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Türk asker~ yetişince kaçtılar 
Tetkık seyahatine ait notlar : 7 
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Türk iyede madencilik ilmi 
Zuııguhlak ha\Zasmda \C Kar•

huk tııhrlka ı taraClarmda ) aptığı· 
Dll7. tctkık C.) ııhatimlen i~imde bir 
bo~hık ile cloııllıim. Uu boşluk ma
tlcıu ilik işlerinde memleketin bu· 
gUııkU 'o ~ :tl'ıııki ihti) acını karşılı
.> •ll. nı. hlı· ilmi uıuc cseden uıııh· 

Lozan günü 
HugUn üniversitede 

merastm var 
.................... 

l'ııuı olıışıııııuzcluı·. f -·····--········ 
~lillı ıııuı·nctclc scııclcriıulc Zon- l 

guhl.ıl..t.ı eski iktısnt , ekili Unhnıi : 
hokcıı'ııı tC!;>CIJl.Jiısli) le bir ) uksck ~ 
nı.ıJcn ıııuhcnlli ıncktehl n<;ılnıı';'tı. 
J,Icl.t ı ik ıuUhcııdiısi HnJ J:cClk'iıı i
d.ıı·c 1 ıılt11ula bir knc: seneler <;nlı
~ın hu mcktcı• otuz .katlar talebe 
J "' 1 ~tlrdiktcıı ı.oııra Ilga eclilcli. O 
znıııau ıııcktchiu kaııatıtmnsma se
bep, lmr.ul.:ıu <;ıkııcak tnlcbclere iş 
lıııl.ıımııııırıı:ı ı gibi bir mü!Ahaza)
llı. lHecr tnrıırtıı.u iktısnlli •uhran 
dul.ı , ı i) le de\ lct büt<;csinln bazı 
t.11.11 ııııı <in ta nnufa lbtl)aç gôı·U-

Lozan muııhooc.siııhı imualıın· 
ı.lıgı günün, tlilıı ) ıldun\lıııilydü. 

\ ılcloııünılirıUrı pazara tc :ıdür et. 
tlı;i iı,:iıı l;nh crsite kutlnma tü· 
reıılııl bu~rüııc hırakmışhr. 

Torcndc, itfal.J e bandosu U
nh ersitc konCcran nlonunun 
onlindc hazır bulunııcnktır ve 
tnm nat 16 da 1 tJklCH marşi) le 
merasime bıışlnnacaktır. 

f stJkllU nuırşından .sonra il ıı· 
kuk tnkUlte l 

lskeudorun 24 (A.A.) - Anadolu 
aja ıı smın hu~usl muhabiri bildiri· 
yor: 

lskendcrun - Karanğac yolunda 
Surlycll milisler Şeyh SUleyman Had 
dad ile kard ine süngü ile tecayQz 
etmek l temi ıer ise de o sırada yol 
Uzerlnde uzaktan bir Tilrk askerinin 
gözükmesi tecavUzUn tatbik saha
sına çıkmasına mani olmuştur. tfe
ca' uzun sebebi Eti TUrklerlnden 
olan bu iki kardeşin HnlkeYlne ya
zıl ınış \C şapka giymiş bulunmaları
dır. 

Vaka derin bir akis hasıl etmiş ve 
polis derhal Tilrk kunctlerl kuman 
danını ke~ flyettcn haberdar eylemiş 
tir. Bunun Uzeı·lne mUteca~lzlerln 

teşhisi için Calnlyete geçilmiş ise de 
Şeyh llncldad ve kardeşi kendilerine 
gösterilen Suriye askerleri arasında 
mUtcca\ izleri bulmaya hen Uz mu
vaff'k olnınamışlnrdır. Gerek zabıta 
gerekse kumandnnlık ehemmiyetle 
tahkikata devam etmektedir. 

Uzun bir asayiş devre13lnden son
ra bu hadisenin vukuu teessür ve te· 
r ~unc k r ımı tır. 

u~-. tllrWllil• 
Jekcto ile Şekilde taydah oJablJece
gl şUphcll gurülen bu lllm mileHe· 
ıs~sluiıı llo kııputdRrak tah11iıtatmm 
tn ·•rrıır cllıhııcsine karar 'erilmlş
u. 

,.,.;~tft•Miti!•lpWfı Jf CA..t. > ~•tlohl _,.... 

Garip dc~il midir ki, )edi, sekiz 
.sene C\ 'el lüı.uuuıuz goı"Uhlü&'ii h;lıı 

ı.aıı.\ ılıuış olan bu ) üksck maden 
ıucı..telıln<lcıı mezun olan genç mü
hcu lıslerdir kl, bugün memleketi· 
ıııi.G(ICki nıaılcncillk hareketini or
gııııizo etmek l<;in meşruti) et dev-
riıı.(lc .\, rupn)" gondcrilerek maden 
ıııuhcrıdl ligi tahsil etmiş olan genç
lcı·le beraber en başta gelen ele· 
ıııaıılıırı.hr. Zonguldak ha,zasmda 
J~uıııül'iş'hı Jılealist genç müdiirU 
İhsan So.)Rk ile Arhindc Ku\ars
lıaıı rnıulcııinln gıı)TCtll mUclUı'U 
Nalın, o mektebin mezunlarımlan· 
dır ki, onrndıın A\nıpııdn talısllle
rlni \C tel'riihcl<'ı·lni tamamlamış· 
Jnı tlır. 

llıınııulıı bcı·abcr memleketimiz. 
do ıııntl<>n lşlctınc tşh>ri son bir ka<; 
scııo lı;Jıı le hh·ılcnhirc inklşAr et
mi~ olduı;ıı itin O) le otuz, kırk, ya
hut clll, altmış maden mühendisi· 
nln hutün lhtl) R\'lıırı karşıhyahil

uıclcl'inc tahiatl)lo imkAn yoktu. 
Al nl zamaııcln memlckctlmizdc pek 
' nl vlnn maden isletmesi •&hasm
dA ecnebi ihtisasından lstitade et· 

ASIM US 

(Sonu: Sa. 4. SiL 5) 

Bir delinin 
hikayesi 

Vazan: 

f onus KAzım KDnl 
tşlck bir Uslüııla, hesaplı bir 

tclrnlklc ) azılmı~. hayattan alın· 
mış, leli bir menuda gUzel bir 
yerli eser. 

Bir kaç gün sürecek olan bu 
cd bl uzun hlkAycyl, bugün 
o uncu "R) fnnıızda nc~r lıaşla

ılık .. ... . 

ld lbtt11ularnu anlat&c"aldardır. 
Merasime herke• iştirak edebi· 
llr. Gelenler Hukuk fakültesin-

j ce hazırlanan hUtcde izaz cdHe-
1 ccklcrdlr. 

............. --·-···----------

sının bHaaf muhabiri bfldlrl7or: 
Kayıt muameleleri dUn de bUtUn 

bürolarda devam etmiş burun pazar 
olması munasebetlle bUrolar tatil e
dilmiştir. 

(Sonu: Sa . .f. Sa. 5) 

JI alde f(raliçe Mari 
dün gömüldü 

Şehrimizdeki Ortodoks kilise
sinde dün sabah ayin yapı~dı 

Diin ıı;ahnhkl fı3 imle bulunnıılnr 

(Ya=ısı 4 füıcüdc) 

Bizde Yahudilik 
meselesi varmı dır? 
Bir Musevi vatandaşın mektubu 
Baımuharririmize ı:elcn bir mektup 

tur ki aynen koyuyoruz; me!ttubao 
imza11 okunmuyoraa ,Ja ifade bir mu
sevi vatandat kalembden çıkhğını gÖs· 
lerir: 

''Dün Fransızca "Cumhuriyet,, ga-

zetc .. i de intı ar ejen bay Nadir Na
dinin • Yahudı meselesi,. adındaki ma
kale ini okud m, ve çok muteessir ol
dum 

T r iyede } ah udi me 1 i denen 

(Son ı: Sa . .f. Sil • .t.J 

At yarışları 
Senenin ilk koşusu dün büyük bir 

kalaballk önünde yapıldı 

J>UnkU at ) arışlarmclnn heyecanlı bir an •• 

L .. 
Yarıslıu·da bulnnan sc3 h•cilC'r<lcn bir kHş6 

Q'a'" ı 1 :inci savıfa8":2_ 

radyo istasyonunun 
inşaatı bitti 

Yakında neşriyata 
başlanacak 

(Yuuı ''inci aaffada) 

Çanakkale yolunda : 2 
----------------------------------------------- ......... 
Yarım satırda dünyanın 

en büy.ük destanı • 
tazan: Hakkı Süha Gezgin 

BUtUn giln, bUtUn gece süren yolcu. 
luğumuzda, Tekirdağı, MUrefte, Gelı. 
bolu, Ulpeekl iskelelerine uğradık. 
Meğer dilenci vapuruna binmis tınL 
şım. Ama hiç fena olmadı. Deni7.:le 
h~r iskele, yeni bir konak yerine ge. I 
ç.ıyor. Hem, yolcular için olduğu ka. 

dar, uğranılan yerler balkı için de 
böyle. Bir yandan yolcular, bu yeni 
manzara kareısında dinlenıyorlar; bir 
yandan da halk, yabancı yUz1 , d 
§ik çehreler g&1lp eflenlyorlar. 

Ah yalnız 111 in galdırgulduru 
(Sonu: 811. 5 8 .f.) 

ij)ünluin peşinden : 

Makbuz kesilmlş ı 
Hiiküoıet çimentoyu dev lotlcştil'mcgo kaı·ar 'ermiş. Sa haller 

ceçeıı harta ]{aradenlz ki) ala ruı<la gezerken ıı.........- çaa.. bir 
şlkl) eti bize hatırlattı. Zongul dakta l aııılan .. ....._ lnpat ltbr" lld 
ay C\\ el çimento tılııarlş edilmiş. Parası da peşin olarak ;ön<lerll 
mlş. Pakat trfüst hali nele lı:;le len tlıneııto fabrlkalan ha pe!lll1I pil 

ralı slı•arişo hiç ce\ap bile ,crnı<-rnlş. Çimentonun kullanıla air in 

~t işleri de t}) lece > llzUstU kalmış. 
nundan sonra şlkArctıer ba.r:ılanıış. Bu ~ikA)cller üzerine ti 

mcııto göndcı ilıni mi, <lcrsl niz. Ha) ır. Niba1et tabrikamn verditf 

Ce\A)) !llU lmit: 
- iki ay en·el siparişiniz l<:ln mnkhuz ke!llnılstlr?" 
nu sözlln mann 1 anlıı"ıh3or, d<-ğtl mi? Çhn<-nto lpariş eden 

lcrin gond<'rdikl<'rl peşin para> ı <;lnıcnto rnhrlkn ı nlmu~. Makbuzu 

011 da k<' nılş. "Gondcrllt'n ı.a ranrzı aldık.. Elimlzd lr." diyor. Fa· 
kat parayı aldıktan ve makbu 7.tı <la k 11 n iki ay g<'ttlltl 
haltlo nNJrn (lolayı tlm<-nto ~onclc «'ne b:nh c<ll?mf!yor! 

HASA KUMÇA YJ 



DERriMLi klZ 
No.9 \'azan: Niyazi Ahmet 
- Belki de, dedi. Bir müsa<ieme o

lacak. Onun için sizin gelmemeniz Hi
zım. 

- Nereden biliyorsunuz?. 
- Yüzbaşı öyle söyledi. Arkamız-

ıdan geliniz. Bizim pusuya düşürülme
miz muhtemel. Eğer öyle olursa, hepi
miz teslim olacağız. Siz baskın verir
siniz.. dedi. 

* • :;: 
Kazım yolda Gülçubukla hiç konuş

madı. Yalnız : 
- Cebrailin bulunduğu yere yaklaş

tığımız vakti haber ver .. de~d. 
Dersimli kız, daima sapa ve sarp 

yollan tercih ediyor, jandarmaları u
çurumların kenarından yürütüyordu. 

tki tarafı kayalarla çevrili bir yol
dan yürüyorlar.dı. Birden bir silah pat
ladı. Kazım derhal atından atlayarak 
bir taıın arkasına sindi. Fakat taban
casını da çekmemişti. Jandarmalar si
lahlarına davranır gibi yaptılar. O ka
dar. Onlar da müdahaleye girişmedi
ler. Her tarafları Dersimli asilerle çev
rilmişti. 

Kazım ağır adımlarla Gül;ubuğa 

yaklaştı: 

- Oyununda muvafEak oldun .. de
di. 

- Ben söylemiştim. Biz düşmanız. 
- Demek siz düşmanlarınızı hep 

pusuya düıürüp yakalarsınız. 
- Öyle yapmazsak adamlarımız 

ölür. 
Kazım gülümsüyorou. 
-Çok güzel.. 

Gülçubuk yüzbaşıya biraz daha yak
lattı: 

- Gene cephaneye ihtiyacımız var
dı da onun için yaptık. 

- Bizim elimizdeki cephaneden ne 
çıkar. 

- Yalnız bunlar değil. Kumandan
lıktakileri de alacağız. Siz o~ada yok
sunuz ya. Ben şimdi oraya gideceğim. 
Oradaki jandarmalan da kandıraca

ğım. Sonra bizim adamlarımız bütün 
cephaneleri boşaltacaklar .• 

- Ama bunu yapamayacaksınız Gül 
çubuk. 

- Buraya getirdiğimi.ı vakit görür
sünüz. 

Dcrsiınliler jandarmaları tamamile 
sarmışlardı. Silahları topladılar. Sonra 
hepsi atlara bindi. Yüzbaşı ve jandar
maları yürütmeğe başladılar. 

Bu yürüyüş bir aaat kadar sür:dü. 
U.ıakta bir köy görünüyordu. Jandar
malar, orada bağlanıp bırakılacak, asi
ler Gülçubukh cephaneleri almak için 
geri döneceklerdi. 
Kazım zaman zaman duraklayıp bir 

şey ·dinler gibi oluyor, sonra gene yü
rüyüyordu. Bir aralık uzaktan dört 
nala koşan atların b°'luğa bırak

tıktan sesler kulağına çalındı. Biran 
hclecanlandı. Kalbi daha hızla çarpma
ğa başlamıştı. Fakat kollannı geriyor, 
göğsünü şişirerek derin derin nefes 
alıyordu. 

Gülçubuğa: 

- Biz çok yorulduk. Biraz mola 
versek olmaz mı?. 

Dedi. 
Dersimli kız : 
- Geliyoruz. Çok yer kalmadı. Bi

zim vaktimiz az. Oturamayız. 
Yol, ancak bir ki~inin geçeblleceğı 

kadar dardı. On tarafta kayalık bir 
saha uzuyor, on on beş metre sağıda 
küçük bir fundalık göze çarpıyordu. 

Burada Kazım el:ni yavaşça şapka 

sına götürdü. Terini kurutuyor gibi 
mendili ile alnını Bildi ve mendille be
raber küçük brovnik tabancasını da 
ppkasından çıkarara· avucuna aıkış
tırmağa muvaffak oldu. Fundalığa yak
laşmıştı. Nal sesleri daha bariz olarak 
dayuluyo:du. Ytlzbaşr, birdenbire ge· 
rildi ve bir ok gibi kendisini fundalığa 
attı. Atması ile de tabancasını üstilstc 
ateşlemesi bir oldu. Havaya sıkıyordu 
ve taşlar arasından bir yılan gibi sü· 
zülüyordu. Dersimliler Kazımı kurşun 
yağmuruna tutmuşlar, durmadan ateş 
ediyorlardı. Fakat bu da çok sürmedi. 
Çilnkil arkalarından, yanlarından fası
Ialarla ıilfilı sesleri gelmeğc başlaıruı· 
tı. Çok dar bir yolda oldukları için hep 
birden kaçamadılar. Atlardan da in
miılerdl. Yerlere yatarak beklemeğc 
baıtadılar. ÇünkU Dersimliler her va-

kit hedef görmeyince silah atmazlar: 
- Niçin boşu boşuna bir kurıun 

harcayalım .. derler. 
Yüzbaşı Kazımın arkadan gelmesini 

emrettiği jandarmalar kayaların üzer-
' lerinden atlayarak tabanca ile işaret 

verılen yeri tamamile sarmışlardı. Ba
şını çıkarmak istiyen bir iki Dersimli 
öldürülmüş, birkaçı yaralanmıştı. 

Müsademe iki saat sürdiL Hava ka
rarırken Gülçubuk da dahil olduğu 

halde on Dersimli esir edilmiş, üçü öl
düriilmüş, diğerleri kaçmışlardı. 

Şimdi asilerin üstlerini başlarım ara
mak, silahlarını almak sırası jandar
malara gelmişti. Kazım emirler verir· 
ken birinin kendisine doğru koşmakta 
cl:luğunu gördü. Bu, Adnandı. Haylı 

helecan ve korku geçiren Adnan, ağa· 
beysini kucakladı: 

- Çok şükür kurtuldun. 
- Sen buraya niçin geldin? 

- Sabredemedim ağabey .. 

Yüzbaşı kızmadı. Yahut kızamadı. 

Doğrusu kardeşinin bu ani gelişine 

kendisi de sevinmişti. Fakat onunla 
fazla meşgul olmadı. Gülçubuğa yak
laştı. Alaylı bir tarzda: 

- Geç kalıyorsunuz. Cephaneleri 
almaya ne vakit gideceksiniz? 

Deraimli kız vahşi bir kaplan gibi 
KAzımın yüzüne bakıyor, dili tutulmuş 
gibi susuyordu. 

- Çok UzUlUyorum. Emeline mu
vaffak olamadın. Ama bir daha Dersi-

me de dönemiyeceksin. Cebraili çıkar
dığın yere sen gireceksin. Bu sefer de 
Cebrail seni kurtarsın. 

Yüzbaşı böyl söyledikten sonra: 

- Hava kararıyor. Buralarda çok 
durmaya gelmez. Elimizden kaçanlar 

önümüze çıkmak istiyecekler. Yolumu
zu değiştirip hemen hareket edelim. 
dedi. 

Jandarmalar toplanryor, esir Dersim 
lileri bir araya getit'ip e11erinden bir
birlerine bıtğhyorlardı. 

İçlerinden iri yarı, palabıytklı, 
biri iki adımda Gülçubuğun yanına 

yaklaşmış ve Dersimli km kuvvetli 
kollan ile yere çaı::parken Adnan ileri 

atılmıı, Dcrsimlinin kollarına asılmış· 
tı. Fakat mani olamadr. Yalnız hızı bir 
az yavaşlattı. Dersimli, Gülçubuğun 

kafasını bir kaya parçasına ' çarpmış, 
sonra tekmesini de indirirken Adnan 
bütün gücü ile yumruğunu Dersimli· 

nin suratına ekliyerek mani olmuştu. 

jandarmalar koşarak azgın asiyi ya

kaladılar. O hala homurdanıyor, dişle
rini gıcırdatıyordu. 

- Görürsün, görürsiin sen diyor, 
gözlerini kanlar içinde yatan Gülçubuk 
tan ayırmıyordu. 

(Devamı var) 

nngnoız modlaısu 
Jngiliz .ı.ıJal "'e Kraliçesinin Fransa. 

ya gelişi Fransız kadınlarını yeni bir 

moda çıkarmıştır: Şehir İngiliz bay. 

rakları ile süslenirken kadınlar da bu 

bayraklara bcnziyen şeyler giymek is. 
tiyorlar. 

Bu arada lngiliz bayrağındaki çap. 

raz haçlan süs olarak alan çoraplar, 
iskarpinler veya üzerlerin~e taç resi 

bulunan ayakabılar moda olmuştur ... 

- Kaç defa sana alSyledim, şu Ku. , 
tup ayılarmm yanına gitme diye ... la
te bak! Yine soğuk aldık. 

H Altın bok1~l1u1ğu ,
1
Fransada 271 senedir temmuz 

u~çen sene s lhsoı - "' 
723 ml•yon dolar larında yapıJan ananevı 
Dünyanın en zengin altın piyasası 

Londradadır. Birkaç vakittenberi 
garp matbuatı altının beynelmilel va. 
ziyetine dair endişeli yazılar yazıyor 
ve bu endışeler daha fazla Londradan 
geliyor. 

!ki yıldanberi Dolarla Sterlin ara -
sında mlicadele durdu. Bu duruş, dün. 
ya altın ticaretini kuvvetli bir hale 
koydu. 

lngiltere ile Amerika arasında ya • 
pılan bir anlaşma üzerine altın alı§ • 
verişi müştereken idare edilecek ve 
bundan maksat da, altın fiatlerinde 
bir istikrar temin olunacaktı. 

Fakat, İngilizler satıaa çıkarılan 

altınlardan bir kısmını almak isteme. 
mişler ve teklifler fazlalaşınca altın 
fi:ı..ti düşmeğe başlamış. 

ı'ngilizler, Sterlinge eski kursu iade 
ederek geriye dönmek istiyorlar, ki, 
bu suretle Dolarla fsterling arasında 
yeni bir mücadelenin başlaması muh. 
temeldir. 

Maamaf1h, Amerika finansını idare 
edenlerin, şimdiye kadar takip edilen 
altın siyasetinin değişmiyeceğini ilan 
etmeleri, korkuları kısmen bertaraf 
etmektedir. 

Buna rağmen, mütedavil paraların 
istinat ettiği altın üzerinde değışik • 
tikler olacağı şayiaları, lngilterede ol. 
duğu gibi. Amerika borsalarında da 

endişe uyandırmaktadır. Bu korku • 
nun doğmasına sebep olan şey şudur: 
Altın istihsali yıldan yıla artıyor. 

Düntanın altın piyasalarına ihti • 
yaçtan fazla altın arzediliyor. Geçen 
~neki umum altın istihsal!tı 723 
milyon altın dolardır. Bu istihsalat 

1930 senesine nazaran, bir misli faz. 
ladrr. Bu ıstihsaıatta Amerika ile ln. 
giltere birinci mevkii alıyor. 

Bundan dolayı, bu iki devlet altın 
istihsalini. finans lisanında denildiği 

gibi (sterilize) etmek mecburiyeti 
karşısında kalıyor. ÇUnkU, fazla altrn 
stok etmek bu devletlerin müşkül bir 
va~iyete koyuyor. 

Altın fiatini düşürmemek için istih. 
sal edilen muayyen miktarda altınla. 
rı satm almak lazımdır. Bunun için 
de, yeni banknotlar ihraç etmek ikti. 
za ediyor. Fakat, bunun nihayeti yok. 
tur. 

Amerikalılar bütün milletler ara • 
sında bir para anlaşması yapılması i. 
çin çalışmağa başlamışlardır. Ne ça. 

re ki, Avrupa devletleri arasındaki si. 
yast münasebetlerin bozukluğu böyle 
bir anlaşmayı yakın bir istikbalde 
yapmanın öniine geçiyor. 

Duenin geyanla 
Baba, ana ve Uç oğul; bir sene k 
durdukları "saraylarından,, çık 

Uç g ... o, üç gece dolaştırıldıla 
Fransaıım şimal tarafında ve Bel. 

ka hududu yakininde küçük bir şehir 
olan Due, bir husussiyetile meşhur • 
dur. Burada bir yerin tahminen 8 
metre yüksekliğinde bir baraka bu • 
lunmaktadır: bu, anbar gibi bir yer. 
dir ve 5 başlı bir ailenin, Geyan aile. 
sinin meskenidir: buna yerliler "Sa. 
ray .. diyorlar. 

Burada oturan Geyan ailesi men _ 
supları, et. kan, kemikten insanlar 
değildir; içleri ot doldurulmuş insan. 
lar, mangenlerdir! 

Bu Geyan mang~nleri, orada 1667 
tarihindenberi oturmakta ve yaşa • 
maktadırlar; bütün sene evlerinden 
çıkmaz, saraylarrnda hiç kıpırdama • 
dan dinlenirler. Yalnız her sene Tem. 
muz ortasına rastlıyan pazar günü, 
'Yerliler tarafından dışarıya çıkarılır. 
lar. Sabahleyin erkenden gençler ka.. 
labalığı güle oynaya saraya gelir ve 
Geyan babayı ilk olmak üzere, Geyan 
anayı ikinci olmak üzere ve en sonda 
da üç oğulu sırayla dışarıya çıkarıp, 
havalandırırlar. 

Geyan baba, 7 metre. 15 santimetre 
boyundadır. Modaya ayak uydurmaz; 
ötedenberi olduğu gibi Rönesans Şö • 
valyesi kıyafetindedir. Başıpda bir 
miğfer vardır. Kısa. shTi sakallı . o. 
lan Geyan baba, zırhtan bir gömlek 
giyer; bu zırhtan gömleğin altından, 
uzun etekleri yere kadar değen bir es. 
vap görünür; bunun sebebi, her sene 
Temmuz ortası pa7.arında onu sara.. 
yından omuzlayıp çıkarap ve altına 
girerek yürüten gençlerin görünme • 
mesidir. Dirseklerinde halkalar, elle • 
rinde uzun kenarlı deriden eldivenler; 
belinde bir kılıç: sol eliyle saman do. 
lu bağnna bir kalkan bastırır, sağ e. 
tiyle bir mızrak tutar; lakin, bu mız. 
rağı tutması, şövalyelerinkinden bir. 
parça. başka türlüdüri bunu tutması, 
aşağı yukarı iri bir mum tutuyormuş 
gibi.. Omuzlarından da erguvan ren • 
gir.de bir pelerin sarkar, dalgalanır. 

