 
~ !I i u ı nı 4 Temmuz· 25 'fe~l 
1 U 7 ncl ay - Gün 3 

21 
CemazıOle\VcJ 1357 ::!6 10 
Huınl Temmuz 135:i 9 st 
Hızır ııünü 80 4 .~9 
Gün doğuşu 4,48 

19
,3, 

Gün batışı 19,34 2,rı7 
Soh:ıh namazı 2.57 12,:.ıo 
0Ale .. 12,20 16,18 
lkıııdı " ıfi,18 

19
,31 

Akşam .. 19,36 21,29 
Yatsı " 21,:rn 2141 
lms6k 2.3!J ... ....................... ___.._. __ ...... _. ... -

--------~~---::-__.,/ 
15 yıl evvel bugün 

ANKARA - l/cyt!li Vekilt. Ga:lanttP 
/ılara~ kasabaları namına isliklı'il madO 
sı ıır.rilmeslni kabul clmişlir. 

Harekı\lt milliycde hıdcmııtı ,e it 
fesbit edilmi1 olan (169) sivile de ıstı 
madalytııı ita edilecektir. 



ç yaşında bir 
kızı kirleten 
yaşındaki mütec.avız 

tevkif edildi 
eçenlerde Beşiktagta oturan 13 

da Eyüp Sabri çocuk tarafından 
vüze uğrayan 3 yaşın<la Hediye 
, yapılan muayenesi sonunda bik
izale edildiği anlaşılmıştır. 

yüp Sabri çocuk, sorgu hikimli
e sorgusu ıonunda tevkif olun-
tur. Vaziyeti, evveli "Hediye ile 
§ ediyorduk., şeklinde tevil etmek 
en küçük mütecaviz, bilahare iti
etmiştir. 

Bir Otomobil Bir E,ek 
Arabasını Parçaladı 

lngal orman tirketi müdürünün 
ıi otomobili, ıoför Sabrinin idare

e olarak, evvefki akşam Alpullu
dönüşte KüçUkçckmece köprüıil-

eçtiktcn ıonra bir kaza yapmış, 
eşek arabasına çarparak parçala
r. Müsademe sonunda arabada bu

n Karanfil ve bmail ağır ıuret~e 
anmışlar, Cerrahpqa hastahanc
kaldmlmıılardır. 
çlu ıoför yakalanarak, adliyeye 
edilmiş, sorgu hakimliğine teslım 
iştir. 

Bir Sandal Devrildi 
sküdar sandalcılarından Mevlut, 
Yemişten alıdığı sebzelerle tlskü
gclirken, Dolma.bahçe önünde 

aya yakalannuı, sandalı ~evrilmiş-

uya dügen sandalcı Mevl\1t ve ııeb
rin sahibi Habip çırpmmağa başla
ar, boğulrr.ak üzerelerken yetişen
tarafrndan kurtarılmışlardır. 

o 

erikan Gümrüklerinde 
etkik Yapan Mütehaaaıs 

Gecen yıl .bu sıralarda Amerika 

mrUklerinde tetkikat yapmak ü
re gümrük ve inhisarlar veklletin

Amer!kaya gönderilmiş olan 
mrlik ve inhisarlar \'ekA.leU tari

.-üdlirliığli mümeyyizi B Şs,ba· 
n Samı Tanman şehrimize. dön

tilr. 

B. Sabaha tun Tanman Amerlkada 
dığı bu tnUddet zarfında Birleşik 
mleketlerln gUmrUk mevduatını 

muamelAtrnı, gUmrUklerl birer bl· 
gezmek ve alA.kadarlarla konuş· 

k suretiyle tetkik etmiştir. 
Ayrıca, eşyanın vapurdan itibaren 
1 sahibi tarafından tesellUmtıne 

dar geçlrdlfl btıtnn safhalarını. 
trepoların ll}letmeıt ,eşyanın mu· 
fazasına alt muamelA.tı da inceden 
eye gözden geçirmiş, yolcu mua· 
elerı Uzertnde ehemmiyetle dur· 
ı;htr DUn bu hususta İstanbul 

mrl.ikler başmüdürIUğUne etraflı 

illde :zahat vermiştir. 
İl"ı-t yıldanberl gtımrllk ve lnhl· 
1&.r \"PkAletl tarafından Avrupa 
Amerika gümrüklerinde yaptml· 
kta olan tetkiklerden son dere· 
iyi neticeler alındığı gözönünde 
ularak bu sene de Avrupa gtım· 
terinde tetkikat yapmak Uzere 
k1~11lk bir müfettişler heyetinin 

nderllmeslne karar ver1Jmlştlr. 
f nhi·~ar vekAletl müfettişlerinden 

Cezmi Şahlnglray, B. Enis ve 
şlr işleri müdür muavini B. Sürey
f)lrvan'd:ın teşekktıl eden heyet 
sto.~ fptlc!ıunnda Avrupaya hare· 

t E'•lccektlr. 

T erkosta Yeni Tesisat 
Bcledıye Sular rnUdUrlüğünün ıD. 
tereden getirdiği 8.letler Terkosa 
kledilerek yerine konmuştur. AleL 
in iı;letme ameliyesi yapılmış ve 

übeler muvaffakiyetli neticeler 

iştir. 

Vapurlar 
BL'Gt'~ KALKACAK \'APt.;RLAR 

\'apururı adı Gittiği yol 
Aksu Karadeniz 

~o t;#tJr bmit 
!10 Jzmir lımir 

Tayyar İmroz 
31) Trok Mudanya 

GELECEK VAPCRLAR 
..... Ayvalık 
Kon'.\B İzmir 

30 Can kkale !tfudanya 
10 Trak Mudan)a 

Orta okul 
öğretmenliği 
imtihanları 

Bir eyltllde Onlver• 
sitede yapılıyor 

Orta okul öğretmenliği için Univer. 
sitede bir Eyl{Hde bir imtihan yapıla. 
caktır. İmtihanlar edebiyat, tarih, 
coğrafya, fizik, kimya, riyaziye, lisan 
ve tıbbiye ilimlerinden olacaktır. 

Bu zümre öğretmenliklerinden bi • 
rine girmek istiyen lise ve öğretmen 
okulu mezunlarının bu ayın sonuna 
kadar Bakanlığa müracaat etmeleri 

lazımdır. 
Girmek için diploma ve nüfus ki. 

ğıtlarının sureti hüsnühal klğıdı (öğ. 
retmen olanlara bu kağıt kültür di • 
rektörlükleri tarafmdan verilecektir) 
İmtihana girecekler KUltilr direktör. 
lüğü heyeti sıhhiyesi tarafından mu. 
ayene edileceklerdir. 

Şimdiye kadar yapılan mü~acaatle. 
rin sayısı bütün ztımreler içın 700 U 
bulmuştur. En fazla talip lisan ve 
türkçe dersleri içindir. 

Bu imtihan üniversite müfredatın. 
dan ve Cniversite profesörleri tara • 
fından yapılacaktır. 

Kültür Bakanı 
Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan 

yanında Yüksek tedrisat direktörU 
Cevat, husust fen direktörü Nihat A: 
dil ve ilk tedrisat müdUrU um~~~ı 
lsmail Hakkı olduğu halde yarın o~
leden sonra Güneysu vapuriyle şebrı. 
mize gelecektir. 

300 Öğretmene Zam . 
İstanbul ilk tedrisat öğretmenlerın 

den 300 e yakın öğretmen kıdem zam. 
mı görecektir. Yeni zamlar ~anlık 
tarafından tetkik edilmek~~ı~· 
Yakında alakadarlara bıldırılec~k. 

t . Türkiye dahilindeki ilk tedrısat 
ı~ - k 

müesseselerinde bu yit zam gorece • 
terin sayısı beg binden fazladır. 

Doçentlerin imtihanı 
Kültür Bakanlığı üniversite profe.. 

"r ve doçentlerinin kadrosu Uzerinde 
:tkiklere başlamıştır. Bu yılki profe. 
eör ve doçent kadroılunci& mu.tıım de
ğipleler yoktur. 

Yalnız açık bulunan 12 doçentliğe 
ve Uç profesörlilfe yeni tayinler ya • 
pılmııtır. Bu Uç prof ealSr Alman 'OnL 
versitE'lerfnden davet edilmişlerdir. 
Doçentlerin imtihanı Teşrinlevvelde 
olacaktır. Doçentlik için 150 ye yakm 
müracaat vardır. 

Sergiye Rağbet 
Her Seneden Fazla 

Evvelki gUnden itibaren açılmıo bu. 
lunan Onuncu Yerli Mallar sergisi 
dUn ardı arası keailmiyen bUyük zt. 
yaretçi kafileleriyle dolup boşalmıı • 
tır. 

Bu sene sayı itibariyle her zaman. 
kinden dAha fazla iştirak eden sana. 
vicilerimizin mallarını teşhir husu • 
~da gösterdikleri cazip muvaffak:L 
yet, ha.Ikın pek çok al!ka.smı uyan. 
dırma ktadır. 

Bundan başka, avludaki pavyonla. 
ra ilaveten bi;:oçok eğlence yerlerinin 
bulunması, ziyaretçilere sergide hoş 
bir vakit gec;irtmektedir. 

Dün sergiyi gezenlerin sayısı binle. 
ri bulmuştur. Sergi bir aralık pek 
fazla dolduğundan halkın sıkılmama. 
sı için hususi tertibat almak lUzumu 
hAsıl olmuştur. 

DQn yerli mallar sergisini, Sellnik 
panayırının şehrimizde bulunan mil· 
dUrU de gezmiş, çok beğendiği yerli 
sanayi örneklerimiz ve serginin ter· 
tıbatı hakkında sergi komiseri Bay 
Halit GilleryUzden etraflı izahat al
mıştır. 

Serglde ücretle teşhir edilmekte 
olan cam adamı görme tıcretl biraz 
pahalı olduğundan. bu tıcret üzerin· 
de tenzllAt yapılmıştır. 
u ( (rg .. (iAmusddyenl.kr 

-t)o--~ 

inhisarlar Vekili 
Gümrük ve İnhisarlar ekili B. Ali 

Rana Tarhan dün İnhisarlar idaresi. 
ne gelmiş, idarenin muhtelif mesele _ 
leri üzerinde alakadarlardan izahat 
almış. bilhassa satış işleri ile esaslı 
bir şekilde meşgul olmuştur. 

B. Vekil lstanbulda kaldığı müddet 
zarfında gerek gümrük, gerekse inhi. 
sarlar idaresinin muhtelif isleri etra. 
fında tetkiklerde bulunacaktır. 

Basın Kuruwnunda 
f aydall . bir toplantı 

iktısat Vekilimiz dün gazetecilerle konuştu 
Matbualarda ithalat kağıdı istihlak edenler 

bir kooperatif kuruyorlar 

Kontenjan takyitleri dolayısiyle 

hassaten gazete kiğıdı idhalinde ali
kadarların zaman zaman uğradığı güç
lük, doğrudan doğruya kiğrt idhal e
demedikleri için kendi hiHelerine dü
ıen gümrük resmi tenzillerinden ta
mamiyle iıtifade edemediği görülen 
gazete ve mecmualann uğradığı bu 
mahrumiyet, tktıaat Vekilimiz Bay 
Şakir Keaebirin dikkatini celbetmittL 
Kendi fabrikalanmızın imalltı, basın 

sahasındaki ihtiyacımızı karphyacak 
bir dereceye varıncaya kadar zaruri 
olan bu ithalat itlerine yıkın.dan ve 
mügterek bir alikayı temin edecek bir 
tegekkül vUcude getirmenin yerind: 
ve gazetelerin en kolay birleşmesi bek-
1..aeıı bir fStid&tta olduiwııa: .Slftüaea 
Bay Vekil diln uat 16 da :S.ıun Ku
rumunun Iıtiklll caddeıindelri merke
sinde toplanan psetecileri bu eaaatan 
baıbyarak, bir meslek haabiballne da· 
vet etmit ve iki aaatten ziyade ailren 
bu toplantı, matbuat Aleminde bllyük 
bir inkipfın ipreti sayılarak Bay Şa
kir Keaebir'in bu teıebbüsü memnunl-

( Yeni Neşrlgaı ) 

Bu sayısında Edirne avcılılı, Çekoslo
vakya meselesi, Edirne eski eserleri se
venler kurumu, meşhur Şampanzeler, eski 
devirlere bir bakış, resimli dünya ıezlntl
lerf, Şarkın ıüzel bir kasabası Cizre, rad
yo var mı? Çeşme ve sebillerfmiz, ve di· 
ler faydalı malClmat vardır. Taavfye ede
riz. 

Köyün Kitabı 
Genç ve çalışkan idarecilerimizden Da

hiliye VekAlell vilAyetler idaresi ikinci şu
be müdürü A. Şükril Alptekin idareye ait 
eserlerinden üçüncüllünü vermiş bulunu-
1·or. 280 58 ·falık (Köyün kitabı) adlı bu 
kitap bu menuda yazılan eserler içerisin· 
de yfiksek bir de#er taşımaktadır. 

Kl)yiln kitabı üç fasılda mlltalea olun
ır akladır: Birinci fasılda köy kanununun 
bntün tadil ve llAvelerl, k6y elltmenlerl 
kanunu, muhtaç çlflçllere yemeklik ve to
humluk dafıtılması kanunu •e saflık ko
rucuları tallmalnamesl sibl kısımlar mev
c.-uttur. 

ikinci fasılda gerek köy kanununa ve 
perc·he \•ekAlelln umumi emirlerine ıöre 
nıuhtor ve ihtiyar nıecfüi azalarının bil
rn~leri hi:r.ırnı;ıelcn umumi bilgi ve muha
ken e mullerl, muhtar, ihtiyar meclisi aza
lnrının, kAllp, imam ve koruculann seçil
me •e çıkarılma yolları, bunJann uzlfe 
, .• ıwl6hlyetlerl, köy kanununa g6re haciz 
ve bunların yapılma yolları, k6y mahke
melerini nasıl kurulacaitı ve davaların ne 
suretle ıılirüleceAi, köy hnlçesinln yapılma 
ve verine ııellrilme uıımllerl blJdlrllme'k
lPdlr. 

{~çOncQ fa:\ıl: köy kanunu tatbik edil· 
~in edllıne!lin bütan köylerde lnkılAp, lda· 
re, 1obıta, n!lfuııı, adliye, askerlik, maarif, 
ırırıli\·e ''e ''erı;ıi. tapu kanunları karşunnda 
kii~·lüııiin vozlfo ''e :\alAhf)•etl l(oyet açık 
,.e lıerkellin anlayacafı bir dille kaleme 
nhnmı~tır. 

nouın idarecilere, muhtar ve ihtiyar he
yeli azalarına, elilıncnlere müfkülleri için 
rok lazım bir eserdir. 

