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1

R.Aras Bükreşten dönd· 

havekef e geçerek asi/eı İ Hariciye Vekilimiz doğruca saray 
ı 1 giderek Atatürk tarafından 

h • t k b f f • kabul edildi ş e r l e' e m e c ur e l Billmıte mUtevefla k.alôçe valde umumi kltlbl Numan Menemendoll 
Marinin cenaze merasiminde hUkfime- Dr. RUıtU Arası Bopzda kafJllanuıJar 

Bütün resmi binalar tekrar hükumetin eline geç i :::i;:::i~: m;:k~~!;e~r. ~~:~~~ ~ş~~:~~~eH~;:~;~~::i:~;,~tat:ı-
RüştU Aras, bugün ''Zafer,. torpitoıu tarafından kabul cdilmit ve BUyilk 

Ç J 1 
ile şehrimize dönmüştür. Şefimize ıeyahatlan hakkında maruıa 

'n• apon ha rb İ Başvekilimiz ve Hariciye VekUeti ta bulunmuıtur. 

Yenj bir 
safhada 

Uzak Şaı•kta Çin - Japon meselesi 
enteresan bir satha.) a girdi. Şimdi) c 
ka<lar geniş çı . n lilke inde harp ilan 
etmek fain -•ıı .• -u Cuigl gibi harp hare· 
ket lcrl J aııa J 11 npon) anın karşısın 
da gın Un ur k • . un et sadece çanka)çe· 
kuı h.1 ınu toııln<lıgı Çinlllerdcn iba· 
ı· ' · 'rupa de\ lctlcrl Çin toprak· 
laı ıncla bil Uk 1 ınenraatıcri bulunma· 
&ına ı n ıııcn Ad " eta SC) lrcl gibi du· 
rul orlnl'dı ç· · •ne ) ardım eden de' Jet-
ler <,;ok iht İJ ntJı hnrcket cdi) orlardı. 
'l ıu dırn kın ti . \C Cl'ını Ja1>0n)aya kar· 
şı snklnnınğn 1U7.um gl>rU)orJardı. 

Halbuki şimdi )eni bir \azl)<'t be· 
liı•ıııi"tlr· A · · 'ruıın de' letlcrl artık 
Ç11ılllcrc > nııııcnklnl'ı yardımı Japon· 
)ntlıın gizi. 

cınege lüzum gormclor-
lnr. Blrka,. ı· 

. " S ın C\\ el ı nı_riJlz na,' e-
ki lı Çcnıbc ı 
1 

1 aJ n A' am Jiamıu·asuula 
>l'J ııclıııllel • 

urnurnı 'azlJ etten hah· 
Sl'(I ı kc n f il ng terenin Çin(' nınli ) ar· 
dınıl1n bulun k illa iı;in hazıriandığmı 
•ı;•k<:a OJ lcdl. 

J>lkkat etmek l!bınuhr ki İngiliz 
nn 'ek ilini b • n n ozicrJ Jnpoınn ile 
Sm 3 t•t Ihı • SJ n arnsmdn çıkan bir a· 
razi ihtllfirı lıeııUz hallcdlhnedlğl hir 
zanııuula 'nkubuln) or: 1htildf S<n • 
JCl Hu ~n Sil 1 • 1 l'J n • Mnnçnrl - J{ore 
hudn lıı lız<"ı 1 ııılc J t' k • nımnJ nnm zn 
Şnı•ı, ıJ •nl:d<•rlııılo \'I 11 k ll n< 'o~to ıııa· 
nmı korlC"tınC"k 1,.1 t _ 1 11 ... n 3 nıı •ı..'"I yen • 
mnna hl\Jiinı o1ı'" hir me' kil l ı;nl 
ctm<' IJ le h:ıslnılı, 

Tol. l 0 lıük "ıınl't 1 ihtllftf1 bcrtnrnf 
etııırk fc:lıı hııclııt hnttımn l<'nlılcn 
çizllllll'slııl teklif rtll. Mn kmn hll 

-
ASIM US 

(Smıı Sa. 6. Sil. 5) 

-
75 znci yıl 
madalyası 

c. Ti. P. Genel Sekreterliğinden: 

Cumhuri) etin 15 inci yıldonümU 
hatırası ol rak, bir tarafında Bü-

Uk öndcrımiz Atntürkün kabart. 
~a bir resimleri ıle Altıok, diğer 
tarafında CuırıJ~yriyctin 15 inci yı. 
hm t bıt eden yazı bulunmak üze. 
re Partim "z"e bir mad .. l) a yaptırı· 
lacaktır. Sanatk• rlarımızm. açtı. 
ğımız bu mü abak::ıy::ı iştirakleri 
' h zırlıy .ları nümun l rı A. 

nun:ı kadar C. H. Parti. 

ili Gen J !kkr lcrr ine g· rme. Jı 

Atlna 29 (A.A.) - Atina Ajansı 

bil lrı) or: 
Yaz m ' iminde mutat olduğu ü

zere nhbct dcğlı;tfrmck Uzoro bir kı· 
ı;ım n kerln şlınaıt Yu11nnlstana gön· 

g 

derilmesi sebebiyle garnizon kuv
vetlerinin azalma ından blll tırade 
?ıfftsotakl , Munt ki ve Ha lnngell 1-
darcslnde dört yUz kadar ki iden 

( Sonu 8'J. 6 sil. 4) 

Oandlya limanında batırılan lnglllz 
gemisi mUnasebetly le 

Avam Kamarasında 
şiddetli münakaşalar 

Başvekil çok sıkıştırll dı 
Londrn, 29 (A.A ) Gnndla lima-

nında bombardıman edilerek batı

rılan Kch ln 'nırnruııun bu aklbctl 
ında bu un icldetll 

b p olınu tur. 

Bu bombardıman mcsclcslyle ald· 
kadar sualler sorulmuş ve harici) c 
mU teşarı D. Dutler buıılara CC\ a
bcn d mi lir ki: 

(Sonu Scı. 6 Sü ~) 

Misafir Komutan 
döndü 

d ı önce \'ıHiy t er1 nı knı a ,. deniz 
kumandanlıkları t r fmd n k ndı ine 
h yırh yolculuklar temenni cdılmı -
tır. 

M hmut l' ayrıl. 

mad n oncc Ycrlı Mallar Scrgı ıne 
gelerek pa\yonları g zmi ve gordU. 
ğü muvnff kiycltcn fcvknl"ldc malı. 
zuz olarak rgi komi rı B. H lit 
Giıl ryu t br ıklerini bildirmı ve 
f zla vakti olmadığı i in uzunboylu 
ko.laınayacağını beyan etmi tir. 

Parti umumi idare heyet inde 
vernaen mühim kararlar 

Halkevlerinde muaye 
ne odaları açılacak 
Ankara, 29 (Telefonla) - Cumhu. 

riyet Halk Partisi umumt idare beye. 
ti bugün tekrar toplantılarma devam 
etmiş, halkevleri mesaisi üzerinde gö
rüşmeler yapmıştır, 

Bu nrnda sahne folklor sosya.1 yar. 

dım §ubeleri hakkında bUtUn halkev 
Jerine bu mevsular UJfd'tbde Ml 
edecek birer kitap n.-edllmest kar 
altına alınmı§tır. 

Bu yaz mevsiminde hazırlanacak o.. 
(Somı s. 6. SU. 5.) 

Beylerbeyindeki cinaye 
Karısını 20, kaynanasını 18 
yerinden vurarak öldürdü 

Ô'kltl'1'illc>ı Sailiye oo B<'ylcrb yiııcl.c ottcrduğu eu .. 
(Ya...""lSı 5 inci aayt/aila) 

ij)ünlecin peşinden: 
T7 

Esnafın öğle tatili 
DüJlık A\l'uııa. şchirlcrJn(lc esnaf dUkklnlan ötle ••mam Ud 

snnt tntil )nıııu·Jnr. Hu usulün i)illglııclc ldmscnln tUphesl Juktur. 
l'nknt bu usulü 1 tnnhnl<la tnt bik ctmt'ğe kalkışınca d{ .. ıal birçok 
mu~kulilt ile knrılnşı3onız. nu mU~kUlftt karşısında o güzel uıulll tAt

blk cdmnt'3 ince de şnsırıp kah) oruz. 
llnllıııki birnz (lü UııUlccek olursa bunda şaşılacak hiç bir '81 

3 okt uı·. A \l'upnda U~. ()ort mil J on nUfu lu bU) Uk şchll'lerln bir a• 

cıımlnn (ılıUr m•mm hir nntta hem gidilir, hem gelinir. Fakat .amam 
11Ufıısu ıılhn) et nlt ı ) Uz hini gc1:ml) en btanhuhın bir ucundan • 
bur U('ıınn gidip g('Jmck t1:ln ise bUtUn bir gllnll lapnrlarda, tram
'll) ltı l'<lll S(') llhllt ilC gc~lmtck JllzmHJır, 

1 tc hnnıın irin <IUkktlnlar hğle zamanı iki ~ant kapanına l>Af
kn mt'lıılrkctlcrdc esnaf h;ln ı .. tırahat 1'e ta arrof, r tanbnlda ı.e 
) orgunluk 'c mn raf 'c ile 1 olur. 

BASAN KVHÇA.YJ 



DER~iMLi KIZ vaziyet 
A 

Si 
No.14 \'azan: Niyazı Ahmet 

Vinston Çörçif e göre : Loyd Corc'a göıe: 
- Naulıın .. Geçmiı olıun .. diye ha

tırını aordu. Her ikiıinin dudağında 

manalı bir tebessüm vardı. 
Adnan kaymakama: 
- tyi hava aldık .. dedi. Fakat çok 

ıezmeclik.. Birden yorıun ldilıer, ma
amafih yann biraz daha fazla dolap-
m. 

GWçubuia döndü: 
- Olmu mı Gülçubuk.. 

ıyaklann alııtı ıezmeğe .. 

• • • 

Bugün 

Adnan o gece uyuyamadı. Gözüne 
uyku ıirmiyor, akibttini tahmin ede
medili macera, ateı cibi içini dıımı 

aanmttı. Deraiaili kıaa kartı beslediii 
hiıler tamamile deği1mi1ti. Günlerdir 
dai baıtannda geçirdiii kadınau gün
ler, genç 'ılikanlryı vahşileıtiriyordu. 

adeta. Giilçubutu kollan araaına ahp 
mkmak, bapnı ıöğaUne koyup uyu
mak, önüne geçilmez bir arzu, daha 
doiruıu bir hırı olarak içine sinmifti. 

Ayağa kalktı. Görülme korkuıu 

duymadan, cörWdUiü takdirde halll 
olacak ıkandah dütilnmeden Gül· 
çubuğun oda kapıcına celcli. Dıprdan 
devriye ıezen jandarmalann ıesleri 

ı1eliyordu. Oda kapılUll yavqça açtı. 
GUJçubuk, upmun yatıyordu. örtimdü
IB beyu çarpf da dütmllftil. GöğıU 
t11Nmile açıhmftı. Bacakları çırçıplak 
tı. Gür siyah AÇıan arkaya dolru kay 
mıı, yaatıiı kaplıyordu. 

Adnan iıpumoza flltulmut cibi tlt
remeğe blfladı. Ayaklan, elleri ve ldu
dap mütemadiyen titriyor, k:ıibi aan
Jd kopacak cibi çarpıyordu. 

Adnan llnirlerine bakim olamayaca
lmı anlıyordu. Fakat dıpn da çıb
auyoıtdu. İradesini tımamile kaybet
mlttl- Yalma bir ıey diltUnilyor n bu
na yapmak için fiddetli arzusunu yene 
miyordu: Gülçubuğa yaklaımak, onun 
yanma.. 

En çok dudaklannm titrediğinden 
korkuyordu. GUlçubuk UJllllrl& onun
Ja IHtnupmayacaktL Diflerinf bUtün 
Jnanteti ile dudaklanna butmyor, ka
natıyordu. 

Yere çöktü. Döıemede sürünerek 
UerledL Karyolanın yanına kadar gel
miıti. Elini yavaı yavq yatağa uzattt. 
Genç kız vücudunun netrettiği ter ko
kusu, ~ini barikullde bir koku cibi 
bayıltıyordu. GUlçubuğun yilzUne bak
tı. Alnına ve dudaklarına ter damla
cıkları birikmitti. GlSğaU y&vaf yavaı 
inip bllayordu. 

Adnan, artık bir teY dütünemiyor
du, nerede oldufunu ne yaptığım unut
muıtu. Yataja uzattığı elini sanki 
bir kuvvet, Gtllçubuiun çıplak ıatan
ne dolru ~Jdyordu. Parmaklar, ayni 
bnetle tert ricada yapıpyordu. 
Em, Ac!nanm kolu, çelik bir yay ılb1 
ıerUerek GOlçubulun ıafıilne uzan
..._ parmaklan birer kıskaç cibi ıenç 
kılın .ucuc!una 18millmüttil. 

GtllçubuJr. derhal uyanmadı. Derin 
llir nefesle ricudunu ıercli. Kollanm 
arkaya uattı. Bacaklanru karyola de
mldne dayayarak ytisilnil kapıya, Ad
umn bulundulu tarafa çevirdi. Saf 
omuuna d8nmllıtU. 

Adnan ellnl çekti. Fakat timdi 
bryoJa demirini parmaklan araaında 
umek latlyor ıibi 11kıyordu. Derin 
clerln, hırıltı halinde nefes alıyordu. 

Gillçubuk bu bmltıdan uyandı. Gaz
lerini açtı. Gündüzün yorcunluğu onu 
laayU yormuı olacak tekrar cözlerini 
llapadı. Fakat bu vaziyette uzun mii~ 
det kalmadı. Gözünü uyku arasmda ol
• da açması, yerde kıvranan Adnanm 
laayalini cörmesine mani olmamqtı. 

Biltilıı mahmurlufu glderilmlt bir 
llalde ıpldayan ıözlcrini Adnana dike
rek: 

- Adnan bey .. 
DedL 
GUlçubuk, ıon günlerde hep böyle 

tlJordu. Doktorun, diğer memurların 
ilk ilk "bey,. demeleri, onu da ahttır· 
mıp.. 