Karısı olan Geyan ana, 5 metre, 95 
santimetre boyundarlır: 271 senedir 
kocasiyle birlikte yaşıyan bu kadınm 
esvabı. İngiltere Krnli<;esi Elizabet 
marifetiyle başı kestirilen tskoçya 
Kraliçesi Mari Stuvartm esvabını aru 
dırır. Koyurengt.e ~acları üzerinde o 
zaman moda olan hotoz tarzır.da ko. 

lalı bezden bir serpuş; 
telden bir süs fırdolası 
maştan esvabı üstünde 
!arla sUshi kordonlar, p 

Karı, koca, .. ana, bab 
sıra , ayaklarında daha 
bulunan Uç erkek evlat 
bilirler. 3 metre, 63 sant' 
da. sırtında pelerin, bo 
rık süs ve şapkası üzeri 
lunan, ako dur; en bü · 
ca ondan a~ağı yukarı . 
daha kısa olan ikinci oğ 
yondur; bu, bilhassa ko 
nesinin artık giymediği 
parçaları eklenerek yapı 
yen bir fıstan taşır. En 
gelince, ismi Bin bindir; 
gıbi "de,, denilebilmek iç 
tır; netekim., ancak 3 m 
ve pek genç; o kadar ki, 
çUk çocuklarınki gibi bo 
lUktUr ve çocukluğu ha 
lik, emzik te elindedir; 
süt içmeğe doyamamış 
de emziği artık ondan s 
linden bırakamamıştır. 

Geyan ailesi, bir nevi 
Due şehri için, kuvvet, 
neşenin ananevi bir se 
üç güzel ve arzuya değe 
tin .... Lakin, Due ahalisi 
gi bir kimseye, "Dev,, m 
rin bir tesit merasimind 
tu(arak sokak sokak dol 
nm hikmetini sorarsanız, 
vermez; verdiği cevapla 
bini izah edemez. 

Her yıl Temmuz ortu 
Geyft.lar, önce bir sürü 
raber §e}ıremanetinde m 
edenleri ziyaretle selam 
rans yaparlarsa da vüc 
dökülmeden! Şehremini, 
namına mutad merasimle 
der. Ondan sonra, tega 
ile, bütün sokaklar dolaş 
rada Due şehri mülhakat 
nır; ve her taraf ta 5 başl 
nedarunın lfıtfen ve tene 
tinden sevinç duyulur. 

Uç gün, üç gece dolaşı 
ra, ahşap saraylarına dö 
lar, gelecek yaz temmuz 
rına kadar tekrar oraya 
tam bir sene sor.ra tekra 
oadan çıkıp üç gün, üç g 
rasına karışmak üzere! 

0-0NON AK/J'LEQ/ 
!i 

Fransadaki bu uanane 
271 senedenberi olduğu 
Temmuz ortası pazarında 
tekrarlanmı§tir!? ·-

Kadınlar niçin şakda yanlorındakl 
tarkeklfAr deki• 1 

Ç OK ESKİ zamandanberl dik
kat ederdim: Kadınlar ne-

den bu kadar şık ve şatafatlı da. er

kekler defll diye .... O kadar ki, re

fakat ettikleri kadınlar ıcın bazan 

bir utanç vesilesi teşkil edecek ka

dar adi, fena giyinen erkekler göre

rek kadınlara karşı sempati duydu
fum olurdu. 

Erketı de, yanında glttl#l kadı-

Kadın - Liitf en ufak tef ek bir gar. 
son gönderir misiniz? Koctm kendL 
sille çıkıeacak da.. 

nın düşilnebllecegi bazı incelikleri 
ldrak edemediği i1:in kendi kendi
me tenkit ederdim. 

Bu hal. günün birinde aile haya· 
tı esraruıa nüfuz edip hanyayı kon
yayı anladığım güne kadar böylece 
sürdü. 

Dünkü gazetelerin birinde meş. 
bur bir 14"'raneız muharririnin, "Ka
dın yanında gezen erkeklerin kıya
fetlne dair .. bir yazısrndan bahsoh1-
nııyordu: Du meşhur muharrir dl. 
yormuş ki: "Şık blr kadının yanın. 
da pejmtirds- kıyafetll erkek kadar 
ı:lrkln bir şey olamaz ... 

Ya Fransız meslekdMımız pek 
genç; yahut ta onun söylediklerini 
neşreden refikimiz nasılsa bir toy. 
luk eseri göstermiş ... Ayol, kadını 

giydirip kuşatmaktan erkekte ken
disi.ne bir cekldllzen vermel;e hal 
kalıyor mıı? 

Varını yoğunu karıslDID ~ırtına 

giydirmekte olan koc•, bunun yal. 
nız yUkUnU kendi omuzll\r~ııa yük-
hmlyor ... Vücudunun fUier 1'.ı.eımla. 
mıı ı,e,. ... bed~liyle )aruuna son· bir 
tunlet yapmaktan gUç belA kurta. 
rablldlğl • tek kat elblıletl:Jle örte. 
bilirse ne,.,.mutlu! 

HiKMET HltxtB 

KURU 

1 ABONf' l' . .\UIFESI 

lltıııltlitl 

trtnıte 

A,tlık IH> 
3 .. ) !ık 4!11U 
8 il) lık 476 
Yıllılı 900 

lıırıleı.ıııden Ralkıııı thrlıQ 

.Jluı kuruş tlıı)ıildr. Posta bı 
ııılyen )erlt"re ayda Yt'lnıiş 
ıııııımrılı lır. 

.\ lı1111e kaıydııu bılthren 
lelMral lkrelınl. abone para 

Vt-)·11 buııka ile yollama Qcr 
keııılı üıerıne alır. 

7 ıirklu~nln heı paıto met 

IUIHUN"o al>one uoı 

Aıire~ ıt.-~ıştirıne ncrt!tl ~~ L ______ .., 

1--~rım-:-::::: 7 nci ay· 

1 
i 
1 

CenaaıUlleneı 13a7 
Jtuml Ternnıuı 1353 
Hızır ıünü 
Gün doluşu 
Gün batı,ı 
Sabah nomazı 
Oil• • 
lkındl • 
Akşanı • 
Yatsı • 
t~k 

ıo 
27 
81 

4,49 
19,:!12 

3.2 
12,20 
16,18 
19,37 
21,29 
2,41 



Fikir ve san'at meseleleri: 

Amerikalıya göre 
Fransız romanı 

Yazan: Sadri Ertem 
~c~ insanı kendi tarihi izah eder. , 

rarihı ba§ka tartlar içinde geçmiş 
insanları yanyana getirdiğiniz zaman 

1 bayatın garip zevk, ve his mozayik.. 
leri meydana çıkar. 1nsan ruhunda 1 
birbirine yabancı iklimlerin hüküm 
sürmesi, birbirinin zıddı olan, birbiri 
ni anlamayan dünyaların birer yıldız 
gibi hususi birer mahrek etrafmda 
donmesi bize henüz beşeri iatandart 
insandan ne kadar uzak olduğumuzu 
lsbat etmekle kalmaz; insanlar ve 
kültürler arasındaki uçurumu da bil.. 
tUn dehşetiyle hissettirir. Bunun en 
güzel misalini Andre Maurois en A. 
merique adlı eserinde güzel anlatır. 

Andre Maurois'nin bu müşahedele. 
rini naklediyorum: 

Ankre Maurois Amerikaya yaptığı 
iki seyahatinden bahseden eserinde 
Amerikalı talebe ile sıkı surette te. 
ması muhafaza etmiştir. Onun Fran. 
arz edebiyatı hakkındaki telakkilerini 
toplamaktır. 

Muharrir evvell Amerikalı dört ta. 
lebenin "Phere,, hakkında mütaleaJa. 
mıştır. 

Plug adındaki Amerikalı talebe sö. 
~ şöyle başlar: 

:·- Evet, mazinin adamları garip 
!dıler. Her şeye trajiklik sokarlardı. 
rnu almıştır. 

k Bu sabah Coindrean ile Phedre'i o. 
uyorduk, dedim ki "PhMre neden bu 

kadar nazlanıyor. Benim Şikagoda bir 
dostum vardır. Uvey ansına Aşık oL 
muş, meseleyi babasına söyledi. Ba • 
bası kadına og .. lunu se . ed'V' • 

vıp sevm ıgını 

sordu. J{ndın evet, deyince babası ka. 
d~nı bıraktı. Arkadaşım o~unla evlen. 
dı. Daha iyi değil mi? Eğer "PhMre 
or_:manlıı:ın gölğesinde değilim,, diye 
~h!.a.~gma, akıllı olsa da These'ye 

. • "SÖyl~ liippoı,te iı. .... 
lenfrdf. ÖyJe değil mJ xn.;,aT 

- Siz Racine'in zamanında ta1llr 
olmadığını These'nln de belki Phedre. 
l sevdiğini unutuyorsunuz. Ben sizin 
gibi dUşUnUyonım· MUsya Plug niçin 
hakiki adamlar böyle yapmazlar! 

Şövalyenin idealini kendisine anlL 
tıyorum. lngiJiz Robinson diyor ki: 

" - Esasen şövalye dediğiniz §eY 

centilmendir. MUsyU Declevea centil • 
nıen gibi hareket ediyor. 

Sevimli AJexandr diyor ki: 
- Belki, fakat her halde iştiyakı 

~ok bUyük olsaydı, bir teY yapardı. 
Ya karısını uzaklaştım, yahut Ne • 
nıours'u öldUriirdil. 

Madam de Cleves de sevgi sahibi 
bir kadın değildir. Her an "§erefi vl. 
k.aye,, ettiğini söyler. 1860 daki Ame. 
rıkan kadınları da böyle idi. "Şayanı 
hürmet,, liklerinl muhafazaya çalı§D'. 
lardı. Bu daima ihtiyatlı bir hareket. 
tir. Fakat pek de takdire değmez. 

Plug soruyor: 
" - Mibyn on yedinci asrın adam. 

l~rı hakikaten zamanlarını kraliçele • 
rın yanında aşk hiklyesi söylemekle 
mi gcçirirl~df. Başka işleri yok mu 
idi?. 

- Filhakika az iıleri vardı. Şura. 
amr gömnUnde tutmalı ld, on yedinci 
asırda Fransız asaleti o vakte kadar 
kudretli ve mUcadelecl iken birdenbL 
re kendinden kuvvetli bir hükümdar. 
hk zarureti ile saray hayatına boyun 
eğdi. Bu bUyUk seciyeler böylece te. 
kaüt edilince bot zamanlarını geçire. 
cek şey aramaya başladılar. 

Onları itaate ah§bnnak lbmıdı. 
Bundan Rambanillet, Preclevae otell 
ve daha sonra da aırruu hayrete dD. 
eUren hissi tecelliler meydan aldı. Ne 
vakit on dördilncil Lauia'nlz olu fL 
tihsal f azlahğı size bot zamanlar br. 
rakırsa siz de bunları yapacakamız!. 

- Nasıl? diyorum. Ya aonu? 
- Evet, sonunda bahçesini 1§lemek 

lizımgeldiğinl anlayor. Fakat çok 
geç! 
Robinııon soruyor: 
-lıılüsyll bahçeaini lıletmelidir, de. 

mekten tam .maksat nedir? 
- Siz ne anladınız! 
Alex ander cevap veriyor: 
- Kangık bir eeY değil! Bu; fena 

olan insanlarla tehlikeli olan yüksek 
mevkilerle kabil olduğu kadar az alt. 
kadar olalım, demektir. 

Voltaire Femey'de yaptığı gibi ça. 
Iııarak sakin olalım. 

İngiliz Roblnaon diyor kl: 
- Evet. fakat bunun bir manası 

daha olabilir.Dahil[ bahçemizi ve 
dil!ll'J.fmnzı ltllyellm l 

Meyrovtz fikrini aöylOyor: 
•• - Hattl daha genit bir mi.nası 

olabilir: Bahçemiz ıu kttre'yi iıliye. 
lim. Beaert ilimleri terakki ettirelim. 
Ve klinatıa mefiul olmayalım. 

- Pek!ll, diyorum. tık mlnayı L 
la.hm! 
İnsanlarm baıka inıanlarla metgUJ 

olmayıp her tUrlll emeli bir tarafa br. 
rakarak dahili bahçesiyle meeğul ol. 
masmı bir hayat felsefesi faneder 
misiniz? 

Alexander diyor ki: 
- Belki bir ihtiyar için hakimane 

bir sör.dür. Candide ben olsaydım. 

bahçemde sıkılarak cihanı görmeğe 

koşar, onun z.elzelelerinl ticari buh • 
ranlarr. heyecanlan ile vakit geçirir. 
dim. 

- Demek sizde Martin insanın en. 
dişe ihtilçlarmdan hakiki duyğuauna 
dönmeğe mahki'lm olduğuna inanıyor. 
sun uz. 

- Evet Müsyü, endiseyi tercih ede. 

im. :r .. , . ., . 
Mac caaıer: 
- Ben diyor; Martlnclen hotlam. 

nm. Çok akıllıdır. l'ula muhakeme 
etmeden çaJJllD&k Jhmıpldlfini aöy. 
lUyar. Hakikat budur. 

Robinaon,diyor ki: 
- Ali., ben bahçemizi iyi !§)etmek 

için dll§Unmek llzmıgeldiğine kanlim. 
Cihan hakkmda bir fikir aahibl ol. 
malı; onun bir kW ile hemAhenk olL 
cak surette iel!meıt.. Hayatm diğer 
kıl!llJJllanndan tecrit edilmlı bir bah. 
çe olamaz. 

- Sizin gibi düıUnUyonmı. Martin 
de, Panglou da hata ediyorlar. Bu 
cihan cihanların ne en iyisi ne de en 
fenasıdır. Onu kabil olduğu kadar tet. 
kik ederek orada sakin olan beeerl ce. 
miyetlerl daha az Mdbaht etmeğe çL 
re aramalıdır. 

Alexander itiraz ediyor: 
- Fakat MUııy6 mahlilldarr daha 

bedbaht hale eokmak mUmkU.n mtl? 
Cihan hali hazırda Voltalre'in zama. 
nmdan daha mı iyidir? 

- Si7.e eorarım. 
- Ben 6yle zannebnlyonım. GözU. 

kür gaddarlıklar azalmlflfl'. Fakat 
gizli gaddarlıklar çoğalmıftır. Son 
harp Candide'dekl Arapların ve Bul. 
garların harbinden daha mllthlf oldu. 
Elektrikli idam sandalyesi kiyotinden 
müthiştir. 

- Ya maddi terakkilerlmi&? Oto. 
mobil, telefon, tababet Voltalre'den 
beri bUyfik bir merhale atlamadı mı! 

Genç Amerikahlarm bu noktadaki 
aksUJAmellerfnl çolr merak edfyoııbı. 
ÇUııkU g6rtlyonmı ki, Maccarter'den 
maaduı k'onf or aleyhlndedfr. 

Diyorlar ki: 
- Otomobil ve telefon saadeti te. 

mfıı etmez. 
Mac diyor ki: 

-Nuıl,Voltalre zamanında merdi. 
• venlerf yUrUyerek çıkarlardı. Şimdi 

Aşk ihtiyacına muarımmar. Gele. aa&D8Örlerimiz var. Halbuki insan 
cek defa Voltaire'in Candide'sini o. tenbel bir hayvandır. Şu halde aaan. 
kumalarını söylüyorum. sör saadeti fazlalqtmr. 

IKJNC1 HAFTA: Alexander diyor ki: 
Soruyorum. - A.anaör yokken katlı evler de 
- Nasıl hosunuza gitti mi? yoktu. 
&llnnder llir cigara yakarak ce. Plug diyor ki: 

rap .ertyor: -Eğer Candide Eldora&'da bul. 
- Pek ok... Pek eğlenceli. Fakat duğu altm ve mücevher yWdil koyun. 

çocuğunuzu lı~~gi okuta YivJi av tüfekleri 
vereceksınız ? . 

·ık k il Bazı şartlarla memlekete 
1 o u ara ithal edilebiJecek 

girme şartları ? 
Anne ve babalann en büyük dertle

rinden biri de yeni den batlarken ço
cuğunu hangi okula vereceklerini ta
yindir. 

Kurun okuyucularına her yıl oldu· 
ğu ıibi bu yıl da bir hizmette bulun
mak ma1'udile biltiin okul kayıt ka· 
bul prtlarını aıruile neıretmeğe ka
rar vermiıtir. 

tik olarak ilkokullardan bqlayacak
tır. 

Ilk okullara talebe kaydının her yıl 
eylllliln on betinde baflamr. Kayıt, 
tedrisat batladıktan bir ay aonraya 
kadar ıürer. Her çocuk keneli ıemtin
deki ilk okula yuılmağa mecburdur. 

Hangi mahallerdeki çocuklann han
gi ilk .okullara yuılacaklan semt ha· 
ritalannda tesbit edilmittir. Kayıt ve 
kabul itlerinde çıkacak milı'küller için 
o ilçenin killtilr iıyarbğma bat vurma
lıdır. 

tık, okullara, 7·15 yaıı arıımdaki 
beden ve ruhça anormal olmayın ço
cuklar alınır. 

Kayıt muameleıi ıöyle yapılır: 
Çocuk velisile birlikte okul baıöğ

retmcnine müracaat ekler yanlannda 
ıetirecekleri veıilcalar da ıunlardır: 

A - Nüfus tezkeresi. 
B - En çok bir yıllık aıı raporu. 
C - Sıhhat raporu. 
D - Naklen gelen çocukların nakil 

tasdiknameıi. 

E - 6 X 4,5 ebadında 3 fotoğraf. 
16 ya§lndaki çocuklar devam ettik

leri sınıf ne olursa bir vesika verile
rek okuldan çıkarılırlar. Yalnız ııo:ı 

aınıI ta iaeler o yıl için imtihana kadar 
okulda kalmaJanna mMıde olanur. 
Ancak imtihanı Jruuunayaalann elle
rine, befinci 8111ıfm 10nuna kadar oku· 
la devam ettiklerine dair bir belce ve
rilir. Bu betıeyi alanlar ıeJecek yıl 
imtihanlanna kendi okullarında gire· 
bilirler. 

Belgenin verildiği okuldan batka 
bir okulda imtihan vermek iıtiyen ço
cuklar milaaadelerini kUltUr ldirektör
lilğilnden almalıdırlar. 

Mecburi tahıil çağmr geçmiı ve ilk 
tahsili bitirmit diplomaımı a1manut 
bulunanlann, husuıl surette ckumuı 
olanlardan, devlet hizmetine girmek iı
tiyenler, mUracaatlan takdirinde kUl
tUr direktörünün tayin edeceği bir 
komisyon huzurunda ille tahlili bitir· 
me imtihanmı tabi tutulurlar. 

NAKiL iŞLERi 
Şehir, kasaba, aemt ve mahalle de

ğiıtirilmesi ıibi nakli icap edecek bir 
hal vukuunda ve okul inzı"bat mecllli
nin karan olmadıkça bir talebe bir 
okuldan diğerine nakledilmez. 

Oturmakta olduğu yeri değiıtiren 

talebe veliılle birlikte okul baıöğret· 
menine müracaat eder ve nakil tasdik· 
namesi ister. Bu tasdiknameye bet ku
ruıluk pul yapııtınhr ve gideceği oku
la poıta il~ ıönderilir. 

Resmf ilkokullardan ve resmi progra 
mı takip eden muadeleti Bakanlıkça 

tılldik edilen okullardan gelen çocuk· 
lar ellerindeki vesikanm ıöstercliği u· 
nıfı imtihanarz olarak kabul edilirler. 

---o-

Beynelmilel Nebatat 
Kongresi 

Yakında Belclkada beynelmilel 
nebatat haıtahkları bakında bir 
kongre yapılacaktır. 

HUkOmetfmlzln de davet edildiği 
bu kongre;re ne şeklide iştirak edi
leceği hakkında şehrimizde bulu
nan ziraat veklll B. Faik Kurdoğlu 
meşgul olmaktadır. 

Belclkada tetkikler yapmak ve 
bu konge.rede memlekeUmtzl temsil 
etmek Uzere VekA.let mllsteşarı Na
klettfnln başkanlığında bir heye· 
Un gönderilmesine karar verilmiş. 
tir. 

Heyet önllmllldekl hafta lçerala. 

GU:nrUk ve inhisarlar vekAleU, 
avcılıkta kullanılan yivli av tUfek
lerlnln, ba211 esaslar dahlllnde mem 
Jekete ithali ve avcılar tarafından 
serbestçe kullanılması ıcın blr ka. 
nun projesi hazırlamıştır. 

Avcılıkta yivll tUfekle,rin lsUma-
11, bunların harp tüfekleriyle olan 
mUşabehetl dolayıslyJe ötedenberl 
memnu bulunmaktaydı. 

Her ne capta ve her ne oekllde 
olursa oJıun ylvll bir tüfeğin gUm

rUklerden ıerbestçe gecmesl kabil 
olamadığı gibi fişeklerinin tedariki 
de mUmkUn deflldl. 

Yeni kanun mer'iyet mevkllne 
gfrdlfl günden itibaren avcılar için 
yeni bir faaliyet aahaaı açılmış ola
caktır. Aldıfımız malClmata göre: 
yivli tQfeklerJn atıcılıkta ve avcılık 
ta olmak üzere iki suretle istimali 
vardır. 

Atıcılıkta kJSa ve uzun mesafe 
atış tUfeklerl oldufuna nazaran 
bunların capları tahavvtıl eder. 

Avcılık işlerinde lıe yivli tüfekler 
bllytlk avlarda ve muzlr hayvanla. 
rın JtlAfında kullanılır. 

inhisarlar veklleUnln son sene
lerde atıcılıtın memleket dahlllnde 
yarılması tein aldığı mühim tedbir
lerden biri de 0,22 llk kısa mesafe 
atış tüfeklerinin memlekete ithali. 
ne imkln bahşetmı, ve btltün dun. 
yada atış sllAhı olarak kullanılan 

bu tüfeklerin mermilerinin 1 kuru
şa aatılmasını temin etmiş olması. 

dır. 

Av sll!hlarına. gelince; memleke
timizin her tarafında. bUyUk av hay
vanları pek me~ ırılkt~d& b~ 
JuamNtadır. Ba. cllmlede• olar~ 
mesruatı tahrip eden domuzlar, ko-
7un •Urlllerlne rahat Yermtyen kurt 
Jar, ye,llllklerl harap eden ayılar, 

yaban keçileri, vaşaklar, hatta pan
terler ormanlanmızda ve memleke
tin muhtelif yerlerinde mevcuttur. 
Bunların avlanmaıı avcılar için bir 
gaye teşkil ettiği halde yivli ttıfe)t.. 
Jerln kullanılmasına mnsaade edll
memeıl cok defa avcının hayatına 
malolacak neticeler vermektedir. 
Bu avlarda yivli tnfeklerln kulla
nılma.11 zarureti vardır. 

Av ve atış aporunda yeni bir fn. 
klşaf devri yaratacak olan bu ka
nunun biran evvel çıkması beklen. 
mektedlr. 

--o-

Kültür Bakanı Bugün 
Geliyor 

KWtilr Bakanı bay Saffet Ankan 
bugün aaat 15 de Aksu vapurile ıeh

rimize relecektir. 
Yanmda yil'bek tedrisat direktörU 

Cevat ilk tedrisat direktörü İsmail Hak 
kı, Özel okullar direktörU ve kalem 
mabauı direktörU Nihad Adil bulun
maktadır. 

Bay Bakan ıehrimizde kısa bir müd· 
det kalacak ve An'karaya hareket ede
cektir. 

Eıkişehirde Çırak Okulu 
Açılacak 

Devlet demiryollan Eskiıehirde ley
li bir çırak okulu açmaya karar ver
miıtir. Okul binası yeniden yaptırıla
caktır. 

Leyli olarak alınan ç.ocukll!r devlet 
\lemiryolunun ıtelyelerinde çatııtınla
rak yetiıtirilecektlr. 

İçlerinden kabiliyetli olanlar da Av· 
rupayı gönderilerek tahsil ettirilecek· 
tir. 