Kunımundtı g~ttcUerl6 birlikte .• 
yet ve minnetle kırtılanmııtır. 

tktısat Vekilimizle birlikte toplantı
da vali Bay Muhittin Ustilndağ, tktı
aat Vekaleti M U.teıır Vekili Bay 
Hüsnü Yaman, Türk Ofisi Asbaıkam 
Bay Nihat, Matbuat Umum müdürlü
ğü milpviri Bay Sadri Ertem bulunu
yor ve her dilden cündelik ve aiyaai 
yerli ıaıetelerle mecmualann bütün 
sahip veya miime11illeri ve doğruda.'l 
1c!ğıt ithal eden matbaacılarla kitap 
tlbileri bu hubibale ittirak ediyorlar
dı. 

Bay Vekil toplantının sebebini izah
tan sonra arkadaşları gerek bu, gerek 
batka bahisler üzerinde mütalca beya
nına davet etti ve alınacak ilk tedbirin 
,.. olabileceiini möylelcli. Matbuatın 

aı eualı bir me1eleaine dokunan V8* 

kilin bu tekllfi derhal umum! bir ta~ 
viple karplandı. 

Bu mevzu üzerine .az töyliyenler
den Nqet Atay, mali bir müeneeeyi 
alikalındırmak lüzumundan bahsetti. 
Hakkı Tank Uı, kurulacak, koope

ratiften, matbuatın elde edeceği fayda
lara ve matbuatın duydutu derin ıe
vinci igaret etti; "Kültür yolunda kul
lanılacak kilıtlann &ilmrük resmi ver
miyecek ıurette himaye görmesi öte

denberi hUkQmet adamlarımızın arzu
suna hiç te aykırı değilken, bunun ken 
di hududunda tutulamaması enditeıi 

buna encel oluyot1Clu. Daha kolay bir 
milrakabe uzvu halinde de çalıpbile

cek böyle bir teıekkill vücut bulduk
tan scnra kitapları da ıümulüne alacak 
bir muafiyete vekilin müzahereti, bu
raya toplananlann ititmek iıtiyecekle
ri ikinci bir cüzel ıöz olacaktır.,, ifa
desinde bulundu. 

,.. Tahsin Demiray namuskarane aayı
lamıyacak bir ticarete kanpn aon kl
ğıt buhranının neıriyat hayatımıza 
en ağır bir darbe teıkil ettiğini ve her 
ıey"'en evvel bucünUn bir milyon ço
cuğun iıtikbalini alA'kalandıran bu iıi 
bir fabrika himayeıi fikrinden üstün 
tutmak lizımıeldiğini, üzerinde dura
rak, vekilin teıebbüııüne takdirle itti
rak etti. Ve kağıdın kayıtsız bırakıl
masını istedi. 

Halil Lütfü ticaret mukavelelerinde 
t-;mar halindeki klğıtlara ayrı ve ıer
best Dır mevki verilmesi hemen yan 
ihtiyaca dokunan bir kısım müfkülil 
giderebileceiini anl&ttı. 

Hakkı Tank Uı, gayri mahdut mua
fiyetlere maU dhniyet mUsait olmadı· 
ğtna göre, biltiln ihtiyacı karplıyacak 
bir miktarı, yine bir mmdut kuaur ola. 
rak kabul etmek mUm1dln olacaktır. 

mulauddemelile fikir ptasma &lllter
dilimis eheınıDiyete blru daha ıttmul 
vermek Hlaumu Usedııde durclu •: 

- Yalnıs kitapları delil, ben meJD. 
tep çoculdanna verilecek defter kliıt
Jarmm bUe birer den valltalı olarak 
ayni kolayblr çe~eveal lÇlnde miitalea 
edilmesini lıtiyorum. Bol bol ve tabii 
UCIU ucus k&fıt atrP kullanamayıp ço
cuk naul den llrenebUlr? dtdlt 

Kitapçı muallim Halit, kitap basılan 
kağıtların gümrük muafiyetinden bah· 
sederek, kitapçılara kalan bir kısım 
mektep kitaplanru bile bu yiUden u
cuzlatmak mümkün olammdığmı bah 
etti ve bu mektep defterleri itinin e
hemmiyetini bir milpheaiyle tebariU 
ettirdi. Halkevinden fakir çocuklara 
yardım vaııtalan dlltilnUldiliü za. 
man defter vermek fikrinin ileriye ıü
rüldilğUnil ve tevziatın bunıda büyllk 
bir isabet oldutunu lıpat ettiğini an
latarak, defter iti de peldll bu koope
ratife verilebilecetlni ve gerek bun
dan, gerek kitapçılann kooperatifte 
kendilerine düıecek hiHeden fakir ço
cuklara yardım imkinı çıkacağını izah 
etti. 

Bay vekil, meseli bu kooperatifin 
heaap neticelerinden matbuat hldimle
rinin beklediği tekaUdüyelere de bir 
pay aynlmaaı dUtünillebileceğini, fa
kat bütün bunların bu teıekkill tara
fmdan yıvaı yavaı yapılıbileceğ:ni 
tayledi. 

Bay Şakir Keııebir her mUtaleaya 
verdiği cevaplartda taylenen sözlerin 
ileriye sürdüğü teıebbüsteki lüzumu 
kuvvetlendiren deliller olduğunu ıöı
terdi. 

Gümrük muafiyetinde fimdiden bir 
vaat vermek mümkün olmıyacağının 

takdiri tabii oldutunu töyliyerek, cöa
terilcn rakamlara göre böyle bir ıey 
dUıünülmesine de mini görmedi. 

Sanayi himayeıi yanında kültürün 
himayesi de tabii ikisini telif 
mümkün oldujuııu ve ihtiyaçları bir
birinden ayırmak ve evveli tepklı:ülc 
vücut ver!dikten ıonra temaı olunacak 
mev.r:ulara cöre tedbirleri teselsül et
tirmek kabil olacaftnı bah etti. Milli 
m=· aheretin kolaylıkla kabili hal ola-
cağını ıöyledi. • 

Umumt temayül, hemen tatbike ceç
melı: merlı:e.r:indeydl. 

Vtklletin mevcut tiplerden biri üze
rinde bu i'1n huıuliyetlne bakılarak, 
yapı!acak ta,J'Jleri, icabında Ankarıda 
ve burada retml ve huıusl matbuat 
menııuplaıiyle temaı ederek kararlaı

tırdıktan ıonra hazırlanacak nizamna
me projeıinin neıriyat iılerinde itha
lAt kağıdı istihllk eden ıazete ve mec
mua ve kitap tlbilerinin bir toplantıııı
na arzedilmesi taıvip edilen ve iki aa-

ate yakın ıilren bu haabihal ıuretinde 
vekilin matbuat itlerine gCSsterdiği bu 
yakın ve ameli alakanın ıükranı top
lantı salonunu dolduran bir alkrı su
retinde tezahür etti. 

Vekil ve misafirler, haabihal 10nun
da Basın Kurumunun hamladıir bü
feye davet olumular. Ve burada da 
aamimi konuımalara devam edile
rek, aut 18 buçukta teıyi olundular. 

Zahire Boraaamda 
DUn Ticaret ve zahire bornamda 

4.25 ten 150 ton bakla, 4,30 dan 115 
ton arpa 11.tllmlftn'. 

Bundan başka Ziraat Bankam nL 
mma 15.28 den 100 ton bulday u.tJl. 
mlf, tliccar malı olarak da bufday U. 
r.erine mWıim 1&tıelar kaydedflmlt
tir. 

Hamallann Kıyafeti 
Teabit Ec:lildi 

Hamallarm yeknellak kıyafetleri et.. 
ratrnda yapılan huırbklar . tamam 
ıanmıttzr. Yeni teabit edilen elbiM kı. 
yateti yakmda kendilerine bil~ , 
celrtfr. 

Emafın Muayeneal 
Faıafm muayenesi için aym US 11-

ne kadar mmıtet verllmfttL Bu mncL 
det zarfmda muayene olm~arro 
1aym teeblt edilmektedir. 'Muayene 
oJmı1Uılar CtlllandınJwktır1 
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Trabzonun Of kazasında, karısı 

Kadriyeyi başka birisiyle yakalayınca, 
kendini kaybederek keskin baltasıyla 

parça parça edip doğrayan Mahmu
dun, zaten hafif bir şekilde arasıra baş 
gösteren deliliği yakalandıktan sonra 
artmış ve tehlikeli bir hal alınca mü
şahedeye kcnmak üzere dün istanbula 
ge~ı. ı1,nıştir. 

Tibete giden bütün seyyahların uğ. 1 
radıkları ve dua ettikleri bu meşhur 1 
ibadetgahı ziyaret etmezsek, Mukad. 
des (houtouktou) yu, Buda Vivan'ı 
gücendireceğimizi r Jylccli. Lamaiste 
Kalmok'umuzda Mongolun bu fikrine 
iştirak etti. Kalmokla beraber bu 
manastıra gitmeyi kararlaştırdım. 

Tatarlar birçok ipekli (hntyk) ler. 
le gidip gelmek üzere dört güzel bey. 
gir verdiler. Manastırın bulunduğu • 
muz yerden doksan kilometre mesafe. 
de olmasına rağmen, gecenin doku -
zuna doğru Mukaddes (houtouktou) 
nun yurtasına giriyordum. 

Bu, (je~yb djamsrap houtouktu) a. 
dmda, orta yaşlı, tamamen matruş, 

ufak lefek bir adamdı. Bizi t ::mimi 
!:'ir ı:ekildı> kabul etti. Gerek takdim 
ettiğimiz (hatyk) !erden gerekse 
Mongul etiketine karşı olan vukufun. 
dan dolayı memnuniyetini izhar etti. 

Filhakika, Ttl.tar yoldaşım, bunları 
bana öğretmek için büyük bir sabır 
göster.niş ve epeyce zaman sarfet _ 
misti. (houtouktu), beni büyük bir 
dikk ı ~le dinledi, yolculuğumuz pak. 
kını:!a .;ok kıymetli malumat verdi ve 
hatıra olarak, o zamndanberi bütün 
Lanıaiste mabet ve manastırlarının 

kapılarını bana açan, bir yüzük bedi. 
ye etti. Bu (houtouktu l nun adı yal. 
mz Mongolistanda değil, Tibet ve 
hatta Çimn Lamaist fL!emiııde de ay. 
ni hürmetle anılıyordu. Geceyi, (hou.. 
touktu) nun müdebdep yurtasında ge. 
çirdik. 

Ertesi sabah, def, dümbelek ve 
düdükten mürekkep bir müziğin refa. 
kat.i ile icra olunan ayinlerin cereyan 
ettiği, mabedi ziyaret ettik. Kalın 
sesli (lama) lar, yüksek sesle dua _ 
lar okuyor, küçük çocuklar ilahiler 
söyleyiro, mukaddes (om, meni pad. 
me hung) cilmlesl, sık sık tekrarla. 
nıyordu. (houtouktu), bize hayırlı 

yolculuklar temenni etti, sarı büyük 
\ 

bir hatyk hediye etti ve bize, manas.. 
tırın kapısına kadar refakat etti. At. 
larımıza bindikten sonra; 

- Burada aer zaman, iyi bir kabul 
göreceğinizi hatırlayın! Hayat çok 
karışıktır ve insanın başına her türlü 
şey gelebilir. Belki ileride, Mongolis. 
tanın bu köşesine tekrar gelmeniz 
mukadderdir. O .7.aman, (narabanchi) 
kure) ye uğramamazlık etmeyin,, de. 
di. 

O akşam Tatarların karargfilıına 

iltihak ettik ve ertesi gün yeni baş. 

tan yolculuğumuza başladık. Deve. 
nin yavaş ve ahenktar yürüyüşü, sa. 
lmcak gibi beni sallayor ve bütUn 
yorgunluğumu dinlendiriyordu. Bü . 
tün günümü, bazan tamamiyle uyu _ 
yarak, hazan da yarı uyuklayarak, 
geçirdim. Fakat bu hareketim, bir fe. 
laketle neticelendi. 

Yine böyle uyuyup kaldığım bir sı. 
rada, nehrin dik bir yakasını tırman. 
mağa başlayan devemin fazlaca sal. 
lanmasiyle yere yuvarlanmış ve ba • 
§ımı bir taşa c:arparak, uzun müd. 
det bayğın bir halde kalmışım. Ken. 
dime geldiğim zaman, kaputumun 
baştanbaşa kana bulanmış olduğunu 
gördiim. Arkadaşlarım etrafıma top. 
lanmışlardı. Hepsinin yüzünden endi. 
§e ve korkuları okunuyordu. Yaramı 
sardılar ve yeniden yola koyulduk. 
Çok sonra, başımı muayene eden bir 
doktor, deve üzerinde tedbirsizce uyu. 
marn neticesinde vukua gelen sukut . 
tnn, kafa tasımm çatlamış olduğunu 
söyledi. 

Tian Chan dağlarının (gobi) nin 
şarkına doğru sürdüğü en ileri kısmı. 
nı teşkil eden şarki (altay) ve (kar. 
lık dağ) silsilelerini geçtik. (khouhon 
gobi) yi genişlemesine şimalden cenu. 
ba katettik. Buralarda çok şiddetli 
bir soğuk hüküm sürüyor, donmuş 
kumlar siiratıe ilerlememize yardım 
ediyordu. (khara) dağlarını geçme. 
den evvel, salıncaklı bineklerimizi, 
atlarla değiştirdik. Bu değişmede, bi. 
rer do?nndırıCf olan (targut) lar tara. 
tından, alçakça ~oyulduk. 

Çinliler buraya gelen bütün muhacir. 
lcri tevkif ediyorlardı. En ziyade, ya. 
nımdaki Rus arkadaşlarım için endişe 
ediyordum. Gündüzleri derin çukur. 
larda, ormanlarda ve çalılıklarda 

saklanıyor, ancak geceleri, cebri yü • 
rüyüşlerle kaybettiğimiz vakti telafi. 
ye çalııııyorduk. (kaosu) yu dört gün. 
de geçebildik. Yolda rastladığımız bir 
kaç Çinli, çok misafirperver ve sulh. 
çu görünüyorlardı. Bilhassa, biraz 
Çince bilen Kalmogumuzla, ecza çan. 
tama karşı, büyük bir alaka gösteri. 
yorlardı. Bu mınlnkad.ı, hemen her 
tarafta birçok deri hastalıkları ile 
karşılaştık. 

Altın Dağ, (altın dağları, Pamir ve 
Knrnkurum dağ silsilesinin şark kolu. 
nu teşkil ederler), silsilesinin şimali 
şarkisinde bulunan, (Nanchan) dağ. 
Iarına yaklaştığımız sırada, Tibcte 
gitmekte olan kalabalık bir Çin ker. 
vanına rastladık ve biz de onlara ka. 
tıldık. Üç gün, bu dağların bitmek 
tükenmek bilmiyen çukurları ile mü. 
cadeie ettik. Birçok dar geçit ve bo. 
ğazlardan geçtik. Çinlikr, bu müşkül 
arazide şayanı hayret bir maharetle, 
en güzel yolları seçiyorlardı. Ben, bü. 
tün bu yolculuk esnasında, yarı şuur. 
suz bir halde idim. (koukou nor) un 
beslediği bataklıklı bir göl şebekesile 
birçok büyük nehirlerin geçtiği bir 
mıntakaya doğru yol alryorduk. 