Aiclıwı cevap vermedi. 
CHIJcubak: 
- • wr. Gidiyor muyuz?. 
Ac1naa Gillçubuiun eline unldı 

IMltla lmtted ile llkmağa ve kendine 
clolnt sebıele bqladı. 

- Ne var Adnan bey aöyle .. Bir ıey 
mi oldul 

Derıimli ku, Uatilnü bapnı cizleme
te, örtUnmeğe lüzum bile görmemiıti. 

-Huırlinayım mı? 

Toplar ateş 
etnıedikçe ••• 

Bu tarihi Pari 
•• •• • 

goruşmesı 
- Yok Gülçubuk .. Bu alqam gttmi-

yorm. 
- Niçin ıeldin burayL. 

Sabır ve sebat allstt>renltar 
14 azaoaeak ıar dır 

HAdhıeler Dzerlnde bDY 
te~lr Mlslerecektltı 

Adnanın verecek cenbr yoktu. Eli
ni bırakmıyor, ııkıyor ve ıenç kız: 

kendine doğru çekiyordu. 

- Çülçubuk .. 

- Ne var Adnan bey .• 
- Ben çok fenayım .. 

Adnan aon sözü söyledikten IOftra 
kafesinden fırlayan vahti bir hayvanın 
avına atılmaıı gibi Deraimli kızın üze. 
rine atıldı. Yatağa çıkmıştı. Koltarını 

onun boynuna attı. Çekti ve bapnt 
kısın ıöf süne gömdü .• 

Karlı dağlann kızı, yaralanmak, haı
ta yatmakla kuvvetinden bir teY kayb
etaıemit cibi i:li. Büyük bir gayret urf 
etmeden kollarını cerdi ve Adnanın 

vücudunu üstünden kaydırdı. Katlan 
çatılmıJ, dudakları büzülmüıtü. 

- Deli .. diye mınldandı. 
- Gülçubuk. Yapma.. Senin için 

öl il yorum. 

Deraimli kız ıözlerini, kuvvetli 
kolları arasında tuttuğu Adnanın yıua. 

ne dikti. Sanki bu ıenç delikanlının 

yüzü muazzam bir levha idi. Sert ba· 
kıtlar Adnanın yüzünün her çi.zıfıin
de btr iz bırakarak kayıyordu .. 

Adnan bir aydır bıyığını usatıyor

du. Dudafınm iki tarafına uzayan si
yah kıllan. Denlmli kızın hoıuna gi
derim diye brrakmııtı. Gülçubuğun bü
tün yüzünll dolapn ba!atlan, orada bl
yıklann bulundulu yerde durdu. Son
ra gözlerine baktı. Tekrar bıyıklanna. 
Adnan bir medyumun kartıımda gibi 

idi. Artık bir hareket yapamıyordu 

Sarhot olmu9tu. Denimli kız vOcudunu 
yatağına daha .çok gömmek iıti,or •ibi 
mrandı. Satıra Admftfı\ 'koD8nnı bUlr· 
tli ve kendin~ çekti. OudaTdarını ıenç 
delikanlının dudaklanna verdi. 

- Sık beni Adnan bey .. diye inledi. 

(Ar1ın.M wr) 

Yeni Liman Nizamnamesi 
lktıaat Veklletl tarafından proje 

halinde hazırlanmıt olan tıtanbul li
manına ait yeni nbamnameniıı tatbi· 
ki buıuıunda glSrütülmek üzere ağua
tos birden itibaren deniz ticaret müdUr
lUiUnde toplantılar yapılmuma karar 
verilmiıtir. 

lngtlb Kralmm Partal 
draretl slraset Aleminde 
sulh lehine atı1nut bll)1lk bir 
adım olarak k&l'fılandı. Ef
kArnımumJyeye terctlman O" 

lan bit.ön tngtlb •e Fransa 
sqeteleri ba m7aretla iki 
memleket arasmdald dostıa
tu takdye eden mahl> etlnl 
tebarüz ettirdiler. 

Bu arada eekl lndlb nurr
lanndan VIMton Çörçll lle ee
kl Baş\ ekli Loyd Çort da bu 

"iyasl hAdlse hakkında göriı,· 
terini bildirdiler. 

Kralla beraber Part.e al· 
dip KClml~ olan ÇörtU bir mR· 
kalesinde Paristekl tezahllra
tı anlatırken dlJ'Or 1d: 

Kralların, bUk6met reislerinin •e 
nazırların milletler arasındaki dost
luğa hlklm oldukları devirler geçti. 
Halkın içinden gelmeseydi, btıtna 

bu tezahüratların hl«: bir kıymeti ol· 
mazdı. Dostluk ve ittifak muabede
lerin burtln ancak en fakir ailelerin 
ocaklarında, işçilerin e•lerlnde ım
ıalanmuı llzımdır. 

Mtıtebuaıalar muahedeleri haıır
Jıyablllrler, btlk6met tefierl lıimle

rinl koyabilirler, takat bu alyaal kl
tıtıann muteber otabllmeal ocalı: ba· 
tında n tarlada zahmet çekenlerin 
lmıalamuı ile kabildir. 

itte, tnılltere ile Franaa ara11nda 
milyonlarca kitinin arzuıu tle meY· 
cut bulunan anla,ma böyle bir an· 
lqmadır. 

~~n. :fl'npanm eft endi· 

teli menuuna tetıkil eden 
Çekoelo'fakya meffleslne se
çerek de törle dt1e>r: 

Kral Betlncl Corcun Pariı ziya
reti her iki devletin nazırlarına fU· 
nu temin etmek imkA.nını vermiştir: 
Garp demokruislnln beraberlltl Çe-

koalovakyadald mubtellf ırktan un
surlar ara!nnda llzım olan anlatma· 
yı temine bir mania teıkll etml1e
cektlr. 

Çek bUkfımetl garp devletlerine 
kendi b&klmlyet ve tamami7etl ile 

Kumbaracı yokuşundaki 
cinayet davası 

Dün müddeiumumi mücrımle,in 
tecziyesini istetti 

Geçen ıene Tophanede Kumbaracı 

yokuıundaki bir ekmekçi dükklnında 

"Haraççı Abdullah., namı ile maruf 
birlıini dükkln kapalı iken yaptı'klan 
bir rakı llemin4en ıonra, sicim ile bo· 
ğarak öldüren, katil Ömer ve arbdap 
Bekirin durupnalannın yapılmaama 
ıtır ceza mahkemeli dün de devam et
miı, müddeiumumi Remzi buırladıiı 
mütaleaaını bildirmfttir. 

Müddeiumumi lddlaumelinde va
kayı tafailltı ile balı etmif ve: 

- Her ne kadar bunlann Abdullah: 
taammüden öldllrdilkleri Ueri aüriilmüt 
ise de, mununlann Abdullahı öldür
mek için daha evvel konuıup karar 
verdikleri ve bu maksatla dUkklna gö
türüp aarbot ettikleri baklanda bir de
lil elde edllemeıır.iftir. 

Abdullah haraç ile geçinen bir aidam 
olduiu için ömerden aık sık para istt
mektedlr. Son defa ömerin ia~edıği !\ 

lirayı ıönderme:neıine hlôdetlenerek 
d\lkklnda kacga çıkmasına sebebiyet 
vermesi De 9 sene enel memleketinde 
öldllrUlen ömeriıı kardefl HaJilln kat
linde de Abdullahm allkuı olduğuna 

dair pyialar mncut oJmuı cezayı 

aaltsa 1ebepler mllafJetiliılt aMJ-

milftür. 'Suçlan ceza kanununun 51, 
64 ilncü maddeleri deliletile 448 inci 
maddesine uymaktadır. 

Bunlardan Omerin yapndan dolayı 
56 mcı maddenin, Bekirin de hakaret 
suçundan evvelce mabkamlyeti bulun
dulu caa 8nUne almarak 72 inci mad
denin tatbiki ile cualandmlmalamu,. 
lıtedl. 

Mahkeme, ıuçlulann mildafaalanm 
huırlamalan için durupayı bq'ka bir 

CUn• baraktı. 
Rakı Alemindeki Hadise 
Diln •lu' ceaa mahkemesinde bir ra

la llemi eonunda bir kitinin ölilmU Yt 
bir küçük kıam da yaralanması ne ne
ticelenen yenl bir katil vakaıının mu
hakemeaine baflanmııtır. 

DUnkil durutmada torıuya ~ekilen 
Süleyman kimıeyi vurmclıpnı aöyle
mit ve: 

- Ben aarboıtum, aillh attım ama, 
kurtunlarm klml öldllrdüiUnU yahut 
yaraladıpu bilmiyorum. Hlçblrialnln 
farkında delilfm; demlttir. 

lahitler celmemitti. Durupna phit
lerla ptrılıp dlnlenfhwl isin bqka 
Wr .... 1ara1aJdı. 

telifi kabil olan her barelı:ete mtea
ade edecektir. 
Almanyanın Çekoelovat arazlıln· 

de tahrlklt 1apmamuını nuıl lıte
yoraak, 11nl tekilde tunu da temin 
etmell7lı ki tat'! olaralı: teıblt etti· 
tlmlı vaıiyetlmlı, meYcudiretl dl· 
&er devletlerin vicdan Ye gayretleri
ne bajh bulunan kUçU.k btr-dtTlet ta
rafından göater\len inatçılığı teşvik 
mahiyetinde tefsir edilmemesini lı· 
teyoruz. 

Bununla beraber, vaziyet tamami· 
le endlteden Art detlldlr. Meaeleyt 
ne kadar iyi bilirsek. endi,emlı o nlı
bette artıyor. Şu muhakkak sayı· 
lablllr ti, Almanyanın ÇekoeloYak
yaya kanı rapacatı asker! bir htı
cum, tlmdlden tahmin edllemlyen ı 
merhalelerle, umumi bir harbe mtın· 
cer olacaktır. Bu harbe de dOnya· 
nın bOyUk btr kısmı iştirak etmek 
mecburiyetinde kalacaktır ve ışUp

heılz muharebe dtlnyanın refıbınt 

ve med~nlyetlnl senelerce tahrip e· 
der.ektir. 

B. Httlerln ı~enlerde verdlll te
minat ıamlmt bir tekilde kanılan

mah ve bilmukabele tngtllı ve Fran· 
eıı htlktmetlerl gtızel ve batlı bir 
hal tarzı itin reni gayretler ıöıter
melldlr. 

Kıtalar ilerlemedikçe, toplar atet 
etmedlkce her iki taraftan g&sterf
len sabır Ye sebat en ıonunda mu· 
•affakıyetıe netlcelenecAktlr Fakat 
o zamana kadar, ıulh için en iyi te
minat mefk6reler ve mtlşterek em
niyet tızerlnde Garbi Avrupa de
mokruııerl aruında birliktir. 

HITLBRIN T AVBRI LONDRA TA 
NiÇiN GiTTi T 

fnsWs Kralmm PAl'la slp· 
retlndea enet Bitlerin ,. .. 
rt Vldemaa da Loadnra ptr 
mlf " barldre ıaum De s6o 

- rlfmlf'A· Ba straret.ıe Kra-
• im Paa:b Mfabatl mlnMebet-

faka KraJla beraber 
Daladlye ve Bone Ue ıO 
vel barıcl ıiyuettekl 
leleri onunla gözden 1 
feslJ le gönderilmiştir. 

... Bu iki ziyaretin de 
bemmiJ'etl •ardır, ve la 
rinde, kat'I değllse blle. 
tesiri olacaktır. 

26 sene kadar evvel 
lan dosUuiumuıun blral 
.Avrupa tarlblıılıı deilflD 
olmuştur. İki devlet ar 
nl doetluğu tekrar kur1D 
gün kU kralın babası tar 
r e 7apılan zi7aret kadar 
&mil olmamıttır. Bu s1 
mankl bJr diplomasi ba 
O ıtnlerde de .Auupa b 
rakip ıruplara ayrılmıfU 
ri. bir lbtllAf ihtimaline 
kllni kuvvetlendirmekle 

Bugün Avrupanın lkl b 
rt devleti, diğer memlek 
lA tebltkeılnl gösteren bir 
ceraya atılmakta elele "'e 
nuyor. 

Dundan başka, bunları• 
- Mlletler CemlTetl 
birer muatakll memleketi. 
lnglltere ve RUJ'&nlll pro 
na kulak aımıyarak tıba1' 
tecavtıılerlnde mtlıterek 

Jinln tamplJ'ODlan olarak 
hareket ediyorlar. 

Bu iki devletin batında 
diktatörler de bundan e 
lerlnl ziyaret etmlılerdtr.'1 

Lo)-0 Coro bundan IOD 
Kraknm Partll ıdyaretlnd 
lan lapanya ve Çekoalo,v 
meselelerin bu llı:I devleti ( 
A.lman1arı) alt.kadar ede• 
Jer olduklannı lıaret edlf 
lerln 7averlnin Londra 
Parlı alJaretlnden evvel 7• 
murnın aaıl manuını bu ı 
bartll ettlrl7or. 

Bir Torpil Bul 
Diln ai1mrük mulıafua 

Şile açddannda bir teftit ya 
Dolancd mevkimde bilyllk 
kaldıiJ nnnedilen ~i dolu bit 
•ilde ıömillil oldutunu 1 
dlr. 

Keyfiyet derhal deılia tlcar 
Hlli1n• bildirilmit. liman ,, 
pil ~'kanlmıt. btanbula •. 

KURU 
AHONP rAHlt-P.SI 

lltmlthı il 
tclndı 

Arlılr 
1 ., ılı 
• •) lılr 
Yıllılı 

96 
260 
na 
IOO 

farllealndeD Allkan Hlrllll 1( 

otuı lıuf'Uf do,mor. Posta btrll 
mı,.a J.rle,.. •rda Jelmlt ~ 
aanımeddtr 

~ ....... urdını bildiren m 
telaral lc'r.tlnl. •bone .,.,..,,. 

••Y• btınlı.• ile Joll•m• Dereli 
il.endi ilerine elar. 