Ankarada Yüzde On 
Kalchnldı 

Ankara belediyesi llayat ucmlufun· 
da HUh bir tesiri lallMdllecek mUhim 
kararlar vermiıtlr. Lokantalarda mtlf
teriden abnan yibde on pnon Ucretl 
kaldmJmtt ve bunları mmflara ayıra
rak esulı tendllt J'8Pllllltlr· Birind 
ımıf paıtabuıe1er41 clondurma 10 ildn 
el llDlf da ',5, Gçlnc8 tımfta da 5 ku· 

ilk çocuk 
kampları 

Sıhhat Vekaletine 
devrediliyor 

İlk okul çocuk kamplanrun daha iyi 
bir ıckilde ç.alıpnalan için tbugUııkil 
bulundukları vaziyetten kurtanlmala
rının icap ettiği anlafllımttır. 

Vilayet huıuıi idare blitç.eleridden 
ayrılan tahsisatla idare olunan kamp
ların vilayet bütçesinden almarak ldı· 
hat işleri bakanlığına devredilmeli da· 
ha uygun görülmüıtür. Kamplarda çao
hpcak elemanlar yine öğretmenler 
arasından ve yahut bu iper için ihti· 
aas yapmıı kimıeler ıraamdan eeç.ile
cektir. 

Kamplann .mhat iperi bakanlıiJ 
tarafuidan idare edilmesi 9llphesiz çok 
iyi neticeler vereceği muhakk~. 

Şehrimize gelen sıhhat espekterlerl 
kamplann vaziyetini tetkik etmektdir.. 
ler. 

o 

Eğlenti Sonunda Kavga 
Ettiler 

Galatada İlyaa Çelebi eokağında S4 
numaralı evde oturan Ahmet ile ayni 
yerde oturan Ahmet kızı Sultan, Mah· 
mut km Nuriye, Mahmtu oğlu Hüse
yin gece eğlentisi yapmak üzere bir 
araya gelmiılerdir. 

Eğlenti csnaımda aralannda müna
zaa çıkmıı ve birbirlerini tahkir etmit
let1dir. Eğlentide hazır bulunan Zahi
de adında diğeı: bir kadın eline geçir
diği ıu destisini Sultana atımı ve aya
ğından yaralamııtır. 

Su dcstisi Nuriyenin omuzuna raıt
Jamış ve yaralanmasına eebebiyet Yer
miştir. 

BALKONJ>AH DU§7tt - ~
Junda Yeniçal'flda 28 n~ralı emle 
oturan Şimo admda bir kadın evinin 

balkonun.fdan dıpnyr seyrederken balko 
nun ahpp olan tahtalan çö"'kerek yere 
diltrnilı, ve ağır •urette yaralanımıtır. 
Yaralı imdatr llhhi otomobili ile hasta
haneye kaldmlmııtır. 

NARA ATMIŞ - Tophanelde otu
ran Mustafa adında biri eokakta ur· 
hoı olarak nara atarken polis tarafm
dan yakalanmı1tır. 

SARKINTILIK ETMtŞ - Yine 
KadıköyUnde oturan Salahaddin adın· 
da biri gece yansı sokaktan ıarhot 
olarak aarkıntılık ettiği görülmilf ve 
yakalanmıgtrr. 

PENCEREDEN BAKARKEN -
Galatada Kapıiçimle 18 numarada 

oturan Samuelin üç. yapnda'ki çocufa 
Vitali pencereden yakla§Ip bakarken 
aıağı yuvarlanDU§ ve bapdan yaralan 
mıştır. 

Yaralı çocuk hastahaneye Jraldml
nuştır. 

SOL ELt YAND - :YeJilk3ydı 
tayyareci Nuri sokağında 1«5 nmmralı 
evin ilst katını boyamakta oJaıı Ycql. 
duvara yakın geçen elektrik teline b· 
zaen dokunmuı ve bu temas neticeein
de eol eli yanmııtrr. 

Balıklı bastabaneaine kaldınhmJtır. 

ANNESİNE BIÇA~ SALDIR· 
Dl - Kazlıçepede oturan Ahmedin 
on Uç yaılarındald o&lu Yatar anne
aine ayakkabı almadığı iç.in lmarak 
masanın ilzerinde duran bıçaiı aimst 
ve saldırmak istem.ittir• 

O 11rada orada bulunaıı Halan ac1m 
lda biri Yapnn hareketine mani olmak 
iııtemiıtir. Fakat Yqar bıçakla Hua
nı elinden yıraJa.mıttır. Polis ite ft· 

ziyet ederek tahldbta baflamıttır. 

ÇAYDANLIKLA YARALADI -
Kadık8yUnde 8afütlilçefl!le •okalmdl 
oturan kalap çırağı Kimil pa1abıyılr 
ile ayni 10kakta oturan OIUN!nın ara
Jannda kavga çıkmıı, Osman K.lml1l 
çaydanlıkla bqmdan yara]anqtır, 

---0--

Gen Kalan Gezinti 
Yelilay kurumu tarafmdan pa. 

zar stıntl tein terUp ettıtt deıılz ıe. 
~ bilet meaeıut 7'ldn4eıı bq. Candide ok aptal eey .. Çektiği felL l&r<lan bir tanesini l&klaaaydı btltiln 
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Almanyanın Lonara setıri 
Çemberlayn'le neler görüşmüş 

Berlinde bir nota 
neşredildi 

Berlin, 24 (A.A.) - B. Dirksen'in 
B. Çemberlayn ile yapmış olduğu gö. 
rüşme münasebetiyle salahiyettar bir 
menba, bir nota neşretmiştir. Bu no. 
tada Alınan sefirinin mezwıiyeti mü.. 
nasebetiyle veda etmeden evvel B. 
Çemberlayn'i ziyaret etmia ve .Al • 
man _ İngiliz mUnasebatının heyeti 
mecmuası hakkında cereyan etmiş o. 
lan bu müzakere esnasında B. Dirk • 
sen'ın Çekoslovak hUkfunetinin Sü. 
detlerin mutalebatını isafa. mntemayil 
olmadığına dair Prag'dan alınmış o .. 
lan haberlere B. Çemberlayn'in naza.. 
n dikkatini celbeylemiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Notada B. Çemberlayn'in İngiltere. 
nin Prag hükumeti üzerinde tesir ic. 
ra etmeğe mütemayil bulunduğu su • 
retinde cevap vermi§ olduğu ilave e. 
dilmektedir. 

Notada, netice olarak, şöyle dcniJ_ 
mektedir: 

lki taraftan hiç biri müsbet h er. 
hangi bir teklif veya telkinde bulun .. 
muş df'ğildir. 

Londra, 24 (A.A.) - Almanyanm 

Londra büyük elçisi B. Von Dirksen, 
iznini Almanya.da geçirmek UV.!r e 
Londradan hareket etmiştir. 

Fransız Hariciye Nazıra Bone 

ingiliz - Fransız dostluğundan 
büyük bir sitayişle bahsetti 

Parls, 24 (A.A.) - B. Bonne, Sar. 
lat'da söylemi§ olduğu bir nutukta 
selefi B. Delbos'dan sitayiele bahset
tikten sonra geçenlerde Pariste Lord 1 

Halif aks, B. Daladiye ve kendisi ara. 
sında cereyan eden mükalemcleri ha. 
tırlatmış ve şöyle demi,;:tir: 
Fransız • İngiliz anlaşması hiç bir 

zaman bugünkü kadar bir zaruret ha
lini almamıştır. Yine hiç bir zaman 
bu anlaşma, bugünkü kadar mükem. 
mel olmamıştır. Kral Altıncı Jorjun 
ReisicUmhur Löbrön'e söyledikleri 
gibi iki ta.raf arasındaki münasebet. 
lerln daha samimi olduğu bir devre. 
yl hatırlamağa imkfuı yoktur. Hali 
hazırdaki beynelmilel mU§killat ara • 
smda gerek hariçte ve gerek dahilde 
İngiltere ve Fransanm müşterek si • 
yasetinin her tarafta anla§ılmı~ ol. 
duğunu hissetmekle mahsuzuz. Bu si. 
yaset, anlaşılmı§tır. Çünkü açıktır. lh 
las esasına müstenittir. '.Avrupa.da 

hUsnüniyet sahibi hiç kimse, Fran. 
sız • İngiliz itilafının esas gayesinin 
sulhün muhafazası olduğundan aiipho 
edemez. 

Bütün cihan, Fransız kalplerinin 
bozulmasına imkan mutasavver olmı. 
yun bir halita teşkil etmekte olduğu . . 
na §ahit olmuetur. 

Hariçte Fransız milletinin kendisi. 
ni bırakmıe olduğu yolunda tezvirat j 
yapılmıştır. Bu millet1 ne zaman bt. 
kadar filicenabfuıe bir şevk ve heye . 
can izhar etmiştir? 

Fransız milletinin Şuris amillerinC" 
kendisini kaptırmış olduğu yolunda 
da tezviratta bulunmu§tur. Bu millet 

1 
ne zaman bu kadar mükemmel bir di. ı 

siplin göstermi§tir? Fransanın istık . j 
hali lngiltere Kral ve Kraliçesini 
mütehassis etmiştir. Çünkll Paris cad. 
deleıini tenviratta.n ve bayraklardan 
ziya.de sarnlmt alkı§ hisleri dolduru. 
yordu. 

~merika hazine Nazırı Morgan 
Tav Parise geldi 

Paris, 24 (A.A.) - B. Morgan Tav, 
saat 23,55 te buraya muvasalat etmi§ 

ispanyada 
Franko kuvvet

leri ilerliyor 
Saragos 24 (A.A.) - Havas mu

habiri bildiriyor: 
Sagonte önündeki hilkfımetçl mUs

tahkem mevkilerinin sonuncusu dUş 
mek üzeredir. Franko kuvvetleri 
dUn Kodlelln garbfnde bir yarma 
haroketı llo Viver - Segorbe • Slerra 
Espadon müsellesinin içine girmişler 
dlr. lcerl giren ve şimalden cenuba 
doğru !nen Franko kuvvetlerl, hUkn 
metcl kuvvetler hattının büyilk kıs
mrnı yandan tehdide başlamışlardır. 
Franko kuvvetleri, hllknmetcllere 
arkadan hilcum ederek bunları iki 
ateş arasında bırakabilecek vaziyet
tedir. 

ve hüktlmet namına B. Mnrşando'nun 
hususi kalem müdürü tarafından is • 
tikbal edilmi§tfr. B. Morgan Tav, ya. 
rın B. Löbrön tarafından kabul edi. 
lecektir. 

Paris, 24 (A.A.) - Reisicilmhur B. 
Lbörön ile refikası, Amerika hazine 
nazın B. Morgan Tav ile refika.smr 
kabul etmişlerdir. Nazıra Amerikanm 
Paris sefiri B. Vilyam Bülit refakat 
etmekte idi. 

Paris, 24 (A.A.) - B. Morgan Tav. 
m Paristeki ikameti, teknik bir seya. 
hat gibi değil, Fransız • Amerikan 
dostluğunun bir tezahürü addedil. 
mektedir. 

Mumaileyhin maliye ve iktısat na • 
zırlarını ziyareti esnasında malt va • 
ziyetin tetkik edileceği muhakkaktır. 
Fakat bu noktayı nazarı taatilerin • 
den sonra mühim bir karar ittihazr 
muhtemel görülmektedir. 

--<>--

Metaksas hü-

Valde Kraliçe ı13i;de yahudilik 
bugün gömülo1 

1 (Üst tamft, birlnct.de) 
gey yoktur, bay Na:dir Nadinin yahu
diler hakkında edindiği fikirlerin ka-

BUkreş 24 (A.A.) - Bntün hu .u
met merkezi halkının umumt s\ikuu 
ve huousu içinde geçen geceden ı:ıo o 
ra bu sabah, kral sarayında. taht ı:ıa- fesi yanlı§tır. Vatan aşkımızdan biran 
lonunda, kralın, kral ailesi efradı· bile tereddüt edilmesini istemiyoruz. 
nın, yabancı krallık aileleri pı ons Bizi ezeldenberi himaye eden bir top
ve prenseslerinin yabancı memlel.et- rağa kanımızı feldaya hazırız. 
ıer milmesslllerlnin, kral milşaviı'le- Türk yahudilerinin Almanlara yap. 
rinln ve yüksek devlet memurlarının tıklan boykotajdan bahsediyorlar. Bu 
huzuru He, Moldavaya metrepolidl boykotaj tamamile yerindedir: Alman
Nikocdlm tarafından bir dini Ayin ya kendi top~aklanndaki yahudileri 
yapılmış ve saat 8,30 da valdel kra- kovmakla iktifa etmeyip başka mem
llçe .Marlnin cenaze alayı saraydan 
hareket etmiştir. 

Bir top arabasına konulmuş olan 
tabutun arkasından, kral, veliaht 
bUyük Voevod Mlhall. prens Nlkola, 
Dllk dö Kent, naib prens Pol, Bulgar 
prensi Klrll, prens Hohenzellcrn, 
yabancı hükumetler mümessUleri, 
hükQmet azaları, yüksek devlet ıne
murları, generaller yUrUmekte idi. 
Bu esnada blltUn killselerln canları 
çalınmakta, muzıkalar matem hava
sı çalmakta, toplar atılmakta ve 50 
tayyareden mürekkep bir hava filo
su alay üzerinde uçmakta idi. 

Kral sarayından istasyona kadar 
yollardaki blltUn evler, yanya kndar 
inik matem bayrağı asmışlar, unor 
renkli tüllere bürünmUş, ve kırmızı 
çiçeklerle süslonmlştl. 

Sokaklarda, huşu içinde 500 bin 
kişi bulunuyordu. 

Zafer takının altından geçen alay, 
ıkl saatte istasyona. varmıştır. t s tas 
yon da mor renklere blirllnmü:ıtU. 

Burada Yugoslavya Yaldei krall~esl 
. farl, prenses Elizabet, prenses lle
u.na, Gra.n DUşes Elen, DUşes dö Kent 
prenses Olga ile patrik ~ilron Krls· 
tea, tabutu beklemekte ldl. 

Saat 11,45 de tabut, süvari alayı 
z ıbltıerlnln elleri üzerinde hususi va 

ona yerleştirilmiş ve kral ile alaya 
ı tırak eden bUtlln diğer zevatın da 
bindikleri tren, tam saat 12 de de
tin merasiminin yapılacağı Kurtea • 
Agrese hareket etmiştir. 

KRALİÇE GOlIULDU 

Bilkreş U (A.A.) - Krallce 
Marlnln ~abutunu hamtl husust tren 
saat 16 da Kurtea - Agrese val'mış 

ve Bllkreşte olduğu gibl tanzim edl 
len alay, civar köy ve kasabalardan 
gelen bUyUk bir halk kUtlcsinln e.ra... 
sından gecerek yavaş yavaş büyük 
kiliseye doğru Uerlemeyo başlnmı~-
tır. BUyUk klllsenln kapısı önünde 
Transllvanya metrepolldl son ruha
nt ttylnl yapmış ve saat tam on se
kizde, mlllt birlik krnllcesl Marlnln 
Marinln tabutu can sesleri, top ıı.tım 
ıarı kralfyet marşı nağmeleri arasın 

da. kabre indirllmlşUr. 
Kral Karol, refakatinde cenaze 

törenine iştirak edenler olduğu hal
de husust trenle BUkreşe dönmüşfür. 
ŞEURt~ttZDEKİ RUHA'l\'1 AYIN 

Romanya valde kraliçesi Marlntn 
tstlrahatt ruhu için dUn Taksimdeki 
Aya Trln1te ortodoks klliseslnde, bir 
lyin yapılmıştır. 

Ayinde v11A.yet erkA.nı bütlln dip
lomatlar, şehrimizdeki Romen kol0-
nlsl bulunmuştur. 

Maten münasebetlle Romen kon· 
soloshanesinde diğer konsolosluklar 
da bayraklar yarıya kadar inmiştir. 

leketlerde de bu yolda propagandalar 
yapıyor; memleketimizde bile ırkan 

yahudi olan Türklerle her türlü müna-

sebatı kesiyor, hulasa ha.klan olduğu 
gibi Türk muamelesi etmiyor, onlar da 
'kendilerine Tiirk muamelesi edilmedi-

ği için boykotajla mukabele ediyorlar. 
Onlar hakir görülmemeli takdir cdil
meliiı:lir. 

Bay Nadir Nadi yahudi vatandaşla
nn Türkçe konuşmamağa devam ettik 
ten başka şimdi de Almanca konuıma
ya başladıklannı söylüyor, ilkin Al
manlara karp boykotajdan bahscöcn 
bu zatın bµ ikinci iddiasının çUrül.lil
ğü açıktadır. 

Yahudiler yalnız Türkçe konuşrmğa 
alıımak için büyük gayretler aarfedı

yorlar, cemaatleri bu yolda hararetle 
faaliyete geçmi§lerclir. 

Onlar bütün dünyaya isbat edecek
ler ki, kendilerine insanca mucur. ele 
edenlere ölesiye mir..nettar kalacaklar
dır. Bay Nadir Nadi müsterih ohun, 
biz, sevgili Atatürkümüze gösterece-

ğiz ki, bize ettiği itimada ve verdiği 
vatandaşlık hakkına I!yik vatan'da~1a-

nz.,, 

Mektubun bizce üzerinde durula:ak 
noktası ıurasıdır: 

Musevi vatandaılar bir Türk vatan· 
dq ve Türk vatandaılığı da asil olı:n
ca, Almanlann musevilerden ~eğil, nn• 
cak Türklerden münasebeti kem1Clcri 
halindeaiıo ki «tada proteıto edilecek 
bir mesele olduğuna hülqnolnndbili:<li. 
Ancak bunu bu noktadan mütalea et-

memekle henüz "Türk vahdeti,, içinde 
erimediklerine hükmedenlere ve mek
tupta iddia edilen birlik olgunluiund"n 
fÜphelenenlere hak verdirilmiı olrr.~ 
mı? 

Kontenjan 
müddeti otuz 

güne çıkarıldı 
Anknra, 24 (Telefonla) - 15 ı; ln

lilk kontenjan mliddetlnln 30 .g 1..ı ne 

cıkarılmnsı hakkında gUmrilk ve
k!Iett aldkadarlara gönderdiği ta
mimde aynen şöyle demektedir: 

"Kontenjan mahsubunun gUmrı.. k

lerce 1Ulnı tarihinden itibaren 15 
gUn tclnde muamelelerini bttfre1 ek 
gümrük resmini ödemlyeulerln be· 
yanname!crine verilmiş olan kon
tenjanların r;eri alınacağı mefsuh 
kontenjan kararnamelerinde sara-

haten zlkredllmlştlr. Halen mer'i 
2-7005 sayılı genel tthal!t rejimi 
kararında bu hususa dair bir hü· 
kUm mevcut olmamakla beraber blr 
teamuı haline girmiş olan ve veri-

Salama.oka 24 (A.A.) - Resmi 
tebliğ. 

Estramadura cephesinde Guadfya
na mmtakasmda Franklstler, Heri 
hareketlerine devam ederek Akuşal 
tepolerlnl işgal etmişlerdir. 

kumetinin iki Etimesuttaki 
yıldaki mesaisi radyo istasyonu 

len kontenjanın uzun müddet bir 
şahsa inhisar etmesini temin eyle
mekte bulunan bu usulUn gümrük
lerce tatbikinde devam olunmakta
d'* Son zamanlarda tüccarlar tara
fından vaki mUracaa.tlar Uzerlne 
yapılan incelemede bahsl geçen 15 
günlük kont"njan müddetlnm kifa
yetsizliği anlaşılmış bulunduğun

dan, bu mllddeUn 30 güne çıkarıl
ması uygun görülmUşlUr. 

Barsolonn 24 (A.A.) - Dlr toplan 
tı yapmış olan nazırlar meclisi, mil
zakerelerinl ademi mlldahale komi
tesi pldnının tetkikine hasretmiştir. 

Pl!na verllecek olan cevap, tns
vlp edilmiş olup derhal Londraya 
gönderilecektir. 

Barselona 24 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde bllhassa Estrnmadura 
cephesinde Guadaniyeyl gecmiş ve 
Aeöşalı isal etmiş olduhu beyan 
edilmektedir. Fra.nlcistlcrln tayyare 
Ierl Kastnerayı bombardıman etmiş 
ve blrcok kimsenin telef olmasına 

sebebiyet vermiştir. 
DUn şark cephesinde sekiz tayya 

re dUşUrülmUştUr. Cumhurlyetcller 
ae Uç tayyare kaybetmişlerdir. 

Atina 24 (A.A.) - 4 ağustos yıl 
dönllmUnün kutıanmasım hazırlaya 
cak olan büyük halk komitesJ, basın 

ve turizm müsteşarı Nikoludlsln rl
yasetlndo mesaisine başlamıştır. 

Memleketin her tarafında taıt komi 
telcr te~ckkül eylemiştir. Büyük ko 
mite, hanca hitaben bir beyanname 

neşretmiş ve bu beyannamede Me
taksas hükfımetl tarafından iki sene 
de vücuda getirilen muazzam eseri 
kayqereke bu eser karşısında biltiln 
hakiki Elenlerln kayıtsız şartsız 

minnettarlığım ve bütün yabancıla,. 
rın hayranlığını tebarüz ettirmiştir. 

Büyilk halk komitesinde, bütun iş
çi, tüccar, sosyal profesyonel ve en
tellektnel teşoltkUllerin 125 milmes
slll mevcut bulunmaktadır. 

Ankara 24 (Telefonla) - Etlme
sut radyo istasyonunun inşaatı lk· 

mal edilmiş, Markonl şirketi tesi
satın bittiğini bir mektupla bildire
rek muvakkat kabuliln yapılabllme-
shıt istemiştir. 

Mukavele ahkA.mına göre bu mu
amele beş, altı g1ln kadar sürecek, 
tesisatın inşasının yerinde olduğu 

kanan.ti hasıl olduktan sonra mu
vakkat kabul muamelesine başlana
caktır. Hemen neşriyata başlıyabtı-

mek ;için hazırlıklara devam olun
maktadır. lstanbul radyosu neşriya-

tına devam etmekle beraber güzel 
sesli sanalkfirların zaman zaman 
Ankaraya getırtllerek buradaki kad 
ronun kuvvetlendirllmesl esası da 
mevcuttur. 

--0-

Mareşahn lzmtrdekl 
teftişi eri 

İzmir 24 (Hususi) - Mareşal Fev
zi Çakmak bugün Bornovadaki liseler 
talebesinin kampınr ziyaret ederek 

gençleri takdir etmİ!itİr. Mareşal mü
teakiben askeri kıtaları teftig etmiş, 

ak~am Orduevinde §erefine verilen zi· 
yafette hazır butunmuıtur. 

Türkiyede 
madencilik i 

(Üst tam{' 
mom.iz de bir zaruretti. O 
maden mlihendlsi olnrnt: el• 
Türklerden bnşka ecnebi JJJ 

lerdcn do bir taknn iht1c:ııs 

rJ getlrllcll. Anknrada mad 
tırmn en titüsU kunıldu. Bit 
tan da maden mUhcndisll~ A 
etmek icln Avrupa.ya yeni ;,f 
lebe grupları gönderllmeğe 
dı. 

Maden mühcdisliğl tnh~il 
l~n AvrupayA tnlebe gönd 
ne bir diyeceğimiz yoktur• 
memlcketlmtzde mnden işle 
dığı yeni inkl.~aflnra göro 
Zonguldnkta ncrlmışken 

kapatılan yüksek maden JJl 

mektebini yeni baştan, vo; 
yeni ihtiyaçlara. uygun olıı 
mn.k, sonra buradan yetJşcceJ~ 
ler arasında bir el~ ) ıı~ 
değerlilerini muayyen sabııl~ 
tf sns knzanınak üzere ft 
göndermek daha doğru 4 
<lir? 