Yorgunluk, devamlı sinir gerginli. 
ği, başımdaki yara, sık sık buhran ve 
titremelere sebebiyet veriyordu. Ba. 
zan zan ateşler içinde yanıyor, bazan 
da o kadar titriyordum ki, dişlerimin 
birbirine çarparken çıkardıkları ses. 
ten, ürken atım, beni sık sık düşürü. 
yordu. 

Ekseriya sayıklıyor, bağırıyor, ağ. 
layor. ailemi yardımıma çağırı;:or, ba. 
na gelmeleri için neler yapmaları i. 
cabettiğini izah ediyordum. Rüyada 
imiş gibi, arkadaşlarımın beni attan 
indirdiklerini, yere uzattıklarını ve 
Çinlilerin kullandıkları rakıdan içir. 
diklerini hatırlıyorum. Biraz, kendi. 
me geldiğim zaman; 

- Çinliler gnrba doğru gidiyorlar, 
bizimse cenuba doğru gitmemiz la. 
zım. dediler. 

Sert ve kuru bir sesle: 
- Hayır, şimale doğru, dedim. 
Arkadaşlarım, hep bir ağızdan: 
- Fakat hayır, cenuba, diye bağır. 

dılar. 

Kızarak: 

- Allah ve 5Cytan hakkı için, kü. 
çük (yeniseyi) yi yüzerekten geçtik. 
(algyak) ise şimaldcdir, diye bağır • 
dım. 

Yanımdakiler: 

- Fakat biz Tibetteyiz, diye pro. 
testo ettiler. Brahmaputraya gitme • 
miz lazım. 

- Brahmaputra, Brahmaputra ... 
Bu kelime, bir ateş parçası gibi 

beynimin içinde mütemadiyen dönü. 
yor ve kafamda müthiş bir kargaşa • 
lık ve gürültü husule getiriyordu. 

Birdenbire, her şeyi hatırladım ve 
gözlerimi açtım. Dudaklarımı güçlük. 
le oynatabiliyordum. 

(Devamı var) 

Katil Mahmut adliyeye iki süngülü 
jandarma arasında getirildiği zaman, 
korid:ırlardaki halk, delinin gayri şu
ur; hareketleri karşısında korkarak 
etra 'a kasışıyord u. 

Mahmudun üzerinde yırtık ve eski 
bir elbiı:e vardı: ayakları çıplaktı. 

Mah-nut, jan farmaları:-, ar?.sında 

dururken yanır.a ihtiyatla yaklaşan 

bir arkadaşımızın, "Anlat Mahmut, 
karını neye öldürdün?,, sualine, evve
ıa kcn:iisine yiyecek gibi baktıktan 

sonra birden!.iire munisleşeri gözlerini 
dikmiş: 

- Tabii öldürdüm .. Hayır hayır, 

l.alta ile kestim. Çünkü namusumu 
paçavra yaptı, demiştir. 

Mahmut, evrakı tetkik edildikten 
son a tıbbı adliye gönderilmiştir. 

Katil Nazım Dün 
Müdafaasını Yaptı 

Dızcariyc:le hırsızlık için girdiği 

evde polis Hasan Basıiyi kendi taban
casını alıp öldüren katil Nazım ve ar
kadaşı Salimin duruşmalarına ağırce

za mahkemes: lde di.in de devam edil
di ve katil Nazım müdafaasını yaptı. 
Nazım müdafaaı.,,da cinayetini in

kar etmiyor; ancak nefsini müdafaa 
mecburiyetinde kalıp ev sahibinin si
lahıyla kendisini öldüdi:ğünü söylü
yordu: 

- Çünkü beni altına almıştı. Dövü
yordu. Tabancasını da beynime daya
mıştı. Öldürecek, diye korktum. üstü
ne atıldım. Tabancasını kapıp atC1 et
tim. Sonra -da kaçmak istedim. Ben 
suçsuzum.,, 

Nazımın müdafaasından ı;onra 

!imin vekili kalktı ve: 
Sa-

- Nazımın sözlerinden de anlaşıla

cağı gibi, müeK:kilim Salim kabahat
sizdir. Kendisinin tahliye edilmesine 
karar verilmesini istiyorum, dedi. 

Fakat mahkeme bu talebi yerinıde 

l:lulmadı ve karar için muhakemeyi 
başka bir güne bıraktı. 

Beşiktaş Kazasında Kara r 
G elecek Celseye 

Dört beş ay evvel Beşiktaşta bir 
kaza olmuş, direksiyonu bozuk bir 
kamyon elektrik direğini parçaladık

tan &onra Hediye adında bir kadını öl
dürmüş ve bir kaç kişiyi de yaralamış· 
tr. 

J Iadisenin duruşması ağırceza mah
kemesinde dün •de devam etmiş, fen 
heyetinden Ragıp dinlenilmiştir. Ra
gıp demiştir ki: 

- Kaza şoförün süratli gitmesin -
den ve dikkatsizliğinden ileri gelmiş
tir. Direksiyonu bozuktu ve bozuk ol
masaydı belki de kaza yapmazdı.,, 

Suçlu, mühendis raporlarına itiraz 
etti ve mahkemeye bir istida vererek 
kendisi göstereceği mütehassıslardan 

müteşekkil bir ehlivukufun kaza yerin 
de tetkikat yapmasını istedi. Mahke
me bu isteği reddelderek karar tefhimi 
için duruşmayı talik etti. 

Borvadinde belediye badem!iğ i 

Dolvnrltn, (KUnUN) - nurnda nele :.llrc hnı.lemllğl tesis oltınmu!;ltur. 
Nihayet bü~Uk dağların çt·\Tesini 

dolaşarak, (kansu) ya vasıl olrhık. Bu 
~~ tehlikeli bir manevra idi. Çünkü, 

Ilademllğln tesisinde kayınakam il e hütlln mer.ıurlar ,.e bclediyC>ciler bu· 
lunmuştur. llalk un badcınlil{ tesisine yardım etmiştir. Rcslmue tesis mera· 
simine ait ilk hazır\1k görüIUyor. 

Polis romancısın 
Polis hafiyesi 

1 
ırıgilizcedeo Çeviren ; 

H ikmet M ü nir 
---------~ 

K 
uru SARDALY ASI Kralı, 

Con Consonun karısı bayan 
Con Conson, kendisini Amerikadan 
Avrupaya getirmekte olan transatlan
tiğin lüks kamarasında birdenbire hay
kırmağa başladı. 

Onun o haykırışım önce kamarot i
şitti. Geldi. Bayan Con Conson haykı
rışının sebebini anlattı. 

Kamarot işi ehemmiyetli bulduğ•.ı 

için vapur komiserini çağırdı. Komiser 
kaptanı çağırdı. Kaptan vapurda bu
lundurulan ı<laimi polis hafiyesini ça
ğırarak meseleyi tahkike koyuldular. 

Kutu sardalyası kralının, kansı ya· 
kut broşunu çaldırmıştı. 

Vakit sabaha karşıydı. Bayan Ccn 
Conson geceleyin vapurun salonların

da verilen balodan sonra kamarasına i
nerken, bu broşu komisere teslim ede
cek yerde, odasına getirmiş, çekmecesi 
ne koyarak kilitlemiş yatmıştı. 

- Uyuyordum, diyordu. Yarı uyu- . 
yordum, diyeyim. Çünkü kapının ya
nında yabancı bir simanın hayalet gi
bi kımıldadığını gördüm. Sonra kapı 
kapandı. Ve bittabi ben haykırdım. 

- Sonra?.. , 
- Sonra ilk hatırıma gelen şey, ya-

kut brcşum oldu. Çekmeceye koştum. 
Fakat orasının kilidi asılmış ve broş 
alınmıştı. Ah, eğer kimin hırsız oldu
ğunu bilseydim, broşu muhakkak ko
misere teslim ederdim. 

Kaptan cevap veriyordu: 
G;ı.tn;.rl. ı,.,~.- ...-.1 ...... ~a•.-..ı- nl\lia. 

bulundurur muyduk bayan ? 
Geminin polis hafiyesi broşun çalın

dığı çekmeceye doğru yürümekteydi 
ki, lüks kamaranın kapısı vuruldu. 

Kısa boylu, gözlüklü bir adam içeri 

girdi. 
Kaptan bu adamı görünce aşina bir 

tavırla sordu: 
- Hayrola Valton'? Bu vakit bura

yı ziyaretinin sebebi nedir acaba? 
Valton denen adam: 
- Gemide bir hırsızlık olduğunu 

işittim, dedi. Malum ya, bu gibi şey
ler çabucak herkesin kulağına geliyor. 

- Fakat, buraya gelişinizin sebe-
bi? 

- Bunu sormana lüzum var mı ya? 
Sen benim kim olduğumu bilirsin. 

- Evet bilirim. Polis romanları ya-
zarsm. 

- Iyi ya işte. Bu ~a bir polis vaka
sı değil midir? Tahkike geldim. Belki 
size bir yardımım dokunur. 

- Ama bu roman değil, hakikat
tir. Hakiki hayatta olan bitenler, senin 
hayalinde canlandırdıklarına benze -
mez. 

Derken bahse, çalınan broşun sahi
bi bayan Con Conson karışarak: 

- Bırakınız, bırakınız, dedi? Bu za
tın romanlarını ben de okumuşumdur. 
Gayet zekice yazılmış şeylerdir. Size 
belki bir faydası dokunur. 

Bunun üzerine kısa boylu, gözlüklü 
adam, gemi polis1nin yüzünde görülen 
hoşnutsuzluk alametlerine dikkat et
meksizin bayan Con Conson'a dönXlü. 
Hadiseyi bir de kendisi için anlattır

dı. Sonra cebinden bir pertavsız çıka
rarak broşun çalındığı çekmeceye doğ
ru yürüdü. Kilidi, ve çekmenin kenar
larım muayene etti. Sonra: 

- Hırsız burada imzasını bırakmış, 
dedi. Görü yer musunuz? 

Sonra bütün oradakilere pertavsız 

,\!tında garip bir parmakizi gösterdi. 
Bu parmakizi, hiç şüphesiz hırsızın, 

bir eliyle kilidi sökerken, diğer elinı 

olanca hızıyla çekmeceye bastırmasın
hn hasıl olmuştu. 

Polis romancısı V."\.1ton bundan son
ra bütün oradakilere dönerek: 

- Bu giin saat on bire doğru üst 
güverteye geliniz, dedi. Hırsızı size 
takdim edeceğim... Şimdi muavinlerim 
le görüşmeğe gi.füyorum..ı 

Herkes, içindeki teredd 
mamış olmakla beraber, 
birde güverteye çıkmaktan 
lamamıştı. Kısa boylu gö 
da ayni saatte cradayldr. 
nn işiyle aliikadar değil dit 
kanlı ile tenis topu oyna 
etmiş görülüyordu. Ve o 
dıkları yerin kenarında, 

parmaklığına !dayanmış d 
man sarıklı bir Hintli göriil 

.u .. 1 aeuKanımıu \ t: r.uı<> "' 

lüklü adamın ellerinde birer 
dı. 

Delikanlılar, ufak bir t 

birbirine, sonra kısa boyltl 
adama veriyor ve böylece, 
larında üç kişilik canlı bir 
riyorlardı. 

Fakat canlılık gittikçe 
ğa ve üç kişinin vücude ge 
selles daha küçülerek Hirı 
na almağa kadar varmıştı· 
Hintlinin istikametine fırlB 
bcylu gözlüklü adam btll'I~ 
savaşırken raketini Hintli~ 
sarığına çarptı. Sarık yere 
dı. Ve isersinden bir küçii1' 

dı. ~ 
Küçük boylu göı lü.klU 

nin teliiş ve çığlığına meyd 
sizin bunu aldı. Bu yerdeJl 
etrafı elmas işlemeli koca~ 
kut broştu. 

Tabii bundan sonra, fliI1 
etmek ve ona bütün h5.dise1' 
tirmek güç olmamıştı. 

Kutu sardalyası kralı 

nun kansı bayan Con coıı 
klı e payan yoktu. 

..~ 
Bir müddet sonra geı:nJ 

kamarasında, karşı karşı~ 
arkadaştan birinin kirn o 
min edebilirsiniz: Kısa bO 
adam ... Yani meşhur zabrt' 

sı Valton! .... 

Kaptan soruyordu: ~ 
- Allah aşkına, bu flil1 O 

clduğunu nereden bildin 1 
anlatmaz mısın? '/.~ 

Zabıta romancısı Valt011 ,,,_ . eı· 
gözlüklerini iyice yerleştır ıJ1 

. ·ı . k.d b' yııdıl getırı en vıs ı en ır 

~ıktan sonra: eli 0 

- iyi bir hokkabaz, kC:lidif 
nı başkalarına ifşa etrnern 1~ 
sen benim eski bir arkada§ 
tayım, diye söze başladı: tıa 'İ 

Evvela bu hırsızlık saba 
pıldığı için hırsızın tayfalar 
değil, yolcular meyanınlda . .tıı 

. . eceler . 
anladım. Zıra gemı, g b 
iyi gözetilmektedir. Bunu ·ıı 
yet iyi bilir. Fakat herk!Sl 

.. gecele 
zamanından az once, 
rilcn tayakkuz gevşer. Btıll 
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Hafik'teki bataklı lar 
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No.43 ---------•----------
Sıvas (Hususi) - Hafığın Si\ asa 

bağlı Sivas • Erzunım şosesi üzerınde 
ışlek ve şirin bir kasabadır. 

rr muamma 
çöz .. lmek Margrıt tekrar suyun yüzüne çıkın. 

caya kadar sanki sonsuz yıllar geçti. 
Bereket versin iyi bir yüzücüydü. Et. 
rafına baktı. Sahil, kırk metre kadar 
ötedevdi. 

hla~grit vargUcüyle yüzmeğe başla. 
dı. Pakat kendini sahildeki kumlar ü. 
zerine attığı zaman bitkin bir haldey. 
di. 

Tepeden tırnağa kadar her yeri ağ. 
rı) ordu Bütun \ ücudü adeta büyük 
bir ) ara gibi ıdi. Sırtüstü yorgun yaL 
mı ken yalnız, bir tek teselli verici 
ses işitiyordu. Sahıle vuran denizin 
devamlı şırıltıları ... 

Az i!crıde uçurumun dibinde bir pı. 
nar gördü. Ağır ağır sürünerek ora. 
Ya kadar uzandı. Ve a\•uçlarını birleş. 
tirıp bir tas gıbi yaparnk, pınar su • 
yurtlan kana kana içti. 