T1Jrtı11,nln hır potlo mııt 

ICllHUN"o flbnıtı unrıl.,. 

Adraı cktıttlrme Oc:rell ~ 

tar &ören LoJd c~ ela t&Jle ı==========~ 
rasmütadırı 

"Hor Hltlerln, yaveri Ytııbqı Vl
domıın'ı, hariciye nazırının - veya 
diler nazırlarının - fikrini almadan 
hatıl onların malQmatı olmadan hu
euıf bir Yazlfeyle tnılltereye gön
dermesi manalıdır. 

Diler taraftan Hltlertn, yaverinin 
lnrlltere seyabatlnl, bu gtbl haller
de ldetl oldutu Ozere av lçln ve1a 
11bbl sebeplerden dolayı yapılan bir 
ıerahat olarak sfS8termımetl de dik· 
kate deler bir nottaclır. 

'V14eman Londra1a. Lemi Ball· 

llllıl Cumartesi 
7 net e1 - Gld 

CemasUllıbJr 1~7 3 
Rumi Temmuı IU3 17 
Hıaır dnl 86 
GBD dGluta 4,M 
GOa Mbfl 19,27 
S.bah aanaaa 3,09 
Olle • 12.20 
ikindi • H,15 u.... . 19,29 
Yallı • 1r 21,lt 
lmslt 2,60 



Çanakkale yolunda : 5 
-·--------------------...-.----------
Kanlı bir destanın 

huzuruna doğru 
Yazan: Hakkı SU ha Gezgin 

Yolculufumun en bUyUk hedefi, ya. 
adanm öteki yakasını baştanb&§& 

pla!an muharebe sahasıydı. Ben, 
Uğurda berbad vapurlara binmiş, 
ısineklere yem olmuı sıcaklarla 

mi§tim. ' 

~nakkalede gbrUJmesi llzmıgelen, 
1 1 bir mlnaaı olan yerleri geJıdik. 

sonra, artJk karşıya geçmeyi ta. 
ladnn. Burasile Maydoa - ki ıim. 
adı "Ecdb b' ad,, olmuotur - arasın. 

ır Yelkenli i1Uyor. Akp.mdan ha. 
yo~~~dım, yer ayırttım. Gemi, 
eştıgıınlz vakitten bir saat önce 

ldığı için, iki ayağım bir pabuca n!· Deli gibi fırladım. Acele ile not 
ıc::iınl, kalerpi unuttum. Bereket 

Ueri~~nkalern buldum. Cig~a pa • 
arkaaı da defter yerıne geç. 

Bdu yelkenli, bizim salapuryalar cin 
en bir ee D- • 
laf y. --v. açık karnına ta§. 

tılan r:~oldurmuılar. Uçtan uca u. 
azı m kalaslar ,kanapeleridir. 

•tınak fıtiyenlerin bunlara o 
maları k ö · . gere · yle yaptık. Meğer 
geınıde "Ha ti 

Uhendi 1 • zre Nuh,, ile çağdaı 
i 

8 er bırletmiflenniı Hepimiz 
ne doldukt · 

Uyen b' an sonra kıçta mawtla 
k . ır motor homurdandı Eski 

ne tıtredt İsk 1 d • 
elkenı f • e e en biraz açılınca, 

er· er ora edildi. Makaralarda 
:;.krı:daya g,cırdaya gerlli§inf 

· rt bir Yiidız rtızgln esi 
r, Yelkenlileri doldurarak 1 : 
etiyordu. , seren erı 

Burada aular latan 
ki daha k ' buldakilerden 
f köpük ~~· Dalga da var. Baf 

puryanm ka~ nde"aı Arada sırada sa. 
çalanan bir dal urg an tif.t"'11lde pat. 
t · ga, iri damlalı serpin. 
ısıle bızi ıslatıyor F . 

tırdığı blzt • akat eertnlıği 
aevJnJ~ ll!caJrtan kurtardıft J. 

larında, lbtnl örtWer tqıyan mlnlml. 
ni göçmen kızlarını, Anadolu yavrula. 
rından ayıran bir renk ve çbği husu. 
sly.ıti var. Tarla, harman ve gtlnq 
hepsini tunçla1tırmı1- Fakat RumelL 
illerde yanmıı bir bqağın esmer 
yaldw seçiliyor. Çir.ğıleri de daha in. 
oe. 

Vakit geçmeden yola çıkmak iste. 
yordum. Bu isteğimi söyledim. Onba. 
ımm yUzllne gUlümllemelerin örteme. 
diği bir gölğe konup kalktı. Bunda fe. 
na bir haber sefB gibi oldum. Meğer 
yanılmamqım. "Maydol., un biricik 
otomobıllni bir keıif için, iki glinlU. 
ğllne hl.kimle müddeiumumi kirala • 
mıf}ar. lki faytondan ikisinin de bey. 
ğirleri sıska imiı. Bu uzun yolculuğa 
dayanamazlarmıg. 

Zaten §Ofor de hesap bilmeyen, kA
rm hududunu kestlremey.ın bir adam. 
dJ. DilşiinUn ki bu mtlbarek, kilomet. 
re bqma on bet kurut iatiyor. Bir 
günde gezeceğimiz yerlerin. iki yUz 
kilometreyi geçeoeğini ö#J'enirseniz, 
aklmız başınıza gelir sanınm. 

latanbulda en lllkll bir •1fudson,, u 
on liraya tutabflirktn, saçları çilingir 
çantası gibi öten kUlUstUr bir Ford 
harabesıne otuz lira vermek çılgınlık 
olurdu. Adamı bu fiate Tarabzondan 
Emıruma bile götilrUrler. Nihayet 
bir çift genç, gürbüz at kotulu bir yllk 
ara.bası kiralamağa karar verdik. 
Tahta döşemenin üstüne kunı ot ser. 
dik. Yem torbalarını doldurarak yaa. 
tık, ıilte yaptık. Matralara su dol -
durduk. Peynir ekmek, karpuz aldık 
ve yapraklan, seddilbablrden bqlL 
yarak U Anaf artalara kadar uzanan 
o bUyUk kanlı destanm huzuruna doğ. 
ru yollandık. 

Mw~: 41 • 1 • ess 
HAJ(KT 8CBA GIZGtN 

Halide kızı iki kişi boğuldu Hangi yollar 
vuran amele ikisinde de sebep düzeltilecek 

Vakayı işlerken şuuruna açıkta denize girmek Kongrelerde bozukluklan 
88hıp OlUUğU anl8ŞIJdJ Arnavutköyde kasap lrakllnfn ya. t "t d"J JA 
Cibali tütün fabrikasında çalrp.n nında çırak 17 yqında Hırlsto evvel. eSbl e 1 enler evve a 

amele Mehmet, bir müddet evvel ayni ki gece Bebekte Çamlıbahçe önünde tamir görecek 
evde oturduğu Halideye gönlünü kap. denia girmit. yUzme bilmediğinden 500 bin liraya müteahhide ihale e. 
tırmıt. ailesi de razı olunca Ud genç boğulmU§tur. Cesedi araıunıpa da dilen asfalt yollardan çıkarılacak 
evlenmek latemi§lerdir. Fakat, Meh. bulunamamııtır. parke tqlarm oehrin bozuk yolarma 
met imam nikahı yapmak iatemit. Ha. Bundan bqka ~ Alman dötennıesine karar verilmi§tir. 
lide bunu kabul etmeyince nişan bo. sokağında Hamdipqa konafınm bir Bozuk yol ve aokaklar Parti koa. 
zultnuştur. odasında oturan 10 yqmda Mehmet grelerinde tanzim edilen dilek rapor. 

Mehmet çok sevdiği Balldenin pe. Ali dün 16 da Betiktqta Odun iske. larında tesbit edilmi§ bulunduğundan 
~di bir türlü bırakmamif ve nihayet lesinde deniz.e glrmif, yüzme bilmedi. bu raporlar üzerinde ineelemeler ya. 
bır aabah ioine giden Balidenlıı önü. ğinıden boğulmUflur. pılarak mUhim olanla.r ele alınarak 
ne çıkarak, taba.ncumı çeknıit, bet el dtlr.eltilecektir. 
ate§ etmiştir. KUl'lunl&rdan UçU Ha. TRAMVAY ÇARPl'I - DUn sabah 
lideye isabet ederek kendisini afır saat dokuzda Karagtlmrtlkte Fevzi. 
surette yaralamr1. " Uncll odadan P&I& caddesinden seçen Uç yaemda 
geçen birisine betfncf kurtun da na.. Zühal ilminde bir km. va.tman Şeri. 
sılsa Mehmede rastlayarak kendisini fin idareelndekl 68 numaralı tramvay 
de yaralaıruttı. çarpmıftır. ZUhal tramvayın altma 

Evvelce tevkif edilen Mehmet, ken.. dUpnU,, muhtelit yerlerinden yara. 
dislnin deli olduğu yolunda iddiada lamDI§, çocuk hutalıaneelne kaldırıl. 
bulunmuı ve mU§&hede altına almma. mıttn'· 
11ını istemişti. BALKONDAN D'OŞTO - 'Uakil. 

Vaka.nm muhakemeelne dUn af1rce. darda Şemalpapda oturan Zafer la. 
zada bakılarak mtlplıede IOllunda mfndeki kadın Uç çocufunu evde yal. 
tıbbı adlinin verdiği rapor okunmUt- mz bırakarak eotap. çıkmı1- Biraz 
tur. Raporda Mehmedin vakayı itle. IODra bet yqmdakl GWhan sekiz 
diğl sırada ıuurunun yerinde olduğu metre yilbekllkteki Balkpndan ao. 
ve cezaya. ehliyeti bulundufu yazılı. kap diltmtlftUr. Muhtelif yerlerin. 
yordu. den yaralanan çocuk hutahaneye kal. 

Muhakeme, suçlunun mUdafaasmı drrılmqıtır. 
yapması için batka bir güne bırakıL SOKAGA DOŞOP YARALANDI -
dı. F.renköyilnde Mühendis mektebi mu. 

Kimyahane Yangını 
Univenitenin Cafalollundald kim

ya enıtitilıUnlln yancm tahkikatı neti· 
celenmİf, yancınm vaktile mUeuese
den çıkarılan ma'ldnıat muavini Meh· 
met tarafından çıkanldıfr anlatılmıt-

tlr. 
Mehmet yak&lanmıt. ıuçunu itiraf 

etmlftb'. 

dUrl1 thsanm yaptrrdıfı binada çalL 
fail Rizeli Hızır birinci katta pencere 
Uaerindeki beton kalıbı dökerken mu. 
vueneelni kay'bederek sokağa dUt
mUt, afrr surette yanlanmrotır. YL 
rah NUmune hastahanesine kaldırıl. 
mı§tır. 

o 

Sokakları temiz 
görebilecek miyiz? 

Her amele için 500 
metrelik bir saba 

ayrıldı 
latanbul aokaklarmm daha iyi te. 

mizlenebılmesf için her sUpUrgeclye 
500 metrelik bir saha verilıniftir. A. 
mele burasını çok temiz bir surette 
tutmaya mecburdur. Bundan bqka 
onbaşıların da ameleyi daha sıkı kon. 
trol etmesi için alAkadarlara emir ve. 
rllmlıtir. 

Yol vergileri 
Vermeyenlerin sarih 
adresleri çıkarılıyor 

Seyyar eenaf ile numarasız hamal. 
tarın ve bazı hU1ust müell!leselerde 
çall§anlara ait yol vergilerinin tama. 
mile tahakkuk ve tahsil ettirilemedi. 
ği anlaşılmıştır. 

Zaten yolu da pek 
aaat UZWı defil. YL 
unu aonra karııdayıa, •'Nlra,, 

yalayarak dol&§tık Genil 
r çenber çberek, Maydoe b,ııarma 

dUk. 

Nevgork sergisine 
nasıl iştirak edeceğiz 

AYAGI EZiLDi - Beylerbeyinde 
Yalılar caddesinde oturan çımacı Şa. 
lıa dUD .,.._,. 1Mlltı9lae ,_... 
l&ll vapurda bir QUvaJı çıbnrken 
a:yalı lüeleye mJap.rak allmlftlr. 
Şaban hastahaneye lralchrılmıetır. 

Ağırcezalara tatbik edilen 
cürmümeşhut kanununda 

ilk karar 

Belediye ıubelere ıöaderdilf 'bk-ta 
mflnde bu ı!bilerfn hem çallfb)darr 
ve hem de oturduklan yer adresleri. 
Din earih olarak teısbitini, bu suretle 
yol paralarmm çalretıfl yerslen ol. 
mama lkametgt.hmdan taball oluna. 
bileceğini blldirmiftir. 

!;klllftılca, iskele ohnadılJ garntil. 
ıu. +~~rbiri ilatUne gelitf gUae1 a. 
' -,lar denbe dofru bir Ama. 

t kaldırımı UZ&+---
a ada.mı ..._..u. Kayıkçılar, 

ıyi mihl armıı. Bu tae yığım, ge. 
&eçnıed adız gibi kendine çekti. Çok 
.um en on, Y&plftık. Fakat - sö. 

1
:nna ~iskeleye bumca, ayakla. 

da gord:k. da •ulann kayııadıtmı 
Harçsız t&tlar ·---..1---ri 1 --•&&WWdaJgaların 

.., Y e sular f!fkırıyorıdu. Safda bir 
tarak vapurunun 
birbiri &rduı makineleri itliyor, 
Jar dipte ca dizihnlf demir kova. 

• n aldıkları çamur tq, yo. 
llWl gibi f'Yleri t&tıyıp dur:ıyordu. 

Beni, taVBiye edildifim karakol .ku. 
mandam ka11ılad1. Tertemiz giyimli 
seki ve nazik Y1lzlU bJr onbqı. Birli. 
• mezunundan daha d~ kon111u. 
yor, sorulacak eeyleri, e.:velden tah. 
nıin ederek k8J111111daldnJ yormayor. 
du. 