Bu meselenin hükfuııetçe 
re clddi bir mesele olarak 
lllzımdır. Zira memleke 
nlclen Jnırulacnk bir yilksc1' 
mühcnclis mektebi ayni zn 
enstJtn olncnktır. Böyle bit~ 
memlekete bugün şiddetle tJI. 
oldnf,"llmnz maden mlibendi~ 
tlştJrmektcn başka, maden;;;,. 
dan yeraltı servetlerimiz : 
kıymetli ctUdler yapacaktır· -

Hnkikat halde tlZlln hnrP!ji 
:tcl4kctlcr altında ezilen Jil:;f 1 

t1m1:ı.l sUratle knlkınd~ g 
• bngtlnkU dünya ahvnl ve Ş 
çinde • en t.csirll vnsıtn. anc-:ı.. 
dencillk olabileceği şlıncli a..-.J b 
yor. Ilundnn sonrn diğer en~ 
ziraat sahasında yapılacak işl 
denclllğln nıenıleketc gctireC 
ratli knlh"'lııma hnrcketinl 

r· 
t 
r 
a 
tı 

rek daimi bir rcfnh irukAııltt 

lıynblUr. Onun itln maden f 
bilgi meselesine ne dcrccel 
hemJyot verilse yersiz değil 

Zonguldak havznsmda hl 
bir ihtiyaç dnha vardır ldı 
mütehassıs maden işclsi yeti 
bir mekteptir. 

y 
k 
u 
bl 

Zira şimdiki halde mllh~ rı 
işçi knlnbnhğı nrnsıncla nnJııŞ 

sıtası olacak kimse yoktur. 
met milhendislcr ile işcller " 8 

köprtı , ·nzffeslnl görecek, nı 8 

lcrin sözlerini amelenin nnl in 
ccklerl hir dllle kcnc1flcrtne 
dccck mütehassıs işçileri 

ca 

m,..k için lhtiynç görülen JO 
yakın bir znmnnda açacaktd' nı 
kat clcdiğimlz glhl bunwın so ,I; 
ni zamanda enstitü olmak uı ~· 
yüksek rnnden mUhendis :rO(,if d 
açmak meselesini csn it su: ~ u. 
kik etmelidir. _.,/": Ü 

Suriyede bıı 
tecavüz A~~ 

(Vst tarafı 1 . 1' i>I 
Müntehlplerin reylerini ~ 

mnk hususunda gösterdikleri ı' .J ra 
lUk ve bilrolardakl momurııı.r 

1
,r: 

evvelkinin tamamen tersınelt~~ ka 
halka karşı nazik ve ihtıraıtı tıs;, 
ameleleri yerli ve yabancı tttl"~ rü 
müşahitlerin .dikkatini çekıl18 .,- Ri 
Şimdiye kadar en kütUk bir"~ 
yıt cdllmem1ştlr. eh 

--o-- it m 
Rudol f Hes'in b ~~ 

nutku ~ 
A) - 9S' da Klagonfurt 24 (A. . e.I 

muzunda ölen Avusturya ıı rPet",,d rı 
t>ir e sosyalistler için yapılan d 1ı 

simde nutuk söyliyen ııu 0 ~ 
ezcllmle demiştir ki: ''-d 

Almanyanrn sulh azınf, ~et da 
Adolf Bitlerin bulunduğu g d 
mandnn kuvYetli ordu 11° 

edilmiştir. 1>' 
Hitler, hüsnü niyetle nıncebt 

· et Fakat hatıralarım t ebcil 
tnsnnlar nasıl bar eğmedlle~ 
ler de hiçbir zaman baş eğıll 
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ederek yukarıya doğru baktı. Tamam! 
Sarp kııyanın tam ~·uknrısında bir 

f duvar gordU. Bu duvarın bir kısmı da 
yıkıktı. 

Margrlt bu sırada bir şey daha gör. 
d_ü ki: !üreği ağzına geldiğini hisset. 
tı: Plı:ıJı ikiye ayıran derin kanalın 
bır kenarında bir kundura izi vardı. 
Kocaman, dört köşe burunluu ve las 
tık okç li bir kunduranın izi! 

B . 
u ız. henUz açılmışa, benziyordu. 

Margrit, geçidin daha ilerisine doğ. 
nı baktı. Bır iz daha gördü. Bu da ay. 
n~ kunduranın izi idi ve mağaranın 
agzına doğru gidiyordu. 
Mağaranın her iki tarafında. içeri. 

Y~ doğru at ı · · ı arı ve sonra gerı <;E"kılen 
sk~llarıkn getirdiği kumlardan müteşek. 

I Si 1 bir k 
tu. um tabakası hasıl olmuş. 

Genç kız, burada da bir avak izi 
Mnrgrit k d' • 

gördU. en ı kendine, buraya bi. 

risinın g 1 . 
B e mış olduğunu düşUndü. 
b'u gelen adarn her kimse herhalde 
b ırazdan çıkacaktı. Margrit de ona. 
leruıı~~ gelmiş olan felaketi anlatabi. 
cegını umu d 

h J' Yor u. Hoş, Margritin 
a ı, ne merteb f 

buluna ~. e elaket içerisinde 
m , U6 unu nnlatmağa lüzum bırak. 

llordu Ya O 1 
l'k d . • ... zer ndeki elbiseler de. 1 cşık \'e k a· 
di. en 1 perişan vaziyettey. 

&k!cdi f.' k . 
nu tah . n at ıçcri girmiş olduğu. 

mın ettiğ· el 
madı E" 1 

1 8 amdan bir Fes c;ık. 
afrzında,ngıi Pre.k mn<7aranın karanlık 

0 çerıve '4 • b di. " r gru akmak iste. 

f'rınra dilşündU t · 
lerı kıı.ranıı;; 

1 
· çerıye girerse. göz. 

görürd'i. on a ışarak belki daha iyi 

Öııiindc-ki kum sedl 
gird . Fakat henU• k geçerek içeriye 

.. aranlrğa al 
mış olan gözleriyle, ilk hnml d ışm.a • 
bir şey g öremedi. e e yıne 

Bir adım daha attı M -
ri in . d' · agaranın iı:e. 

ım ı tnınnmen girmişti İ"" 
tam bu sırad d · ..,.e 

ay ı ki. arkal!ındarı do -
ru çıplak bir kol M.argrı'tin g. 

t 1 • omuzuna 
a ı dı. Kocaman bir kol 
t ı. d , onun ağzını 
ı,..a ı. 

M., rgrlt korku içinde çılgıncasına 
çabalı. vrdu. 14'akat kendisini yaka! 
yan ada a -

m, onu demir pençesi içinde 
~ısk~vrak tutmuştu. Sonra Mar ritin 
~zerınc bir fenalık geldi \'e oldu:u . 

ı. ke~.d~~ini Yakalayan admın kolf~ 
rına duşu\'Crdt. 

xvı 
Rider. heyecana kolay kapılır bir 

adaı,.n dcğıldi, J;"'nkat müfclti§ Somp 
~on hayatında ilk defa olarak n·a .
ın sakin ta • 1 er -

•• 1 '. vrında, i§itilmemiş sözler 
SO'r' 1)-:ecek, adeta bomba gibi patla •a 
cak bır hnl gordü. l · 

Ridcr bir sual d . 
sor u Sımpson başı 

nı ı;allnyarak <'evap \•erdi: • 

- Ev<'t.' d!.Yordu. Bizi getiren oto. 
mobıl gerı dondU. Şoför 1 d 
d k . . • A>n raya 

onme ıçın emir aldıg·ını .. lü . 
d c: • soy ~or. 

u. , cnın de plıinını d<'g· işt' k al _ ırere • 
tın soygunruluğiyle alakndar olmak 
uvrc burada kalacak zannediyordum. 
Onun için ... 

Ricler, Simpson'un ytlzüne öyle bir 
bakı1 baktı ki, Simpson 0 kadar da. 
yanık\r, mert bir adam olduğu halde. 
bu l.akışın karşısında gözlerini kı . 
pıştırarak sindi denebilir. 

Ridcr ıshk çalar gibi bir ses çıkR. 
ra.rnk: 

- Evet, dedim. Elinin köri.inde 
kalacağım. 

Simpson, şimdi hakikt Rider'i gö. 
rUyor ve şaşkınlıklar geciriyordu: 
Rider hiddetle: 

_ ~ınıdi ben şu maymım suratlı 

cir• v~t mUlehas:nsını sorğuya çek • 
met:e gidıyorum · Onu, İngizisyon dev. 
rindenberi unutulmuş olan usuller 

tatbik edt-ceğlm. 
8ımpson'un cevap vermesine mey • 

dan bırakmadan. Hider kapıdan dışa 
rı çıktı. Bir saniye sonra merdivenler. 
den yukarı urarak gidiyordu. 

. . . 

dcnbm: açılarak ıçerıye Hıder gırdl. 

Dehşetli asabiyet içindeydi: 
- Daver, dedi. Seninle konuşaca. 

ğım. 
Yüzü zaten kansız olan Daver bir 

kere daha solarak: 
- Mister Ridcr, dedi. Hayırola .. 

1cdir buhaliniz? 
Rider, kapıyı hızla kapadı. Şiddetle 

bir sandalye çekti. Ve otel sahibinin 
karşısına oturdu. 

- Mis Margrit nerede! 
- Mis Margrit mi? 
Daver'iıı yüzünde hııyrct alametle. 

ri gcriiniiyordu: 
_ Allah Allah. d dl. Mister Rider. 

Mis Hargrltin nere:ie olduğunu siz 
bilirsiniz. Kendisi size Daktlskop ale. 
tini - bilmrm doğnı telaffuz edebi. 
liyor muyum - getirmek için Londra. 
ya gitmedi mi? Siıe. d~ha öncede~~~ 
fıletin getirilmesine delalet ctmekhgı. 
mi rica etmiştim. Halbuki. .. 

_ Sana Mis Margrit nerede diyo . 
rum? Çabuk. baklayı ağzından çıkar! 

Yoksa ... 

_ Size yemin ederim ki aziz dostum 

Mister Rider b~ .. 
Rider masaya uzanarak zili çaldı. 
Otel sahibi sordu: 
_ Bir ... Bir şey mi istiyorsunuz? 
_ Madam Flftk ile konuşmak isti. 

yorum. Siz. onu Misis Börtün diye ça. 
ğırıyorsunuz Fakat ben ona Madam 
Flek di\'cccğim. 

Da\·e~'in yUzU feci bir hale girmiş. 
ti. Rider söylüyordu: 

- Con Flek'in evli olduğunu bilen 
pek rız kimselerden biriyim. Onun bir 
kızı olduğunu bilen pek az kimseler. 
den biriyım. Mesele şurda ... Coo Flek 
de benim bildiklerimi biliyor mu? 

(Devamı yarın) 

Ziraat Kolleji Kurulacak 
Ziraat Vckdlrıtl tnrnfrndnn satın 

alınan DakırköyUndckl Ayamama 
ciftllklerlnde :reni kurulacak zira· 
at kollcjf hazırlıklarına başlanmış. 
tır. 

VekAlot mUtcıhnssıslarrndan mü
rekkep üç klşlllk hlr komls)·on teş· 

kil (itmiştir. 
Ziraat kolPJI kurulduktan sonra 

bu kolE>J<I<> mc>nılekc>tlnıh: lc;ln çok 
lAzım olan zlrnat mUtchnssıslnrı ye

tişti rll ec<'k tir. 

Acıklı Bir Ölüm 
Askcrt tem~ iz nınlıkcıncsl Reisi 

Korgeııı:>rul Nihad Arulmış'ın oğlu 
Nejad Anılmış O\ \'Olkl gilrı Ankara. 
da hayata gözlerini yummuş, cena. 
zesi bUytik \'C nıürn t az cem an tlo ka 1-
dırıtın ış, sözya~ları araımıdn Şı:ıhlt. 
llktekl mcdfenl mahsusuna bırnkıl. 

mıştrr. 

HenUı yirmi sekiz yaşındn olan 
Nejad Gnlnt sarnydnn )'Ctlşınlş Hu
kuk tahsilin~ yaJlmış muhitine kı:>n-, 
dlslnl cok scıHllrnıiş kıyrn1>tll genı;:

lerlmlzdencll. ()lüınU hı:>rkcsl ağlat

ınıştır. ı 

lran Veli..11ıdi ile ııi~nlıuıan Prtn. 
srs 'fı'cw:ıyc aııııcsl 1ıc kı::l:m·deşlc:rı ile 
A V1"1tp:ıya S( yaluıtc çıloocaktır. Bııra. 
da Prc11se.'ti11 cıı soıı lJir resmini görii. 
yorsımıtz •. 

A vusturyanın 
tlhalundan so11ra 

Macaristanın 
sezaiği endişe 

Taynıls sazeteslnfn Tuna muha... 
biri, Avusturynııııı Almnnynya ilha
kıııdnn sonra Macarlstnııda bJr en
dişe hilkUm sUrdU~UnU anlatan bir 
yaıısıııda eıcilmle diyor ki: 

"A \'USturynnın Almanynya Uha. 
kmclnn önce, Vlynnnda hissedilen 
kararsızlık hnli bugün, Prağa ve 
Budapeştcyc gc.cm!ştir. Çekoslovak. 
yada olduğu kadnr Mncaristanda da 
nhall, nas,>onal sosyalizmin Tuna 
havzasında daha ilerllyerek kendi
lerine kadar gelmesinden endişe 

ediyorlar. 
Esklelen l\1ncarlar A '"usturyada, 

koııdi fstlkbaHorUe alılkadar ola. 
bilecek k~çilk bir ihtimal görüyor. 
tardı: Her iki mcmlokctte krallığı 
Jnde ederek Dudapoştodc krala taç 
giydirmek ... Şlnıdl, Avusturya, Al
mnnynya gittiğine göre, bUyUk Al
man ailesiyle iştirak yolunda hor. 
hangi bir yeni teşebbüs, Ilcrlln ile 
ittifak etmek demek olacaktır ki, 
BerJJn de Unbsburgların başlıca 

dUşmnnıdır. 

Hudutta Alman askerlerinin sö
rilıımesl, bUtüıı Macarlstana bir e
lektrik cereyanı gibi tesir etmiştir. 
Bilhassa yahudllor tıundan mUteos-
slrdlrler. 

Eskiden, Mncnrlstan hUkQmet 
ımrtisl \'C nınkanlzmesl, bUtUn siya. 
ı:;l hayatı kendi oll altında tutarken 
nasyonul sosyalizm, Mncnrlstanda 
choınlyctll görUlmlycn lıazı ufnk 
terek liderlerin uyandırdıkları lın.. 

reketlcr halindeydi. :Fakat Avustur 
ynnın ilhakından sonra, memleket 
içinde hissedilen tahrlkl\t, Macarls
tRndn Hltlcr tnraftarlnrının hnyli 
artnıı~ olduı'.;unu göst rdl. 

Çekoslo\ al<yanın bugUnkU vaziye
tin sun'f 1ılr sUkün olduğunu \'O mu
halilrnk surette bir değişiklik vUcu
dcı SPlcceğl kanaati, Macarlstandn 
n\ıkı;-o. hltı8C<ll 1 mck tcdlr.,, 

ö • ıe ) cm eğı üzerinden bir saat k a. 
dar ı::-eçmlşti. Daver yazıhanesi ba.şın. 
dıt oturuyor. Parmaklariyl' oynuyor. 

du. 
Odasının k pısı hiç vurulmadan bir. 

lmpeıio Arjmıtina iswl ·ır1~1d 11ılr1 ız kısrı bir zamanda (lCVirdiği filmlcr<le 
büyük bir muv:ıf /aldyct 1: ı.: ıtı lığın1t.uı 0 Bııdıılıuı geceleri" isimli film için an. 
gajc c lmi§tir. Bu yıldızı Karı Klösner le yeni ft1111i11iLc gorliyorsurm:: •• 

Sevgi, kı "kan lık 
ve cın· yet 

"Paranın kızıl Donjuanz,, denilen 
Cenubi Amerika Hiııtlisi 

Çingene kızını kıskançlıkla öldürdü, kızın babasını 
sakat bıraktı ve baba tarat'ından ceset meydana 

çıkarılınca 20 sene ağır hapıs cezssına çarpıldı!? ...... . 
Cenubi Amerikanın en yak131klı de. 

lıkanhlarından biri, boylu boslu, ada. 
leleri bariz, çehresi keskin hatlı Soay, 
bir dansözü öldürdüğü iddiasiyle Pa. 
ra hakimleri karşısında duruyor. Bu 
şehrin muhakeme edilen, kendisine 
"Kızıl Cak,. da denilen bu delikanlı, 
1928 senesine kadar Toba kabilesine 
mensuptu: bu kalabalık niifuslu kabl. 
lenin yayıldığı saha, Riyo Pilkomaye 
~ağısından cenuba doğru uznnır. To. 
ba Hintlileri, bu kırmızı derili Ame. 
rikn yerlileri, en zinde ve dayanıklı 
Hintilcr olarak tanınmışlardır ve di • 
ğer Hintlilerden daha çabuk olarak, 
medeni denilen bir muhite intibak e. 
de bilirler. 

"'Kızıl Cak,, denilen deliknnh, ön • 
celerl bUyUk bir ihracat §irketindc u. 
şaktı. 2 sene sonra yükselmesi baş • 
ladı. Efendisinin işlerine müteallik 
bazı esrarı gizlice öğrenmişti, ondan 
aynldı, başlı başına bir ticaret kurdu 
ve talih, ina gUler ytlz gösterdi. O za. 
man ortaya çıkan bir dedidokuya gö. 
re de, eksantrik bir Amerikalı kadın 

' kendisine kUlllyelll para veriyordu. 
Bu işe geçekten 5 sene sona, Paa 
§ebined 4 bUyUk mağaznnın Uzeined 
"'Cak Sony., ismi göze çapıyou. d 

J;,aknt, yakışıklı Hintli delikanlı, 
beyaz derili mUrebbilerinden, başka. 
ca da huylar almış, benimsemişti. 
Boyluposlu vUcudU ve bariz hatlı çeh. 
resi şimdi giydiği modern sosyete eL 
bisesiyle, imtizaç gösteriyordu. Kır • 
mızı dcrlll Amerika yerlisi delikanlı, 
ziyafetler tertip ve en maruf ve mu. 
teber iş adamlarını verdiği müsame • 

rclere devamlı surette davet ediyor. 
du. 

Bu sırada kUçilk bazı hadiseler de 
oldu. Kıskanç kadınlar, bu delikanlı 
yüzünden birbirleriyle saçsaça, baş • 
başa geldiler ve bazı kocalar da do. 
layısiyle bu sonradan görme Hintlbc 
itimat etmemek için sebep edindiler. 
Derken para ~hrine baba.siyle birlik. 
te dansöz Stornk gelip yerleşai. Baba 
Yenö Storak, Cenubi Amerikanın en 
tanııımı§ çingene orkestrası başke -
mancılnrından biriydi ve kızı da, sn. 
dece göz alıcı bir gUzel olmakla kal. 
mıyor, ayni zamanda cazip danseden 
bir dans yıldızı sayılıyordu. Kız. dahn 
ancak 17 yaşındaydı. 

Birçok kadının kendisine gönnı ver. 
diğini "'Kızıl Cak,, da hemencecik işte 
bu gU1,el çingene klZlna. abnyı yaktı 
ve derhal onu nikahlamak istedi. Lll
kin kız. bağlantısız hayatı seviyordu. 
Damarlnrındaki çingene kanı, kendi • 
sini sabit olmnmağn. sevkediyordu. 
Gerçi bilmukabele Cakı sevmiyor de. 
ğildi, nma ayni zamanda kendisine 
kur yapan başka erkeklerle vakit gc. 
çirmekten de vazgeçemiyordu. Sevgi. 
de bu yüzden bedbn.ht olan Cak, bu 
çingene J·ızrnı kıskançlıkla takip ve 
tazip ederek, hiç bir yerde peşini bı. 
rakmıyordu. 

GUzel çingene kızı, Paskalyada bn. 
ha.siyle birlikte Riya de Janeyroya 
bir seyahat yapmnğa h<'veslendi. Cak. 
bu seyahate i tirak ctmiyecektl. Pl:ln. 
laştırılmış olan bu seyahate çıkılma1_ 
dan bir gün evvel, dansöz birdenbire 

(Somı 10 tıncıt sayıfadlt) 

Çanakkale yolunda : 2 

Yarım satırda dünyanın 
en büyük destanı 

• 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

(Vst taro/1 birincide) 
olmasa! ... Vapurun knrnına dalan u. 
zı.ın kolları, kalın lıalnt bağırsaklara 
bağlı değnekler, fıçılnr, balyalar çıka. 
rıp duruyor. Aman ne çirkin bir sesi 
ve ne iğrenç kokulu kızğın nefesleri 
var! .. 
Tckirdağını gündüz, ötekilerini hep 

geoo tuttuk. En geç santle.rde bile da. 
ha gemi durmadan, etrafımızda fener 
pırıltılnrı kıvılcımlanmağn başlıyor. 

Çok sürmeden kürek sesleri ve kayık. 
çı btığırışmalariyle kuşatılıyoruz. 

O vakte kadar bekledikten, kıyıdan 
tli. vapura kadar kürek çektikten son. 
ra boş dönenler de oluyor. Geçimi, 
biraz da talih ve tesadüfe bağhyan 
bu 1.0r meslek, beni derin derin dil. 
şUndUrdil. Adamcağız emek harcamı§, 
beklemekte de kusur etmcmi§ti işte .. 
Fakat sonunda boynunu bükmekten 
başka bir ecy kazanamndı . Onun aç.. 
lığı bir cemiyet suçu değil midir? El. 
bette u vapurların kıyıya döktüğü 
yolcu sayısından bir ortalama, bir va. 
sati rakam çıkarılabilir. Kazancı yır. 
tıcıhğa, 1.orbalığa bırakmamak, bir is. 
kele ve liman vazifesi haline sokula. 
maz mı? .. 

• • • 
Deniz, adamakıllı durğun. lskelelc. 

re uğrayıp dn geminin bordasında 
kuvvetli ışıklar yanınca, sular yaka. 
mozlanıyor. Tuhaf tuhaf çırpıntılar 
oluyor. Dikkat edince, gördüm: Bu 
yakamozları, bu çırpıntıları ışıklar 
değil, balık corumları yapıyormuş. 
Hayvancıklar, bu vakitsiz aydınlıktan 
şaşırarak su yilziine çıkıyorlar. Bir 
kere de uykuları dağılınca, oyna.5ma. 
ğa başlıyorlar. 

Pervane zıngtrlısından başka hiç~ 

bir salıntı yok. G<ıce yarısına doğru 
ay da doğdu. Sular yaldızlandı. Gemi, 
bu durgun su üstünden, köpUk talaş. 
ları fışkırtan kocaman bir rende gibi 
geçerek, arkasında dilzdUz, cilalı bir 
iz bırakıyor. 

Uykum var. Fakam kamaranın bo. 
ğucu havasını tabut yataklarını, ıs • 
lakmış hissini veren pikelerini, kom. 
şu kamaralardan gelecek sesleri dü.. 
§Ündükçc, gitmeğc cesaret cdemlyo • 
rum. Tahta kanapelerden birinin US
tüne bir asker uuınmış. Tüfeği kuca. 
ğmda. Silahını, ne bUyük ve derin bir 
scvgile bağrına basarak uyumuş. B:ı.k. 
tım baktım, içim sayğıyla. doldu. 

Bir başka knno.pede yaşlı bir ka • 
dın, bir sepet, bohça ve çıkın koloç • 
kası gibi csyasımn UstUne tüneyip 
kabarmıştı. Arada sll'ada bu bohça • 
!ar, sepetler kıprrdıyor, bir saksağan 
alacalığiylc kadın, doğrularak şöyl 

bir etrafına bakınıyor ve sonra yine 
zıbarıyor. 

Artık yıldızlar solmağa başladı. 

Koyu ufuk geni§ bir kılıç yarasını 

andırnn kızıl bir çizgile yarıldı. Bu. 
radan kan renginde bir ıııık sızarak, 
dağların ilstilnil boyadı. Ortalık ağır 
ağır açıldı. Karşıda ·•Nara,. nın kıv . 
rak, ince beli görilndU. Eski istihkam. 
!arın tümsekleri, iri mnzğallar seçildi. 
Snğdn haııtnhane bayırı, eteğindeki 

meşhur tarihe yaklaşıyor. Biraz son. 
ra, tam ı;Un doğarken, onun önUnden 
geçiyoruz. Dağda bir tek satır var: 
- 18 Mart 1915 - •.. Bir tek satır 
bile değil, fakat bu yanm satırda 
dilnynnın en bUyUk ve en şanlı destn. 
nmın özU duyuluyor. 

18 • 7 • 1938 - Çancıkkalr 
HAIOO Sl'.'HA GEZGiN 



Hatırınızda 
kalsın 

YapraKları en has:ıas 
ağaç ... 

Çiçe1der arasında 
en hassas, ı:üphesiz 
ki manclyadır: Kok 
lar koklamaz sara· 
rır. Yeşil nebatlar 
arasında da kuşkon
maza yaklaşır yak
maz, nefesinizin te
siri ile, yaprakları 

sa1Janmaya başlar. 
Fakat, bir cins mimoza ağacı vardır 

ki hassaslıkta bunları değil, insanları 

bile geride bırakıyor: 
Bu ağacın yaprakları o kadar has

sastır ki yüz metre ka:dar öteden bir 
at geçse, yapraklar hemen, müthiş bir 
fırtına esiyormuş gibi, ııallanmağa 

saşlar .• 
Bu cins mimozanın bulunduğu yer

de şimali Amerika ormanlarıdır. Oralar 
da, bilirsiniz, "kovboy,, d~nilen atlı sı

ğırtmaçlar çoktur ve atlarını daima 
yıldırım sürati ile koştururlar. Her at 
geçişte mimozların yaprakları öyle sal
lanır ki bazı defasında bütün yaprak
lar yere dökülür .• 

--0---

Vaktile nasıl rekor 
le ı r ar!asdı ? 

Bugün, dünyayı 

üç günde dolaşan 

Amerikalı tayyare -
ci, havacılık sahasın 
da en büyük ve en 
son rekoru kırdı. 