Susuzluktan dudakları ~atlar gibi 
bir hale gelmi ti. Bo-Fazı kurumuştu. 
Oh ... Şimdi kendisini biraz iyi hi&eJi. 
yordu. 
Açlığa tahammül edebilir, fakat su. 

suz'uuğn asla dayanamazdı. 
ı largrit, bu kumsa 'dan kurtulmak 

icin fazla yer aramağa lüzum g~rınc. 
di. Çünku koprü halindeki koeaman 
b.ir t ş tünelden diğer bir kumsala ge. 
çıLbıle"e"'ini görmü tü. Siltböri şeh. 
:i gciriinürlerde yoktu Fakat Margrit, 
ınsanlaı la meslciın olan o talihli yeri, 
ne aradı. ne de aramak istedi. Suya 
eni konu knııdıktan sonra, iskarpin • 
lC'ri.ni, c:;0raplarını çıkarıp tüne1den i. 
~crı gırdi. 

Öteki kumsal, daha büyüktü. Fakat 
arka yandaki uçurumu teşkil eden 
sarp kayalar asla alçalmıyordu. Bu 
~~J:aıar arasından bir yol bulabilece. 
gını umu~·ordu. Hele çüriımege yüz 
tutmuş bır kayığın sahile çekilmiş 
tekncsıni görünce, bu Umidi daha 
nrttı. 

.s ba?m saat sekizi olduğunu tah. 
n ıı. ıy r u. 

Yı.irLJmeğe başladığı sırada \'ilcudU. 
nün clbı esi sırsıklam iken, glineşın 
sıcaklığı ııımdi her ynnmı kurutmuş • 
tu. Fakat üzerindeki şeylerin şimdi 
elbise denece't hali de yoktu. 

Metruk bir adada, kazaya uğramış 
bir gemici manzarası arzediyorı.lu. 

Netekim az sonra, bu yalnızlık o . 
nun sınirine dokunmağa başladı. 

Şımdi ilerde görünen diğer kum. 
sala geçmek için yol arıyordu. Fa.kat 

maalesef otekı kumsala ancak yüz • 
mek tarikiyle geçilecekti. Margrit U • 
zerinde yük nevinden ne varsa çıka. 
rıp atarak yUzmeği kestirdi ama, ya 
öbür tarafta insanlar ve medeniyet 
varsa ... 

lskarpinlerini çoraplariyle bırlikte 
sıkı sıkıya bağlayarak beline bktı. Ve 
denize daldı. 
Ağır ağır yüzüyor, bir taraftan da 

karaya çıkacak münasip bir yer arı. 
yordu. 

Derken, ehram biçiminde birbiri ar. 
dmca duran birtakım kayalar gördü. 
Bunların üzerinden birbirine geçmek 
suretiyle sahile kadar varmak daha 
kolay görünüyordu. 
Düşündüğü tarzda hareket etti ve 

kumsala ulaştı. 

Burası, ötekilere nisbetle daha dar 
ve küçük bir yerdi. Ardındaki sarp 
kaya daha dıkti Fakat, sahil boyun.. 
ca ş yle ıleı iye doğru bakılınca Silt. 
borı ~ehrinin evleri görünebiliyordu. 

Bu manzara, Margrite cesaret ver. 
di. 

Kayaların üzerinden sahile inmek, 
knyalarn tırmanmaktan daha güç oL 
du . .Margrit tekrar yorulmuştu. A _ 
yaklarmı suya sallandırarak, bir müd. 
del dinlendirdi. Açlık yeniden başgös. 
terip, insanlar arasına biran evvel ka. 
vuşmak arzusu kendini adamakıllı 

duyurduğu zamana kadar orada öyle. 
cc kaldı, dinlendi. 

Artık son bir mania kalmış olduğu 
anlaşılıyordu. l<'akat bu manin henüz 
görünmüyordu. Margrit, bir çeyrek 
saat kadar ilerledikten sonra, bir 
parçası denize bir saçak gibi uzanmış 
bır kayar.'n ve onun altına doğru so _ 
kulan derin bir su tabakasiyle karşı. 
laşb. 

Margrit bu yeri görınlişe benzıyor. 
du. Acaba nereden? Düşündü ... Acaba 

ona bu his nereden geliyordu!? •• Çıl • 
dırncaktı. Sönra birdenbire hatırladı. 
Ve kendi kendine bir çığlık kopardı! 
w Bu yer, ona Olga'nın anlattığı ma. 
gara idi "Lanns oteli,, nin altına doğ. 
nı giden mağara ... 

(Dcvam1 oor) 

EGE 'l 1YATHOSU 
TEM.stı.umı 

Nuri Genç 'c :ırkadnş
lnrı 21 Temmuz pnzar 
akş:ırııı Yenişehir Aile 

bahçesinde: 
(Cellad Kara Ali) 

\~ rıc.'l: Bedriye Tok
se~ln kıymetli konseri 

t k ma 1 dt•rsl!l'rf 
füııl ıuıııii llflll.. evi nelen: 

Orh ol,ııl ,.e lı~('lerclc ikmnlc kalmış ln
lrlıc) ı )Clislırııllk ıızcre 8 .\ğııstos 938 tn
rllılnılen ilıh:ıren ı:\lnılıde uçılneak fen 
lıll.glsl, hh oloJI, rj~ :ıın c, rızik \'e kims il, 
lnııh, ı:o~ıar)a l"C 3urtlııl~i i dersleri kurs. 
larınrln ç lı ııınk hlc) en iil!relnırn arka
dnşl:ır:ı ihlirnç ':ıı ılır. Şrr:ıiti fıltrenrııek 
islrH•nl<'rin 30 1'erıımuz 938 t:ırihlne kn
rl:ır lırr 1:1111 sanı (JO) r'lnn (1 2) ye kn,l:ır 
ı~~'lnl ul Birine! Okul Jl:ışlij!rclmeııliğinc 
ınıırn ıınllıırı rkn olıınıır. 

- Ne? Nişanlının ailesi kim bilmi. I 
yoı musun? 

- .L •e çıkar! Otomobilinin marka. 
sını biliyorum ama! 

Şenlik içinde 
unutu an yas 

Kocns nl kaybeden artist 
kralın karşısında oynadı 
Fransanın meşhur artistlerinden 

Rene Sen Sir lngiliz Kral ve kraliçe
sinin Pariste geçirdikleri ilk gece, on
form önünde bir temsil vermiştir. Ar
tist, İngilizlerin milli marşlarının ilk 
ci.ımlesi olan "Allah kralı kcrusun,, 
başlığını taşıyan bu eseri temsil eder
ken içinde büyük bir acı taşıyor ve göz 
yaşlarını zor tutuyordu. Çünkü, ondan 
bir kaç saat evvel kocasını mezara bı
rakmış, dönmüştü •. 

Rene Sen Sirin kocası tayyareci Ilu
bert Lautner pazartesi günü kazaya 
uğramış ve ölmüştü. Ceqa2e merasimi 
salı günü yapılmış, fakat bu matem, 
o gün İngiliz kral ve kraliçesini karşı
layan Parisin sevinci içinıde unutul
muştu. 

Artist te, evvelce tesbit edilen pro-g
ramı bozmak istememiş, memleketin 
bu misafirleri karşısına çıkmıya tees -
sürünün mani olmıyacağını söylemiş
tir. Piyes temsil edilmiş ve Rene Sen 
Sir teessürünü yenmiye muv:ıffak ola

raka rolünü umulduğundan fazla bir 

muvaffakıyetle başarmıştır. 

( Kısa haberler ) 
-----= 

• Deıılzlınıık lımnıı işletme <lireklörlu[iO 
eshulıı ıne :ılılıe bir kolaylık olmak Ozere 
uçuncil knlla huluıınn ınunıneliıt sen ıslnı 
zemin knln indirmiştir. 

Arazi oldukça geniş bir saha üzeri. 
ne yayılır. Kasabanın nüfusu 4!)6:3 
tür. 152 koy ile üç ııahiyesı vardır 
Sivasa mesafesi ~7 kilometrediı. 

IInfik ve çevresinde bulunan 15:. 
köyden bugun 109 köyde koy kalkın. 
ma programı esasları dahilinde ko\ 
yollnrma, köy mekteplerine, ko) e\ ı~ 
riııe büyük bir ehemmiyet ı.·erilmek 
tedir. Bu suretle kbye güwl manzaı n 
lar arzetmektcdir. Köy yollarının b!ı. 
!eşmesi ile yollar kasabaya bağlan • 
mıştır. Köy ve nahiyeler adına toplu 
fidanlıklar vücuda getirilmiştir. 

Hafik civarında bulunan bat.aklık. 

lardan birçokları kurutulmmı. dığer • 
leri üzerinde de biiyük bir hızla çalış. 
maya bnBlanmıştır. 

Hafik ovası düz sahalar üzerine ya. 
yıhr. Bu suretle her tilrlü ziraate el. 
verişlidir. Buğday. arpa fazla miktar. 
da yetişir; bol miktarda ihracat ya. 
pılır. Bu yılki mahsul rekoltesi de 
kuvvetlidir. 
Diğer taraftan Hafik yakın bir sa. 

ha üzerine yapıldığı halde büyük ve 
kalabalık bir kasaba değildir. Bu. 
nu gözönUne alan hükümetimiz bu 
havaliye yeni gelen göçmenleri iskün 
ettirmeye karar vermiş ve iskii.n işL 
ne başlanmıştır. Kasaba ve civarında 
Bulgaristan ve Romanyadan gelen 
180 evlik göçm~n yerleştirilmiştir. Bu 
yıllar içerisinde 220 evlik göçmen da. 
ha gelccckUr. 

Göçmenlerin buraya yerleşmesi ile 
Hafik memleketin çok canlı bir köşe. 
si olacaktır. Kasabaya göçmenler için 
300 ev yapılacak, bu suretle Hafik gc. 
niS}iyecck ve esasen manzarası güzel 
olan kasaba daha canlı bir şekil almış 
olacaktır. l{asabanm su işleri üzerin. 
de de çahşJ1?nlar ilerlemektedir. 

Ayni zamanda Hafik ve çevresinde 
kültür faaliyetlerine de büyük bir yer 
ayrılmaktadır. 

Merke7.de ve !psilede tam teşkilfı.t. 
lr, diğer köyldrde liç sınıflı okullar 
yapılmıştır. 

Bu yıllar içinde Okutumun, Erme. 
nis, DUlğer, Cclallı, Oğmevit mektep. 
!eri yapılmıştır. Tedrisata yeni yılda 
başlanacaktır. Şimdiden gelecek yıl • 
lar içinde icabcden hazırlıklara geçil. 
mi§tir. 

.. 
mi? 

İngilterede mehtaplı bir gecede iı
lenen ve bir sevda cinayeti olmasına 
ihtimal verilen bir cinayetten bahset
tik: 

30 yaşlarında esmer bir kadın, şehir 
harici bir yolda şişe kırığı gibi bir şey
le öldüriılmüş olarak bulunuyor. Ci· 
vardakilerin anlattıgma göre, o ak am 
o tarafa doğru iki üç otomobil gitmiş 
scnra döndüğü göri.ılmcmiştir. 

Kadının hüviyeti evvela anlaşılamı
yor. Sonradan ögrenHdiğine göre, ka
dın o civarda yol kesmede tanınmı 

Roz isminde biridir. Geç vakit, şehir 

dışı yollarında otomobillerin önune 
çıkan bu kadın şimdiye kadar daha bir 
çok maceraların kahramanı olmuştuı. 

Kadını tanıyan kocası oluyor. Atkim 
ismindeki bu adam kansının, kendısinı 
ve iki çocuğunu bırakarak bundan iki 
sene evvel kaçtıgını, o vakitten rı 

kendisiyle görüşmediğini ve bir hab: 
de alamadığını söylüycr. 

Kadının hjiviyeti anla ılınca katılı 

kim oldu unu ögrenmek te kolay ol
muştur. Katil oldu una dair en kuvvet 
li delillerle ele geçirilen bu aclam Corc 
Breyn ismindeJir ve 27 yaşındac!ır. 

Corc Brcyn, henüz bulunamamı , fa 
kat şiddetle takibe ba lanmıştır. Cın • 
yetin sebebi de henuz anlaşılmış de ıl
dir. 

• Almanyndn Krup müessesesi lezı:;Cılıln. 

rındn inşa edilmiş olnn "Saldıran,. ve "lla· 
lır:ıy'' ndındaki iki denlznllı gemimiz dün 

mcr:ı~imle denize indlrilmişlerdir. Çanakkale yoluııda 
• Dhnnı muhascbat müdüru Bay Faik 

Eke <tnn aile 1 ile lılrlikte Avrupnya bir (Üst tarafı 1 incide} tan da kendini nlamadı. 
tctl.ik sunh:ıtlnc çıkmıştır. maradaki yataklar tabut gibi. lnce Bu kızıl filclikos postlu aslan, ne za-

• Belediye 'l' mchus inlihnhı için hn· t ht d 1 k d a a per e er ar asın an yabancı ne· vallı bir mahllıktu ı 
7.ırlnnnn ccı,·cllcr lnııınmlnnmış hıılunmnk· f 1 es er, horlamalar, uykunun mübahlac:.-
lnılır. nıı lııısıı~t:ıkl hOtün hazırlıklar ay :r 
soınınn kn<lnr hileccktir. tırdığı daha bir takım şe}ler sızıyor. 

• Orlnokııllnnln çHte tedrisat için ortn Bunlar, görünmez eller gibi geliyorlar. 
lcdrisnl umum nıfııllirü ile kültür direk. insanın derisi altına girerek sinirlerini 
töı ü şehirde mekll'ı>leri dulnşnrnk lelklknl birer tambur teli gibi ,•eriyorlar. J' ı 
ynpmnklndır. gerginlik, adamın içini, fısıltıyı güm-

• Orrıııın Cnkfıltcsinln lııılilı:ınları bitmiş b · .. 
,.e 20 ı::enc mezun olmuştur. urtu yapan bir kubbe haline koyu-

• Muamele 'crı;I inde on ~ :ıpıl:ın de~i- yor. Artık her şey, clduğundan bin ke
şlkhktcn dola) ı nı:ıkarn:ıcılard:ın mürek re daha büyüktür. Bir sivrisinek ısır
kcp hir lıc) el, şık i;} cllcrlnl lıllclırnıek üze- ması, bir mızrak yarasını andırır. Gü
re Ank rn):ı gııınl lir. verteye, içimde işte böyle bir berbat 

• lııhi-;ıır mııdılrk•rinln son hir sene için a':iam taşıyarak fırladım. Marmara <lü:n 
deki sıılı ı, ı::rçen ~enenin 3 milyon fazl:ı. d" · 

• • * 
Marmarnda akşam ansızın bastın 

yor. Dagları, bir nnda menekşe bu u 
!ar kaplıyor. Bu ince sis, gune in ren
gini daha kırmızı, dnha koyu gosterı· 
yor. 

Ortalıkta henüz mor bir ayı:lınlı 
varken, ufuklara tektük yıldızlar dam 
lamaga başladı. 

sile, fı7 nılhon Jir:ıılır. uz. Bızim kamaraların üstiındeki tarasa 
--------------- güverte yalcularının baskınına uğramış. 