Kuaba hakkında izahat verdi. Bin 
ee iz yüz kiıilik nüfusun en bllyllk 
kalaba.lığını, Romanya ~ 
teş il ettiğini, Y&bazıcı UD8Ul" bulun. 
madığmır, ancak .. Vranpl,, artJiı bir 
W aılelık "Beyaz RUI,, un yerliler L 

J'8 ma karıştığını ve 'nlrldye vatan. 
da lığına kabul edildiklerini anlattL 

Yolculuk, buraya kadar gllJfel geç. 
mi •i. Maydosu gesdim. Yeni yapıl. 
nuş göçmen evleri, beyaz badanalı 
du\ arları ve kırmm kiremiUi damla. 
n ile, pek §eil diziliyorlardı. Buranm 
yepyeni, beton bir hilkfunet konalı, 
tertemlz bir karakol binası var. Ta. 
rak vapuruDU!'P tall§tığı yerde aon llİI. 
tem bir iskele ve rıhtım yapılacak. 

Bu onbqı ile kpnuturken, eski zap. 
tiyeleri dilşllnUyordum. Bu çelebi a. 
damla o bostancı bosması kanun u. 
m arasında ne büyük farklar 
ftl"da! JaııdarmamJda her bakımdan 
Mnebmm. 

Denfs kJ)'l8ID& kurulmut temiz bir 
b.h abgemnde geçen ba 

Dün Türk of iste 
bir foplanll yapı:dı Ciğerci Recep 

6 seneye 
maikum oldu 

Sultan Selim Camiinin 
Kapııı 

Edfme Sultan Selim camilnin kapı 
kanatlan ldelittirilmektedir. Bu kanat
larda bir aenedenberl ~ılmaktadır. 
Kapaun bir kanadı 600 kilo •lırbim· 
dadır ve herbir parçasında altı yUa 
parça tahta bulunmaktadır. 

1939 beynelmilel Nevyork ı rgısine ) 
iıtıraklmiı kararlatmıı oldutından, 
bu sergide mallarımızın ne yolda tef. 
bir edilect.ğine ve rejimimis propa. 
gandasmm ne suretle yapılacağına 
dair bazı teknik meseleleri görtışmek 
tlzere dün TUrkofis binasmda bir top. 
lantı yapılmııtır. 

Tllrkof ıs mUdUrU B. Ziya Cemal, 
Matbuat umum mUdUrlllğü mUpviri 
B. Sadri Ertem, Nevyork sergisi Türk 
pavyonu komiseri B. Suat Şakir ile 
ile guetecilerin de bulunduğu bu top. 
lantıda, B. Sadri Ertem ve B. Suat 
Şakir Nevyork sergisi ile teei11 edile. 
cek münasebet ve sergide Tllrk pav. 
yonunun vulyeti hakkmda izahat 
venniı ve herkes bu mevzuu tekem • 
mUl ettirerek fikirlerini söylemigtir. 

Amerikalılar, Nevyork sergisine 
Tilrkiyenin l§tirakint azami derecede 
kolaylqtıracak yollar göetermişler. 

dir. Buncian başka, serginin. Amerika 
istiklilinin 150 inci yıldöntımtlne is&. 
bet eden bir zamanda açdnlıl ohnuı, 

Geçen Puar gllDO l&at 19,5 ııra. Kapıyı lzzet uıta adında bir Türk 
1armda Drajman ,okqımd& kızkar. itçiıi yapmaktadır . 
defi 8Ukrf7WD nlpnlm Yahyayı, a. Navlun Ücretlerinde 
talarmda gegen bir milnakıp aonun. T enzilit Yapıldı 
da belinde .... kliıdma eanlı ihraç mevaimıne cir-mefe batllıcblı· 
cliercl bıçalı ile kanımı depnet au. mız bu aralarda ihraç mallanmıza tat• 
retlle yaralayarak öldilren katil Ar. bile edilen navlunların fula kabarık 
navut Recebin, yeni kabul edilen cllr. olduğu gözonUnde tutulmu1. allkadar 
mllmeehut kanununa göre aflr ceza. acentalarla g6ril1Werek yeni ve temi 
da hemen yapılan dlU'\lllD&ll dtınktl lith bir tarife teabit edilmittlr. 
llçtlndl cel8e ile bltirllmte, hakkmda Bu tarifeye ıöre, ıeçen ıene incir 
verilen IOll karar blldirllmittir. ve UzUm Jçin evveıa ton bqına 48 

Karara g6re, Recebin 18 sene ağır 80nr& 45,5 tilin üzerine tatbik edilen 
ae oldufundan, serginin bugüne ka. hap19lne, ancak, &fır tahrikten dolayı tarüe bu defa ayni mllltar mal nakli 
dar dünyada miaU sörillmemif bir 18- hatltleticl eebep mevcut oldufundan için 40 tilin olarak kabul edtlmitdr. 
kilde hazırlanacafı ve o niabett.e rat- afn" hapeln hapee tahviline ve hapis Meninden Liverpul hattına lft'ke. 
bet göreceği tabiidir. ._'IDID da Uçte lkfılnin indirilerek dilen malların navlunlandcla da bir 

Öfttndiğimir.e göre, sergide TUrkL 6 1ene mtıddeUe hap19tne ve 3800 ku. miktar tenzilAt yapılaq. arpanm tonu 
yeye ait iki pavyon bulwıacaktlr. 1'111 mahkeme maarafmm kendisine etkiden 22,6 filine nakledilirken 1ııa 
Bunlardan biri "Devlet pavyonu,, dur ödetilmesine karar verllmlttfr. defa 15, 'kum dan 22,6 dan 16,20, ke-
ki, bu bilh&111& bugUnktl Tllrklyeyl pek de 32,6 filinden 17 flline lndldl-
gostermek bakımmdan propaganda mittir. 
mahıyetinl haiz olacaktır. Diğer ta. Yapağı Ve Tiftik 
raftan 'Türk SiteaJ,, denebilecek btr Küçük Y aıta Büyük Kontrolörü Y etiftirilecek 
başka pavyon için de, bUabtltiln tica. Sinema Yıldızı Yapalı ve tiftik ihracatı maclc!elerl 
rl mahiyette bir hazırlık yapdacak nln atandardizeüne alt an projelerin 
tır. Me,hur tetkiki iti tamamen bitmit oıdutandan 

Bu bUytık serginin Tllrk killDDl& • ı rl ey Tem pi pek yakında Jıaldld ve ud nlsımume 
alt meraklı mal<ımatı aynca verece. "W' buırlanarak tatbik mnkilne komala 
ğiz. Bu meyanda, Tl1rk pavyonlarmm Türk Ya-·•---- caktır. 
nasıl hazırlanman lcabettiflne ait ·•nlUU'llllL NIAmnamelerln tatbiki için de 1"m-
mtıteakip dllftlncelerimlzl ele eöyle. Hayabnı Anlatıyor dan enet oldap cibi ba madcleledD 
meğe davet edUdifimlz için, bir ta.. Bol resim ve bol JUi De lbracni:lan enel kontrolUnl J&~ 
raftan onları yazacafız, difer taraf. 'Oç renkli bir kapak lçerillDde kontrıolller yetlftlrllecektir. 
tan ıhı: karilemlzln de bu huauatakl Pek yalanda Birinci lktılat Vektletl pek yümda w 
makul fikirlerini gazetembe memnu. F ormau Çilayor makatta ya Ankarada, yahut t....-ı. 
niyetle geçirerek ı•Oadar makamla. BlltDn mhelllJlrden llıtıQllds. da bir kura ~. Kuna ~ 
na dikka~ celbetmek latlYorus. 

1
._ ___ ._. ______ _.

1 
eclecelderln mutlak nrette '8bilt ti1I ........... " ............. _. ........... 



~ııınııı111ııuıııııım::ııııı1ııuıt1• .. ı 1 .. ; : .. rn:.; .. ı .·: .. :::: ... :.· :.• .: :~ ; .ı: ... : ... :: . ,:. :. ::ııa;ı 
~:ıron Roçlldln malJn ... l 

rı mUsadera edildi 

Asri Robenson ~ 
Yazan: Ferdinand Ossendovskl f1 

I Çeviren: Nebil S. Altug ~ 
\ı............__.lltttıt11111illl1""'8 1 s uunmınııu111111ııınııı111ıuıuıuııııııuıuı.t1 

ESRARENGiZ LAMA VANJÖR (1) 1 dir de, diye devam etti. (kobdo) ırnn 
yakılarak bütün ahalisinin katlolunLL. 

Dondurucu bir soğukta ve karlar L caklarını, katiyetle biliyorum. 
çinde iki günde 260 kilometrelik bir Tibeti geçmek için yaptığımız t a. 
yol katetmis olduğumuzdan, sıcak lihsiz ve neticesiz teşebbüsü öğrendı . 
yurtada. hakettığimiz istirahata ka • ği zaman, bize karşı daha derin b ir 
wımuıtuk. Akııam yemeğimizi teşkil sempati gösterdi ve derin bir teessür· 
eden koyun ha§lama.sını büyük bir iş. le: 
Uha ile yiyor, ayni zamanda şundan - Bu teşebbüste size yardım edcb '. 
bundan konuşuyorduk ki, birdenbire lecek yegane adam bendim. (naı -ı. 
aert ve kalın bir sesin: banchi) hutuktusunun size hiç 1:ır 

- Sayn (bonsuvar) dediğini duy· faydası olamazdı. Benim verece~ım 
duk. mUsaade ile Tibetin her hargi bir ma. 

Başlarımızı çadırın kapısına çevir. halline salimen gidebilirdiniz. Benıın 
diğimiz zaman, antrede, orta boylu, adım. (tourchegoun lama) dır, dedi. 
şi§tnan geyik derisinden, kukuletalı Touchegoun Lama! Onun hakkrn ·ı 
bir kaput giyinmi§ bir Mongolun dur. ne harikul8.de hikAyeler işitmi"' \'C 

duğunu gördük. Belinde, yurtaya yak dinlemigtihı. Bu Lama, Kalmok mm ... 
lqtığımız sırada. alelacele uzaklaşan tinin istiklali için birçok propagaıı'a 
sUvarinin üzerinde gördüğümüz, deri. ve mücadelelerde bulunmuş, gerek 
den y~il kınlı bUyük bir kama. bulu-. Çarlık devrinde, gerekse Sovyetler i. 
nuyordu. Bizler de mukabeleten, darcsinde birçok Rus hapishanelerine ' 

- Amoursayn, dedik. girip çıkmış Kalmoklu bir Rustu. • ı 
Kongol, kayışını çözerek, paltosunu hayct, hapishaneden firar edeı ~ 

sUratle çıkardı. Yaldız gibi pırılda • Mongolistana iltica etmiş ve Mow.; ll 
y:ın ve belinde çok güzel mavi bir ke· lar arasında, derhal, büyük bir nliı u 
mer bulunan sarı iı:~<ten bir t~)ise kazanmıştı. 
giyinmi§ olarak karşımızda duruyor. Filhakika, o, büyük bir doktor \iC' 

du. Matruş suratı, kısa saçları, mcr. sahibi keramet olarak tanılan (lhe.s. 
candan tesbihi ve san elbisesi, ma.. sa) Dalaylamasının, Lamaistler.in en 
\i kemerine asılmış büyük bir (colt) alim ve !adılının. yakin dostu ve tale. 
tabancası, karsımızda yüksek rütbeli besiydi. (buda vivan) ile olan mtıra. 
bir Lama'nm bulunduğunu gösteri. sebeUerinde tamamile müstakil bir 
yordu. vaziyette idi. Garbi Mongolistanhı 

Başımı ev sahibimizle (tzeren) nin (dgoungarie) deki göçebe kabilelerin 
bulundukları tarafa çevirdiğim za. kumandasını eline aldığı gibi, nUfu. 
man, yüzlerinde derin bir hürmetle zunu Türkistandaki Mongol kabile!" 
karııık korku izleri gördüm. Yabancı, rine kadar yaymıştı. Bu nüfuz, cınun 
ateşin yanı başında bir yere oturdu. tAbiriyle esrarengiz ilimlere mUstenıt j 

ikram ettiğimiz et parçasını ala. olduğundan, mukavemet edilmez bir 
rak: kudret arr.eder. 

- Rusça konuşalım. dedi. Fakat bunun, biraz da Mongollar ü. 
Mükileme başladı. Yabancı evveli., zerinde husule getirdiği korkudan Pc· 

(ourga) daki (buda vivan) I tenkit ile ri geldiğini de bana söylemişlerdi. 0. 1 
işe başladı. nun emirlerine muhalefet etmek isti. 

- Orada! dedi, Mongolistanr kur. yenlerin hepsi, derhal mahvoluyoı Jar. 
tarıyor, (ourga) yı zaptediyor ve Çin dı. Hiç kimse, Dalaylamanm bu kud. 
ordu.sunu kaçırıyorlar, fakat garpte. retli ve esrarengiz dostuna, nerede. n !' 

kileri bunlardan haberdar etmiyorlar. zaman ve ne şekilde rastlayau 'hnı 
Çinliler, vatandaşlarımızı soyar ve kestiremiyordu. Bir bıçak darbesi, \:'ir 
katlederken, bizler burada hareketsiz tabanca kurşunu, boğaza sarılan n: c>n. 
duruyoruz. Eminim ki, (bogdo) han gene gibi kuvvetli parmaklar, bu m u. 
istese, bizlere pekfüa haberciler gön. cizeler yaratıcısının, adalet usuller n· 
derebilir. Çinliler, kendi ajanlarını den birkaçını teşkil ediyordu. 
yardım istemek Uzere (ourga), (kiak. Yurtanm dı~ında, rUzgar ıslık çala. 
hta) ve (kobdo) ya gönderebiliyorlar rak uğuldayor, kaldırdığı karları, şid. 
da, bu kadar bir şeyi Mongol hükfı. detle çadırımıza çarpıyordu. Rüzga. 
meti nasıl ve niçin yapamıyor? rm, dağların kuytu köşelerinde husu. 

le getirdiği sesler, feryat, inleme, ve 
- Çinlilerin, (ourga) ya yardım 

kuvvetleri göndermeğe niyetleri var kahkahalar halinde kulağımıza. çalı • 
mı? diye sordum. nıyordu. Tabiatin de güzel bir muhit 

Ziyaretçimiz, yüksek sesle gUlıheye teşkil ettiği böyle bir memlekette, gö. 
başladı ve: çebe kabileleri, mucizelerle hayrete 

- Bütün habercileri yakaladım, U. dilşUrmenin, 0 kadar r.or olmadığmt 
zerlerindeki mektupları aldım ve hep- diltUnüyordum. Daha bunları henüz 

zihnimden geçirmiştim ki, (touche
sini cehennemin dibine... gönderdim, 
dedi. goun lama) nın başını kaldırdığı ve 

gözlerini benimkilere dikerek: 
Sonra yine gülmesine devam ede. 

rek, ateş saçan gözleri ile etrafına ba. 
kınmağa başladı. Ancak o zaman, el. 
macık kemiklerinin ve gözlerinin, Or. 
ta Asya Mongollarmdan !arklı çizgi. 
lere malik olduğunu farkedebildim. 
Daha ziyade, bir Tatara, bir Kırgıza. 

benziyordu. Sükutu muhafaza ediyor 
ve essiz sessiz çubuklarımızı içiyor. 
duk. Nihayet, silkutu yine o bozarak: 

- Tebar müfrezesi (oliassoutai) yi 
ne zaman terkedecek, diye sordu. 