Bu, hakikaten, ba~ 
döndürücü bir sü
rattir: Gök boşlu
gun~an o kadar 
hı:lı dönen dünya-
nın, kendi etrafında 

üç kere devir yaptığı müddet zarfında 

bu tayyareci de bir kere dönmüş olu
yor. Şüphesiz ki, tayyareci !dünyayı, 

tam çevresinden dcJaşamamrştır. Nis
beten daha dar bir devir yapm:ştır. 

(Bilirsiniz ki dünyanın çevresi üstü
va hatt.ıncla en geniştir, şimale gittik
çe daralır). 

Fakat ne de olsa üç günde ıdünyayı 
dolaşmak bir meseledir. Daha bundan 
elli, altmış sene evvel, dünyayı bir iki 
ayda dolaşmak bile harikulade bir şey 
gibi geliyordu. 

O zamanlar saatte 30 kilometre git
mek büyük bir sürat sayıhyoı1du. Hal
buki bugün tayyareler saatte 300 kilo
metre gidiyor. Arada on misli fark 
var .• 

Bundan 150 sene kadar c.vvel, bir 
iddiaya girip atla saatte 34 kilometre 
giden bir adam zamanında hakikaten 
harikulade bir rekor kırmıştı. 

Bu, Monmorensi Lava! isminde bir 

Hediyeli 
bilmece 

* 

Burada gördüğünüz §ekli bir kalem
de yapabilk- misiniz? Telle bir nokta• 
dan hareket edeceğiniz ve hiç kaldır· 
madan, bu ıekli yapıp çıkaracaksınız. 

Tecrübe edin. Biı·az uğı·a~tıkta-n ıon· 
ra muvaffak olac.,ksınız. 

-0---

Zamane çocukları! 
Tosunun annesi Dursunun annesine 

dert yanıyordu: 
- Bizim çocuk öyle yaramaz oldu 

ki, kardeş 1 Geçen gün mutbağın ca
mını kırmış. Geldi bana: 

"Anne, camı ben kırdım!,, dedi. 
Doğru söylediği i_çin kendisine bir el
ma verdim .. 

- İyi yapmışsın .. 
- Ne diyorsun 1 Keşki vermeseymi-

şim 1 Beş dakika sonra tekrar geldi: 
"Büyük odanın camlarını kır.drm, dedi. 
iki elma isterım .. ., 

Akıl. .• 
Kışın karlı bir havacla kucağında bir 

iki aylık çocukla, bir kadın sokağa 

çıkmıştı. 

Doktora rastladı. Doktor: 
- Aman! dedi. Derece sıfırdan aşa

ğı 15 derece gösteriyor. Bu soğukta 
çocuğu sokağa mı çıkardınız? 

Kadın sükünet!e cevap verdi: 
- A doktor! dedi. Bu yaştaki çocuk 

dereceden ne anlar! 

* * * 

Gülüp söyle
mek için 
Psi .•• l'sl ... 

oğretmcn tahrir vazifesi vermişti: 
- Bir köy hakkında . bildiklerinizi 

yazacaksınız. Yalnız, hepsi kırk keli
me tutacak, demişti. 

Küçük Aydoğan yazısına şöyle baş
ladı ve .. bitiı•Ji.: 

"Dizim bir küçük kedimiz var. İsmi
ni daha koymadık. Kendisini çağırmak 
istedigimiz zaır.an şöyle sesleniycruz: 

Psi.. Psi.. Psi.. Psi.. Psi.. Psi .. 
Psi.. Psi .. Psi ... , (Bütün bu "psi psi,. 
ler ve ilk yadığı kelimeler toplanınca 
kırk kelime ediyordu 1), 

Papağan 

İddia ediyorlar<lı: 
- Zannetmem.. Bir kuş bir asır 

yaşar mı hiç 1 

* 

Yazısız hikaye: 

- İnanmazsan tecrübe et. Al bir 
papağan, lıak bakalım yüz sene yaşı-
yor mu yaşamıyor mut L.~,~~---------...ı---•L----------.--

Nereye düşn1üş? 
Annesi kızına mutbakta yemek pi

şirmek için ilk defa müsaade vermiş

ti. 
Türkan koşa koşa annesine geldi: 
- Elimden tuz kutusu düştü 1 
- Zarar yok, kızım. Ne olacak .• 
- Çorbanın içine düştü de .. 

Prenslere hediye 
giden bebekler 

Dile kolay ... 

Bir milyoner 
demektir? ... 

Milyon deriz, milyar dcri.ı. Fakat, 
birin önüne altı sıfır, dokuz sıfır ko
nularak yaıııan bu rakan·l~rın g(.istcr
cııği şeylerin büyüklüğünü gözümüzün 
;)nünde canlandırabilir miyiz acaba? 

Bu, hakikaten, çok zord'.lr. Mesela, 
milyar dediğimiz şey o kadar büyük 
bir sayıdır ki, bırden başlayıp sayma
ğa koyulsak bitirmeye ömrümüz yet· 
mez. Meşhur milyarderler vardır ya; 
onlar paralarını :-ıirer birer dünyada 
sayamazlar 1 

1 
Milyar kelimesi esasen nisbtdl 

yenidir. Orta çağda, yani b~!l.af 
yüz. beş yüz sene evvel, ı:ınlY 
bj)mezlerdi. Hesapta "milya 
yoktu. Sayılar milyona kad:ır 
dunırdu .. 

Milyar kelimesi hesapta ;cııt 
ğinden ancak pek sonra haY111 

nılmağa başlanmıştır. Meşhı.ırd 
rupa hÜkumetlerinden birinde, 
yüz, yüz yirmi sene evvel, ıtJtl' 
re bir milyar tahsir.at verilrrıcsl 
yormuş. Mebuslardan biri bllıı 
bulmuş ve itiraz ederek: 

- Bir milyar ne deme:ıttifı 
musunuz? demiştir. Daha tsıı 

Fransız vikontu idi. Ata binmekte ve milyar dakika olmadı! 
süratli koşturmal<ta meşhurdu. Kendi- Hakikaten, kullandığımız ta 
sine rakip elanlar da vardı. Vikont, langıcın~anberi geçen dakkal~r 
bunlara nisbet olsun diye bir iddiyaya 1902 senesinde bir milyarı bil~ 
girdi: Yani, 1902 sene, bir milyar elli 

Otuz iki kilometrelik bir yolu iki mektir .. 
saatte gidip geleceğim, dedi. Daha başka bir misal: 

Buna herkes gülmüş: Farzedin ki tarih 'başlar.gıcl 
- Olur mu hiç 1 demişlerdi. At bu İsanın doğduğu yıl: 1 sene!

1
• ·,w kadar hızlı koşamaz.. bundan 1938 sene evvel) bı t 

Fakat binici dediği gibi yaptı: Gi· milyar kuruşu olsa ve günde 
dip gelme 64 kilometrdelik yolu iki sa- lngiliz kralı altıncı Corc ile kraliçe ruş (10 lira) harcasa, ondan~~ 
atten daha az bir zamanda almıştı: İki Elizabet Franıaya geldiler. Paristc len torunları ıda bu parayı gil 
kasaba arasında bir saat elli iki dakika dört gün kaldılar, gittiler. lira olmak üzere sarfetselcr b1

\ 

da gitmiş gelmişti. Bu suretle, saatte Giderken Fransız hükumeti tarafın· Hi ellerinde milyonlarca lira b1' 
34 kilometre ve 300 metre hızla gitmiş dan, kralla kraliçenin iki kızma iki be- Zafer timsal! ve loarısı: tır. Bu milyarderin ailesi btlh' 
bulunuyordu.. bek hediye edildi. lngiliz fcenıeıleri- - Sonin ötıüııde yürüyen bu kadın 2737 senesine kadar, yani 0\ 

Bugün bu müddet zarfında on misli nin biri on üç yatında, biri dokuz ya- kimi sene, hep günde 10 lira yeıt1e 
yol a?an tayyarecilerin kulakları çın- §ındadır. Hediye edilen bbekler a.de- le, idare edebileceklerdir .. 
lasın! Bir saat elli dakikada biz şimdi ta onlann boyunda<!ır. nin karııt madam Bonenin kucağında Görüyorsunuz ya, milyar aı 
İ:ı1tanbuldan Ankaraya gidebiliyoruz.. Burada bebekleri Fransız Baıvckili- görüyorsunuz. rakam değilmiş .. 