Solda gözün al bildigine mavı bir 
su var; fakat sagda ka::a hiç kaybol 
muywr. Pek seyrek yerlerinde kambur
laşan alçak kıyılarla hep yanyanayız. 

o saatlerde dolaşan bir yolcu da ldik
'kati celbetmez. Bunu gayet iyi biliyo
rum. Çünkü ben erken kalkan bir ada
mım. O saatlerde güvertede göründü
ğüm vakitler, sadece erken kalkmak 
itıy .. Jında olan bir adam telakki edili
yorum ... Burası anlaşıldı mı? Şimdi ge
lelim bJyan on Cc-nson'un ifadesine .. 
Kadınca ız, oda~ında yabancı bir si
manın görunür gibi oldugunu ıSöyle

memiş miydi! Onun o sözune ldikkat 
etmediniz mi? Yarı uyur, yarı uyanık 
bir vaziyette yabancı bir sima olarak 
hayalet gıbi gordugu insanın bir be
yaz kocaman s.ı.rıklı Hindlidcn başka 
biri olduguna ilıtim-:1 v<'.:ebilir misiniz. 
Bundan başka, keşfettigim parmakizi 
hi; te Avrupalı bir incanın par
maklannclan hasıl olmuşa benzemiyor 
ldu. Parmaklar ince uz.:ndu. Bir erke
ğinkinden dar, bir kadınınkinden ge
nişti. Şu halde .... Bütün bunlar bu i-

rl>r. IHS!\N SAMi• 

1 Bel~~:~.°~tila~a~~~ lka~ı l ı 
Satıh ~< ev'.er Bütün koltuklara onlar kurulmuşlar. 

• Çıkınlarını açmışlar. Ortalık hiyar ve 
Ortaköy lloyacı sokakta cadde meyve kabuğu içinde. Benden daha 

liZC'rlnclc kfirglr, suyu' e elcktrl- sabırsız bir mevkı yolcusu, ka::larotla· 

Çanakkaleyc gidiyorum. Yirmi şu 

kadar yıl önce, yine bu sulardan yıl· 
dırım hızlı bir torpito üstunde geç 
miştim. Ne güzel, ne heyec:ınlı bir ge
ceydi o? Parmakhır otomatık revolver 
toplarının tctiklerinde; gôzler, "perı 

kop,, avında. ' şin, vapurda bulunan yegane yabancı 
yolcu, Hintli tarafmdan yapıldıgın: 
gosteriyodu ... Ve ben onun bütün se
yahat muddetince daima saat en bir 
sularında güverteye çıktığını farket
oır.i5t'm. O münasebetle size randevu
yu o saatte verdim. IIintlilerin çok es
ki z:ımandanberi sarıklarına, öteberi 
kı} :r.et'i şeyler sJklamak gibi bir iti
yatları ol;:I .Jğunu ela bilmek, işi ta
mamlıyordu. 

Polis rom:ıncısı Valton, viskisinden 

bir yudum daha içti. Sonra kalın göz

lukhi cımla mm arkasında ziya fış'n
rır gi i nl.ıskr yapan bir hareketle: 

- E · ı bunların fevkinde olara~. 
dedi. B::n, IIirıtliyi bay:ın C~n Con

so n k:ı:nar:ısınd:ın ~ arken gör-
düın. 

Ceviren: HiKMET MON!R 

1 pek tesırlı \e taze aşıdır. Dh·anyolul 
Sultan Mahmut türbe i No. IJ3 j 

ğl havi, nltışnr odalı altında bl- ra çıkışıyor. Parasile satın aldığı raha
rC'I' dlikklln ı , e 2 numnrnh e\·lcr tı istiyor. 

satılıktır. Tnllp olanların Kurun Burada başka bir mesele ortaya çık
~nzcteslııclc n. KC'nan Huli'ıslyc tı. Hakları olmıyan yere girenler, 
mürnenntlnrı. Telefon: 21413 daha yüksek konuşuyorlar. daha çok 

hırçınlık ediyorlardı. Fiyat farkının 

............. ; .... ;;;ii~ ..... i)·;; ...... , ;k;~···~ ................................ i 
-Dip l omatın tarif.! ? .. 

Son senelerde kadınlar siyasetle eskisinden "Ok daha f zı 1" 
1 K'' .. k . ~ a a me.şgu : 

o. uyor. ~çu yaşta hır kız da, gazeteleri okuya okuya, münakaşaları: 
dınleye dınlcyc buna merak sardırmış. Bnbasma soruyor· ! 

- Diplomat neye derler, bn ba? · ~ 
. -:- mm~ dc.rlcr diye soracaktın, kızım! Biz erkeklere göre, diplomat~ 

dıye o~ı.e. bır ~dama derler ki, bir kadının doğuş gününü asla unud 
maz; lacın dogus yılını da hiç mi lıiç hatırlam, z! Siz kadınlara "Öre, .. ~ 

- Eub:ı, bir an dii~ündii ve sonra giildü: 
0 

~ 
......... .': .. ~:~.~~~:~.~~: .. ? .. ~~~~~i de sen uydur, kızım! i ·····································--··························· 

ortaya bir yasak çıkarmasına kızıyor
lar, bunu insanlık haklarına uygunsuz 
sayıyorlardı. 

Uzun, kirli saçlı, kırmızı fanilalı, 
parmakları tütün kınalı bir delikanlı, 
benim de sabrımı tüketti. önünde dur
dum: 

- Demek, yüzsüzluk, dünyada ada
mı her şeye sahip eden bir akçe ha 1 

Dedim. 
Yüziıme utanmaz, fakat korkak gö • 

!erile baktı. Sonra yaman bir idealist 
edasile içini çekti. Ama, bu kızıl fild!· 
kospostlu kahram<ın. m:aklaşırken, ba-

şını: 

- Siz göriirsünüz 1 
Manasına gelen bir cıda ile sallamak 

O vakitler Marmaraya du man de 
nizaltıları girmi ti. KarAJa Bulayır 
sırtlarından başlay ırak ta ·~eddu ba 
bir,, e kadar uzanan yarım adada dun 
yanın en kanlı bir bo usması olu 

du. 
Bu muharebeler, Türk tarihin bU

yuk bir zafer arma an etti. Kanla yu • 
rulan o toprakları, torunlarımıza bir 
kitap gibi sunmalıyız. Bu toprak kit 
bm her adımlık yerinde o büyük Ça
nakkale destanının baska bir abidesi 
okunmalıdır. Akıl da vi~an da bunu 
böyle emredere. 

Ben, işte oraya gidiyorum. Hafızam 
da zamanın bir bu v u gibi sarıp soldur
du u hatıralarımı, yeni bir gorü le ta
zelen:lirerek parlatacağım. 

Tn3 J nr 'npnnı · tö/7 /1038 
Jlnkkı Slilın Gezgin 
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Cenevre tedrısat konferansında 

Pr. Afet mühim bir 
teki ·e bu undu 

Sus vapurunun bir 
gezintisi 

iktısat Vekili Şakir Kesebirle 
Sumerce gıbi eski dillerin_okut~ı~ası gazeteciler dün Sus vapurunu 

hakkındaki takriri tasvıp edıldı . t trle 
(Ust taru/1 birincide) lunmtı.sının ve kendisiyle teşriki me· ZI yare e 1 r 

E'skl ıı "nlarııı (>l utulnıası mesele· sal etmesinin pek güzel bir misnl teş K Sus vapuru zl'-·aretçilerinl hazır· "' Dlln akşam Ustu Basın urumun· J 

"'inde '"u·· ı·kc-ivc J>nşnıurıı.lıbası '\C kon· kil etmekte olduğunu söylemiş ve b u lanan zari! Uç biifeden izaz etmiş, 
""' ... "'-1 " da yapılan toplantıda ve u m nase· 
feransın ikhıcl reisi Porfesör Baran kendisini tebrik etmiştir. bollo vcrllen çayda bulunan İktısat ve saat 7 buçukla sekiz arasında da 
Afet, yüksek tedri ntta ltltincc 'e c . fü:yan Afet bundan sonra bazı de· Yeldli Şakir Kese bir, bu toplantıdan }i'encrbahce önlerine doğru bir ge· 
ki yunancadan mnndn Eti, Sümer, lcgclerin suallerine cevap vermiş· sonra Galata rıhtımına inerek, ya- zintlle geminin saatte 18 millik sllr'· 
eski Mısır ,.c Etrüsk llsımlnrı gibi ttr. pılmakta olan yolcu salonunu tetkik atinin kUçUk ve neşe veren bir tecrU· 
eski medeniyetlere ait lisanların da ve buraya yanaşmış olan sus vapu• besini yapmıştır. 
okutulmasını teklif etmiş '\'e bu Hata y da runu ziyaret etmiştir. Vapurda bulunanlara, "Sus" un 
maksatla bir de takrir \'eı"Dliştfr. Jlu Vapurun ziyaretine gazeteciler de bu ilk seferinin hatırası olarak birer 
takrir konferans heyeti umumlyesl davet ohınrouşlardı. rozet dağıtılmıştır. 
tarafından tasvip edilerek hükünıct- Kag ıf muameJesi Vekil, rıhtıma girince, Deniz Ti· Sus vapuru, 90 bin tnglliz llrHına 
lere tevdi edilecek konferans karar· caret ve Limanlar Umum MUdürU B. malolınuştur. Bu vapurla, Marmara 
lan arasına alınmıştır. Tabii .>lr şekilde MUflt NE'cdelle Denizbank İstanbul denizi yıllardır beklediği yeni vapu· 
TARİH KİTAPLARI PIAKKINDA Cerey 80 ediyor şubesi dlrektöril B. Tahir Kevkep run en mükemmeline kavuşmuş O· 

Profesör Bayan Afet diğer bir top· Antakya, 23 (A.A.) _Anadolu A.. ve Denizyolları ~tüdUrü n. Raufl luyor. Bu güzel vapurdaki yolculuk· 
lantıda da mektep kitapları mesele· jnnsmm hususi muhabiri bildiriyor: :\Janyas, B. Sadettin, B. HAnıtt ~ara· ıarına kendi evleri için gösterdlkle· 
si müzakere edfltrken çocukların ta· Kayıt muamelesi dün her tarafta coğlu vcsalr deniz mUoı;seselerl er· rlndcn Ustun bir esirgeyiş vermeyen 
rlh kitaplarından diğer memleket· normal bir şekilde cereyan etmiş ve kı1nı tarafından karşılanmışlardır. yolcuların bor tutan hareketleri kar
lcrin tarihleri hakkında yanlış fikir· her büroda iki yüzden fazla mUntchap Bay Şakir Kcsehlr'le vali, mUste· şısında halkımızın husust bir zabıta 
ler almaması Ye milletler arasında kaydedilmiştir. Hiçbir hadise vuku. şar vekili, mebus tsmall Hakkı ve altıka ve ihtimamı göstermesi insan 
anlaşmayı kolnylaştırm:ık için bu ı;l· bulmamıştır. biltun da,·ctlfler vapurun her tarafı· gözUne inşirah veren bu giizel vapur 
bl kitapların bir cins oımasınn dik· TüRK DOSTU BİR GAZETE nı gezmişler ,.e gerek gördüklerin· karşısında hatıra gelen ilk temennf 
kat edilmesini ileri silrmtiş n bu Antakya, 23 (A.A.) - Anadolu A. den, gerek kendilerine verllen lza· oluyor. 
fikir konferans reisi ve birçok mu· jansının hususi muhabiri bildiriyor: hattan pek memnun olmuşlardır. Vapurda pek ferah bir de yemek 
rahhaslar tarafından tasvip edilmiş· Türk dostluğu taraftarı olarak Bilhassa vapur sUvarlslnln kaptan salonu vardır. 
tir. Fakat bu mtihlm mesele ile e· Şamda çıkan "Eddifaa,, gazetesi, Tür. köprüsünde, Yerdiği maliimat merak Sus, tık Bandırma seferini 5 A· 
sascn 6 senedenberl beynelm,ilol fik· kiye lehindeki neşriyatı dolayısiyle ile takip edilmiştir: Burası denizci· ~ustosta yapacaktır. 
rl teşriki mesai enstitüsü l]lcşgul ol· bir ay mUddetle tatil edilmişti. Bu ta. 11,ıc.tn bUtun teknik terakktlerlnl top· 

b Vapur 8,5 da Tophaneden kalka· duğu için onstllUnUn bununla lştiga· til mtiddetlnden sonra ''Eddifaa'', da. ıamış bir haldedir. 
·1 u cak ve yarımda Bandırma.ya vara· le devam etmesi muvafık görU m Ş· ha büyük hacimde olarak yeniden in. Deıılzdekl vapur yangınlarının ne 

rak, yolcularını 1,5 da kalkacak <>' tur. tişara başlamıştır. korkun,.. bir hAdlse oldu<'l-u malüm· ti 
.,, 

6 lan tzmfr sUr'at trenine verecek r. Konferansın ilkokul öğretmenle· -o-- dur.· Vaptırun her neresinde olursa 
8 Tren lzmlr seferini mutaden sa-rine Yerilen maaşlar meselesine tah· M a 1 Fe . bl b 1 

r..oşa vzı olsun çıkacak r yangın aş angıcı, atte yaptığına göre 5 Ağustostan iti· sis ettiği celseye ise Bayan Afet rl· 1 "V kil t tik el 
Sus'da kaptan mev ne o oma . haren lstanbulla İzmir arası hem ka· 

yaset etmiştir. çakmak hazlarla kendlllğinden haber veril· radn. hem denizde geçen ve denizde 
TÜRK MAARİF HAYATI d 1 l d h 

mektedlr ve gene en z er en er· de, karada da yurdun bedlaların1 
Dün Denizliyi gezdi hangi bir imdat işareti, mevcut tel· gnsteren 12 saatlik bir yolculuğa 

lzmir, 23 (Hususi) - Mare~al Fev. slztelgrnf clhnzı haricinde hassas bir iniyor demektir. Denizyollarına ve 
müzakere konferansın birkaç celse· zi Çakmak Denizlide halkevini ve ser. Alet tarafından doğrudan doğruya, fzmfr • tsta.nbul yolcularına kutlu 

Muhtelif memleketlerdeki maarif 
hareketleri hakkında açılan umum! 

sini işgal etmiştir. Başmurahhnsı· gisini, Denizli müzesiyle bazı müesse. nöbetçi kaptana ihbar edilebtlmek· olsun. 
mız Bavan Afet bu müzakereler es· el · -~ . .ı:ıı':t-'" ôfi:.ı dil --.u:t ıı d tedlr 

... s erı gu.u K ıı:.:n s ra n ı:>aa e • l\IUDA~YA lSKI~LESI 
nasında ınemlekettmlzdeki maarif hususi t~enle 'Denizliden ayrılmış ve Ayni yerde bir başka Alet, kendi· 
hareketlerini mufassal bir raporla istasyonda kalabalık bir halk kitlesi llğlnden derinlikleri iskandil ederek 
izah etmiştir. tarafından uğurlanmıatır. neticesini işaret ettiği gibi, geminin 

Bayan Afet bu raporlarında bil· Mareşal Çakmak istasyonda veda muayyen yerlerinde yakılması mec· 
hassa üç mühim meseleye temas et· ederken Denizli valisi Ekrem Ergür~ hurt olan fenerlerin de bir flrızaya 
mtş, bunlardan ilkini teşkil eden ve Denizli vilayetinde gördüğü hummalı uğrayıp uğramadığı, bu Arızanın gi· 
Türkiyede ilk tedrisat sahasında tat· çalışmadan ve bilhassa yollara veri. derlltp giderilmediği gene otomatik 
blkine başlanan ve dikkate değer len ehemmiyetten dolayı takdirlerini vasıtalarla anlaşılmaktadJr. 
bir yenilik olan k6y eğitmenlerinin bildi~işti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mudanya iskelesinin daha iyi bir 
hale lfrağı lc;in tktısat Vektll Şakir 
Keseblr nazarı dikkati celbetmlş 

ve "Trak" vapurunun işlediği bu is· 
kelenln nlmnsı ldzımgelen şekil hak· 
kmda Denlzyolları MUdilrU Rauf! 
Manyasa bazı izahat Yermiştir. 

yetiştirilmesi, bunların k6ylerdekl Genel Kurmay Başkanı dün akşam 1 5 
çalışmaları hakkındaki izahatı kon· saat 19 da hususi trenle buraya geL Tetkik seyahatine alt not ar : 
ferans muhitinde bUyUk bir aHika u- miştir. İlbay Fazlı Güleç müstahkem 

mevki komutanı Tümgeneral Rasim 
Bayan Afet sonra orta tedrisat Aktuğ ile Şarbay Doktor Behçet Uz 

Mareşali Torbalı istasyonunda karşı. 

yandırmıştır. 

meselesine geçerek memleketimizde 
orta tahsil ihtiyacının son derece 
arttığını, kaydederek maarif vektl.le· 
tlmizln bu sene başlıca mesai· 
sini yeni mektepler açmağa ve 
dcdlnin 1937-938 yılında 1..097 ye 
varmış olduğunu söylemiştir. 