Böyle bir şeyden bahsedildiğinden 

h&berimiz olmadığını söyledim. Bu· 
nun U7.erine İç Mongolistandaki Çin 
hükumetinin, BUyük Seddin (çin sed. 
di) dışında yaşayan, serseri ve göçebe 
(tchahar) kabilelerini serferber ede. 

rek kuvvetli bir müfreze vücuda ge • 
tirdiğini ve, yola çıkardıklarını an • 
lattı. Bu tutanın kumandanı, (kolxlo) 
ve (urianhai) mmtakalarmdaki bil • 
tUn göçebe kabileleri Çin hilkflmetine 

münkat kılacağını vaadeden ve bu 
yüzden kendisine yüzbasılık rtitbesi 
tevcih olunan, tanmmıs bir (houn. 
houtze) reisi idi. • 1ereye ve ne mak· 

satla gittiğimizi öğrendiği zaman, bL 
r.e lOzumlu olan bütün malfıınatı vere. 
llllecefini w daha ileriye gitmemize 
ihtiyaç olmadığını temin etti. 

- Sonra, bu yolculuk çok tehlikeli. 

- Tbaiatte birçok meçhul vardır, 
dedi. Bu meçhullerden istifade edebil. 
mek sanatidir ki, mucizeyi vücuda ge. 
tirir. Yalnız, bu kudret, pek az kim. 
selere verilmi~tir. Bunu sbe isbat et. 
mek istiyorum. Sonra, buna betı7.er 
bir hadise görüp görmediğinizi bana 
söylersiniz. 

Bu sözlerden sonra ayağa kalka. ı 
rak, sarı elbisesinin kollarını sıvadı. 
Bir bıçak alarak çobana doğru yürU. I 
dil. 

- Ayağa kalk, (michik) deye em· 
retti. 

Çoban ayağa kalkınca, Lama, onun 
gömleğini ç.&erek, göğsünü açtı. Ni. 
yetinin ne olduğunu daha anlıyama. 

mıştım ki, birdenbire, (touchegoun) 
nun elindeki kamayı biltiln kuvvetiy. 
le çobanın göğsüne sapladığını gör • 
düm. Mongol kanlar içinde yere yıkıl. 
dı ve fışkıran kanlar Lamanın sarı 

cübbesini lekeledi. 
- Ne yaptınız, diye bağırdım. 
O, solgun yüzünU bana doğru çevL 

rcrek: 
- Su us! Konu§Maymız, diye mı. 

rıldandı. 

( Ar1oası uar) 
(1) F'NMtZ9t1 (vengour) keliıneri· 

nin Tür'k9e ~r. Ce:xilandırım, 
intiAttm alıcı, ~kJir. 

Meghur mil~ 
ner Roçilt o.ileıın 
den AvusturyrıJı 

Baron Lui ~ı! 
din Almanlar t a. 
rafmdan t evkif e. 
dildiği haber ve. 
rilmişti. 

At yarışları 
Bugün yine Av~ 

rupa gazcteleı ınin 

yaroığına gö:e 
yakında serbest bırakılacaktır. Faka.t 
bu haber Berlin ve Viyanadaki resmf 
mahafilce teyit olunmamaktadır. 

lklncı koşular bu pazar 
Bakırköy<dJe yapoOoycır 

Baron Lui Roçild, Alman hUkfune. 
ti tarafından, 1931 de mUdürU bulun. 
duğu bankanın iflasından dolayı mlll 
hakemeye verileceği ve bundan dola.. 
yı kendisinden 6 milyon İngiliz lirası 
isteneceği söyleniyordu. Bugünkli ha.. 
berlere göre, bu paraya mukabil Ba. 
ronun Avusturyadaki malı mlilkü 
mfüıadere olunmu~tur. Onun içinken. 
-tisi serbest bırakılacaktır. 

: mir vi1a ve tinde 
~,,orta ve liselerden 

u hnan randıman iyi 
.zmir, (Hususi) - Kültür Direkt r. 

ti, bu sene vilayetimizin ilk, o ta 
Jlariyle liselerinden mezun tal be 

.; kültür sahasında alınan randm· "Ul 
• a.kkında bir istatistik hazırlam 'B-

' r. 
Buna nazaran vilayet merkezin le .. 

'.d ilk okullardan 1477 erkek ve 1r 9g 
kız olmak Uzere 2635, merkeze b'" ğlı 
t ç sınıflı köy okullarından 227 talebe 
, ıezun edilmiştir. Vilayete bağlı 14 
• azada beş sınrflı ilk okullardan da 
:'38 i erkek, 425 i kız ki ceman 1363, 
üç sınıflı köy okullarından da. 1764 
t ılebe çıkmıştır. Bütün vilayetin beş 

.nıflı ilk okulunu 4000 talebe. Uç sı.. 
n·flı ilk okulları da 1991 talebe ikmal 
l.!t.ni§tir. 

Yalnız altı haftaya inhisar eden İs· 
tanbul at yarışlarının ikincisi yann 
Veli efendi koşu yerinde yapılacaktır. 

Ishih ve koşu encümeni tarafından 

tertip edilen bu yarışların ilki olma
sına rağmen geçen pazar günü bUyUk 
bir meraklı kütlesi yarış sahasını kap
lamış hele tribünde oturacak değil ayak 
ta duracak bir yer bile bıra'kmamıştı. 

En temiz sporlardan biri olan atçı· 
lığın, memleketimizıde her an artan 
bir merak haline geldiğine bundan da
ha bariz bir delil olamaz. 

Öyle ümit ediyoruz ki önümüzdeki 
pazarlar Veli efendiye gidenler bir ev
velki haftadan daha ziyade olacaktır. 

Halkı bu güzel eğlencede daha ra· 
hat ettirebilmek için doğru tren sefer
lerinin konulmasına, bir de yarıı yerin 
deki büfenin ıslahına - muhakklk 
surette • ihtiyaç vardır. 

• • .y. 

Bu hafta yapılacak koıularm pr" g· 
ramı §Udur: 

BiRiNCi YARIŞ: 

Dört ve daha yukarı yaşta. yarıml ;ı.., 
arap ve halis arap atlarına mahıust ır. 
Bu yarııa giren atlar 200, 400 ve f.00 
liraya satılacal.ttır. Yanıın mna!::si 
2000 metre. Girecek hayvanlar da t ın

lardır 

Ceylan VII, Muhullu, Ule, Acele, 
Doğan, Uçar, Ceylan, Keklik, Dürnev. 

Kurunun favorileri: Ceylan VII, 
iKiNCi YARIŞ: 

Uç yapndave bu ıene içindeki mü a· 

bakalarda 'kaıanldıkları tn 

500 lirayı dcldurmayan yerli 
İngiliz atlarına mahsus. Me 
metre. 

Bu yarışa iştirak edecek • 
Şipka ve Ateş. 
Kurunun favorisi ; Ceylan 

OÇONCO YARIŞ: 

Dört ve daha yukan yat 
kan arap ve haliskan araP 

mahrns kazanç koıusu. M 
metre. 

Bu 'koşuya girecek atlar 
Sankuı. Bahtiyar, Dervilı 

UnlU, Ejder, Budak. 
Kurunun favorisi Budak, 

DORDUNCO YARIŞ: 

İki yaşındaki yerli ingili.I 
mahsustur. Mesafesi 800 nı 

Bu koıuya girecek atlar dl 
dır: 

\ 
Yatagan, Yılmaz, Batıray • 

ranfil, Oya. 

Kurunun favorisi: Ece: 

BEŞiNCi KOŞU: 

GUnün son koşusu olan bU 
koşusu üç yaşında yarım kaJS 
atlarına mahsustur • 

Mesafesi 1400 metre olan 
ıu atlar gireceklerdir: 

Kop, Bintepe, Alceylan, 
Kurunun favorisi Kop 
Çifte bahis: Dördüncü 

koıular üzerinde yapılacaktJf• 

!zmir lisesinden 150, kız lisesinden 
• ,, talebe; erkek orta kısmı ile Kar§I. 
y, ka ve Karataş, Yüce orta okulla • 
rı ııdan 450 talebe mezun olm\lltur. 

Yarınki güreşler 
Bu sene Izınirin kültür hayatında .. 

ı:i verim geçen yıllardan çok fazla. 
ır. Bilhassa ilk okullardan 1500 ta

.ebe farkı vardır. 

Hüseginie Baba eskili ibra 
güı eşecek 

Kongreye Davet 
Süle;-rnaniye idman Yurdundan: 
Senelik kongre 6 ağustos cumartesi 

saat 15 de Vemecilerdeki yurd bina· 

sında toplanacağından arkad:ışların iş

tirakleri rica clunur. 

Bugilnkü Ok Abşlan 
Okspor tarafmdan tertip edilen ok 

atışlanmn ycı..iinc.isine bugün saat 15 
de Okmeydanınd:ı devam edilecektir. 

Kuyruk Yağlan Etten Ayn 
Sablacak 

Bazı yerlerde kuyruk yağının da et 
fiyatına satıldığı Jikiyeti mucip olmuı· 
tur. 

Belediye bu münasebetle ıubcler bir 
tamim göndermiıtir. Kuyruk etten ay
n arz ve talep kaidesine gö~ azami 
fiyatsız olarak satılacaktır. 

l)r. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Geçen hafta Eyüpte Hava kurum!l 
menfa3tine yapılan güreşler yüzünd.n 
geri bırakılan profesyonel güreş mi. a
bakaları yarın saat 16 da Taksim ııt .. d· 
yomunda yapılacaktır. 

Babaeskili İbrahim bir müdöet C\ ·el 
Türkiye Ba§pehlivanı Tekirdağlı I. Ü· 

aeylne meydan ol·umuştu. Geçen hı:ı., ta 
Eyüpte iki pehlivan karşılaşmış, l. rk 
be§ dakika sonunda berabere l:almı ar 
dır. Bu da gösteriyor ki Türl:iye ı: l§· 

pehlh anına Mülayinı ve Kan Ali. :n 
maada yeni bir rak:p daha çıkmı§~·r. 

HUseyinin bu hafta muhakkak Bı Ja· 
eskiliyi yenmeye gayret ed~efi aı .. ı.· 
ııimaktadır. 

Bundan bafka Corc. Modrin ile be
rabere kalan Kara Ali de iııtikam oa
çını yapacaktır. 

Kara Ali kendisine o kadır güven
mektedir ki Corc Modrindcn batkı Di
narlı Mehmetle de bir ıüreı yapmayı 
istemektedir. 
Malum olduğu üzere Kara Alinin Di
narlı ile yaptığı bir müsabakada kolu 
çatlamış, bu yüzden üç ııene 'kadar gÜ· 
reş yapamamıştı. 

K:ıra Alinin güreıi ayni 
intikam maçı mahiyetinde 

Bu müsabakalardan ha§ka 

pehlivanı ile Mülayim, Mani 
Molla Mehmet ıde müsaba 
caklardır. Müsabahahınn, ~ 

hayli heyecan vereceği m 

HUSEYIN CAK ŞERlDEN 
DECIL! 

Bir' aydanberi şehrimizde 
Cak Şeri ile Tekirdağlı "IC 

arasında festival mü:ıaseberil' 
yapılacağını yaz:nııtık. 

Bir ~:ııete, Tekirdağlınıtl 
kaçtığını yazmı§tır. Hü.eeyiO 
ya §Öyle cevap vermektedir: 

- Ben idma:ısızım. Bı.ı i 
cak ikı üç haf ta sonra gU 
Bundan başka minderin de 

olmasını isterim. Çünkü tadl 
cağım zaman ecnebi pehli~ 

mağını dışarı çıkardı mı bl 
kalkıyoruz. Ben güreşten k• 

Şeri ile her zaman gii~ıe b 
cak hemen güreş yapamatıı-

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kar§ı 

pek tesirli ve taze asıdır. Divan yolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 113 Futbol federasyonu 

beyanatı 
Uşak Sulh Hukuk Mahkemesin-

den: 
Futbol federasyonu reisi Danyal ev· 

velki gün Ankaradan §ehrimize gelmiş 
ve bir gün kaldıktan sonra 1zmire mü· 
teveccihen iatanbuldan hareket et.mi§· 
tir. 