~--------------------------------------------~--------------------------------------------------------~~.~ 

~~~~~~9 Yiğit Aslan Merih t e ;.;;~h;;~a a~' 

DtıyUk bir cJ<krltn Yiğit Aslnnm Jrnı·51.;;mn <liki1ınlş, ntcş snçnn p:iizlc. Cc nr <lcliknnh soğ,ıkknnlılığmı 1\:nrşnn cjclcrhnnm tnm Jrnlhlnc g<' imişti. 
Onnn\'nr gökyüzünUıı clcrlııliklcıiııo yu\'nrlnmlı. ril le bakıyordu. kaybctuıcdl Ye ateş etti .••• 



At yarışları 
Senenin ılk koşusu dün büyük bir 

kalaballk önünde yapıldı 
Yuksck yarış \'e ı slah encümeni ta. I 

rafıııd,ııı tcttip eclılcn at yarışlarına 
dun Vclıefcndıdeln koşu yerinde baş. 
laudı. l' arışl,ırı büyük bir meraklı 
kutlesı takıp etti. 

12!ttl:-\CI KOŞU: 
Üç yaşındaki yerli yarım kan f n.,.i 

liz :ıtlarına mahsu::; olan bu koşu ;a: 
tq kt; usuydu. Bu yanşa ~e\•ketin 
Tarz ıııı rnkıpsiz iştirak etti. .Mesaft· 
ı:..wu nktre ıdi. 
lıa~cl l\OSU: 
l ~ . 

<; ve cin ha yukarı yaşta 9:;s senesı 
zarfın 17l kazrndıJı Adayel 5r.O lirayı 
dulc.luıınıyan halrn kan fngiliz atları. 
na llluhsııs olan bu koşuıı un ınesafesı 
160d nıctt-e idi. 

Lütfi Karaosm.ının Sıpk:ısı bırinei 
Asım :'orgoııuıı, ı:3amaı:ıpu ikinci. Sa 
lıh Temelin Taşpınarı üçünrü oklular 

13 ıh imii. terek Gnty:ın 180, Plast> 
120 ve 620 verdi. 

t 'ÇlJNce r<:oşu: 
~ört ve d·ıha yukarı ya§ta 1038 se. 

ncsı Z'lrfında hiç koşu kazanmamrş 
yarım ı <an ve halis kan Arap atlarına 
ınahsııs 1 . 
140 

° an bu koşunun mesafesı 
- n rw·trr. irli. nerf'p özrelikin Cey. 

ıan'ı birinci, Ahmet Coşkunun .Miroki 
ikinci, Tc\'fik Dur im 'in Ceylanı lir; ün. 
cii oldular. Bahsi müşterek gaytan 
115, Plilse 100, l::!O, :;60 kuruş verdi. 

lcr. 
DÖRDUNCG EOŞU: 

rç ve daha yukarı yaşta halis kan 
[n.,.ilız atlarına mahsus Handikap ya. o 
rışı. Mesafe 1800 metre. Birincilıği 
Asım Çıı padın Tudusu, ikinciliği ~::ı.. 
lim Temelin lspringbordu, iiçünciilü -

,ğıi Asrm Çıqınrın Dandisi alclılıır. 
Bahsimlitjteı ek grıytnıı l:Jl, plftsc 161 

\'t.> 125 verdi. 

13F.ŞINCI l\OŞU: 
Diirt ve dahn yukarı yaı;taki yerli 

yarım kan 1ngilız atlarına mahsu~ 
bu hnndıkap rnrışta birınri!i~i i\. A. 

tabayrn Ma\'Ztknzı, ikinciliği M. Atli. 
tin Animanı, üçuncülüğü de Salih Te. 

melın Mahmuresi aldılar. Bahsimüş • 
ter{'k gaytan Sü5, plase 220 ve 150 
verdi. 

Üçüncü ve beşinci koşular arasın. 
da çıftc bahis vardı. Ceylan vır Mav. 
zika çifline oynayanlar bir Jiralarına 
:22 lira aldılar. 

Kürek teşvik 
müsabakaları 

Dün Oeykozda yapıldı 
Sarı sıyahırıar kıdemli yarışını 

kazandılar 
İstanbul kürek teşvik nıüsabakala. da Beykoz birinci, Güne~ ikinci, Ga. 

.rı.CJJn ~ 1 ~'.1 ~.cısi dün lieykozda iki bin lataaaray üçUncil oldular. 
Sl.!.}~ıcı .uıı.uı~dc yapıldı. İKİ ÇİFTELER: 

b
\ ek~aı.tsızlık içinde yapılan bu mü.. Bu yarışa beş klüp girdi. Neticede 

sa a abuda hakem'e · k · · · Be k 'k" · d . .. • rın usursuz i. Galatasaray bırıncı, y oz ı ıncı, 
k a~tsı musabakalarm da mütevazin Fencrbahçe üçüncü oldu. 
r~ ı:: arasında yapılmış olması ya. 4 TEKLER: 
ş ın heyecanlı "'eçm · be k kl"b"' b. · · oldu " esıne sc p Bu yarışta Bey oz u u ırıncı, 

1 
' Güneş ikinci. Galatasaray üç:üncü ol. 

Kar:.ılaşmaların neticeleri cıunlar. 
dır: .,, dular. 

MÜPTEDİLER 
TEI{ Ç1I•'"'I'ELER: 
Cç klübün girdiği bu yarışta 1 -

G.S.; 2 - inci Güneş, 3 - Fener oldu. 
1I·\l ÇIF"l'ELER: 
Bu nıüsabakada da G. S. birinci, 

Güııt!ş ikinci, Beykoz üçüncü oldular. 
DÖl{T TBKLF;R: 

. ~u. yarışta Güneş birinci, Beykoz 
ıkıncı, G.S. üçüncü oldular. 
PUVA~: (11) G.S.; (11) Güneş; 

(3) Beykoz; (1 l Fener. 

I\ID El\lSI ZLER 
TEf{ ÇlF'TELER: 
Öğleden sonra yapılan bu yarışlar. 

PUVAN: Beykoz (13; Galatasaray 
(7); Güne~ (6), J.i~ener (1). 

KIDEMLİLER 

Rinıdi sıra günün en mühim müsa. 
bakalarına gelmişti. llk yarış tek çif. 
teler arasında yapıldı. 

Beykoz, Ga~tıısaray, Güneş ve mil. 
sabaka harici olan Altınordu girdi. 
ler. Sonunda 1 - Beykoz; 2- Güneş; 

3 - Galatasaray oldu. 

lKl Çfr.'TE: 
Hemen hemen, üç, dört senedenberi 

sahalarda böyle yarış görülmemiştir 
denilebilir. Beş kliibün girdiği bu mü. 
sabakada Beykoz, Galatasaray, Güneş 

j - . •t 

• • 

\tt ya+rı~lıalrım merakla tal.ip e'clenlerdetı bir grup.~ 

Uçiıncii koşu nih.ayet7enn-7aen •• ' 

yekdiğerini yannışar fota farkla ta. 
kip ediyordu. 

Sonunda yarım fota farkla Beykoz 
birinci, Galatasaray ikinci, Güneş ü. 
çüncli oldular. 

DÖRT 'l'EK: 

Sıra günün ve programın en mühim 
yarışında. Dört tekler. Galata.saray, 
Beykoz, Güneş klüplcri girdiler. Çıkış 
emri vermek için hemen hemen on 
beş • yirmi dakika lazımgeldi. Yarış 
başladı. Galatasaray başta... Güneş 

ve Beykoz yanyana. Bu arada Güneş 
Beykoza ç.apariz verir gibi oluyor. 
Beykoz bir müddet kÜr§Ü bırakıyor. 

Fakat biraz sonra tekrar çekmeğe 

başlıvor. Takip hakC'mlcri hakem du. 
basında, mUzakerelerden sonra Güne. 

şin yaptığı bu hareketin, yarış neti • 
cesine tesiri olmamakla beraber hata. 
lı olduğu, ve diyarda Güneş kilrekçi. 
!erinin hakemin müteaddit emirlerine 
riayet etmediğinden çıkışın geç yapıl. 
masma sebebiyet verdiğinden, ajan 
vasıtasiyle Güneş klübüne ihtar yapıl. 
masına karar verdi. Neticede Galata. 
saray birinci, Güneş ikinci, Beykoz 
üçüncü oldular. 

Bu katagoride puvanlar: Beykoz 
11, Galatasaray fi. Güneş 7. 

Atletiznı 
istanbul birinciliği 
müsabakalarına 

DUn de Kadıdöyde devam 
ed;ldl 

İstanbul atletizm birinciliği müsa

bakalarına dün de h~bir seyirci bulun 

mayan Kadıköy stadında devam edil
di. 

Alınan teknik ncticcl: r şunlardır. 
SOMET~E: . 
Dördüncü katagorinin 50 metre sü-

rat koşusunlla birinciliği 6,6 ile Cemil. 

ikinciliği Fethi, üçüncülü~ü de Cemal 
aldılar. 

Uçüncü katagori de ise; birinciliği 
Haydarpaşalı Cihat 6.3 ile, ikinciliği 
yine Haydapaşalı Neriman, üçüncülü-

ğü de Fenerbahçeli Sermed kazandı
lar. 

Birinci katagori neticesinde ise: 

1 - Fikret (G. S.) 5,6 

2 - Haluk (G. S.) 
3 - Seyvan (Hay::larpaşa) 
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Birinci katagori neticesi: 
1 - Vasfi (Haydarpaşa) 17,-

2 - (Güneş) 

3 - Cemal (G. S.) 

tlçüncii katagori neticesi: 
1 - Neriman (Haydarpaşa) 17,1 

2 - Mernakia (Kurtuli.ı§) 
3 - Ali .(G. S.) 

YOKSEK ATLAMA: 

Birinci katagori ncticcıi: 
1 - Pulat (G. S.) 1,7. 

2 - Necdet (F. B.) 
3 - Vasfi (Haydarpap.)' 

üçüncü katagori neticesi: 

1 - Jebc (Haydarp":1) 1 60 

2 - Devrenis (Robert Kollej) 

UÇ ADIM: 

1 - Yavru (Güneş) 13,67 

2 - Halid (F. B.) 
Oçtek (F. B.) 

4X100 BAYRAK 

Birinci: Haluk, Fikret, Kazım ve 

Cemalden mürekkep Galatasaray takı· 
mı. 

İkinci: Cihad, Suphi, Neriman ve 

Vedattan müteşekkil Haydarpaşa ta
kuru. 

Üçüncü: Kasımpaıa ekibi. 

Dünkü müsabakalar-da Galatasaray 

19, Haydarpaşa 10, Güneş 8, Fener

bahçc 7, Kasımpaşa da 1 puvan almı'
lardır. 

-0--

Bir Sovyet 

7390 
irtifaa 

tayyareci si 

metre 
çıktı 

Moskova, 24 A.A. - Sovyetler Birli. 
ği merkezi havacılık klübüne mensup 

tayynrecilcrden Grodzianski, dün G. 
23. Bis hafif spor tayyaresi ile 7.390 

metre irtifaa çıkmıştır. Uçuş bir saat 
9 dakika sürmü§tür. 

Muvakkat hesaplara göre, Grozdzi. 

anski, şimdiye kadar Fransız pilotu 

Andre Japcinin elinde bulunan En • 

tcrnasyon:ıl rekoru, iki bin metre ka.. 

dar farkla kırmış ve yeni bir rekor 
tesis eylemiştir. 

Türkiye Greko-Romen 
birincilikleri 

Bursa (Hususi) - 10-11 eylülde 
yapılacak 'l'ilrl<lyo Greko - Romen 

güreş blrinelllklerl lı:ln hazırlıklar 
bnşlnuııştır. DUtUn 'l'iirl{lye vllA.yet
lcrlııin l>irlncllerlnl Anknrada topla· 

mal< bazı nıilşkUHHı mucip olacağı 

düşUııUlorek. yekdiğerlne civar vlld-

yetlorden birinin merkez ittihaz edil 
mesl. burada seçilecek blrlncllerfn 

Anknraya gönderilmesi kararlaştı • 
rılmıştır. Bursa merkezinde Edirne, 

Kırklarelt, Tekirdağ, lzmıt, Bilecik, 

Balıkesir, Çannknle bölge gUreşçlle
rl toplanacaktır. 
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Yarı 

Çiçe 

şaka: Aksırık yüzünden 
yakalanan hırsız!? .. 

le Şa İ r yetişi rm İ? Hem de bir doktorun 
evinde 

1 I 

Lchistanda Galiçyada Drohobiç ıde· 
1'~ ı.:ı boyle olsaydı Beyoglundakı Çıçckçi Sabuncakinin kalfaları nilen yerde bir hırsız, aksırık yüzün· 

oı r NC'cıb F'azıl, çıraklan birer Cevdet l{udret. buketçi kızları da ŞU. den yakalanmıgtır. 
t- N·h 1 olur<lu Bu hırsız, heldmin evine girmiş, ya-

Bir delinin hikayesi ı ? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tağın altına saklanmış, herkesin yat- Yazan: Yunus KAzım Könl 

ue~ n c ı ur.ııl ıh Ataç la, Nızamt:l· 
tin Nazıf aynı gazetenin karşılıklı ikı 
ıiıtununda ş ır ve çiçekten bahsetti.· 
ler 

Nurullahın yazısının başlığı {Şair 
buhranı) Nızamınki de (Çiçek) idi. 
Nurull h bugunku şaır ve §ıir buhra
nını hıç te t} i gormuyor; aman ne ya
pıp yapıp ır > etiştirmege çalışalım! 
diyordu. 

Nızam ıse saırin yetişip güze) şiirler 
soylemesi IÇtn -once memlekette boJ 
b 1 çiçek yetiştirelim 1 demekteydi. 
Ş ır ve iir ıçın çiçek, hazan giızel 

bir ınev u, hoş bir vasıta olabılir. Fa. 
kat her zam n için de bu böyle midit 
ac b ? E.; er orle olsaydı, eğer bizde 
bugun iyı ve bolca şair yetişmesi için 
~lt çc it çe it çiçekler kafi gelseydi, 

şırndı Beyoglundaki Sapuncakinin kal
faları birer Necip Fazıl, çırakları birer 
C~vdet Kudret, ve buketçi ı.,zıarı Şü
kufe Nıha) olurlardı. 

Eski gumUıısyunun çok meşhur ful
ya, zumbuJ b~hçelerinden ve bug_ünkü 
Mecidiyekoyünun dillerde destan ka
ranfil bahçelerinden ortaya çıkmış bir 
tek şair gostersenize bana bakayım 1 

Bugünün bin bir nadide çiçeklerin
den çekilmiş esansları ki dünün hacı· 
yağlan tefaruk yağları r,ibi bugiin ar
tık Twukpazarı kahvr' rinde Balık
pazarı meyhanelerinde bol b~l satıl
maktll, hat• a mevlutlarda fisebitulliıı 
h:r~eı.ııı Uzerine serpilen o gülsuları 
gıbı, bunlar da satıcıları tarafından 
rastgelenin üstüne ba!lına b d .. 

• :ır e ava su-
rulmektedir, Lakin bu bi b' 

. n ır usare-
lenle ustlerini baı::Jarını s b' 

• :ır eyyar ır ıt-
rıya tçı dükkanına döndüren] . . . 

. erın ıçın-

den .. bana .~ır t.ek . dişe dckunur taircik 
hat ~ muteşaırcık gösterebilir misi
nii i" 

Yaln~z rica ederim, şimdi 'bana Li-
le dev.ıınden Nedimden v k' ' e es ı zaman 
larda turlü turlü "eşit çe 't k k 

• • • :ır şı , ren ren 
ııçekler ıçın ozliı şiirler söylemi bil-
mem hangi bu' 'k • ş yu şaırden dem vurma
yırıız. 

Ç n&u e ki zamanlarda çiçe'Jer için 
ga}•et czlu ga• .. t f .. 1 •. 1 • • • J • en es şıır er &oy e· 
mış oı~r: ?ırler salt çiçekler için pi· 
o~up sırf çiçcge dair şıirler söylemiş 
kımseler degildirler ki ı 

Çıçek te t pkı deniz, dere, göl, or
man, da ay, yıldız, tulu, grup, kuş. 
kuzu, at, ce} lan, güzel yliz, güzel vÜ· 

cut gıbi şıirin ve şairin ancak bir tek 
mevzuudur. İnsanın yilreginde tiirin 
ateşi ol'luktan sonra 0 bunlardan her
ha•ıgı 1 için iııterse, her hangisinden 
hoşlanırsa onu kendısine pekala bir 
şiir mevzuu ) apar. 

ilhamın pınarı yalnız gül, karanfil. 
dib nde, leylak, manolya dalında, fes
legen, reyhan saksısında değildir; o
nun kayna ı, şıire gerçek istidadı ola
nın ruhun:ladır ve böylesi isterse gül 
yerine deve dikenınden, zümbül yeri
ne baldırandan da birer enfes şiir çı
kara ılir. 

Siz isterseniz koca lstanbulu ba1· 

tan başa bir çiçek parkı, çiçek sergisi, 
çiç k p nayı ı hal ne koyunuz, göre
cek in'z kı edebi evk ve şiiri vect n
hı ı k ç kı i varsa bu muazzam çiçek 
ulke nden bedıı heyecanla bir kc:ı; 

satır teren., um edecekler; ancak yine 
olacak! rl r. Vakıa çıçek, haddi zatın
d gu el oMu u ve her guzell'k, in
s nda bir şıir hevesi uyandıracağı için 
Nızam n bu tavsiyesi pek te bot bir 

şey dcgildir. 
Fakat, yukarda da söylediğim gibi 

çiçekle şa'r yetistirmek, biraz da, iğn: 

ile kuyu ka•maya benzer. 

Geçen giın bizim gazeteci ve mu

harrir ark:d şiarın, küçiıksu çayınn-

d -ış oldukları futbcl maçından a yap" . • _ 
sonra baktım. akşam üzen bulundugu-

gokten iir yağıyor, yerder. 
Ana iolu ve Rumeli kar-

lı 1 rdan >amaçlardan boyu-

' ir dokiıluyodu. Güneş, r§ıdaki 
ert K jin arkasına do·ru kırmı

b b vgmlıkla göçerken o l\n 
an ıdaki Hekimbaşı, Çavuş-

ba!iı çıı uııu 1111111, '>-ubuklu tepleerinin 
alacagı manzaraların harikulade gü
zelliklerini hesaplıyarak arkadaılardan 
bir çoguna, aheste beste buralara ka
dar uzanmayı ve o gün bcJ yemek, bol 
su, bol sporla tıkabasa doyurduğumuz: 
vucutlarımız gıbi gim:ii gün batarken 
bu dediğim } erlere biraz da ruhları
mızı beslemeyi kaç defa teklif ettims: 
de hiç klmseyi bu teklifime zerre ka

dar yana tıramadım. 
Çiçek ..... İşte size o saatte, o yerler

de bol bol, yığın yığın. demet ıdemet 
çiçek ... Güneş ;ic;ek, deniz çiçek, dağ 
çiçek, kır çiçek, koru çiçek, grup çı

çek ve o saatte yollarda rastladıgımız 
cansız, canlı her ~ey bir başka çiçek 
oğlu çiçekti. Ukin benden başka kim
secikler bu çiçekleri gormek istemi
yordu. 

Hülasa olarak ıunu •öyliyeyim ki, 
eğer çiçekle §air yetişseydi, pazartesi 
günleri Y enicamii.deki çiçek pazarın

dan şairlerden geçilmezdi. Halbuki 
ben, oradan geçerken ömrlimde bir de
fa bir ıairc rastgelmiştim ki, o da son
baharda bahçesine kara lahna fidesi al
maya gelmiı olan Hamami zaıde İh· 
sandı. 

Eğer Nurullahla Nizamın dedikleri 
gibi bizde şimdi gerçekten bir şair buh 
ranı varsa ve eğer bize yeniden gerçc': 
şairler yetiştirmek lcizımE:ı bunun her 
halde çiçekten çok daha tlimullü bir 
başka yolu, bir başka erkanı olsa ge

rektir. 
Oaman Cemal KAYGILI 

masını bekliyormuş. Evdek:ler her ne
dense yatmakta gecikmişler, hırsız 

beklemekten usanmış, yorulmuş, gev
şemiş, uykuya dalmış. Bir aralık ayak 
seslerile uyanmış. Ve bu aralık da şid
detle aksırmış. 

Hekim aksırığı işitmişse de, işitme
mezlikten gelmiş, rövelverini almış: 

elinde uzun bir mutbak bı5ağı bulu
nan hırsızı, yakasına yapışarak çekip 
dışarıya çıkardığı gibi sokak kapısını 
yüriitmüş, polis çagınp teslim etmiş. 

Hele hastaya bakan bir ndamın ku· 
• !akları gayetle delik olması laıım gele-

ceğini hesaba katmayıp da boş bulun
mak. Aksırmak!? •. 

Erol n kaçakçıh((ı 
y a , an hahum 

Parls, 24 (A.A.) - Zabıta, İbranice 
dua kitaplarının ciltleri arasında ero. 
in kaçakçılığı yapmak cUrmiyle, Nev. 
york Brutlin başhahamı I .. iefer ile ça. 
maşıreı Gotdiııcri yakalamı§tır. 

Ekle edilen eroin, l8 kllodur ve 600 
bin frnnk kıymetindedir. 

Hamldlye Karadenize 
gidiyor 

Hamidiye mektep gemisi çarşamba 

gUnü Karadeniz limanlannı ziyarete 
gidecektir. Hamidiye dönüşte deniz 
ged kli erbaş okulu için talebe namzet· 
teri getirecektir. 

/ııgiltercnhı en srnı 7,'ltl'ako1 t \' tr1bahiri tlr1..aç giln oımcl denize indiril. 
ııistir. Bu denıa'lltı kc11dı ltpb11ıLt. kı d-vnizKılıla;ç.dan dalıA.ı küçuk olmasma rağ. 
nı:n dört 7ıusluk topla1'r ue 2~ pu . .slıık torpil kcV<ınUırını muhtevidir. Uzun 
m.c8<Jfe'JerdlJ kara.kol 1mzi/C3iııi görecektir. 

Aylık aldığı akşam şenlik yapa
mazdı; ~UnkU borcıu idi. Parasını ka
rısına götilrUr, blrllkto borclara tak
sim cdorlerdl. DUtiln bir aylık emek· 
ten eJdo hiç bir şey kalmadığını gör 
mek bu orta halll memuru llzerdl. 
Maaşlar peşin verildiği gibi bun

lar da maaşı peşin sarfedcrlcrdl. Ay
Jığınııı ne misli kadar borcu yardı. 
Bu borcun coğu eşe, dosta idi. Daha 
doğrusu devreden bir borçtu. Ehem
m lyetslz bir şeydi. Ehemmiyeti bit
memesi ve bir llzUntU olup sUrmesly
dl. Evleneli sekiz soneyi bulmuştu. 
Knznnclnrı ayni knlmıştı. Fakat 
borçla'rı da ne nznlmış, ne çoğalmış· 
tı. Karısı, "ah bir tnyyarc piyangosu 
çıksa! diyordu, borclnrı öder, evin 
ıuzumlu şeylerini alır Y" sonra rahat 

ederdik." 
Halbuki bu acık bir defaya mah

sus bir şey değildi. Borçlarını tama· 
men fidcdlklorl olmuştu. Faknt bir 
de bakıyorlardı ki gene borclnnmış· 
lar ... 

Karı kocanın hayatlarının biricik 
llıtl!Arı burada idi. Blrlblrlerlnl sev
mişler, blrtblrlyle tçll dışlı olmuş

lardı. Blriblrlne uyuşmuş lnsanlnr
clı. Fakat erkek maaşını knrısına 

verdiği znman para taksim edilip de 
elde avuçta bir şey kalmayınca adam 
suratı asar, somurtur: bundan karısı 
alınır. Rnnkl kocası bu somurtması 
ile kendisini itham ettiğini sandığı 
tein nefsini mUdafaaya kalkar, bi

raz sOzU uzatınca hucuma geçerek 
kocasının yaptığı ıuzumsuz masraf
ları sayar, dökP-r, hntll\ bu israflar 

·UzUnden papuçsuz, elbisesiz kaldığı

nı, bUtUn bunlara katlnnd1ğm1 sBy
Jer ve tı,f A'kserfya bir a#lama ile bi
tirirdi. 

Karı koca bu 1;1ekllde mUnakaşala
ra alısmışlardı. Delki bir gUn halcf
katt'!n umdukları bolluğa lrtşmtş ol
salar bile bu aybaşı mUnnkaşalarını 
hasretle anarlardı. ÇünkU yarı dar· 
sın. öfkeli öfkeli yntnklarına CC'kl· 
lirler, öpüşmeden yorgnnlnrını baş· 
lnrına ÇCkOrJcr Ye kendi kendilerin(' 
muhnscheyc dalarlnrdt. Bu, cvvC'H\ 
g<>çen ayın başlı<'a mnsrn fi arını nkıl· 
dnn gnç!rmck. nçığın nerC'den g<>l· 
dl~lnl hlr dnhn nramnk olurdu. 

Ne var, ne yok? 
Büyük muvaffakıyet in 

sı rrı 1\imde im iş ? 

Dunyayı iıç gun~e dolapn tayyareci 
Hovard Hughes, Nevyorkta yere in
diği .. ·akit seyahati hakkında söylodi
gi ilk kelimeler arasına ıunu da ilhe 
etmeyi unutmamııtı : 

- Bu muvaffakiy'ti Fransız maki· 
nistlerinin sayesinde elde ettim .. 

Tayyarecinin bahsettiği, Fransada 
BurJe tayyare istasyonunda iken tay
yaresine yapılan tamirdir. 

Hovar.d Franaada karaya indiği za
man. makinist arkadaşı tayyarenin 
motorunde bır yerin bozulduğunu söy
lemişti. Tamirı için tayyare istasyonun 
daki makinistlere sordukları zaman: 

- On iki saatten apğı olmaz, ce
vabını almışlardı. 

Hovard on :ki aaat bekleyemezdi. 

O nun için büyllk bir endişeye düşmüş· 
tü. 

lşte bu sırada yaşlıca bir ''kazancı,, 
çıkıyor: 

- Ben bunu on iki saatten daha kı· 
sa bir zamanda yapanm, diyor. 

Bu. Goasknen isminde bir tamirci
dir ve tayyarelerin tamirinde çalışmak
tadır. Fakat, 22 sencdenberi bu ışlerle 
uğra~tıgı için, bazı hususlarda en bü
yük mühendislerden daha maharetli
dir. 

Goaskncn, diğer makinistlerin oıı 

iki saatte olur dedikleri işi dort saatte 

yapıp bitiriyor. Gece yarısı tayyare ha
zırdır ve tayyareci tecrübeyi bizzat 
yaptığı zaman çok memnun oluyor. 

Tayyaresinin böyle çabukça yapıl

ması kendisini o kadar memnun etmiş
tir ki, Hovard Hughes Nevyorka iner 
inır.ez Fransız makinistıne teşekkürle

rini alenen bildirmiştir. 

DONYA KAÇ GONDE DOLAŞILIR ! 

R ekor kırmak yalnız tayyare ile ol· 

maz yal ji.ıl Vernin ''seksen günde 
rdevri1ilcm,, indeki kahraman, Fileas 
Fog de dilnyayı seksen günde dolaşa
rak kendisine göre bir rekor kırmıştı. 

Bir Alman bugün, mucidi hava y 1-
larından istifade ederek 19 günde dun 
yayı dolaşmak kabil olacağını hesap 
etmiş ve yola çıkmıştır. Hans Bertram 

ismindeki bu tayyerci şimdi Uzak Şark
ta bulunmaktadır. 3 ağustosta BerJine 
geleceğini tahmin ediyor .. 

DONYAYI DOLAŞMA ŞAMPiYONU 
BAŞKASI. .. 

Amerikalı tayyareci dı.inyayı ldola~
mada surat itibarile şampiyon çıktı: 
Dunyayı bir kere dolaştı ama, üç gun 
gibi kısa bir zamanda dolaştı. 

Halbuki başka bir şampiyon daha 
var. Bu da dünyayı en çok !dolaşan 
adamdır. Ben Frank ismindeki bu sey
yah dünyayı muhtelif vasıtalarla ve 
ekscnya yürüyerek 12 defa dolqmıt· 
tır. Hemen hemen bütün ömrü seya
hatle geçmiş olan bu sJevriilem şampi
ycnu Atlas Okyanusunu da 56 kere 
geçmiştir .. 

Bugiln Parıste olan Ben Frank vak
tilc seyahat ettiği yerlerde, eski ve 
yeni !ngilız krallarıle, Şarlo ile ve da
ha birçok meşhur artistlerle tanı,mıt· 
tır. Fakat, butün tanıdıkları ile ancak 
birkaç senede bir görüşebilmektedir .• 
Ona göre dünya çok büyük .. 

Sonra, karşılıklı söylenen sözlerin 
şiddetine göre, karı koca sinsi sinsi 
blrlblrlnl tenkit eder ve derken uy 
kuyn dalarlardı. Ekseriya gece ya
rısınn doğru uyanan koca karı ına 
sokulur, karısı bu içten gelen okşa· 
ma ihtiyacını ho lukla, olduğu gibi 
knbul ed<>r ve barışırlardı. 

Çoculdnrı olmamıştr. Bunu cokluk 
istememişlerdi de. Karısının fikrin· 
ce çocuk mUkcmmel surette ~eti ti· 
rflmeclll<ten sonrn neye yarardı? Ko· 
ca cln zamanın gc~Uğlnl fnrketmodt
ğl fçln karısına hak verir, görünür, 
tocuksuz knlmasına aldırış etmezdi. 
Akrnbnlnrı erkeğin anasından, knr
dcşlndcn, kızın ana, baba, kardeşle
rinden ve dayılarından, teyzelerin
de nibarctU. Hepsi orta ham insan
lardı, maaşlarına göre gcclniyorlar
dr. 

1938 senesinin mayıs aylığrnı al
mışlardı. Adam daireden eve dönUş
tc berbere uğra} ıp saçlarını kostfr
mfştl. Berber yeni ve nceml bir ço
cuktu. Onun tllc defa saclarını kest
yorclu. lşf uzattıkça uznttı. Her trnş 

oluşta ncele lşl olduğundan bahseden 
efendi, bu defa böyle bir tembihe lU· 
zum görmemişti. C bindeki para onu 