Yilksek tedrisat meselesinde ise 
Profesör Afet Bil) ük Şefimiz Atatllr· 

lamışlardır. 

Mareşal Fevzi Çakmak şerefine diln 
akşam Gilzely~r adı verilen Ya. 
manlar eteğindeki gazinoda bir ziya. 
fet verilmiştir. Mareşal bu sabah 
"Bayraklı,, vapuriyle körfezde bir ge. 
zinti yapmış, sonra otomobille Çeşme. 
ye gidip akşam dönmüştür. Gece be. 
lcdiye tarafından JSerefine bir ziyafet 

kün emirleriyle Doğu, Batı vo Mer- verilmiştir. 

kez olmak üzere TUrklyenin 3 büyük Mareşal yarınki pazar günü Borno. 
kUltUr mıntnkasına ayrıldığını, bl· vada askeri kampta bulunan lise ta.. 
rfncl mmtakayı 1stnnbul Üniversite· leoolerini de teftiş edeceklerdir. 
si, ikincisini Ankara trnlversltesl 
teşkil ettiğini, Şark mıntakası için 
de Van'da teşkil edilecek Universi· 
tenin kUltUr merkezi olacağını bil· 
dlrmlş, mesleki ve teknik sahalarda· 
ki calışmalnrı anlatmıştır. 
Başmurahhasımız raporunun so· 

nunda BUyUk Şefimizin nutukların· 
da işaret buyurdukları veçhile TUrk 
millt terbiyesinin gayesini evvele· 
mirde milletin mlllf Yarlığmı en 
yüksek medenl3 et derecesine ulaş

mak ve sonra maarifin yayılması 
ile ıfünya sulhunun esaslı şartı olan 
milletlerin karşılıklı anlaşmasını ko· 
laylaştırmak olduğunu tebarüz et
tirmiştir. 

Bavan Afetin bu izahatı konferans 
muhlUnde çok derin alAka uyandır· 
mış ve hararetle alkış!nnmıştır. Re· 
Is, Proft'.'sr Afete teşekkOr rdrırek 

Tflrk maarif hnrcketlc>rlnin hayrc>t 
uyandıran nettC'elerlnl tokrara Jli· 
nm ~"rmedlğln1, bu hU:·Uk tcırak· 

kfye, TUrk mllletfnln maarif saha· 
tırndak1 !nkişafınn bizzat Bayan A fe· 
tin konferansındaki huzurunda bu· 

ingiliz Krah 
(Üst tarafı birincide) 

metleri esnasında yapılmış olan dip. 
lomatik görüşmeler hakkında malfi. 
nıat ve izahat vermişlerdir. B. Bone, 
harici vaziyeti izah ve tasrih etmiş. 
tir. B. MarŞando, meclise mali vazi. 
yet hakkında malUmat vermiştir. 

Meclis bundan sonraki içtimaını 29 
Temmuz Cuma günü Elize sarayında 
akdedecektir. 

MANEVRALARIN NETtcı:;st 
Londra, 23 (A.A.) - Şimal denizi 

sahillerinde yapılmakta olan donan. 
ına, sahil müdafaası ve hava kuvvet. 
!erinin müşterek manevraları bugün 
bitmi§tir. 

Bu manC\Talar göstermiştir ki, §İ. 
mal denizi sahillerine yapılacak her. 
hangi bir taarruz tardedilecek ve de.. 
niz, kara ve hava kuvvetleri arasında 
sıkı bir işbirliği sayesinde oralara 
yaklasmağa muvaffak olac:ık düş. 
man kuvvetlerinin arkası kesilebile. 
cektir. 

iki yüz köylünün derdi 
( V st tarıafı birincide) 

yol yürüyoruz. Her gün bö)·le dört 
saat yol yUrUmekten bizi kurtarSln, 
diye Vekile yah•aracaktık. Bunu an· 
lııtnma lık. 

- - Sen hangi .köydensin. Senin gi· 
bl böyle maden ocağında gidip gel· 
mck için gUndc 4 snat yol yUrüyen 
köylüler daha çok mu? 

- nen biraz fitetlc :uuslu köyünde
nim. Bizim köyden benim gibi ocn~a 
y\iriiyerck gi<llp gelenler var. Dlzlın 
köyden bnşkn hu civarda Tllrkcli, 
Çnlr, Emir, Kokor<lnn, Doğaucıl kiiy· 
lerl ,·nr ki buı·alnrdnn da yürüyerek 
ocağn gidip gelenler çoktur. Hepsi en 
aşnğı iki yUz kişi tutar. Bizi bir kam
yon ile gctirJp götürseler de bu yol 
zn.hmctJndcn kurtar nlnr, diyoruz ... " 

Bize i>yle geliyor ki iki yüz kilylü 

sı<lınn. ynpılnn bn rlllck her halde n· 
Jllkn He üzerinde durulncnk hlr mcso· 
Jcdlr. Zira Zonguldak mnden ha,·za· 
F:ını'ln hlrknç gtlnllik nrnsafeden gckn 

ki1ylüler olduğu ğlbl böyle maden o
cnklnrına bir, iki ~nat mesnk<lcki 
küyJerden gelip gidenler her nkit 
bulunacaktır. 

Rn '\'8Ziyettc olan amelenin gün· 
dcliklerlnılcn birer miktar kesilmek 

ü7.crc kcı1'1ilerinc ucuz nakliye -çasıta· 
Jnrı temin etmek iş '\'erimini ştiphc· 
siz kt artırır. Hizzat marlendlerin 
de menfaati tabii bundadır. Gilnde 
clört saat yol yürti~·cn amele ~ekiz J 
snnt emcrell surette maden ocağın· 
<la na ıl çahşnbflir? 

nahusıı~ maden hu·zasındakl dal· 
mi amele ile havzaya el-çar olan ki>y
Jet'de yerleşmiş olduktan halde her 
gün ucuz nakliye ''asıtaları ile ocak· 
Jarn gcHp çnhşahllecek olan amele 
arasıncla mahiyetçe fark yoktur. Şu 

haldo ha\7.a clahlllndc amelc)i yerleş 
thınck lc;ln mfJyonlar ~arfederek a· 
mele e\•leri ya pmıııta nisbetle ch·ar 
köylerdeki ameleyi yol mllşkUlAtın· 

elan kurtarmak l~fn nakUye ,·asrtnlR· 
rı tl'ılnrlk C'fmek elhette dnhn kolay-
rlır. 

ASIM US 

An karada 
Garson hissesi 

kaldırıldı 

Ankara, 23 (Telef onla) - Belediye 

encümeni hayat ucuzluğunu temin e. 

decek mühim tedbirler almıştır. 

Bu arada gazino ve pastahane gibi 
yerlerde alınmakta olan yüzde 10 gar. 
son bahşişlerinin kaldırılmasına ka.. 
rar verilmiştir. 

Bundan başka. yine ayni mahaller 

sımflara ayrılmış ve her birinin tari. 
f eleri birer birer ele alınarak esaslı 

surette tenzilat yapılmıştır. Bu tari. 

feye göre, birinci smıf pastalıaneler. 

de dondurma 10, ikinci sınrflarda 7.5, 
Uçüncil sınıflarda da 5 kuruşa indiril. 
miştir. 

Dr. Aras 
(Ü8t taraf' 

YUGOSLAVYA MOMESSl 
Belgrad, 23 (Hususi) - Naibi 

kfunet Prens Pa vle ile Prenses 
Romanya Valde Kraliçesi Mari'ıılJ 
naze merasiminde hazır bul 
maksadiyle Bilkreş'e gitmek 
Blcd'den hareket etmişlerdir. 

K1RAL1ÇEN1N RUHUNA A 
Bugün saat on bir buçukta. 

miz.deki Aya Hrinlta kilisesinde 
manya Valde Kraliçesi Ma.ri'nin 
rahatı ruhu için ayin yapılacaktır· 

Türk mümessilleri, Romanya 
!Olosluk erkanı, diğer diplomatlar 
şehrimizdeki Yunan kolonisi bu 
de bulunacaktır. 

ALMAN SEFİR! BERL11'~ 
GİDİYOR 

Berlin, 23 (A.A.) - Londr 
Alman sefiri Fon Dirksen'in b 
Berlin'e gelmesi beklenilmektedir. 
re keti nden evvel Londrada Bay 
berlayn ile yapmış olduğu görüŞD' 
hakkında B. Hitlere malUnıat ,.e 
üzere Berhtisgaden'e gidip gitrni 
ği malCım değildir. 

Berlinde B. Dirksen'in İngiliz 
vekilini ziyareti haklhnda yürii 
farazi yeler hayal mahsulil olduğtl 
firin mezunen hareketinden e 
böyle bir ziyarette bulunmasının 
mal olduğu söylenmektedir. 

Resmi mahfilin bir mümessili • .1 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Sefirin İngiliz Başvekilini zi 
etmesinin yol açmış olduğu mU 
lar, herhalde Garb efkArıumumf 
de muallak meselelerin müslihane 
surette halli için bir hüsnüniyet 
cut olduğunu göstermektedir. s.-.! 
Almanlarına gelince, bu hususta ıll'l 
atteessUf bu mütalea ve tahnı 
kadar ileri gidilmiş değildir. 

FRANSA NE DİYOR? 
Paris, 23 - Gu.eteler, Fon JJiı4 

sen'in B. Çemberlayn'i ziyaretini 
Almanyanm Çekoslovak mesel 
halline müteallik usuller hak 
dört devlet arasında bir konferans 
ti için yapılmış olan teklifi mutsl 
larına mevzu ittihaz etmcktedirlef· 

Gazetelerden bazıları, bu teklife 
il taraftar değildirler. Bunla.t'ı 
teklifi bir manevra addetmekte 
daha bidayetten başlıca alakadar 
Jet, yani Çekoslovakya davet 
meksizin böyle bir konf eraruıın 
dilmesine ihtimal vermemektedir. 

italyan 
bahriyelileri 

lrlandada 
tecavüze uğradııst 

Dublin, 23 (A.A.) - lki 1 
mektep gemisinin §ehri ziyaret 
mekte olan bir~ok talebesi, e 
gece şehir sokaklarında gençle 
mürekkep birtakım grupların tecl 
zUne maruz kalmı~tır. 

Bu gençler, "Habeşistanı akl 
getirin., diye bağırmışlardır. Z 
İtalyanları himaye etmek ve k 
rini gemilerine kadar götürmek 
buriyctinde kalmıştır. 

Sovyet 
askerleri 

ateş açtılar 
Hslngklng, 23 (A.A.) - DoıDel ~ 

jansı bildiriyor: Sovyet • ]dallçıı 
hududunda yeni bir hAdise oıoıuf 
Altmış Sovyet askeri, SinJdJll 
lAyetlnde Tunganşen'in dUn b8f ' 
lometre yukarısında Usurl nebrl ol' 
zerinde Uç deniye vapuru tıe d f' 
şırken on kadar siYil MançuıcoJ1I 
zerine ateş acmışlardır. r 

Moskova 23 (A.A) - Habarrof' 
dan Tass ajansı bildiriyor: O' 

21 Temmuzda Mançuların JJd ~O' 
törlU bir sandalı Usurl nehrinde 4, 

111 

laşarak Vldnoe kasabası ctv-arııı :il aı 
hududa tecavilz etmiş ve sovretl~d' ı 
Fengov adasına altı asker çıkar 1 

'ı 
tır. .,ıt 

Bu askerler, o civardan geçen ıtı 
So'\"yet sandalına karşı ateş aC 
]ardır. Sovyet hudut muhafızları 
altı askeri yakalamRğa mJıvflffB~., 
muşlardır. Bunlardan ikisi yarıı 
mıştır. 



1-KURUN 24 TEMMUZ n. 

• 
Uün k u yüzme müsabakaları 

izmirde şehir oteli 
kuruluyor 

Haken1Jerin çok fena "idarelerine,, rağmen heyecanlı geçti Otel Birinci Kordon Üzerinde ve 
yüz odalı olacak G ıa asar ylı Mahmut y eni t>ir 

Türkiye reko r u yapt ı lzmir, (Hususi) - Belediye, şehir 
gazinosunun bulunduğu birinci Kor • 
den üzerindeki anJ&ya yUz odalı bir 
{Şehir Oteli) ineası için faaliyete geç. 
miştir. 

Altı Kaza Polis Emrine 
Bağlandı lstanbul yUzme şampı)onluğu seç . 

musaba ;:alarına dUn de Moda de. 
ham:ımındakı yıırış sahasında de. 
edıldi. 

&:ı-t üç buçukta başlayan ve kabil 
ugu kadar fena idare edılen dün. 
karşılaşmalar hakemlerin bilgisiz.. 
erine ve tarafgirlıklerine rağmen 
haylı heyecanlı geçtı, Galatasara. 
genç yUzücusü Mahmut da 100 

tre serb sttc yeni bır Türkiye re. 
u tesisine muvaffak oldu. 