Yaklaşan futbol sezonunda lik ma;· 

Uşağın Şükraniye köyünden Mch· 
met Hacım ,·ekili avukat Nurl Ayan 
tarafından lstanbulda Galata Voy
vada caddesinde 56 No. da Dıınap 
Sigorta hanında 4 Uncu kat 29 No. larının ne gekilde yapılacağını soran 
dn tütün tUccan F esçi Zado birader- bir muharririmize federasyon reisi gu 
ler aleyhine acılan alacak davasının izahatı vermiıtir: 

görUlmekte olan mahkemesinde mUd - Yeni mevsimlik maçlan için bil
dealeyhln lkarnetgAhı meçhul bulun. tün mıntakalara on bet ağustosa lcadar 
duğundan mahkemece HA.nen teblf· tebligat yapacağız. 
ğat icrasına karar Yerilerek muha· İstanbul müaabakalan için ajanlığın 
keme 3 • 10 • 938 pazartesi gUnU saat hazırlayacağı fikstür tatbik edilecek-
9 a kadar talik edllmlş oldulundan tir. Ajanın tensibi üzerine bu müsaba
mezkQr saatte mUddealeyhfn mah- katar iki devre olarak yapılacak ve bu 
kemede hazır bulunması tlln olu· ı iki deVTe arasında bir veyahut bir bu· 
nur. (4929) çuk aylık bir istirahat zamanı bcrakıla· 

caktır. 

İstirahat ır.iıddeti zarfııtifl 
hususi maçlar ve ecnebi t 

yapabileceklerdir. 
Biz yani Türk spor kU 

Partisinden aldığımız emir 
yeni anüdüriyet kurulacağı 1 

dar vazifemize devam edece 
Milli kilme müsabakaları 

sorduğumuz suale de fedet 
ıu cevabı vermiştir. 

- Bütiln mıntakalar • 
nutsuzluk doğuran ve bir~ 
dulara sebep olan milli ıciJSll' 
kalan bu ıcne liğvedilnıltdı 

İleride başka bir şekil 
takdirde bu yeni ıekle gorc 
bakalar ihya edilebilir. 



Erzincanda yeni 
yapılan halkavi 

Saffet Arıkan Doğu segaha__tind~ 
teftiş ettiği binayı çok begendı 
Erzıncan, (Husust) - 1 KUlUir Bakanımızı Erzincanlılar yıl. 

. 6 Temmuz 

1 

§imdi gelmi§ olan sayın saylavımız Ye 

~nu §Chrimizl §ereflcndiren sarun Jarca bekledikten sonra bu defaki 
RtittUr Bakanımız Saffet Arıkan - Şark yahatinde halkın içten kopan 
~ad~ bulunduğu mUdde~e teftiş ve sevgi ve saygılannı vo BilyUk Atatür. 
ctkıklerfne devam etml~r. kil Uzo minnet ve Bilkranlannı sun. 

1 ~u arada sUel ve sivil orta oku~İ mn~ ,..e kendilerinin de memleketimi. 
a 

1~k okullardan bazılarını ve zl eeroflendirmclerlnl dilemek üzere 
~~tüp~~ncyi, eğitmenler kursunu, Erzincandan Hasan kalesine bir he. 