tell\şsız ve sabırlı bir insan yapmıştı. 
Fakat gazete hfttf, flı1n snyfasında· 
ki sfnematnrdnn bn.nglslnc gitmek 
mu' atık olacağını dllşUndU, başmdn
kl kepeklenme hakkında Hlf actı, 
fakat bcrb rln makasla ve tarakla 
oynaması hAH\ bitmemişti. Eve ya
rı öfkeli girdi. 1lk işi maaşı karısı 
na uzatmak oldu. 

Hanım, csnscn hesabını yapmıştı. 

Elerlno ancak nyın Hk haftasına ye 
tecc1c-ıtaaar ])ara kalryortıu. Bu ay 
Emniyet Sandı~ına da bir şey ödeye· 
mel orlnrdı. Adam bunu tahmin c 
dcbtımedl. Fakat yedi, sekiz sene 
llk bir alışkanlıkla konferansa bn 
ladı. Ev' lft. oturdukları ev pahalı \. 
dl. Karısı hizmetçiyi sıkı kontrol ot 
mil ordu. Du ay ikl defa konsere 'o 
beş defa slnoınnya gitmişlerdi. Borç 
lnrı bitene kadar bu nevi ihtiyaçları 
azaltmak H'lzımdı, '<esalrc, vesaire ... 

Knrısı, bu kofcrnnsı ilk önce alay
la dlnlornl , !nknt ya' nş yavaş koca 
sının hfdd ti ona da geçmlştJ. Şimdi 
o dn mnhrumll eti rlnden bnhsa baş· 
lnyordu. nnhnrlık hiç bir soy dikin 
mcml. ti. Gardıropta temiz blr şey 
yoktu. Bu l Uzclen bu kı hiç bir yere 
gtclcmcml ti. Du bir hn)at mıydı? 
Ko a ınrn )nptığı fednkı1rlıkları tak 
dlr ctmccli lnt öylilyor, .,. e s6} ledik· 
cc fikirleri shrlll)or, kcsklnleşl

l ordu. Adam odayı nrşınlıyarak 

dU Unu) or 'e karı ına cernp yetişti· 
rlyordu. ı·adın artık içinden bizar 
ol mu tu. Bu hn Is adamdan bıkmış· 
tı. H rkcs.c borcu .,. ardı. Ölmekten 
ha kn kurtuluş yoktu. Gençliğinde, 

ilk e\ l<'ndl ı zamnnlnrd:ı cok şeyler 
lrnrmu tu. l\1Umtaz ~lr kaclın ola· 
<'nktr. Fakat an ı, bnbn ı onu he· 
rn n '1 ndlrh rnılşl rdl. Hayatı, 

lnkl nfı h1r C\e kapalı kalmıştı. Bu 
d m k ndl in s n;ılı dananmış 

olm l) dı, m1111 in m~ nelerinde 
> rılm 1 rı muh kk l tı. Fak t bu 

dilz Hl d erk k onun kadınlık gu
rurunu d ima ok • mı tı. Fakat bu 
milnnkn lnrı ile bile bu kadar mo· 
noton hayattan nrtık adamakıllı u
sanm ı tı. Olmck kurtulmak demek-

ti. 
o, bazı b zı ölmek istediğinden 

koca ma bahsederdi. Fakat bu ak· 
~anı bundnn bah etmedi. Yemeğ 

oturdular. 
Ad m, l k<>babının balığa koktu 

ğunu ö>l dl. Du, kndını cıldırtmağa 
kAfl> dl. Ko nım bu lnlrlne ta· 
h mmUI dC1ml) ini hır~ın hırcın 
sö) le) en k dın lclndC'n "ah öl bil 
sem' , dil ordu. B r k t versin, ye 
mcktC'n sonrn bir mi aflrJerl gC'ldl 
YC sant on hlrC' do ru mi aftrlerl gl 

(Ltitfcn sayfa;yı (eviriniz) 
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DDn sabahki sis 
DUn sabah limanda ve Marmarada 

blif bir aiı olmuıtur. 
Bu yüzden ldSprüden Adalara ilk 

ftpurlar ve tenzilitlı postalar ancak 
IUt lılokuzda kalkabilmittir. Bilyilk
adadan k6prüye 6,30 da kalkacak ilk 
vapur ancak 7,45 de hareket edebil
bllmi§tlr. Bu seferi yapan Mehmet 
kaptan idaresindeki Moda vapuru Bü
yilkadadan Heybeliye gelirken büyük 

bir tehlike geçinniı ve bir motörün çal
dıiı dildilğil iskeleden verilen itaret 
unan kaptan vapuru o tarafa ıevket
mlt ve bu aırada da Heybeli deniz li
ıeainin byahklanna doğru ldütmüı

tür. 
Bereket vapurun ba§ tarafında bu

lunan halkın bağırması üzerine kaptan 
vaktinde bir tornistan ile tehlikeyi aa
vuıtunnuıtur. 

Vapur Heybeliden sonra diğer ada
lara uğrayamadan ve yanın yolla saat 
9,20 de köprüye gelebilmittir. 

o 

lfurng klOp Avrupa 
otomobil turu 

İzmir (Hususi) - Turlng klüp lz
mlr ,ubeslnln tertip ettiği Avr,µpa 
otomobil turu başlamıştır, Beş oto
mobllln iştirak ettiği bu müsabaka 
ayni zamanda arızaya tahamuı bakı 
mın.dan da çok ehemmiyetlidir. Kafi 
leye Turlng klUp lzmlr şubesi reisi 
Te 1' bankaıı mlldllrU B. Haki riya. 
tet etmektedir. 

Kafile Nlse vasıl olmuştur. ltalya, 
J'ransa, İsviçre, Belçika, Çekoslovak 
7a, Holanda, Almanya, ve dönUşte 
Balkan merkezleri de ziyaret edile
cektir. 

Hattı tativada da Kar mı 
,Yağacak? 

Dünyanın tersine döndttfllnü g<Sete. 
Nil ~i bir misal: 

A.lukada - yani dOnyanm en eimal 
memleketlerinden birinde - bUyUk bir 
aıcak dalgası hüküm stırmektedir .•• O. 
rada yap.yan F.skimolann hayatı bu. 
lllm, Uzer1ne birdenbire deitlımlltlr- u. 
zerlerinden kürklerini atan F..skimolar 
A vrupanm sıcak memleketlerindeki gi. 
bi deniz banyola.rı yapmafa. baflamıg. 
lardır. 

Alukada bugt1ıı ha.raret 20 aerece.. 
den qağr düfDJelnektedir. Bu, bizim L 
çln orta bir hararettir, Fakat, etmdlye 
kadar dainıt bir k11 içinde yqıyaıı bu 
memlekette bu hararet, bir cehennem 
IIC&ğıdır .. , • 

Acaba yakında hattrlstivada kar yağ. 
Cbfma dair haber alacak mıyız? 

decek oldu. Onlara biraz borçlu tdl
ler. Bu borcu ödemeye davrandılar. 
Kadın kocasının cnzdanını lstedl Te 
bir tomar parayı .acele uyarak te
ıekklr ve oznr formtıllerlyle gUltlm
ıeyerek Terdi. Kapı misafirlerin ar
kasından kapanır kapanmaz kocası
mn eesl duyuldu. Kocası cllzdanmda 
be' liranın eksik olduğunu parayı ı-
7lce saymadan verdlflnl söylemişti. 
Kadın buna sinirlendi, hem mUnaka
... hem de paralarının hesabını yap
tılar. 

J'akat kadının ılnlrlerl harap ol
muıtu. Misafir yanında tatlı tatlı ko
nuıan, birbirlerine, yalnız kendile
rinin anhyablleceğl ıltemler yapan 
bir clft elmdl karşılıklı hislerini ge
ne bir düşmanlık ıisl altmda bulanık 
Hzlyorlardı. Kadın ölmeğl, muhak
kak ölmelt istiyordu. :Ağır bir hava 
Yardı. Mayısın bulutlu bir gecesiydi. 
Belki yarın yağmur yağar, hava ha
nnerdl. Fakat bu gece, bu gece bu 
bulutlu hava lnıanın ruhunu ııkı-
70r, bofucu, tıkayıcı bir hal alıyor
du. Kadın oınm dU~nceslyle yatağı
na uzandı. Kura kura uyumuotu. 
Kara kuralı bir uykundan bir ara 
uyandı. İçinde hAIA. bir taş vardı. 

Kendisini bir boşlukta hissediyor, 
ne yapacağını bllmeyordu. Mllnaka
talar, mahrumiyetler, yalnızlıklar 

Te teselllslzllkler, hUHlsa acı taraf
larlyle blltlln bir hayat korkunç bir 
llkelet gibi ona uzun parmaklarını 
uzatıyordu. Bu bir elinde tırpan o
lan kemik vtıcudun korkunç sırıtışı 
kadmın vncudunda ıslak bir tlrper
me hant ediyordu. 
Oınm 4!1nlenmektl. Ona lrlşmek 

lotn yapılacak iş sadece bir hamle 
tat. Plf_man olunma7an bir hamle .. 

HAFTALIK 
Radyo Prog·ramı 

25 • TeMMUZ - 938 - PAZARTESİ 
öGLE NEŞRİYATI: 

Saat: 14,30 PJAkla Tilrk musikisi. 14,50 
Ha,•adis. 15,0S PlAkla Tilrk musikisi. l5,30 
~luhteliC pliık neşriyatı. 16 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat: 18,30 PIAkla dans musikisi. 19,15 
Rıfat ve arkadaştan tarafından Türk mu
sikisi (Uşak, Hüseyni). 19,55 Borsa haber· 
leri. 20 Grenviç rasathane5lnden naklen 
saat ayarı. Mustafa Callar ve arkadaşlan 
tarafından Tilr kmuslkfsl. 20,40 Hava ra
poru. 20,43 Omer Rıza DoAnıl tarafından 
arapça s5ylev. 21 Saat ayan, Orkestra: 
ı - Suppe - Kavalöri lejer. 2 - Straus -
Vnls. 3 - Linke - Entennezzo. 4 - Midl
ton - Rev dön negr. 21,30 Fasıl saz heyeti: 
İbrahim ve arkadaşları tarafından (Suzi
nak faslı). 22,10 Muzlk varyete: Tepebaşı 
belediye bahçesinden naklen. 22,50 Son 

· haberler ve ertesi gilniln p•ogramı. 23 Sa
at ayan. Son. 

26 - TEınlUZ - 938 • SALI 
öCI,E NEŞRİYATI: 

Saat: 14,30 PIAkla Türk musikisi. 14,50 
Havadis. 15,05 PIAkla Türk musikisi. 15,30 
Muhtelif plAk neşriyatı. 16 Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

Saat: 18,30 Hafif muzlk: Tepebaşı bele
diye bahçesinden naklen. 19,20 Saksofon 
solo: Nihat Esensin, Riyaseticumhur lilar
monik orkestrasından. 19,55 Borsa haber
leri. 20 Grenvlç rasathanesinden naklen 
saat ayarı, Vedia Rıza ve arkadaşlan ta
rafından TOrk musikisi. '(Suzinak, Hllz· 
zam). 20,40 Hava raporu. 20,43 Oıner Rı
za Doğrul tarafından arapça söylev. 21 
Saat ayarı, Orkestra: 1 - Maııkanyl - Ka
valerye rfistikans. 2 - Svendsen - Romens 
3 - Siede - La pupe dö porsJen. 21,30 Ce
mal KAmil ve arkadaşlan tarafından Tilrk 
musikisi (Acem aşfran). 22,10 Muzik nr
yete: Teııebaşı belediye bahçesinden nak
len, 22,50 Son haberler ve ertesi lfiniln 
programL 23 Saat ayan, Son. 

27 - TEMMUZ - 938 - CARŞAMBA 
öCLE NEŞRiYATI: 

Saat: 14,SO PlAkla Tftrk JDUsllı:lsl. 14,50 
Havadis. 15,05 Pllkla TOrk musikisi. 15,30 
Muhtelif plAk nefrlyatı. 18 Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

~ı: ıf,3q J>llWa, 4au muWal. 19,20 
Konrerans: Kadıköy Halkevi namına: Na
hit CclM Hoker (Söz söylemek sanatı). 19, 
55 Bor:.a haberleri. 20 Grenviç rasathane
sinden naklen saat yan, Nihal Asım Te 

arkadaşlan tarafından Tnrk musUdal: '(Ye
llh, Hicaz). 20,40 Hava raporu. 20,43 0-
mer Rıza DoArul tarat\ndan arapça a6yleT. 
21 Saat ayan: San, Bedriye Tilzftn Stftdyo 
orkestrası refakatiyle. 21,30 Tahsin Ka
rakuş ve arkadaştan tarafından Ttlrk mu
sikisi (Hicaz faslı). 22,tO 1\fuzlk T&ryete: 
Tepeba•t belediye bahC"eıılnden naklen. 
22,50 Son haberler ve ertesi 11nnnn prog
ramı. 23 Saat ayan, Son. 

28 - TEMMUZ - 938 - PF.RŞE!.IBE 
öCLE NEŞRtvATI: 

S:ıot: 14,SO PlAkla Tilrk musikisi. 14,50 
Havadis. 15,05 Pltıkla Türk musikisi. 15,30 
:Muhtelif pltık neşriyatı. 16 Son. 
AKŞAM ?\'EŞRİYATI: 

Saat: 18,30 Hafif muzlk: Tepebqı bcle
<llye bahcesindeı;ı naklen. 19,15 Spor mu
s:ıhabelerl: Efref Şefik tarafından. 19,55 
Dorsa haberleri. 20 Grenvlç rasathanesin
den naklen saat ayan, Sadi Hoşsea ve ar
kadaşları tarafından Tilrk musikisi: (Su
zinak, Karciar). 20,40 Han raporu. 20,'3 
Omer Rıza Doğrul tarafından arapça sliy-
1ev. 21 Saat ayarı, Orkestra: 1 - Tomas -
Reymond. 2 - Lehar - İdeal ıatın vals. 
3 - Glinka - Eleji. 21,30 Semahat Ozden
aeı •e arkadaflan tarafından Tftrk musi
kisi. (Hüzzam, Nahavent, Hicaz). 22,10 
Konser: Novotoiden naklen orke5lra M. 
Kemal Akel idaresinde. 1 - Orkestra: iki
zen avus ruslant potpurrl - O Fetras - 2 -
Şarkı: Fenor Bakeas. 3-Orkestra: BcrslSz 
4 - Şarkı: Bariton Yunka. 5 - La sere
nad vals espanyol • O Fetras. 22,50 Son 
haberler ve ertesi gilniln pr()fframı. 23 
Saat ayan, son. 

29 - TEMMUZ - 938 - CUMA 
OCLE l\'ESRIYATI: 

Sa:ıt: 14,30 PlAkla Tllrk mu11ikisi. 14,50 
H:n·arllıı. 1S,05 PlAlda Türk musikisi. 15,30 
Muhtelif pJAk neşriyatı. 16 Son. 
AK$1\M NESRtvATJ: 

S:ı:ıt: 18,30 PHlkla dans musikisi. 19.15 
Settar Körmfikcil Te arkadaştan tarafın
dan Tilrk mm;lkl!!I: (Raııt, Nikriz, KOrdlll, 
Uşak). 19,55 Borsa haberleri. 20 Gren"Vfç 
ra!18fhaneslnden naklen saat ayın, Mftzey
ycn Senar ve :ırkarl:ışları tarafından Tilrk 
musikisi: (Uşak, Hüseyni, Kftrrlill, ETlt). 
20.40 Hava raporn. 20,43 Ömer Rmı Dol
rul tarafından arapça söylev. 21, Saat 
ayan, Orkestra: 1 - Suppe - Poet e pey
zan. 2 - Frlml • Ta huş. 3 - Betoven • 
'Monnet. 21,30 Muzaffer tıkar ve arkadaş. 
lan tarafından Türk musikisi: (Kllrdllf, 
Hica~Ar). 22,10 VlyoloaMl solo: Muhit-

den. ı - Hendel: Konşerto in sol minör. 
2 - Şopen Glazunoff: Etfld. 3 - Haba
nera: Morls Ravel. 4 - Aleıro Apazyona· 
ta: Sen - Saens. 22,50 Son haberler ve er
tesi ıünüu programı. 23 Saat ayarı. Son. 

80 • TEMMUZ • 938 • CUMARTESİ 
OOLE NEŞRiYATI: 

Saat: 14,30 PIAkla TO.rk muslkld. H,50 
Havadis. ıs,os Pllkla Türk musikisi ıs,ıs 
Konser: Novotnlden naklen orkestra M. 
Kemal Akel idaresinde: 1 - Orkestra: Pe
tör dö peri fantazl (Bizet). 2 - Şarkı: 

aBrilon Yunka. 3 - Orkestra: An der şö
nın blavn donav. valzer atraus. 4 - aŞrkı: 
Tenor Bakeas. 5 - Orkestra: Plezlr dam ur 
Martini. 6 - Orkestra: Luvan dur bal En
termezzo .Jilet. 16 Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat: 18,30 Hafif muzlk: Tepehaşı bele
diye bahçesinden naklen. 19,15 Konferans 
Prof. Salih M~rat (Fen musahabeleri). 
19,15 Konferans: 3SO.l,Erk SaatA;Od 
19,55 Borsa haberleri. 20 Grenvlç rasat
hanesinden naklen saat ayan, Belma •e 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,50 Hava raporu. 20,43 
Omer Rıza Doğrul tarafından arapça söy
lev. 21 Saat ayarı, Orkestra: 1 - Halevl: 
La .Tilvlf Can tezi. 2 - Pizzl: Rozalbalı. 3 -
Ruhbesstayn: Toreador "Ve andalu:ıı. 4 -
Tostf: Partet. 21,30 Necmettin Rıza ve ar
kadaştan tarafından Tilrk musikisi, '(Sa
bah faslı). 22,10 Muzik varyete: Tepebaşı 
belediye bahçesinden naklen. 22,50 Son 
haberler ve ertesi gilnOn prolft'anıı. 23 Sa
at ayart, Son. 

Konyada 
(8 inci aayıfaadn devam) 

ehliyetli insanlar vaziyetine getirilmiı· 

tir. 
937 yılı içinlde herhangi bir esbabı 

mucibeye iıtinadcn yapılamamq olan 
itler tesbit olunarak bu seneki itler cı. 
bilinde almmıt ve yeni tedbirlerle kl· 
milen bitirilmigtir. Köy damızhklan 
celbi, köy phaiyeti maneviyeai adına 
seriyat ve mevcut topraklann. tapuya 
batlanmau ıibl but mUblmce itler de 
bu yıDd çalııma programmm içine 
alm•yır. 

Konyamn ceniı ovasmlda yer yer 
bataklıkiar yaptıp halde istifade ediJl
memiı olan ıulan köyUmUıı fayduma 
hamlamak ve btltUn JdSylerde aa1ama 
ve içme sulan bulundurmak için vali
nin aldıjı tedbirler yUsde 50 tabak· 
kuk mev1dine glrmlı ve bir çok ws,ıer 

kuraklık ve auusluk derdinden 1ıcur

tanlmlftır. Vali 8y itlerini daha mun· 
tazam bir bnaldaıı yilrlltmek için vi
liyet 'köy bUrosunda ıaa bazı değifik
likler yapmıf ve bilroyu muhuebel 
huıuıiycden ayırarak miiatakil bır dai
er haline koymuıtur. 

Fikir meseleleri 
(Uçtbıctl safdan devam) 

sıkmtılanndan kurtulurdu. 
UçONCü HAFTA: 
Okunan kitap La chartreuse le 

Parma. Bu defa hepsi son derece gay. 
rf memnun geliyorlar. 

Mac Carter: 
- Ne uzun eeydl, diyor. 
Plug lllve ediyor: 
- Hein de can aıklCll 
- Can aıluCI mı! Beni hayrete IOk. 

tunuz. Bence insanı en az sık-.cak ki. 
tap budur. 

lleyerovitz arkadqlarma diyor ki: 
- lrruballfa etmemeli, ben eeaa o. 

larak Clebla'yı p.yanı tetkik g&'dUm. 
l'akat geri kalan komedyanın, Ar. 

teveldn ve vergi memurunun hikaye.. 
aiııl Ulzumundan uzun buludum. 

Plug diyor ki: 
- Hem de bu, Stendhal Amerika 

dillJllanı. Kltapıa "'Kral Dolara,, ha. 
ince bir hUcum var. 1830 da Avrupa. 
da Amerika aleyhinde bulunmak mo. 
da mı idi? 

Meyerovltz diyor ki: 
- Fransa hakkında da söylemediğL 

nl bırakmıyor. O yalnız İtalyayı ıen. 
kit eder gibi gözüküyor. 

Alexander BOrUyor: 
- Naaıl olur da Fobrice, Clebi&'yı 

sever? Onu anca.k tanıyor. 
Sonra Amerikalı talebe Reel hil8lnl 

vermiyen eserler hakkmd& mUtale. 
alarmı söylUyorlar. Onun için bu me. 
aeleler bir metafizik problem halini 
almqtır. 

Nevyork sergisi ha 
Iıkları faaliyetle ilerli 
Kurulacak "Site Türk,, de 
mamulatımız satılabilec 

30 Nİ8&11 1939 da açılacak olan Nev. 
york Dünya Sergisinde, Türk pavyon. 
larmın memlekete - maddi, mane. 
vf - en faydalı şekilde tertibi yolun. 
dakl hazırlıklar ilerleıuktedir. Vekil. 
ler Heyeti karariyle kurıılılıut olan 
Vekiletlerarası Komisyon Genel Kur. 
may mümessilinin de iştirakiyle top_ 
lantılarma ve çalı§Dlalarm& devam et. 
mektedir. 

Sergide, Amerika hWdimetl tara. 
fmdan verilmiı olan pavyonumuza f. 
llve olarak, aynca bir 0 Site TUR., te. 
sisi tekarrür ~tmiı ve yine malQm oL 
duğu üzere 24 Temmuz 1939 un .. Tllrk 
GilnU,. olarak kutlulamnuı mukarrer 
bulunm1J11ur. 

Resmi pavyonun dahilt dekoraayo. 
nu için açılmıt olan mUsabakanm ne. 
ticesi bugünlerde alınacaktır. 

Resmi pavyonda külttır tarihimJzin, 
milıt zevk ve sanati.mlzin, memleketL 
mizin geı;ek tarih, gerek tabiat bala. 
mmdan eazibeslni g&rt.eren turistik 
imklnlan teb&riız ettirilecektir. Mu -
azzam sergi aahasmm en ielek yerin. 
de ve tam merkezinde ayrılnıll olan 
sa.hada ise, satıı için bir "Site Tllrk., 
kurulacaktır. Bu saha evvelce AmerL 
kalılar tarafından kiraya verilmit oL 

duğu halde sırf memleke 
mile olmak için geri a1ııımıı• 
melesi iptal edilerek Türki 
olunmuştur. Burada halı 

ilk, kakmacılık, teebihclllk 
bl sanatlarla diğer kıymetli 
mu!Atınm satılabileceği gibi, 
ııran Türk yemeklerini ~ 
bulun.duracak bir lokanta 91 
nun kurulması da mutasa; 

Türk pavyonunun bir h 
etBiz tarihi eserleri de ih 
olnıasıdır. Külttlr Bakanlığı 
ta esaslı faaliyete geçmtıtfr· 

Sergide, Amerikaya mad 
rmuza yanyacak nUmunel 
biri ve Etibank tarafmdan, 
da malftmat verecek bir 
nılmut da dilşilnUlüyor. Df 
tan TUrk Tarih Kurumu d& 
da Uzeriııde terettüp eden 
zlfeyi ifa f çln faaliyete 

Bu hususta, Kunımun, 
çedekl muvaffak eserinden 
azam! istifade edilecektir. 

Amerika istiklalinin 150 
nUmü dolay:siyle kuru 
N evyork DUnya sergisi altı • 
edecektir. 

ingiliz - Alman konuşmal 
henüz başlayamıyor 

İngiltere Hariciye nazırı Lord 
Hallfaka ile, HltlerlD :raverl )'Uz
baoı Vaydman aruında vaki olan 

huıuıl konuıma etrafmda İnglllz 
Alman mahaflll btlJtlk bir ket(Unl
yet muhafau etmektedir. 

tng:llllce N1l7Ull ıtııoDIJtl 11'Qeıte8l 
diplomatik muhabiri Vermon Bort. 
Jet, Franıız - lngtllı mtızakerelert.. 

nln cereyan ettlll ıu ıamanlarda 

bu görllpıenln mahiyet ve mbuı 
nı ıu yolda anlatmaktadır: 

• .__ Alman mtlmellillnln bu si,.._ 
retl, Berllnln talebi üzerine, tngllbı 
kralının Parlıe cıtmest arifesinde 
tesblt edllmlşU. Bundan, Bitlerin, 
bir lngutı • Alman anlaşması fırsa
tını kaybetmek lıtemedlğl anlatılı-
yor. 

Almanlar, Parlıte cere1an ede.o 
mUzakerelerln, Fransızlarla İngiliz. 
lerl Almanların zararına olarak da

ha kuvetle birbirine bağlamasıµdan 
endişe edl:yorlar ve bu endişeyi açık
ça izhar ediyorlar. 

Fakat Almanların arzusuna rağ. 
men, henuz lnglllı • Alınan muzake
relerlnln başlıyacağına dair ortkda 
bir emlre gOrtlnmtlyor. 

Böyle bir konutmanın başhyabll
mesl için, her şeyden önce, Çekoslo
vakya meselesinin hallolunması IA.· 
zımdır.,, 

Satıhk evıer 
OrtakOy Boyacı sokağmda cadde 

tııerlnde kArglr, su111 ve elektlrlğl 
havi, altTşar odalı altında birer dUk
kA.n ı ve 2 numaralı evler satılık
tır. Talip olanların Kurun gazete
sinde B. Kenan HulQslye mnracaat-
ları. (Telefon: 21413) 

KAYIP 
Liman dairesinden aldıfmı bir adet 

Serdümen liman tezkeresini kaybet • 
tim. Yenisini çıkaracaltmdan eskisi • 
nin hUkmil yoktur. 

Çeşme meydanmda mahmudl -
ye caddesinde 25 numarlı evde 

Salih oflu Şevket 

sız romanı bqtan aşağıya kadar ya. 
km akraba ile yapfıan bir 7Jııa aeriaL 
nin hiklyeleridir. 
Fransız eserleri bir bilyllk deniz L 

ımea böylece acaip tefsirlere yol açı. 
yor. Bu tefsir, insanı ldlltilrtl ve idra. 
ki arumdaki bu pklln ne ıtı-1 mL 
salldlr. 

Kızıl Donjo 
(Beşlncl saJfadan 

kayıplara karI§IIllfll· Bir lo 
babas yle buluşmak ilzere 
)'in evden çılunış, lakin ]p 
ramamı§tl. 

Zabıtanın yaptığı bütilıı 
lar, bo§una gitti. Bir suç i§l 
den oilphenilerek "Kızıl Cak,, 
sözün blitiln dostları sıkı s 
guya çekllciı"kleri halde, b 
birini zan altına almak için 
bulunamadı. Bununla beraber'• 
zUn babası, kımıın mutlak& 
mil§ olduğunu ve katilin de 
adam olabileceğini ısrarla, 
ortaya atarak. bu a.damm da 
mn Kızıl Don Juam,, d 
Soay olduğunu ile .. i stırmUrttlt• 

Bu itham, bir boğuşna.ya 
vardı; boğuşmada kızın.,..,...,_... 

eli birden kmldı; delikanlı 
dan yeer vurulan çingene 
bqkemancısı, artık ,keman 
yordu. Muhakeme safhasmc:ıa. 
delikanlı beraet etti; çünkü, 
geen tarafından kendisine 
dilmit oluyordu. 

Yena Storak, eollan sarılı. 
fakat gene delikanlmm peş 
kızınm ölUmilnden mesul bf 
mesul tutuyordu. Onun bUttııı 
ketlerinl elaltmdan kontrolla, 
da hattı evine giriyor, k 
zun uzun tarassut altşnd& 

Hintlinin U§&klarmı da elde 
çalıpyordu ve bunlardan b' 
ma tarikiyle bazı malOmat 
,Uphesi, büsbUtiln kuvvet~ 

Ertesi gece, Hintlinin ticad 
antrepolanndan birine girelL 
sapa bir kısmındaki bir odaD!8' 
dine maymuncuk sokup tçerlJ9 
basmca, ora.da artık tanmıııd 
gelen kayıp kızının oesedlııi 
bunun onun cesedi olduğunu, 
rmdan tanıdı. 

Baba, l§i derhal polise habel' 
••.Kızıl Don Juan,, ı tevkif ~t 
inkar etmesine rağmen cesediD 
na götUrtılUnce, sendeledi, ~ 
dl. Bayılan. ayılınca, kıza k1B 
sevkiyle kıydığını ikrar ettL 
kemede de ayni nakaratı te 
ve 20 sene ağır hapis cezasma 
dı!f-

Kuruna abun 
nlunuz ve edlnl 



________ , 
: 

Uun ve yarırıı Di!vlet Demrrqolları ve Limanları işlPl ."Tle 

Umum idaresi ilanları 

fNafıa Vekôletioden 
VOksek mDbendls ve fen memurlarına l'~rcliuıe i\Olllyatı J 

1 j Mubaruweo bedelleri ile miktar H vaaıtıarı aeatıda yazılı iki gurup 
rnalzeme ber ıurup ayrı ayrı lbale edilmek tızere 28.7.1938 pertembe gtı. 

1 l~CI SEHi Yüksek mllhendla Tefen mekteplerinden mezun olup da kanunen mO· 

keJJef bulundu klan mecbur! hizmetlerini bitirmeden enel her ııe ıuretle 
olursa olsun vazltelerlni terketmtı olanlarla bu hlametlerlnl yapmak için 
tıfmdJye kadar mnracaat etmemiş ve ya bu huauıtakl davete icabet etme

miş yahut veklletce istenilen tazml natı vermemiş nya lkametglhları 
mechol kalmre olan 7tlklek mllhendlı ,.. fen memurları 8467 eayıh kanu· 

nun muvakkat maddeel hUkmOne tev flkan ı Afuatoı 938 den ttlbaren ne 
ay içinde :ranl Teerlnlenel 938 gayesine kadar Nafıa Vektletıne mora

caatla kanun! mUkellefl7etlerlnl ita etmeleri ıuzumu akıl takdirde mez. 