Alınan teknik neticeler fiunlardır: 
100 M.ETRI~ SERBEST 

Galntasaraydan: Vedat, Mahmut, 
mı!: Bcykozdan da: Fuat. İsken -
r. Alı ve \•edadın gırdıği bu müsa. 

da Galatasaraylı Mahmut cıdden 
k mm<.>! bır yılzüş yaparak rakiple. 
~on be m tre kadar açmıştı. 

tıcede mü abıklar yarıı:ıı ~u sıra 
bıtırdıler: 

~ - ~~a~mut (Galataı:ıaray) 1.2.6 
- \ aut (Beykoz) ı,9,3 

3 Ali (Beykoz) 1,12,
'4 - 1''\ıat (Beykoz) 
~ - Şamıl (Ga ı lasaray) 
6 - İskender (Beykoz). 
200 METRE l{URBACALAMA 

Bu m" ~sabakaya Calntasaraydan: 
il r, Oguz, Semih; Be~kozdan: ls _ 

l , Saffan ve Mümın gırdiler. 
- ~smaıl (Beykoz) :~.19.-

2 - ..,affan (Beykoz) 3,25,6 
3 - ı Iekin (Beykoz) 
4 S mıh (Galatasaray) 
5 - Ömer (Galatasaray) 

400 METRE SERBEST 
Serbest 400 metre yarışa G 1 t 

d 
a a a • 

Y an yalnız Mahmutıa Halı'l B 
F~ • ey. 

an ıse: ıkret, lskender, Ali ve 
lend gırdıler. 

- ıl ( a atasaray) 5,39;3 
- Mahmut (Galatasaray) 5 39 4 

a - BUlend (Beykoz) 6,22.2 
1 

• 

4 - 1skender (Beykoz) 
- Fıkret (Beykoz) 
- Ali (Beykoz) 

Bu Yarışın başlangıcında rakipleri. 
geride bırakan Mahmut ve Halil 
ellı metreye kadar başabaş yüzdü. 
Sonlarda Halil, arkadaşını biraz 

8 geçerek bırinciJiği aldı. 
4X200 BAYRAK 

Galatasaray ve Beykoz takımları 
mUsabnkayn iştirak ettiler. Yarı -

ilk kısmı sarı • siyahlıların rakip. 
ne bir hayli açmalariyle geçti. Son 
_ak giren Galatasaraylı Ha1il ara. 
ı mesafeyi bir hayli kapadıysa da 

gayri kabil.olan _ galibiyeti temın 
me1ı. 

Bu yarı ta Beykoz (Fıkret, BUlend, 
at. Ismafl) Galatasaray da: (Ve. 

t Ş:ı.mıl, Ömer, Halil) den mürek. 
takımlarıyla gırmişlerdi. Beykoz 

ımmın derecesi 1113,5, Galatasa _ 
n ise; 11 33,6 dır. 

Küçükler 
100 METRE SERBEST 

1 - Osman (Galatasaray) 1,17,4 

2 - Kemal (Galatasaray) ı,ı 7.6 
3 - Serkıs (Beykoz) 1,20,4 

100 METRE SIRTOSTU 
1 - Maruf (Beşıktaş 1,42 
2 - Kemal (Beykoz) l.44 
3 - S. Kemal {Galatasaray) 1,47 
Bu müs bakada hakemler gayet a. 
p bır karar ~ermı ler ve bu garip 
rarlarının d ğı tırıl ı daha gü • 
ç hadı c erın vukuubulmasına se. 

p 0ımu,.tur. 
M sele udur: 
~ kız mu abıkm gırdıgi bu yarışta 
k mler ;:,On maçtan üç klu\·arı kon. 
1 etme· ı tamamiyle unutmuşlardı. 

r tcsaduf eseri olarak da bu üç klu. 
rda ikıncı ve iiçUncUsünde yuzen. 
müsabakayı üçüncü ve dordlincü 
ıyette bitirdiler. 

Fakat tabiidır ki hakemler tarafın. 
rülmediler. Yüzlerce seyircınin 

zU on de c yan eden bu hadise 
ayet hakemler tarafından işıtıle • 

dl. 
dıhı.r. bir hayli muba. 

e ''e mUn alardan sonra dör. 
u olan Gültekini beşinci yaptı. 

!ar. Kemah de üçüncU, Zekiyi de dör. I 
düncü ilim cdıvcrdılcr. 

Bu garıp "'idare edıvermek,. usuliy. 
le yapılan bu yarışta lıçUncü için ve. 
rilen derecenin ne kadar doğru oldu. 
ğunu kestırmeğe bizce imkan yoktur. 

Genç yüzücUler arasında bir teşvik 
müsabakasının hakemler tarafından 
böyle garıp bir şekilde karara bağlan. 
ması yUzme ve yıldız namzetlerımizi 

kırabilır. 
400 METRE SERBEST 

1 - Ibrahım (Beykoz) 6,25 
2 Recai (Beşiktaş) 6,42,-
3 - M. Kemal (Galatasaray) 
Bu yarışta da yınc hakemler bir 

evvelld knd:ı.r gUJUnç ikinci bir karar 
Hrmı lcıdır kı, o da udur: 

Birinci gelen !brahım ıçin tutulan 
kronometre 5 25 gostcriyordu. Fakat 
hakemler bu deı ecenın yapılamıyaca. 
ğını elti U:l r k bu dereceyi 6,25 ola. 
rak ılün ctlıl r. 

Bu \•tıziyet k:ırı;ısında düşUniiyo. 

ruz: 
Acaba kronometreler nti bozuk, 

yoksa hakemler onları kullanmasını 

1 mı bilmiyorlar?. 
TÜRK BAYRAK YARIŞI 

1 - Beykoz takımı 4,40 
2 - Galatasaray takımı 4.40,2 
3 - Bef:ı ktaş. 

Son yanş olan Türk bayrakta da 
hem klüp kaptanları hem de ha. 
kem olanlardan baz!ları, vazifelerini 
unutarak bir hayli heyecanlı geçen bu 
yarışta kendi arkadaşlarını teşci eL 
mek garabetini de gösterdiler. 

Bır ay kadar evvel hakemler gel • 
mediği için yilzme müsabakalarınm 

yapılamadığından acı acı şikayet et • 
mi tik; dilnkü yanşlart "idare, eden 
hakemleri gördükten sonra keıke ge. 
ne hakemsizlik yUzUnden mUsabaka. 
Jar yapılamasaydı diyoruz. 

Q.M.K. 

istanbul şampiyonluğu 

Atleiizm 
müsabakaları 

lstanbul atletizm şampiyonluğu 

mUsabakalarına dUn de Kadıköy sta· 
dında devam edildi Yapılan koşma· 

)arın teknik netle el«:'ı l şunlardır: 
800 ~HiTHE (FISA l,) 

1 - R~cep (GUneş) 2,2 
2 - Cl'mal <Galatasaray) 
3 - \hmPt (GUnPŞ) 

:SOOO i'\IJ~TRE (ll'İ~AT,) 
] - SC'rklıı (1\nsımpaşa) 16.57 
2 - Hıı.l\kl (FrnrrhRhÇP) 

Dün V e Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

3 - Nuri (Beşiktaş). 
SIRIKlıA ATLAMA (FlSAL) 

l - Hallt (GUncş) 2,90 
2 - MUnlr (GUneş) 
3 - Sudi (GUneş). 

4 X 400 BAYRAK 
1 - GUneş takımı 3,36 
2 - Galatasaray takımı. 
GUneş takımı: Görlng, Melih, Re· 

cep, Ahmet; Galatasaray takımı: Fa
ruk, lstepan, Cemal ve Mahmetten 
mUrekkepU. 

Bu final karşılaşmalarından maa· 
da, diğer mUsabakaların seçmeleri 
dn yapıldı. 

Finale kalan sporcular şunlardır: 
100 METRJ.~ 

Onlııtasaraydnn Fikret. Haluk. 
Haydarpaşadan Seyvan. Nnznıl, GU· 
nr ten Mc>llh \C Görlng. 
r;o !.n;Tım 

G:ılntn nra~ dan HnHık, Fikret, 
J\fızım CUne ten M('Jlh: Hnydarpa
şarlıın Scyvan. 
400 MLTHE 

Gnlntnıını·n ·<tan Mchmrt. Güneş· 

ten R<"C<'p. l stn n bu !spordan Znre, 
FenNden Ekrcım. 

O k s p or 
DUn de al hncı atı şlar 

yapıldı 

Ok por Kurumu tarafıııdan tertip 
edilen ok mUsabnkalnrının 6 ncısı, 
diın de Okmcydnnında, Kurum kA.tl· 

binlıı nezareti ve eski ok Ustadlarile 
mahir hakemlerin idaresi altında 

yapılmış ve mUsııbıklar bUyUk bir 
edilmişlerdir. 

terakki eseri g6stererek çok takdir 
ü bak ra, hor z ma.nki gibi, 

Uzun atışlarla baflanmıf, bundan 
sonra da hedef atışları yapılmıştır. 

MUsabakalara girerek muvaffakı· 
yet gösteren okçular şunlardır: 

Adnan Evranos. Ahmet Nuyan, 
Tahsin Hcyok, Besim Özbek, CclAl 
Atak, HUseyfn Bolsu, Necmi Sönmez, 
Mehti Oksay, Baha GUrses. Or· 
han }{alay, SUleyman Filiz, Aydın 

tistUndağ. 

TCHK HA\.A KUJWMU EYÜP 
t IJÇEStNDEN: 

flçcınizln tertip cttlAI ~aAlı gllrcşlcr mil· 
nıısebeth le hugiln Taksim sladyomunda 
l apılnrnAı cnclcc ııan edilen prorcsyonel 1 
serlıest gilreşler geri bırnkılnu~lır. 

Kurumumuz menrnntin" huı;ün saat 13 
rlc Eyup orta okul bahçesinde bllvllk ynJılı 
güreşltı vapılncnktır. Du f(Ürcşlere Köse 
o~lu ortıı hnkcmlliU :ı,·apecıık, Koçpınnrlı 

Otel için bUk\ımetten malt yardım 
istenecektir. Hazırlanmakta olan pro. 
jeye nazaran Şehir oteli turistlerin 
vesair ziyaretçilerin bUtUn ihtiyacına 
cevap verebilecek vaziyete olacak. 
tır. 

YUz odasının ayrı ayrı banyo daf. 
releri, otelin mUtalea, eğlence, dana, 
oyun, istirahat salonları bulunacak • 
tır. 

Fuarın Küıat Resmini 
Baıvekil Yapacak 

lzmir, (Husust) - 938 İzmir En -
ternasyonal fuarının resmiküşadını 
yapmağı kabul eden Başvekilimiz B. 
Ccl3.I Bayarın, Ağustosun ilk hafta.. 
sında şehrimize gelerek bir müddet 
Çeşmede istirahat edecekleri bildiril. 
mektedir. Fuarın açılma merasiminde 
Nafia, Ziraat, lktısat ve Gölcükte is. 
tirahat etmekte olan Adliye Vekılimiz 
de bulunacaklardır. 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya şeb. 
rimizde kaldığı mUddetçe muhtelif 
nafıa işleri, turistik yollar için hazır. 
lanan proje il.zerinde tetkiklerde bu • 
lunacaktır. Vekilin satın alınma mU • 
zakerelerl başlamak il.zere bulunan 
Su şirketi mümessilini kabul etmesi 
de muhtemeldir. 

Ziraat Vekili zlrat tegkilatınm fa. 
aliyetini; lktısat Vekili de muhtelif 
iktısat meseleleri, bilhassa standar. 
dizasyon, yaş UzUm ihracatı, şarapçı. 
hk işlerini tetkik edeceklerdir. 

1 ki Çocuk Sineması 1 çin 
Müracaat 

lzmir, (Hususi) - Bir sermaye • 
dar, biri tehrimizde dijeri Manluda 
olmak Uz.ere iki çocuk ainemur açmak 
için vilayete mUracaatte bulunmu1t • 
tur. 

Ayni zamanda belediyelerin de mil. 
zaheretini istiyen bu sermayedar; ço. 
cuk sinemalarında yalnız ahlaki ve 
terbiyevi filmlerle eğlendirici filmler 
göstereceğini, ayni zamanda Alman • 
yadan getirteceği hususi filmlere ta. 
lebenin ders tatbikatı yapabileceğini 
bildirmektedir. 

Bu sinemalar açıldıktan sonra ço • 
cuklann diğer sinemalara girmesinin 
yasak edilmesi muhtemeldir. 

lhrahlm, Molla, Mehmet, Adnpazarlı Arif, 
Afyonlu Silleyman iştirak edr.cektlr. ayrı· 
ca Teklrdr.ftlı Huseyln ''e l\llllh'im pehli· 
'nnl:ır dn,·ct edilmiş 'c lştlr:ıklcrl temin 
rrlllmlştfr. 

- KURUNun kitap şeklinde ı-ooıan ıefriksaı -
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lzmir, (Huauat) - Villyetlmiz dL 
hiHndeki altı kaza, jandarmadan alı. 
narak İzmir polla mUdUriyetlne baf • 
lanmq ve buralarda polia teokilitı vU. 
cuda getlrilnf"11tir. Merku.e bağlanan 
kazalar, Bergama, Menemen, Çeşme, 
Ödemi§, Dikili ve Tired.ir. 

Buralara polie m~inin bu sene. 
kl mezunlarından ve mevcut kadrolar. 
dan tefrik edilecek abrta memurlan 
gönderilecektir. Tayinler birkaç gtıne 
kadar yapılacaktır. Pll.j mevaimi gel. 
mi§ bulundufu.ndan. Çeaımenln ılJCL 
lar mevkllnde §lmdlden bir polis ka. 
rakolu açılmlftu'. 

Bir Katil Dailarcla 
Yakalandı 

İzmir, (Huauat) - Ödemitin Buf.. 
day nahiyesinde bir cinayet olmq, 
Mehmet oğlu KamH isminde bir pnç, 
arkadaşını köy kahvehanesinde vur • 
muştur. Cinayetin sebebi, maktul XL 
zımın, bir müddet evvel cereyan e • 
den bir muhakemesinde katil aleyhine 
§ahadette bulunmasıdır. 

lki arkadaş kahvede otururlarken 
yine bu mesele görUşUlmU§, milnaka. 
§a kavga ile neticelenmiş;Klmil ta. 
bancasını çekerek arkadaşının il.zerine 
boşaltmıştır. Cinayeti müteakip firar 
eden katil dağlarda ge7.erken jandar • 
malar tarafından yakalanmıştır. 

Verem Hastahanesine 50 
Yatak ilave Edilecek 

Jzrnir, (Hususi) - Vilayet sıhhat 
mildUrlUğü İmıir mmtakasmın yegt. 
ne verem hastahanesi olan Emrazı 

Sariye hastanesinin elli yataklı 
pavyonunu tevsi ve yatak adedini yü. 
ze iblağ için teşebbüse girişmiştir. 