h koyUnde hUkfunet tarafından .8 • et gitmi§ti· Bu suretle Erzlncana 
~~~~ n~mune fidanlığını ve bu ~ö~. ~rif eden Bay Saffet Arıkan bu fır. 

eğıtnıenıer ta.rafından yeti§t ri - ttan bilistifade ecdadının mezarını 
ınekte olnn köy mektep çocuklarını sa . tm• tir 
tefti . da zıyaret e ış · 

B ş etnıı§lerdir. Bundan başka sayın Vekilimizin 
uralarda gördükleri dilzenden çok d ğd ğu vr. imdi Cumhuriyet ilkolm. ınenınu k . ı gün o u 

d :a n almıslardır. Yıne ayn • 1 lan evi ziyaret etmi§ ve çocukluk 
lee al~ Partisini ve Halkevlni ve be. buft~ralan uyanmıııtır. 
ta d~:yı zty ret ebni§, yeni yapılmak. Bununla beraber on be~ yıl kadar 
Y>ll 1 n Jialkevı binasının proje ve sil b'r ayrılı§tan sonra oku. 
'' n arını tetkik bu rmuşlardrr. uzun ren 1 • •• 

Cumhuriyet Ba yu mmdıı açılma duğu mektebi ve doğdu~. e": gormek. 
töreninin 1 yra b uh ıe mllteha is otan Vekılımız halk ve 

Yapı ması beklenen um • k dan ve samimi 
m Cuınhuriyet abidesinin in.,aatı. köylillerle çok ya ın • bütfi Er 

:nr ve kullanılan malzemesini sayın bir surette temas edere . n . -
Bakanımız Yanındaki mimara tetkik zincanlıların k8:1plerlnde derın bır 
ve nıuayene ettırmi" ve kiremitlerin sevgi, sonsuz bır saygı bıraktıktan 
de Bağla-ı ğı sonra iyi intibalarla ajTJlmı§tır. ... ı anl8.§ılmıştrr. 

Uzun :tnUddettenberl memleketine 

· r ıailSikJa-r -eYinde 
ölü bulundu 

Tahsildarın ılıcadan dönen karısı 

Kocas•nın taaffün etmiş 
cesedi i e a 1 

Balıkesir (Hususi) _Bir gün ön· 
ce, bir adam evinde öIU bir halde bu
lunmuştur. 

Sabık maliye tahslldıı.rlarından o
lan arzuhalcı Mehmet bir müddet ev· 
veı karısını ve cocuklarını Dnğılıca· 
sına &öndcrmtş ve kendilerini al -
~ak Uzcrc 22 Tem. cumartesi veya 

Pazar &Unu ılıcaya geleceğini, o
na göre haıar bulunmalarını tenblh 
etmiştir. 

Aile halkı cerek cumartesi, ge
relrse Pazar gijnU B. Mebmedl boşu
na. beklemışıcrdlr. 

Onun Selmcdl~lnl gibi, herhangi 
bJr Şekilde haber de gOndermedlğlol 
görUnc iki gUn sonra yola çıkmış
lardır. 

D. Mebmedtn karısı eve gelince 
ti kapının kuttu olduğunu gOnnUş, ya
rı nında anahtar olmadığı gibi, kocası· 

n ıda görem dlğt tein asma kilidi kı· 
rarıık icerı girmiştir. 

Fakat kadın ve kendlslle blrllk· 
te eve girenler <:ok ağır bir koku ne 
karşılaşmışlardır. Nihayet, odaya 
do~ru YUrUyUnc Mehmedln gecelik 
kıy feU Ue Yerde boylu boyunca 
cansız olarak Yattığı sörUlmUş, za
vallı kndın bu, hlC beklenilmlyen 
fect manzara karşısında kendini 
kaybederek b yılmıştır. Vakadan 
derhal polfs haberdar cdllmtş. işe 
adliye vaziyet etmiştir. 

B. Mchmcdln cesedi kokmuş ve 
hnttA kurtlanmıştır. Bu vaziyet kon· 
dlstnln btr hafta kadar önce öldUtıl 
knnnntlnl vermektedir. 

ÖlUnıUn sebebi araştırılmak üzere 
dUn uıemleket hastahanesine kaldı-

] Cesede otopsi yapılmıtıtır. 
rı an 

Otopsi raporunun \'C tahkikata gö· 

bı k lnhslldarın btr hastalık -ro, sa 
ÖldU"·{] yoksa bir cinayete mi tan mı b • 

kurban gittiği anlnşılacıı.ktır. 

Eskişehirde Bir Otomobil 
K za ı 

E klşehlr (Husus!) - Bu hafta 
ç mba gUnU, ktsprUbnşında blr kl
olnlo a ır surette ynraJanmaslle bl· 
ten b!r ot mobil kıııası olmuştur. 

GtımUlclln ı fabrlkattsr Mehmet Ka· 
natlmm 54 numaralı un kamyonu 

kl:Sı>rildcn gocerken, ekmekcl Sabrl
nln dükktinı l:Sntınd()n dönmek iste· 
mfş, bu sırada dnl~ın dalgın yUrllycn 
:Mustafa adlı bir zat kamyonun nr
kn tarafından sen deli) erek tekerle
ğe çarpmıştır. Mustarnnın kamyo
nun arkasından doğru scndolenme • 
silo çarpması bir olmuş Ye zavallı n· 
dam bu sademe ile tekerleğin altına 
yuvarlanmıştır. Şoför, vaziyetten 
haberdar olmadığından yoluna de -
dam etmek istemiş fnknt orada bu
lunan zabıta memuru derhal araba
yı durdurmuştur. Knsıklarından a
ğır surette yaralanan Mustafa bas· 
tahanoyo knldmlmış, amellynt ) a
pılmış ise de, zaYallı ndıım iki gUn 
sonra ölmüştür. Hadisey() MUddelu· 
mumfllk ''azlyet etmiş ve şoför Meh
met Atman tevkif edilmiştir. 

Akhisar Spor Klübü 
Yeniden Açıldı 

Alchisar (Hususi) - Burada sene
Jcrdır sönen spor varlığmın yeniden 
ihyası için 935 senesinde resmen teşek 
kül eden ve sonradan maddi imkfinsız
lıklar yüzünden knpnnmış olan (Akh[
sar spor) klübli yeniden açılını tır. Bu 
hareket muhitte sporun canlanmasına 
mahsus derecede vesile olmuş ve genç
liği harekete getirmiştir. İlçebay Rifat 
Yenal bu teıekkUlil şimdiden kuvvet
lendirmek ve beliren il'k hevesi artır
mak için başka ltlilplerle temaslar ara
yarak gençleri Balıkesir ve Çanakkale 
gibi spor hareketlerinde ileri gitmiş 
memleket gençlerile karıılaştrrmış ve 
gençleri bu hafta Çanakkale kıyıların
da gczdirmİ!ıtir. 

Akhisar Halkevi 
ihale Edildi 

Akhisar (Hususi) - Vali doktor 
Lütfü Kırdarın himmet ve kc;yma1tam 
Rifat Yenalın gayretile biltün noksan
ları ikmal edilmiş olan Halkevi ilk ha
zrrlığı bu dc!a binanın yüzde bir is
konto ile ( 54000) liraya ihale edılme
sile neticelenmiştir. 

inşaata bugünlerde başl:ınmak üze· 
redir. Halk ve bilhassa gençlik Halk
evinin biran evvel bitirilmesini aabır· 
sıdıkla beklemektedir. 

Halk türküleri 
Akhisarda bulunan 

derleme heyeti neticeden 
çok memnun 

Akhisnr, (Kurun) - KUltür Ba. 
kıııtlığınca halk tilrkUlerini derleme • 
ğe m mur edilen mütehassıs heyet 
dilndenberi buradadır. 

Bu heyet otuz beş gilndcnberl faa. 
liyet halinde bulunuyor ve Ege vlHl .. 
yetıeı ini dola ıyordu. lşe ilk önce 
KUtahynd n ba~lanınış, sıra ile Af.. 
yon, Denizli, Aydın, İzmir ve Mnnl. 
saya g lınnıiştir. Beş kişiden mUrck. 
kep olan mUt hııssıs heyet aznsile ko. 
nuştum. Ban eunları söylediler: 

- Simdiye kadar yUz otuz yedi 
lehçe dortyüz ltmış beş tUrkU tesblt 
ettik. Her yerin kendine göre husu. 
siyetl re malik bulunduğunu gördUk. 
Bılhnssa Afyonda milli cidali teren, 
nUm ederek o eski hatıraları canlan. 
dırnn turkUJcr, D nizlide bağlama ile 
söylenen halk 5nrkılnrı, 1zmirin zey. 
bek hnv \'nriyle Manisn.da aldığımız 
(Genç O man) şarkıları kaydedilecek 
kadar kıymetlidir. 
Şimdiye kndıır altı vilftyet gezdik; 

görüyoruz ki §Chlrler bilyildilkç: h~
susiyet nı lıyor, yııni L<"hçe ve turku. 
)erdeki oriJinal hassa kayboluyor. Bu .. 
nun için büyük yerlerde oturan eski 
adamlann okuduğu parçalardan nL 
dık. Bazı yerlerde de eskiden al'liret 
hnl nde iken sonradan köylerde iskan 
edılmiş adamları buldurarak iyi par. 
çalar clde cttık. 
MUtehnssıs heyet kıymetli kUJtUr. 

cillcrimizden (tarih, dil, coğrafya fa. 
kültesi Türkoloji doçenti,, Doktor 
Tahsin Banguoğlu Gazi Terbiye Ens .. 
titüsil öğretmenlerinden Cevat Mem
duh Altar, ve Halil Bedi Yönet:gen, 
Riyaseticumhur filarmonik orkestra. 
51 şef muavini Hasan Ferit Alnar ve 
teknisiyen Riıa Yekşen'den mUte§ek. 
klldir. 

Akhisarda. diindenberl otuz beş ka. 
dar turkU ve on be~e yakın dıı lehçe 
derlemişler ve yanlarında getirdikleri 
fenni vesaitle derledikleri parçaları 
ayni zamanda halka dinletmişlerdir. 

rutehassıs heyet bugün bumdan ay. 
rıla('nlt, Soma.da da tetkikler yaptık. 
tnn sonra Balıkesire geçecektir. 

( Kısa haberler ) 
.-l-n h_i_a_rlı_r_'1_ck_ı u--=-b-ug-:il:-n:-l~-r7d --;l-mıirc 

giderek Ç:ım Ilı tuzl ~ında tetkiknl }'npa. 
caktır. lktıStll 'ekili d 11ğustos başında 
şehrimize (Ockrek lz~lrc .,,idecck~ir. Doş
Hkil nnınınn serSi) i ıktısat 'el llınln ac
m:ısı mulılrmeldlr. 

• Romnnyndnn cllrllccck g6cmenler 
tein bugfin bir vaput' '.K~stencC)e hnre
ltct edecektir. 

• Troıın oy gecen caddelerin günde altı 
kere sul nmasına korıır \"Crilmişllr. 

• Köylerde elektrik \'C rndyo ıeslsııtı 
vQcmle setlnnek :!cin çolışmıı ı dahiliye 
vcklletl tıırofından vllfıyetlere tebııa dil
miştir. 

Bu arada. k6y meydanlarında birer 
rad~·o hulun coktır. 

• Ltıstik snna)ıi ne meşgul tüccarlar bu
silnlercle AnkRMI) a blr he~ et göndererek 
ıa~ıık Uzerlndcki ..erginin aıallılmasmı 
i<.th crrklerdir. 

• Otobils ve otomobillerin nelik mu
ayenelerine on beş a~ıstosta b:ışlanmıısıno 
karar 'erllmi tir. 

• llııh atn meye n~kın olıırnk lnşnnt 

)&pan kalfnlora bir sene inş111t ruh ntl)e
s1 ,·erllmeme ine knrnr verHmlştJr. 

• t tanbul sUmrOklerl bıı~müdilrü Hay 
Mustııfıı Nuri Anıl, Dcnlzbank limıın işlel-
m dlrcktôru B. JJanılt Sıırııcoğlu 'c güm· 
rük mulı fnz mfidurfi B. llusnüden mü
reklwrı bir heyet dün ')eni nlınnn su 
tan 1 rını grıınlşlc.rdir. 

Zahire Borsası 
29· 7-939 

Bu~day )umuşak 5 35 .. r.ert 
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Tirtık ın.ıl 108 - 115 -
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Beylerbeyindeki cinayet 
Karısını 20, kayna asını 18 
yerinden vurara ö dürdü 

Evvelki gUn alcpm üzeri Beylerbe
yinde feci bir c.inayet işlenmiş, karı

sının kendi ini aldatmasına kızan De· 
nizbank yolcu salonu amelclerlnden 
İsa Tak§eref, karısını 20, kaynanasını 
da 18 yerinden kama ile yaralayarak 
öldlirmüştür. 

İsa Takşcrd, dıtn cürmü meşhut ka
nuna göre muhakeme olunmak üzere 
hakkında hazırlanan iddianame ile he
men ağır ceza malıkemesine ecvkedil
miş ve saat 16,30 da muhakemesine 
ba lanmıştır. 

Katilin duruşmasında evvelA okunan 
iddianameye göre, 1sarun kansı ve kay
nanasını öldürdüğü me cut delilerle 
sabit göriılüyor ve kansını i§ıkı Hak
kı ile birlikte yakalayınca kendisine 
hakim olamayarak cinayeti işlediği yo· 
lundaki ifadesi ise Hakkının o saatte 
başka bir yerde olduğu tesbit edildi
ginden doğru bulunmuyor ve kendisi
nin 450 inci madde ile öllim cezası ve· 
rilmek sureti:ıde cezalandırılması iste
niyordu. 

tddianamenın okunmasından sonra 
reis, katil haya cinayeti naS.Jl ve niçin 
işlediğini anlatmasını söyledı. 

Kısa lY.>ylu, pos bıyıklı, ayağlnda 

beyaz pantalon bulunan katil lsa, so

ğukkanlılıkla vakayı şöyle anlattı: 

- Nişantaşında Meşrutiyet mahalle
sinde otururum. Sadiye ile 6 sene ev
vel evlenmiştik. Kendisi nik5.hlı ka
nmdır. 1ki çocuğumuz oldu. Bundan 
bir buçuk ay kadar evvel benden kaç
tx ve Beylerbeyinde babası polis Ra
minin evine gitti, geçenlerde karımın 
Hakkı adında BWbülderesinde oturan 
birisi ile metres ya~adığını duydum. 
Hemen Usküd.ar müddeiumumiliğine 

müracaat ederek, haklannda zina da
vası açtım. 

Geçenlerde altı gUnllik bir mezuni
yet almıştım. Dün rkadaşım Kbım 

He 'Osküdara geçti~ :Katımın t\iine 
gittim, yoktu. 

Sonra merkeze giderek karnn ve 
Hakkı aleyhlerine açtığım davanın tah
kikatının bitip bitmediğini sordum. Da
ha bitmediğini söylediler. Bunun üze
rine: 

- Ynnrma iki polis memuru, verin 
gidip kendilerine bir cürmU meşhut 

yapayını dedim. 

Bir at sunra gel, dediler. Arkada
tım ile ~ktık, ıöyle bir gazinoda otur
mak ve sonra da sinemaya gitmek üze
re sfızlc:ıtik, 

Ak§lm olmu tıı. Ba larbaşına doğru 
geze geze gidiyorduk. Bu ara tepenin 
üzerinde bir kıdın:n oturduğunu göJ:1o 
dilm. Yanına yaklaşarak baktım. Bu 
kaynanam Semiha idi. Kanını sordum. 
Şaşırdı. Bu sıra:fa ağaçların alhndt 
karım Sadiye ile Hakkının yanyana 
o urduklannı g6rdUm. Bağırdım. Hak
kı beni görünce birden dini arka ce
bine atarak tabancasını çıkardı: 

- Yanımıza yakl şma, yoksa yaka 
nm, dive bağırdı. Ben: 

- Ne korkuyorsun, be, dedim, bak 
elimde ıil!h yok. Bombo§ geziyorum, 
Hakkı inanmadı. Ve karımı blrakarnk 
arka arkaya kendini kcllaya kollaya 
tepeye do~ru gitti. Sonra birdenbire 
dönerek varhızla nşağıya knçtı. 

Bu sırada kaynanam Semiha da ya
nmur:a gelmi ti, ben karıma: 

- Maksadınız nedir? İki çocuğumuz 
var, utanmıyor musun? !dedim. 

Karım, kızdı, ağzına gelen,i söyle
meğe ba ladı. Bu arada: 

- Sen ne yapsan ben Ha'kkı ile met
res oturaca~ım. Aleyhimize zina dava
sı açmışsın nihayet Uç ay hapis yata
rım, nma çıkınca yine Hakkının olaca
ğım, dedi. 

Kaynanam da: 

- Haydi gelin, bu iş burada hallol
maz, gMelim de kocam Rami halletsin, 
dcıdi. 

Ben: 

- Kaynatam böyle itleri sevm z, 
dedim. 

İkisi birden bana, a ıılanna geleni 
söylemeğe baıladılar. Artık kendimi 
kaybetmiştim. Bıça ı kınından &yırı
rak rastgele aapladım. ikisini de öldür
düm, fakat o aırld& kenldimdc de il
dim.,, 

Katilin sözleri bitmişti, alnında bi
riken terleri mendilini çıkarıp ildi. 

Emanet dairesinden kansı ve kayna 
nasını öldürdüğü kama getirilmiştL 

30 santim boyunda kılıflı bir kama 
idi. Kmıridan çıkarılınca oluklu yilzUn
de birçok kan izleri olduğu görüldü. 
Reis kamayı göstererek: 

- Bununla mı öldürdün, dedi. 
- Evet, ama kaç defa sapladığımı 

bilmiyorum. 
- Her zamnn taşır mı idin? 
- Arada sıralda taşırdım. Dört sentı 

kadar evvel bmire gitmiştim, onda 
bir arkadaşım hediye etti. 

Muddeiumumt Ahmet Remzi: 
- Kama, yeni alınmışa benziyor, 

kılıfının kadifesi bunu isbat ediyor, 
dedi. 

Katil: 
- Hayır eskidir, Yalnız kılıfını ye

ni yaptırmışt1m. 
- Cinayeti i lediğin gün pazar de

~ildi. Sen amele in, ne için Beylerbe
yine gittin? 

- Alb gUn izin alınııtım, gidip tah· 
kikatı ögrenmek istedim. 

Bundan sonra katilin müddciumu
miliktc verdiği ifadesi okundu, katil 
burada: 

- lşittiğime göre knrım Sadiye po

lis Raminin oz kızı değilmi§ ve kayna
tam kendisi ile mllnasebette bulunu
yormuş,, diyordu. 

Tıbbi adli raporlan okundc.ktan son· 
ra mUddciumumI Ahmet Remzi ıöz 

alarak iddiar.ıımesini söyledi: 
"- Maı.nun İsa karısı Sadiye ile 

kn. nannsı Gemınayı öldilrmckten suç
lu olarak cilrmil meşhut kanun.ına gö
re mtıhkcıneye verilmiştir. 

Cürmü meşhut kanunu bu gibi du
ruima ahkikatının süratle bitlrllme
&ini limirdir. Okunan evraka ve iddia
nameye ,göre ise, İsaya ait duruıma
nm hemen bitirilmesi imkAnsızdır. 
Tahkik tta incelen tek baıı noksanta
nn mevcut olduğu glSrUlmcktedir. Bu 
noksonla ı birer birer ayıycnım: 

1 - Matnun 4SO inci madde ile 
mahkemeye v rıldi i ve id mı istendi· 
gi halde dosya içinde matnuna ~it hü
viyet cUr:danı v yn kayıt sureti mevcut 
delildir. 

2 - Maznunun sabJ'kası kaydı da 
yoktur, 

S - ölen Sadiye maznunun karısı 
ve Semiha da kaynanaaı ol:ırak g · te· 
rildiğl halde, nikfilı k yıtlan tcıbit 

olunmamıgtır. 

4 - Maznun doıya içinde bulunan 
arzıhali ile daha evvel kansı SacLiye 