kQr 3467 ıayıh kanun hUkllmlerl hak Jarında tatbik edileceğinden aIAka 

darların bflbaaaa 4 tlncll, 6 inci 1'8 6 n cı maddelerdeki mUeyyldeler Uzerlno 
nazarıdlkkatlerl celbolunur. (2462) (f ) 

Kuru~ nU saat on birde Ha7darpafada gar bl na11ndakl komisyon tarafından açık 
lCX. eksiltme uıull7le ıatın alınacaktır. Aile oeoıben 

rica.ret, banb boraa 
f Devlet ve üıUW 

100 
Bu ite girmek tıteyealerln her gurup hizasında yazılı muvakkat te. 

16 
mlnat yermelerl H kanunun tayin et tlfl veealkle birlikte eksiltme gtınO 

:ı &syalı7.uı 1t nattne kadar koml17ona mtlracaatla rı llzımdır. 
1rı 

15 ttuın ı ?e Bu tte alt tartnameler lromlıyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 ı~ı "ınıfı ıhtlılU 8tJ ı - fiOO metre 7eraltı kabtoeu N. K. B. A. 3 X 10 + 6 m/m2 muham. 
8 Liıuuı 8tJ men bedell 1600 lira ve muvakkat te mlnatı 112,1/2 liradır. 
9 lııtahaııa doj111 100 ı - 6000 metre ince amerikan bezi ile 6000 metre kaJrn amerikan 
ıo Ra.....ııı U ıı bezi muhammen hPrh•ll 2679 ltra ve muvakkat teminatı 200 Ura 93 ku-

<Bu •orl.)I birdea alaala,. ı lha il ruştur. (071l 

kuru, ikram edllır, ve 1 Hn il "''-' -- ----------------------:::::'.":"---::~ 
Pl'tln alınarak kalaaı ayda ı er 11ra. 
daa vereıııye bıralulır., • 

İstanbul Belediyesi Iliinlaı·ı Nafıa Vekaletinden : 
11 Uorıo l::i&"~ O d h 1 ... l(J(ı Keşıı bedeli 4ti48 lira 7 kuruş olan skü ıtr ltfal)e grubu kararg! b. 12 OeıuJğin ""1JloloJlal IMı naarnın ikmali inşaatı acık eksiltme ye konulmuştur. Keşif evraklle şart. 

1-8-938 Pazarteıl gUnU saat 11 de Ankarada Nafıa VekA.leU Malzeme 

Eksiltme komisyonunca cem'an 703 6. - JJrn muhammen bedelU öO ton 

telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin k apnlı zarf usullylc eksiltmesi yapıla

cııktır. 

13 
Ullbana, aellen 7r namesi levazım mUdUrlUtUnde görUle btllr. Jstokıtıer 2490 No. lu kanunda 14 EnKeuuı duğumu ec, • yazılı vesikadan başka fen işleri MU dUrlUtUnden alacakları fen ehliyet 1

~ H.utn llJ 7C ı= veelkaslle 348 ııra 23 kuruşluk tık teminat makbuı veya mektublyle be-16 Sam 
17 ımı saadet 6l. raber 5.8 938 cuma gUnU saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

latau.ın llJ 
us ... i (-4673) 

Mu\·akkat temlnat 527.70 liradır. 

Eksiltme farnamesl ve teferruatı Ankarada Nafıa Vek&1eU Malzeme 
MUdUrlUğilnden parasız olarak alınab illr. 

Çocuıı duıuntınler .,. ------------------------------
lY lllın \'e teı.er., 80 J lsteklllertn teklif mektuplarını talimatnamesine göre VekA.letten alın

mış malzeme müteahhitliği veslka11 ne birlikte ayni glln saat 10 a kadar 
20 CeaııyeUD aaıııan ıoo f 

( 
80 oıertyt birden alanlara 1 lln SO i 

kuruıJ ikram edilir, ,.e ı Ura ıo llunıı i 
pc~lo •lınaru kalaıu ayda ı er lira· ~ 
dao ''erestye b•1'11kılır.) j 

8 UNco SEIU \ 
21 HUkluncıaı aıUıet 00 f 
!~ Yenı llnıı zihniyet 76 \ 
..., Komıı111.znı &o \ 
24 G : 

uuııo lktıtıadJ illeri 6( j 
2~ Cumhunyeı 00 iJ 
26 fercl!me 

lut. 27 Degl~ışler 
7
,, \ 

28 Laoıuırı i 
~u ~ 

29 Kapltalızm buhranı 00 \ 
30 Saiıunbo ı 

ı~ • 
(Bu SCrl.)1 birden alaa•-- \ 

kuruıJ ikram ._. 1 Un 2% j 
edlUr, ve 2 u,.. 38 kuru 

pc~ln alınarak kalaaı da 1 1 
ay l er Ura- '! 

Araıl ''ergisi kayıt ve tahakkukatı tein IUzum sörUlcn iki :>liZ \'araklı on 
hıtanhnl l>elterdarllRından: 

koml11yon relslltlne vermeleri llıımdır. (2870) (4488) 

beş bin adet Mükellefler hesap defte rllc ~üz \araklı yirmi iki bin adet ~-~-~-~-~---------~---~---~~~~ 
Vukuat defteri ve kırk varaklı on dokuz bin adet Tahakkuk defterinin VOksek Deniz Ticareti Mektebi 
ktığıt, mukın·va, hcz ve ambaJAj kl ğıdı Dolmababccdc Matbu evrak an. MOdO JOğU d 
harı idaresince verilmek ıuretlle he sap defterlerinin beheri 37, Vukuat r 0 en: 
defterlerinin beheri 33 ve Tahakkuk defterlerinin beheri de 27 kurue O· 
zerinden tab ve teclltl ıerek toptan ve gerek ayrı ayrı pazarlıkla eksilt. 
meye konulmuvtur. 

lsteklilerln ve şeraitini öğrenmek lstiyenlcrin her gUn, ekslltmeğe iş. 

tırak <'deceklerln de Ticaret Odası ve ehliyet vesikalarını mUstashlben 

26-7-938 Salı gtlnU uat on birde me cmuunun muhammen bedeli olan 

17940. on yedi bin dokuz yUz kırk liranın yüzde 7,5 u nlsbctlnde 1346 
bin ne yUz kırk altı liralık teminat mektupJarllo Mill[ Emltık MUdUrJU-
ğilnde toplanacak olan komisyona m Uracantları (M.~ (4762) 

ı L A N f ı r.ı ' '' "rnosu Tt::Msrr.r.Ent 

Diplomalı bir ebe ve bir 
haıtabakıcı ile bir de bade-

ı - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve parasız. 

dır. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetıgtirmektlr. Mektebe 
girdikten sonra yiyim, giyim vesaire mektep tarafından temin edilir • 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıf ma talebe al mır. Bunların orta. 

mektebi bltirmiıt ve yaeları on beşten kUçUk ve on dokuzdan bUyUk olmama. 
ları prthr. 

3 - Yazılma iei için Pazartesi, Çarşamba, Cuma g;lnleri mektebe mtira. 
caat edilmelidir. 

4 - hteklilerin Mektep Müdüriyetine ka.raı yazacakları istidanamelerine: 
A - Hüviyet cUzdanlannı 

B - Atı kağıtlarını 
C - Mektep diploma asıl veya dikli suretlerini veyahut tasdiknamele-

dan 'or~lye bı,..kıln. İ 
'UNCU s1ı1aı \ me kadın aranıyor. 

31 Raııın JV : 

Nuri sene ve ar
kadnşları 25 Tem· 
muz Pazartesi akta· 
mı Yeşilköy istas
yon bahçesinde Nu-
rnnn znde, a)Tıca 

Sabriye Tok~cı;in 

kıymetli konseri 

rinl. 

D - Polisçe musaddak fyl h4 ğıtlarmı 

32 t.Jetnflzik eo \ 
la IAeader 

lf Kadm ve 80IY&llatD 
36 Demokrtt 
38 Dinler tarihi 
37 FUozon ve lllnat 
38 Etlka 
39 Beraklft 

tO = i 
90 

100 ' z 1 
12fı 

40 
100 

tO Ruhi muclzeJer 
<~ n 

-.ortyt btrden alaatara ı dra 4 
l&uruı ikram edilir, •e ı Ura 18 hfllf 
~in alınarak kala"' da 

•1 ı er tin· ıbn \'t•rt.,..lvr hır akılır. a 

& fNct SERi 
U Deprofilndilı 

'2 GUnUrı hukuki ve içtimai 
meaelelert 

tJ EflAtun 

75 

.. .. ~ 
t8 

Gizil barpıeı 76 

Di11raelınio tıayalJ ıoo 
Metafizik Oedlr ~ 

t7 Y enı •danı t6 
18 Jrsiyetfo tealrJert 76 
49 Polltıka fAhıt>fftal 76 
!'X> Estetik ~ ~ 

< 80 ~rtn birden alanlan 1 llnı 
Mı ku,,.,. lkrarn ed'llr ve ı 11ra S8 ku· 

ruı:u Pcfln alınarak kalanı 17da 1 eı 
liradan ''f'rf'Rfvf' bırakılır.) 

ft :\'cı MEHI 
51 Emt>!t ı 

lO<ı 
52 Par11 
S3 Sezar 41 

tımf fels<'fe 40 
Kanncalann hRYafı! 7~ 
Denın11ıen 3~ 

:n Çic:eron 
M Hipnotlıma too il 
5U )n!llln SO /' 
60 \' ""' kadın 4 İ 

(Hu '-Crhi hlnl<-n •lanla,. 1 Hra Z8 f 
wnış "'"'"' f'ltltlr: \f> t lira 4 lnınıt ) 
P"!liln 11 ıınanık k11lanı a\lla ı er tin· ~ 

dan 'N""I H' hırak ılrT.) j 
7 ~C'I SEHi ~ 

81 \'ık,,nı un öl.ınıu 3(1 / 

82 'ı-~nf'il rı lOO \ 
6.1 ı .1z11 

fl4 8vlilik 
6~ r.ızıı pamuk herbt 

S:th1 

ıno f 
20 ~ 

!Vt ~ 
Veri: =. 

"nkıır ı l•lı''' \ \ 1\ 11 1\ ıt ıtır' ı ff 

Talip olanlar her gUn sabahları 

Saat ı;ao a kadar &itli me7duanıda 
101 numaralı ŞiŞLi cerralll lrllnltl 

sahibi Operatör Dr. Cafer Tayyar 

Kankat'a mnracaatları. 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik immlannı 

OPEHET1 F - 6X9 eb'adında altı adet kartonsuz fotoğraflarını raptebneleri lAznn. 
dll'. 

ri - Yazılma iti 22 Afu,ltoe 1938 Puarteet gtlnUne kadardır. tat.ekliler 

muayenel sıhhiye için o gUn saat sekizde bizzat mektepte bulunmalıdırlar. 

6 - Faz.la tafsilat almak istiyenlere ayrıca matbu bilgiden gönderilir. 
Muhaberatta posta pulu irsali llzımdır. (3987) 

İstanbul Jlirinci Tıcnret J\lahkemesln· 

den: 
Sahip , e nıııllkı hulıınduAu 31 Mayıs 

Sah ıünQ akşamı 
Taksim Allın tepe 
ıılle bahçesinde, Car 
ıımba AOnO akşamı 

llfi)'Ükdere aile bah
çesinde 

,Jaudarma Genel Komutanlığı Ankara 
satıoalma komisyonundan : 

RllGPN KAJ.KACAK VAPURLAR 
Sut \'apnnın adı Gittilti yol 

1938 tarıh ,e 23H6 numaralı hamlllne 
muharrer 376-73 lirıılık çekin 7.a)I oldu
ıundan bııhı~le lh111llne knrar verilme.~! 
Çakm:ıkçılardtt SunhüllO lfanıla 24 nu-

marada Molz Knnctl tarnfınılan ba arzu. 
hal talep eılllnı ış olmakla Tknret kano. 
nunun 6311 inrl ınadde~I mucibince mrz 
kGr çekin bulan tarafından O llOn zarfın· 
da mahkenu•)'C llır:m ''e lhrnı edılmeıliğl 
takdirde bu mlidılelın hilflmında ihlaline 
karar verıle<'rA'i illin olunur . 

20 
111 
16,30 

Burııa 

Kon)ı 
Tra\; 

GFl.P.r.EK VAPURLAR 

Bandırma 

lzmlr 
Muılnnyı 

1 - Metreılne iki 7tız aekıen llu ru' kıymet tahmin edilen vaaıf ve ör. 
neğlne uygun "l 787" metre kışlık el blseltk kumaş 1/8/938 Pazarteıl gU
nU uat onda kapalı zarf uıultle satın alınacaktır. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son tU:f a 11qr& 

dilen Biatot:ı /,,.. 
paratvrlMgu tan 
lai ilfl 66 ( ilt ,,, 
rrr11 mlmımıfttr. 

Haflı ha111 u ı.ı 

h iJ t il 11 ilf m Sn>f:ll 

teri doyuraaok d, .. 
,,, r•' ,,;ı ~,.ı ola · 

~M ~·iifiiphtrn,. t. 

rintltt iktı:ırıdl ' 

ctebl re ilmi mi!\ 
ıular U:erine yo 
rdmı~ ew '" m I 

taplan hulura ... 
nu.a, Tnr.n"'"" · 
Tılrk nl 11 ı111r11 

mma ('<lk vaJ.. .. • 
dluı ın111dıt)ı fOh. 
ıi11etlrr tnrafl 
dan yapı/mı~ 

Kitap/an tr>pt• 
ut muhtelif •er'fl• 

ri perakende rllt 

rak alnnl11m t 11 

rildt vapılır. I 'i 

rtJ0011t um· '• 
tanbul - V ııki~ 
l'urd11. 

11U5 l Aur 
12,30 Güneyıu 

11.20 Trok 
6 Scn·ar 

bnılt 
Karadeniz 
l\ludnnya 
KarahİMA 

2 - Şartnamesi komisyondan be delslz alınacak bu eksiltmeye girmek 
isteyenlerin "376" lira "27" kuruşluk teminat makbuz veya banka mektu. 
bu ve tartnamede yaııh belgeleri mu htevl teklif mektuplarını belli gün sa-

11,30 Anaforla l\f('rsin at dokuza kadar komisyona vermiş olmaları (2896) (4490) 

- KURUNun Jdtaı> ~~klinde .;;.an tefrJkeıaı -

32 J'OKONT Gttr.tJl·on 

tı. ı.'nkat bir daha da )üıllnU görmeyecekti. Uşağı 
geldi. Atının eterlendlğlnl ve hazır olduğunu söy· 
ledl ve Hutton, hemen binerek, dörtnala uzak· 
111,tı. 

Beş gün sonra, Dorls tle Mister Hutton Sout· 
bend'dekl iskelede oturuyorlardı. Dorls, pembe 
silelerlyle bir kıtt daha gUzelleşen beyaz muslin· 
den bir rop gl) mlştl. Neşesinden yanına nrılıı· 

mıyordıı. lluıton da Panama şapkasını arknya 
itmiş, ayaklarını alablldl~lne uzatmış. dinleniyor· 
du. O gece, Dorls. nhat rahat nefes alarak yanın· 
da mışıl mışıl uyurken, karanlıkta ve tatlı yorgun· 
!uğun derin akll!lerl arasında dUşUndU, o yemini 
edeli claha on beş gUn olmamıştı ve verdiği bUyUk 
kuar da, bundan e''V<'lkllerln yanına gltmtett. 
Mantık8ızlık galebe talmıştr. Arzu, istek, Şl'hvettn 
daha ilk kıvranmalarında teslim oluvermiş, oyunu 
kaybetmişti. lslalı olmazdı, olamazdı ... 

Uıun mlidd~t gözleri kapnlr olarak kendisini 
dinledi. Dilştilğü aşağılığı dUşUndU. Gent kız uyku
sunda kın11ldftd1. Mister Hutton, ona doğru döndU. 
i'&rı inik perdelerin ~rasından sızan cUz'f bir ışık 
DoriHll• çıplak kol ile omuzunu, boynunu, ve yas
tığıı düşmUş, yayılmış olan gUr saçlarının koyu 
kilm• sini gösterdi. Dorls güzeldi. Bakanı arzu ile 
Utrrte<'ek kadar gQzeldl. Neden, böyle yalandan 
Mel ı ı:Unnhlara lnl<'yordu?... Umurunda idi 
~anki 7.. Madem ki ırIAh olmazdı, bunu da böyle 

Öğleden sonra da ciddi mi.ıtalealara kendisini 
verecek ve çoktanberidir yazmak lıtedlğl "B ... 
talıkların medeniyete tesiri" tslmll kitabını haaır
lam aya koyulacaktı. 

Mister Hutton ezgin, bitkin bir halde yatağa 
uzandı. Ama zlraı da ferah duymadı değil. 7 bu· 
çuk saat suren bir uykudan sonra, pırıl pırıl ya
nan güneşle uyandı. Bir gece evvelki heyecanları, 
kaybolmuş, deliksiz btr uyku ile eski şen haline 
tlönmUştll. Aradan epeyce ,geçtikten sonradır ki, 
kendisine geldi. Şuuruna sahip oldu ve ettltt ye
mini hatırl&dı. Güneşte Mtlton ile ölllm başka tUr
lU görUntlyorlar, geliyorlardı ona bani... Yıldıı· 
lara gelince ... Artık gUndUz olmuştu. Yıldız görtın· 
meyordu. Ama, kararlar baki idi. OUn ışığında 
bile onları hatırlayablllyordu. 

Kahvaltıdan sonra, atını hazırlattı ve çiftliği· 
nl dolaştı. ö~Ieden sonra da Tusldldls · Thucydlde· 
sin (Atlnadakl Veba) tslmll eesrlnden bazı par
r;:nlar okudu. Akşam da Cenubi ltalyada sıtma 
mevzuuna dair bazı notlar aldı. Soyunurken de, 
aklına terleme bastalılfına dair bir fıkra geldi, a· 
ma, yanında kalemi yoktu ve hemen oturup defte· 
rlne geçirecekti, bunu ... 

Yeni girdiği bu bayatın altınt'ı gllnünde, mek· 
tupları arasında bir zarf buldu. 

Mektup Dorlıten geliyordu. Açtı ve okumaya 
başladı: Dorlıı. ne sö~ Jlyece~lni, ne yazacağını bl 
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Bu yeni ve 

ıihraıniz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Ar tık sızı yaşınızdan /azla ih
tı yar lımıış göstererı vt }'Üzünüzde 
"l'liikala1,, halınde yapışan adi 

mütclıassısının dediklnını oku-
yuma: • ----· 

ün kadın da dokuzu tenlerine uy. 
mı) an im renkte pudra kullanırlaı ve 
yüzleri suni "makyaj görmüş., hır şe
kil aldıkları gıhı } a)arından tazıcı 

ıhtiyarlamış •or.ünürler. Yenı ıcat e· 
dilen şayanı hayret "Chrumoscope., 
makine'!, pudra renklennde bit inkı · 

lap yaptıi'.,rı ~ibi sihirli bir göz, mev. 
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renklen arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki. bu. Tokalan 
müessesesi kimyagerleri:ıe hir çok ta. 
bit renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkanını vermi~tir. Artık yüzü
nüzde plakalar halinne yapışan adt 
pudralara nih~vet vf'ri ni1 ve hııt;in. 

den Tukalon pudrasını sihrnmıı rerm

lerini tecrübe edıniz. Yüzünüzün biı 

tarafına bir renk ve diğeı tarafına da 
ba~ka renk bir pudra sürünüz ve cil
dinize hangisi daha uygun geldiğim 
~örünüz. Bu yeni puclrayı kullanarak . 
cazip, sehhar ve acieta tahii bir gil

wllik tçmin Prliniz 

Para biriktirenlere 28,800 

i'n ııımm mııı ııı nınıu n ıııını ıııımnıııı ıııınııuıııu:nı 11 11 ıır.mıı:ıııı ıııımıı ııınııının 111ıınnnıııııınııı 'l 
jj BAY ANLARIN 
1 1 nazarı dikkatine: 

, 

Satın aldığınız Tokalon kremi ··azolarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 

f; 
1 

--- iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, 
J ~yni zamanda kıymettar mükafatları bu

lunan Tokalan müsabakasına İştirak hak· 
\ 'nnı veren bir bilet takd;m erlcc:ekt ir. I 
P.ııılflllfııtıı ınmtııııın !unıım11ıııuıııınımnııı111 nııınııım11ııınınııı11111ıı ıııın11 ııınıııı ııınıııınmı ııııı ıuınıııııııı nııııuıımııl 

Türk Hava Kurunıu 

Büyük Piyangosu 

lira ikranıiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
tılacaktır: 

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

" 4 
" 

250 " 
1,000 

" ' 40 100 4,000 
" 

,, ,, 
100 

" 
50 

" 
5,000 

" 120 
" 

40 
" 

4,800 ,, 
160 

" 
20 

" 
3,200 " 

en az 50 
ikramiye 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRA DAN :AŞAôl 
"AIYENLERE -ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

... . 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarİhl 
J..,. rP-ldlecektir. 

- ...... ~ ... --...... " ----
'w.1---· ... l>r. KAmll Oören ~----·· ______ !mm __ _.. 

Şi,li Çocuk Hastaneıi Röntr;en Mütehassısı 

Beyoğlu Taksim, ıstil:lal Caddesi (Oskeperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köşe üstü Telefon: 40 l 28 

Pazardan ba§ka h crgün saat 15 den 19 a kadar 

POR'l'AT!F R O N 1' G E N VARDIR. 

Türkiye Pamuklu 
ma ve Pamuk i 

fa br i kal arı A.Şirketı 

11 Ağustos 938 dedir. 

50.00J Liradır. 

4. üncü keşide 

Büyük ikramiye 1 Dr~mr~ ~~y?H~t!si ~n~g!1: ~üte~s?ıı~e n 1 
Kadıköy Röntgen Apartımanı N o. 1 - Telefon 60149 

Bakırköy ve Kayseri 'f 
larımız K a put bezlerınııı 
fiyatl arı aşağıda gösteril 

Du fiyatlar Fabrikada 
ve peşin tediye şartiyJe 

berdlr. ---·--- Bir balyadan eksik sat 
fiyatl a ra yüzde 2 zam olt111 

Bundatı başka: 15.000, 12-000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000> liralık iki :ıdet mükafat vardır. Sahıbı ASIM US 
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h::ıııcıli[,lni, hısl~ı ıuı aııı.Lt.lcak lteliıııc Lıulaıuadı · 

ğın ı, süylü.} or, kar U\ ık burgac ı le sa trrlariylc de 

karısının bü) le, im şekilde' c nııi olarak ölümiıııli n 
ne kadar ınilthlş olduğunu tebcllıir ettil'meğe ça· 
lı ryordu. l\11. ter Hutton içini çekti. Fakat şu sn· 

tırJarı okumaya den nm eclincc, m<'rakı knb:ırdı: 
"Oliiııı o kaclar insanı ii ı·l~ütcn , korku tan b i r 

h l ld, eliııııleıı g-ehliği lrnıl ıır clü~;iıını l'ııı cğc <:ıtlı· 

ŞIJol'ıırıı . Fnknt lıii>IC hir hftıli"C olunl'n, \ Cl n has· 
t:ılnııır \ c»nlıııı rl :ı sıkılırsam , iilümüıııü rı pe k ;\'a· 

km otlııı;-;11111 1 <lü.iinnıl'ktcn kcn <linıi n l nmnııı. Yn ıı· 
tı~un lıütüıı fl'mılıl~ lıırı lınt ıl'l nr, seni :rnn r , lı nll ın i· 

r.in ne olnc·n j! ıııı :ıklmııl:ı ıı ~cı;iı·i r cif', çok <;ok kor 

kıt"ıııı. T<'<l<Jiı·l~im, ô k:ıılnr .'n l ıı ız \ <' hct hnhtmı 

kim ... . '<> ~·a"nı :ı:-·11nı rl:t hilrmi3oııım . Ol ınck 

riloi h!'rllİlll'lC fıiı• nJıtn pot µ_jlıj k n l':tlll\'Ol'. nıı 

ı 11,rl, hir tiirlli nJ,lııııfl:-n <:<'l,lp ntnııı ı ~·m•ıını . Hn · 

\ntını hir f-.k<>nrc. sen.,.iz y:ı .,nın:ık hir ı sfJrnp. lıi r 
'elfıl <'t.. Smı n ,•:ıı:ııınk f trtıı i\111°11111. )Jn t rrııdrıı , ., . 

'np <la hC'ııi !!<'lifi ı?iirclıilN·<>1'"i ıı \"nl;; t r k:uln r hrklf•· 
r<'r"kt• ın . l'a1-t•tt ih·l n 1· ... wllı•ıf \':tl ııız \"(' hl ı·n1•<> h i<ı· 

<·ttim iti, Ted<li<'F"•!nı . 'l:l\ a ıınmn,lım H~ ~ :tzıl r•n . 

ı;, <'t <lnl :uı:ınıadıın, hrııi nff<'t.. 8<' rı i o lrn ıln r i<ı· 
tnnırunı ld .. DiinYnıJıı s<'nıl<'ıı hn-.J.rn ld nı s<>nı , ·ok. 

t) .~ le l) f, fİ) le 1Hl7ik Vf' )•Pi'""' j n ııla \ n ıı l ıl r İ"."ll •l · 
ın s r n .. 8r l ""rl f'<;f{'ll ••n<:l,mnn, n ... tfüıc;tin. nnıı:ı 

'n~f• "tm l!'"":"r.!<' ' " 1 "t'i :- ~~ tm"~:rnrnm. r.rn ld . im 

Neşri} a t mildlirü Refik A. Sevengfl 

- l\ lJ1~L'Suıı kitaıı ~cklinclo ı·oınıın tetrlksıu -
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ka .Jıır cl urgnn \ C aptal b ir h:ı:t.ıııı , un ıl ol<lu dn ze

ki \ 'C h e r ::-c ) i bilen .sen L>ana L>aktın, ehemmiyet 
\ c ı·ıli ıı. Bl•ıı i ~cHlin. Be n i lnı-ıızcık olsun C\i) o ı·s uıı 

el eğil ıııl, 'l'cddi ?" 

Mister Hutton utandı. Vi<.:ılan tızab ı duydu . 
Bile bile aldattığı bir kızın teşekkür etmesi. ken
d islııe tapması, doğrusu fazla idi. Mesele gayet 
basitti ve alcH\de, aptalca bir çapkınlıktan, gö· 
nü! eğlendirmekten başka b i r .şey değildi. E\ et, 
haşı~a tUrlü tarif edilemez.eli. Bu, aptalca, budala· 
ca lıir mncern idi. Sonunda bari za\k alsaydı. Ill
Hlkis, lıcpsl toplansa, im l~ten zevklencreğl yer· 
cie sıkılmıştı . ll uyu kurusundu. Çolc ftdi bir ı=ön

lü vardı . O kadar yemin -ettiği, kendisini tuttuğu 
halde, gene birdenlılre kuduruyor ve aç sansar gi· 
bi etraf ı na sald ı nyorclu. fşte hizmetçileri, l\l aggl 
ile çiftlikteki yanaşma Joz, Madam Pringle, Loıı· 

clralla rastladığı garson kız ile olan mlinasebet
lcri hep böyle nıkuagelmemiş miydi'?.. Hiç birin
den Za\ kalmamıştı . )fcpsi de ayni bayat nağme· 
lerle k l•tı<llsiııi tahril< etıncğe çalışmışlardı. Eğle· 

nr,ccğiııe, can ı:;ıkıntısındnn ııntıarnıştı . Bunun hep 
böyle olacağ-ını blllyordu. Biliyordu da, gcııo aşa
ğılık slirtüklerlıı arkasından koşuyordu. Her nc
cı cnsc t>clindiği tecrülıelrden bi rtnrlU akıllaııanıa· 
yarıl u. 

Zanıllı, Dorisciğc :;ı'lince .• Ona yazacnk, tc· 
selli \'Cri<'i, lrnnllırıcı, müşfik lıir mektup yazacak· 

Bizans /mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizan:t mevzuu 
uzun yılwr oy-rı 

ayrı tef lrik ve te
tebbu edilm~ bfr 
rı,evzu olduğu ha'l
ıie bugün bil~ ay

lınwtılm11m~ bir
çok taraflnn var. 
dır. Tevfilc Yctim
lioğlıı tarafrndnn 
lis rnımıw Çet'T1· 

len Bi::an., f m1ırı· 
ratnrluğımun ta 
rihi adlı kitu ı 

bu aydınlaftbn<r· 
mı{! tarufv.ın te.cı

~it etnw1ae ue /Jn. 
tün Rızan., tarthı

na tema., ederek 
:Şrırl:i Avrupa im-

parlı torluyunun 
fJin "lenelik vuku-

Kayseri F abrikat• 
mfılatı: 

Tip: H Anahtar roıırJ 
santim bezin 36 metrcJl1' 
710 kuruş. 

Tip: 14 Anahtar lll"r 
santim bezin 36 metreJl1' 
778 kuruş. 

Bakırköy F abrikafl 
mfılatı: s 

Tip: 15 Kartal markB 
tim bezin 36 metrelik tol' 
kuruş. 0 

Tip: 15 Kartal mark!!. 9 

tim bezin 36 metrelik tol' 
kuruş. 

NOT: 

1 
İ stihlak vergisinde 

ni yapılan tenzilat 
ca nazarı itibara " 
caktır. 

• il 

Ur. IHSAN St\~ 
GONOKOK AŞISI 

Belsoi'.,rukluğu ve ihtilatlarıos 
pek tesirli ve taze aşıdır. D.İ' 1 

Sultan Mahmut türbesi f'O· 

atını hik6y6 ef. 
mcJ.:t,,dir. 1 OPERATÖR 

Fi?pıtı vil~ ,..,,. ll r . Fuat ()zpS' 
ru{ı rı/1111 lıer kı· do 

I 
Z:cyncf} K ıınil lı:ıslolı:ın.csl 

ta7JÇ1<Ja hulunm. h 
kndın h:ısl:ılıkl:ırı nıuıc 

Toptan müracaat . 1 :tı 
mahalli: - l stan- lkşıkl:ış Tr:ım,·:ıy c ıır 

Erir :ıf}:ırlını-ını. Trıcron· b11l, \7rı/.'it Yurdu. 1 __________ _.._. 