Hazırlanmakta olan projeye ıöre, 
hutahanenfn bir cephesine yeni, iki 
katır bir bina çıkılacak ve buraya el. 
11 yatak konulacaktır. 

lnşa edilmekte olan bir pavyon, 
hastahanenin veremliler kovuşu ve di. 
ğer yapılması mutasavver pavyonla 
veremlilere maMua yatak adedi yüze 
çıkarıla bilecektir. 

Sıhhat mUdUrünUn hazırladığı pro. 
je Sıhhat ve İçtima! Muavenet VekL 
Jetine gönderilecek, bütçeden yardım 
istenecektir. 

HALK OPERET! 
Sah 1rilnQ ak~amı Tak· 
sim Altıntepe Aile bıh 
çeıılndc, carşamba gü
nll akşamı Bü~ükdere 

Aile bahçesinde .• 

JOKONT GUl.ıUYO..._ 
Son d.cfa ru•ş-re. 

dılen 1Jı:;tın3 /m. 

1ıı.ıratorluğu tuı ı 

hi ite 66 rtlt t ı 
m•ıı ılanmıştır. 

Ah. evet, boş ve nefret sacan bir ,·arlıktı. Her 
§Ay. ama her şey. Bunu kendisine söylüyor, anla· 
tıyordu. Evet boş 'e lüzumsuz bir varlıktı. Bu an 
n•uazzam bir andı. Birden yUksek sesle: Yapaca· 
ğım, yapacnğım .. diye söylendi. Karanlıkta dalga· 
lttnarak aklslenen sesi korkunçtu, o kadar ki. ya· 
ı•acağım, yapacağım diye mırıldandığı vakit, llAh· 
hırı bile bağlayan, bUyUleycn cehennemi ayni imiş 
~'bl geldi ona ... 

- Madam Hutton, yarım saat evvel yefat et· 
mişlcrdlr .. 

H ı~lı ''mpnn ıı 
b 11 t iın il ı m ıwı t'1 

U;rı u.mıııraccJk dı 
re r ' rt ;ı .. r.1 ota 
bu kiltii11h.'l11t: 
rın 11'1 iklı~ un , 
d bı l' ılmı m,.. 
:ııltır u:r-Tint1 vn 
;ı:ılmış en ' ,,.,, 1 

lfıplan hıılun, 

11UZ, 7 rrrf •>JrJ. 

Turk nlwıı ıru. 

rın•n çnk 1/111..~ • 

rlnn tnnırlıqı ~r>t 

oıi11cllrr trırıı f ı 
dtın ıırı711lmış 

Kıta7ıl~n tft1ıfı 

ve mııhtrlı/ "erib 
ri 1ıernlamde c•"1 
rak rılmılara t n 
ııllit un711lı1. 1 t. 
rancvıt ven: '"· 
tcınbul - V ııkı: 
l'urdu. 

Gecmlşte birçok senebaşı arifeleri, mutantan 
dtvir seneleri olmuş, o zaman da ayni pişmanlığı 
<!uymuş, ayni kararları vermişti ve bu kararların 
hPpsi de duman gibi dağılmış, kaybolmuştu. Fa
ltaı bu an daha hUyUk, daha muazzam bir and1 ve 
c:nun için de daha mUthiş hlr yeminde bulunmuş· 
t\ı. 

İleride, hor şny değlşcccktl, artık .. Akıllı. us
lu yaşayacak, çatışacak, bir takım sullstlmalleır· 

den kendisini çekecekti. Hayatını faydalı işlore 
hnsrederckti. Buna karar vermiş ve öyle de ola
caktı. Olması IAzımdı. 

Ve hemen fiiliyata geçiyordu Mister Hutton: 
Mhahları ziraat işleriyle uğraşmaya başlıyacak, 

mUfettlş ne bcrabC'r arazisini atla dolaşarak. silo· 
ları. sun'l gübr<'lcrl ,.c dalmf mahsul almak usul
lerini tatbik ile, çiftliğini en modern bir çiftlik 
haline getlrme#e utra,acaktr. 

Doktorun sesi gene kederli idi. Fakat gözle
ri daha fazla cıvıklaşmıştı. 

Doktor Lfbbard, ölUmc kanıksamı' bir &dam
dı. Onun ıcın ölümden bahsederken, tıpkı bir fut
bol macını söylermiş gibi konu,urdu. 

Mister Huttonun aklına Canetln sözleri gel· 
dl. 

Evet, her dakika karınıza bir şey olablllr! •• , 
dememiş miydi. Yerden göke kadar haklı idi, kız ..• 

- Peki ne oldu? Sebebi ne idi? .. Neden öldü?. 
Doktor Llbbard, izah etti. öınm tahrik edici 

olr şeyi yemekten mUte,·elllt, bulantı neticesinde 

kalp durmasından vukuagelmlştf. 
Mister Hutton: 
- Kanm uzum yemişti •. dedi. 
Doktor sözUnU bağladı: 
- İhtimal. bu da yapabilir ... Zaten mac!amc!a 

kronik damar hastalığı vardı. GötUrdU, gitti ... 

dedi. 
fhtlyar General Grego elinde slllndlr şapkuı, 

mAndlllyle yüzUnU sllerekten mezarlık kapısının 
gölgesine sinmiş. şöyle diyordu: 

- Cenazeyi böyle, Etonlarla Harrovlann ma
cına teıadUf P.dcn bir gOnde kaldırmaları çok f6na 
oldu ... 

Mister Hutton, ıenerall eöyle bir pataklama][. 



T. C. Ziraat Bankası 
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birikti ren lere 2 8 ,800 
ikranıiye , vere c e k 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap!crında en az 50 lirası 
bulunanlara senede 4 defa çekilecek hur' a ile aşağıdaki plana gpre ilıramiye dağı
tılacaktır: r 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
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KIZI LAY 
ıstanbul Depo 
Direktörlüğünd 

ı - Satın alınacak blr adet Rontken cihazı ve teferruatı 
938 tarihine rastlayan Cuma günü saat on bl 
zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Rontken cihazı ve teferruatının es as şartlarlle fenni 'V 

vaziyet plft.nını görmek ve bu hu susta fazla ılzahat 
isteklilerin yeni Postane civarın da Kızılay Hanında 
tanhul Deposu Direktörlüğüne müracaat etmeleri il 

llay:lnrpnşatla yapılacak kısmı az anır demir fevkani geçit 
inşası kapalı zarf usuliJe eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu inşaatın keşif bedeli 4Gl 000 liradır. 
2 - lsteklilcr bu işe alt şartname ve sair evrakı devlet 

rııırn Ankara Hnydarı>aşa, Sirkeci veznelerinden 23 lira muk• 

bilirler. 
j 3 - Elrniltnıe 10-9-938 tarlhlnd e cumartesi gUrıU saat 12 d 
I devlet demir yolları yol dairesinde m erkez birinci komisyonun 

1 
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~ln 1 steklllerln teklif mektup! 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki a ynl gün saat 11 re kadar 

' fsllğine tevdi etmiş olmnlnrı H\zımdır. 
1 .A - 2490 sayılı kanunun ahkıimı na uygun 22190 liralık :ııııı 
ınlnat. 

B - nu kanunun tayin ettiği ve sikalar, 
c - Nafıa YektUetlnden musadda k mUteahhldllk vesikası. 

5 - Fnzla tafsilllt almak isteyen Jerln Dc,·let demir yollB 

sine müracaat etmeleri. (2595) 

Alman---~ 
ır e ~ifil n ~ n n l lf"ll e ını s c li'il 

MENDE 
lstaııbul, Beyoğlu. Galata, Kadı köy mıntakalnriylc, t 

H'ıyet merkezlerinde ac>enteler nranm nktadır. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAGI DÜŞ
~'1/YENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FA ZLASILE verilecektir. 

rınumi \ ·ekili: Gnlntn Bnnknlnr cnılıll'si Xo. 7:> ElıEJ(1' 
! .., .: .... ; J t . .• ~ . . • ~ ..... ~"-- 1• 

1 llirincı sıııı l Operatör - ~t"l ; Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
' .... "P-l:; lecektir. 

•• 
-IDr. CAFER TA YVAHI \iilll \"-

ı l Umumi cerrahi ve sınır. dımağ estetık 1 J 
cerrahisi mütehassısı 

1 PARIS TIP FAKIJLTESJ ::i. 
~ ASlSTANl I 

Erkek, kadın ameliyatları. dimağ } Türk Hava Kurun\U iLAN 
Diplomalı bir ebe ve bir 

hnstabakıcı ile bir de hade

me kadın aranıyor. 
Büyük Piyangosu 

estet ık ''}üz .. meme, karın bunı~uk· 

lu~u ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaıye 1ı.·e doğum mütehas"t"l) 

Talip olanlar her gün sabahları 

Saat !L30 n kadar Şişli meydanında 

!?01 numaralı ŞlŞLt cerrahi kliniği 

sahibi Operatör Dr. Cnrer T ayyar 

Kankat'a rnürncaatları . 

11 Ağustos 938 dedir. 

50.000 Liradır. 

4. üncü keşide 

Büyük ikramiye 

Muayene sahnhları M e c r !I n n n 
g den 10 a karlar lJ U ti 

O~lcrlen sonra ücretlicliı:. Tel 4 11181 
11 ,, ilıı l';ırnıilkl.::ını Htımt>lı h:ın 1 

Sahibi ASIM US Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 
20.000> liralık ıki :ıdet mükafat vardır. Neı;ri;at müdürü Refik A. RevenglJ 
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ranıııı )":.lknıaııınk ıçııı kcıı llsıııi zor tuttu. Ah ne 
olurdu? ıcmiu \ c zaman mUuasip olsaydı, lıcrlfiıı 
domates suratı buclur diyl)rck ti\ göııiılılen bir şa

mar aşkcdcuilscydl .. Koca deyyus! ... insan ülüye 
birazcık olsun hürmet etmez miydi? ... Kimse al· 
dırnınyordu. Birisinin ölUsU varmış ne çıkardı, uy
iu mi? •.. Hnddlzatmdn. doğrusunu da isterseııiz, 

onun da ııek aldırdığı yoktu ama, faknt böyle me
zar lıaşında l<eııdislnl lııçkınr hissedince şnşmPclı . 

Zr.vallı gmily·: ... Bir zamanlar ne kadar mesut bir 
E;r Ur sürmüşlerdi. onunla ... .Meğerse hlr hayalmiş 
hunlar ... Şimdi zavnllı karısı, iki metre dt'rlnll~ln

JPki bir çukunın ılibiııde yatıyordu \C Gr0go l>ıı· 

<lahsı da g-011111~. Eton maçına gideme,liın diye ha· 
~ ıflanıp duı ııyorclu. 

Mister Ilutton etrafına bakındı ve lılr takım 
siyahlı haynllerln ldJh;e avlusundan çılrnral\ öbek, 
öbPk ötede yolu lrnplaınış olan otomobil ve araba· 
lnr.ı dosru nğrr w~ır llerleıllklerlnl gör<lü. Temmuz 
npnın çimen. çl<:ek \'(> rııııdnlıklarıııın yarattığı 

Clclwrdn. bu siyah elbiseli insanlar pek yabancı ,.e 
gnyrltauii, sanki uzak hlr filcme mensup imişler 
gibi görUııUyorlnrdı. Bütün bu iıısnıılaı·ın da gtiııün 
blrin<le, lınttA pek ynlondn öleceklerin! rlüşilnmek 
hoı,una glttt. 

O ge<'o 'Mistf'r Tlııttoıı, 
goç vakte knd:ır Mlltonuıı 

ltiitüplıanf' orlnsındn 

(fngiliz şairi) ha· 
yatını okuclu. Ncı!en l\Illtonu okumak istemişti de, 

- l\. CUlJ;\ un kitaı' :ı.!kilmlc ı·oman tcfriksaı -
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başlrn birisini seçuıcıııiştl? .. Bunda hiç bi r mana 
aranılamazdı. Eline ilk geçen kitap bu olmuştu. 

O kaclar ... Koltuğundan kalktı. Pencereleri açtı, 

ve küçücük balkonuna çıktı. Sakin Ye bulutsuz bir 
gece idi. ~Iister ll ııtlon yıldızlara ve aralarında· 
lri boşluklara baktı. Sonrn gözleriııl karanlık yol· 
da ve rcııg i kayl.ıolmuş, görünmeyen çiçeklerde 
gezclircli. Arkasından da mehtapta kurşunileşen, 

bazı yerlerde leke leke lrnrnran ufku araştırdı. 
Garip ve knrmakarışık bir hisle dilşünmeye 

haşladı: 

lşte gökte yıldızlar rnrdı. Birnz evvel ele Mil
tonu okıınıuştu. Bir insan, her nasılsa gece ve yıl
dızlarla ayni ayarda, olur, onlarınkine varabilir· 
dl. Düyük!Uk ve asalet.. Fakat bir mf'Sf'le \'ardı . 

Acabn, nsil ile bayağı arasında hakikaten mUhiın 
bir fark var mıydı? ... 

l\11lton, yıldızlar, i.ilüm ve kendisi, evet kendi· 
si.. Uııh, \'Ucut, C'n yliksek ve nlçak ŞC'kll ile karşı
sında değil miydi. Jlltonun hlr iltı.hı vardı. öz fa
zill'ti vardı. Yn kendisi ne ile ii\Unccekti? .. Nt'sl 
vardı oııun? ... 

lliC', hiç hlr şeyi. .. .Aklında olan, lrnlan norl· 

sin tombul ı;öğ-sü idi. 
f Mo i\llltnn rnlıunu sarmıştı. B:-ışınm Ustiinde 

yıldızlar \·rrdı. Ölüıni\ rlııyuyordu. Emily de mPza· 
r m<ln ratryorctıı. Dnris fle kPnclisl, daima lrencllsl 
vardı, şimdi burada ... 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
T arihi 

Hi::an., mevz1111 
ııwn 'ftllm o~rı 
avrı tetl.:ik ve te
tebbil cclilmış bir 
rı.evzu ~lduğu haı. 

de lnıgiin bile ay-

iuılatılmamı~ bir· 
Çf>k tarafları var
dır. Tevfik Yetim
lioğlu taraf mdan 
lisanımıza çeuri-
lf'lı Bizun., l m7m-
rlltnrlu{jıtnun ta· 
rihi adlı kitap 

bu aydın/atılma-

mı~ tarnfl.an fes· 
~it etmekte ve bü
tiin Bizmı.'I tarihi· 
nt:ı tema., ederek 
Şnrki A urupa im-

paratorluqunun 
bin 'lenelik vuku
atmı hik6ye et
mektedir. 

Piyatı tfÜZ ku-
ruş olııp hm ki· 
tapçırla bulunıır. 

Topta n miiraraat 
mahalli: - lstan
bııl. t1a7dt 'l'tlrdu. 

~OlANT 