nin poli Hakla ile zina y ptığıru ve 
milddcaleyhin hnstnlık aldığını iddia 
cttigi hald bu tahkikat tek mmill et
tirilmem! ve Hakla ile ölen Sadiyenin 
iddia edildi i gibi zUhrevt hastalı a 
mliptel bulunup bulunmadıkları da 
tc bit olunmamıştır. 

5 - Suç Jeti olduğuna göre gön· 
derilen ve dosyn içinde bulunan bıçak
ta lekeler görilldil il halde bunlann 
kan lekesi ve bilhassa insan kanı olup 
olmadı ı tayin ettirilmemiftir. 

6 - Maznun mildafaaarnda polis 
Hakkıyı hıdiıe mahallinde kanıt ile 
birlikte ctunır gördüğünü aöyledifi ve 
Hakkının da o saatte ba§ka yerde bu
lunduğu iddian medc yazılı olma&ına 

(l.Alt fon saytarı ~rlnhı): 



O--AU.KUN~~~~;:.:::::::::=;::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::;:::~;;:::~:;z:;:~:=::=:::::~~;;;;~~~:=-;;--=-;--;-=:-------::--=~~-;:========::::::::;::::::::===~ 

Kütahya deresi taştı Hüklimetimizin Giritteki isyan Çin-Japon h 
yeni bir 
safhada 

15 evi sular bastı, 9 yaşında bir kızı insaniyetperver (IJ•t tam/>~) 
seller götUrdll bJ•r hareket•I murekkep sll&.hlı bir grup. dun gece 

Ankara 29 (Telefonla).
_ Kiltahya ba Glritte Hanya şehrine girmiş ve 

smıştır. Kütahyaya bir sat mesafe-
,..,,. Dahı'lı'ye VAkaAleti'ne gelen malr.--_ ki k' k şehri işgale muvaffak olmuştur. Bu 

tah ÇI ne k Olera aşısı manasız delice hareketin sebebi ve ....... "' uu14 e ı Akçu öyüniln de bir kısmını sular 
ta göre Kil yaya son gilnlerde ya- kaplamış, dokuz yaşında Fatma ismin- hedefi daha henUz malflm değildir. 
ğan şiddetli yağmurlardan dolayı şehir de bir kızı seller sürüklemiştir. Kiltah- uRoderlyor • • fit u UZ Meseleden haberdar edilen Başve-
ıçınden geçen dere taşmış, 15 evi su ya valiliği dereyi temizlettinr.ektedir. Ankara, 29 (Telefonla) _ Millet. kil Metaksas, derhal kara, deniz ve 

Halayda kayıt sükun içinde 
Antakya, 29 (A.A.) - Anadolu A. 

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
Kayıt işleri devam etmektedir. Hiç 

bir hadise vukubulmamıştır. 
Evvelki gün SUveydiyeye yaptığım 

bir seyahatte evvelce Türk listesi 
aleyhinde görülmemiş bir şiddetle 

propaganda ve tedhiş hareketi yapmış 
ve daha doğrusu yaptırılmış olan Sü. 
veydiye alevilerinin bu defa nahiyele. 
)erinde büro açılmamış olmasına rağ_ 
:men kendiliklerinden Antakyaya gl. 
derek Türk kartı aldıklarını öğren. 
elim. 

Alevi eşrafı nahiye müdürünün ya. 
nmda yaptıklan beyanatta, evvelki 
menfi hattı hareketlerinin büyük bir 
tazyik ve tedhiş eseri olduğunu, şim. 
di ise tamamen serbest olduklarından 
hakiki arzularının tecelli etmekte bu. 
lunduğunu teyit ve bir de1il olmak iL 
zere de Silveydiye çarşısında şapka 

kalmadığından Beruttan 500 şapka 
eipariş ettiklerini il!ve etmişlerdir. 

---o-

Başvekil 
Dün Numan Menemenci

oğlunu kabul etti 
Hariciye Vekaleti umumi katibi Nu

man Menemencioğlu bugün Başvekil 

tarafından kabul edilmiştir. Numan Me
nemencioğlu Başvekilimize Berliride 
müzakere ve imza edilen ticaret anlaı
ması h~kkında izahat vermiştir. Baş
vekilimiz, Numan Menomencicğlunu 

öğle yemeğine alıkoymu~tur. Mütea
kiben Başvekilimiz, beraberlerinde Nu
man Menemencioğlu olduğu halde Dol
mabahçe sarayına gelmişlerdir. 

Atinada komoolst 
teşklUltı 

Atina 29 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Temizleme hareketine devam elden 
polis, Troçkist entcmasyonalist bir ko
münist teşkilatı keşfetmiş, on kişi ka
dar elebaşıyı tevkif eylemiş ve mühim 
miktarda vesaik bulunmuştur. 

Gazeteler, metodik bir surette ya
pıaln silkun ve nizamı temin eden te
mizleme eserini memnuniyetle tebarüz 
ettirmektedir. 

YUNAN BALIKÇILARI 
İzmir 29 (Husı..si) - Ceşmede kara 

ıulanmızda avlanan beş Yunan balık
çısı yakalandı. 

rağmen bu cihet tahkikatla tesbit edil
memiştir. 

7 - Maznunun sureti ifadesine ve 
okunan evraka göre suç kasaba hari
cinde ve kırda işlenmiştir. Bu mahal
lin belediye sınırı dahilinde olup olma
dığı evrakı tahkikiyede gösterilmek 
icap ettiği halde gösterilmemiştir. 

Cürmil meşhut kanununa göre, an
cak belediye hududu dahilinde işlenen 
ıuçların tahkikatı yapılabilir. Bu iti
barla bu cihet de noksandır ve kanu· 
nun emrettiği veçhile bu noksanların 
ikmali ve kanun hükmünün yerine ge
tirilmesine maddeten imkan yoktur. 
İ§in tahkikatı umumi hükümlere gö
re yapılmak caizdir. Bu yolda tahki
katın ıkmali için dosyanın müddeiumu
miliğe geri çevrilmesine ve suçun ma
hiyeti nazara nlınarnk suçlunun tevki
fine karar verilmesini istiy:ırum . ., 

Bu talebi ve sebeplerini nazara alan 
heyeti hakime, kısa bir istişareden 
sonra isteği kabul etmiş ve suçlunun 
tevkifine karar vererek, tahkikatın 
tekemmül ettirilmesi için dosyanın 
müddeiumumiliğe geri çevrilmesine 
karar vermiştir. 

Dava da bu suretle cürmü me§hut 
kanunu hükümlerinden çıkmıştır. Ka
til İsanın umumi hükümlere göre tah
kikat ve duruşması yapılacaktır. 

Suçlu iaa bu karara memnun olma
mıt w: 

9 evıaı 
izmlrln Atatilrk gllnil 

izmir 29 (Hususi) - Dokuz ey
llıl kurtuluş günü 1zmirin "Atatürk,, 
günü olarak kabul edilmiştir. Bu se
ne emsalsiz tezahürat yapılacaktır. 

--o-

Atatürkün 
Annelerinin 

kabri 
lzmir 29 (A.A.) - Atatürkiln an

nelerinin medfun bulunduğu Karşıya
kada Soğukkuyuda Osman paşa mezar 
lığındaki kabri etrafında kurulacak 
park ile yapılacak yeni bir makber 
mevzuu hakkı~a mimar mlitehassıı 

bay Gotye hazırladığı plaru belediyeye 
vermiştir. 

ilbay Fazlı Güleç ve prbay Dr. Beh
çet Uz tarafından tetkik edilen bu 
plana göre makber somakiden yapıla
cak ve etrafındaki park da en zarif bir 
şekilde vücuda getirilecektir. inşaata 

yakında başlanacaktır. 

--o--

Filistin 
Arap ve Vabudller 
arasında taksim 

edildi 
Kudüs, 29 (A.A.) - Tillkarm ve 

lJalkiyek yolunda iki Arap sllA.hla 
öldürUlmilştur. Nablus mUslUman 
l}ehrlnde 4 kadın bir bomba ile ya· 
ralanmıştır. Blr Yahudi otobüşUne 

atılan bir bomba ile bir Yahudi ka
dıDı yaralanmıştır. 

BUtün Filistinde geceleri sokağa 
çıkmamak yasatı de,•am etmekte· 
dlr. 

KudUs, 29 (A.A.) - lnglllz maka· 
matı, Betleem polis merkezinin ta. 
arruza uğramış olduğuna dair olan 
haberleri tekzip etmektedir. Yalnız 
bir devriye ııe tethlşçilerden mU
rekkcp bir çete arasında Betleem 
civarında bir müsademe olmuştur. 
İki poıte memuru yaralanmıştır. 

Dün Filistin yollarında birçok ta· 
arruzlar vukua gelmiştir. Tethlş· 

çiler. Nablus - TUlkerlm yolunda bir 
çok köprüleri berhava etmişlerdir. 

Raslcn yakınında beynelmilel de
mir yolunun raylarının çivlleri sö· 
külmüşUlr, 

Londra. 29 (A.A.} - Mısır Başve· 

klll Muhammed Mahmud Paşa mUs
temleke nazırı tarafından kabul e
dilmiştir. Sanıldığına göre Mısır 

Başvekili, B. Malkolm Makdonalda 
Filistin meselesinin halli yolunda A· 
rap dUnyasının bazı tekliflerini rnev· 
zuubahis eylemiştir. 

Bu münasebetle politik mahfiller
de Filistin meselesi hakkında teba
rüz eden hassasiyet şu merkezdedir: 

ln~"ltcre hükumeti, Uç aya kadar 
Yahudi komisyonunun vereceği pra· 
tik teklifleri nazarı dikkate alarak, 
manda altındaki Filistin arazisinin 
mukaddes makamları lngiliz man· 
dasında kalmak iizero Arap ve Ya
hudi mmtakalarına taksimi pltınmı 
tatbike artık azmetmiş bulunmak-
tadır. 

-0--

0rdu Mensuplarının 
Terfi Listesi 

ler Cemiyeti hıf.zıssrhha idaresinin ta.. hava ordusundan kuvvetli bir mUf· 
lebi üzerine Çinde hüküm süren kole. reze gönderilmesini emretmiştir. 
raya karşı tatbik edilmek üzere An.. Giridin diğer aksamında sUkftn 
kara merkez hıfzıssıhha müessesesi hUkllm sürmektedir. 
tarafından bir milyon santimetre mi. Başvekll, Girit halkına hitaben 
kabı kolera aşisı gönderilmek için i. aşağıdaki beyannameyi neşreyle-
cabeden hazırlıklar yapılmaktadır. miştlr: 

Yüz bin santimetre mikabı bu hal. Mlııt kalkınma eserine faallyetle 
ta zarfında gönderilecektir. Hükfune. devam olunduğu bir zamanda, sil!h
timizin bu insaniyetperver hareketi ıı Asiler, Hanyaya girmişler ve şehri 
Milletler Cemiyeti mahalilinde şük • işgal etmişlerdir. Meşru nizamın 
ranla karşılanmıştır. galebe çalması ve Girit halkının hu· 

Haber aldığıma göre Ankara mü. zur ve sUkünunun temin olunması 1· 
essesesinden baş).;a Belgrad, Zağrep, tin bUtiln ·ıtasıtalarla Aslleri yoket-
Prağ ve Vareova enstitüleri de Çine meye kat'l surette azmeylemlş bulu-
kolera aşısı vermeğe muvafakat eL nuyorum. Girit halkının va.tanper· 
mişlerdir. ver hissiyatına ve bana karşı gös· 

Avam 
kamarasında 

(lJ at tarafı l incide) 

KömUr götürmekte olan bu vapur, 
26 temmuzda alçaktan uçmakta o
lan bir tayyarenin taarruzuna uğra
mıştır. Şimdiye kadar gelen haber· 
ler, lstlyerek ve şuurlu bir tarzda 
yapıldığını göstermektedir. 

Bilhassa Bayan Ratbon hüktlmet 
mUmesslline aşağıdaki suall tevcih 
etmiştir: 

Bu hUcumun şuurlu ve istlyerek 
yapilmış olması keyfiyeti nazarı dik· 
kate alınırsa, başvekllln ve harici
ye nazırının yakınlarda vermiş ol
duğu ihtarlar, her hangi blr hare· 
ket yapılmadığı takdirde, hUktlme
Un şerefine büyUk bir darbe vurmı. 
yacak mıdır? 

D. Butıer, şu cevabİ vermiştir: 
Gandia limanı bir lnE;lliZ kum

panyasına kiralanmış olmakla bera
ber gene lspanyol arazisi dahlllnde 
bulunmaktadır. Bu limanı mUda· 
faa için İspanyol toprağına girersek 
harbe karışmış olacağız. Halbuki 
biz, bunu istemiyoruz. 

Amirallik sivil lordu da, diğer 

muhtelif suallere cevaben aşağıdaki 
izahatta bulunmuştur: 

lnglllz donanmasına verilen tali
mat, hUkfımetln politikasına muta
bık bir mahiyet nrzetmektedlr. Bu 
Polltlka da 1n~llz gemllerlne, kara. 
suları dahilinde değll, fakat kara 
suları haricinde her türlü himayeyi 
vermektedir. 

Londra, 29 (A.A.) - Başvekil B. 
Çemberlayne, bugün Avam Kamara. 
sında, Valanslya limanında bir ln· 
glllz gemisi içinde ademi müdahale 
komitesi müşahidinin ölUmU ne a
lAkadar, birçok sualler sorulmuştur. 

Çok sıktştmlmış olmasına rağ

men Başvekil ancak aşağıdaki beya· 
natta bulunmuştur: 

Evvela., bu husustaki gazele ha· 
berlorinin resmt teyidini daha almış 
değilim. Maamaflh derhal bu me
sele hakkında mufassal bir rapor ve
rllmesinl talep ettim. Saniyen, bu 
mesele, hassatan İngiltere hUkume· 
tini değil, fakat ademi müdahale ko· 

\ 
mltesinl alAkadar eylemektedir. Ffi-
vakl, bu komitede Aza bulunması 
sıfatlyle İngiltere, komitede tem
sil olan diğer m111etler gibi, m_ese
leclen endişe duymaktadır. Şurasını 
kabul erteril\l ki, eğer ademt mU· 
dnhale komitesi mUsahlpleri vazife
lerinin icrası esnasında ölilm tehll
kesine maruz kalırlarsa, bunların 

\"RZi felerlnl yapa bilmeleri gayet 
gliçleşecektlr ve bu mesele, önlen· 
mesi laztmgelen bazı karşılıklarla 
yol açacaktır. 

--0--

iptidai Maddelerin 
Gümrük Resmi 

Ankara, 29 (Telefonla) - lptidai 
maddeler tenzilat cetvelinin yerine 
kaim olmak üzere hazırlanan karar. 
name Vekiller Heyetınce tasdik edil. 
di. Kararname esaslarına göre iptidai 
maddelerden bazılarının gUmrUk re. 

terdlğl ltimat nişanelerlne güvene
rek, bUtUn Glrit halkını, !sileri her 
tUrlU yardımdan mahrum bırakmaya 
ve Elen milletine Giridin mUtesa
nlt bir surette mlllettn heyeti umu· 
miyesl yanında yer almış bulundu· 
ğunu göstermeğe davet ederim. Bll
tUn Yunanlstnnda mutlak bir nizam 
ve sUkf1n hUkUm sürmekte ve bUtUn 
mnıet hükumetin yanıbaşmda yer 
almış bulunmaktadır. 

Atlna, 29 (A.A.) - Girit vallsl 
muavini Merkellos'dan, Hanya hldi
seslnln daha ilk dakikalarında alı· 
nan haberler, Ada halkının bu de· 
ıtce hareketi takbih ettiğini, hUktl
met yanında yer almış bulunduğunu 
ve resmt makamlara. yardıma hazır 
olduğunu blldlrmekteydl. B. Me
taksasın Girit halkına hitaben neş
rettiği beyanname, her tarafta hn· 
ktlmet lehine yapılan tezabllrat ara
sında, kıraat edilmiştir. 

Atına, 29 (A.A.) - Girit vall&l, 
Hanyada nizamın yeniden tesis o
lunduğunu ve dağıtılan lsllerin eeh· 
ri terkettığtni Başvekile telgrafla 
bildirmiştir. BUtUn resmt binalar, 
yeniden hüktlmet makamlarının eli

ne geçmiştir. 
Atlna, 29 (A.A.) - Atına Ajansı 

bildiriyor: 
BUtUn gazeteler, bastırılmış olan 

Ha.nya hareketini şiddetle takbih 
etmekte ,.e bütiln Yunanistanın hep 
birlik olarak heyecanla -' ağustos 
1936 tarihi gUnUnUn ikinci yıldönil
mllnU kutlulamağa hazırlanırken, 
bUtUn memleket tam bir ka]Jtınma 
halinde ilerlerken ve Girit halkı da 
dahli olduğu halde bütün Elen mil
letinin içten tezahUrlerle mlllt hU· 
kumete bağlılığını gösterirken yapı· 
lan bu hareketin yalnız dellce de
ğil. fakat ayni zamanda caniyane 
olduğunu tebarUz ettirmektedir. 

Gazetelerin, bilhassa kaydettikle
rine göre, çok kUYYetll olan ve bll
tUn millet tarafından tasvip edllmlş 
bulunan hükümct, memlekette ni· 
zam ve sUktlnetl temin eyllyecek va
ziyettedir. 

Hanyadan gazetelere gelen ha
berler, komUnist unsurların balen 
kaçmakta olan lsllerle plrleşmlş ol· 
duklarmı bildirmektedir. Şehrin ka-
pıları, askeri kuvvetlerin muhafa
zası altındadır. Şüpheli görUlen her 
şahıs derhal tevkif olunmaktadır. 
Asiler, ilk tayyareler gözilkUr gö· 
zükmez derhal dağılmışlardır. 

Bütün haberler Hanya halkının 

tısllere karşı aleyhtar bir vaziyet 
almış olduğu ve bunlnrı cani teldk· 
ki ettiği hususunda mUtteflkUr. 

Son ha berlc'r şu tarzdadır: 

Bu dakikada IIanya ve bUUln Gl-
rit halkı. samimi ve heyecanlı teza
hürlerle milli hilkumete bağlılığını 

ifade etmektedir. 

Maretal Ankarada 
Ankara, 29 (Telefonla) - Mareşal 

Fevzi Çakmak bu sabah lstanbula 
geldi. ~nel Kurmay. Milli Müdafaa 
erkanı ile generaller ve mebuslar ta
rafından karşılandı. 

Ankara, 29 (Telefonla) - Ziraat 
Vekili Faik Kurtoğlu ve Sıhhat müs. 

( U ata tara!• ı 
k6meti ise eski bir muab 
nat ederek kendi elinde b 
rltadan başka bir şey ~.utdPQ1 
m bildirdi. Bu vaziyet 
Çin topraklarında büyük bit 
meşgul olan Japonya ayni 
Sovyet Rusya ile ikinci blt 
mak tehlikesini düşündıt. 
Rusyanın hareketini kabııl 
le beraber şiddetle muka 
ten de çekindi. Bu arada J 
Moskovaya ültimatom ~ 

dair çıkan rivayetler To 
hal tekzip edUdl. 

Bu \"'aziyetin eheınmiye 
etmek için Japon ordularıo' 
harp eden Çin kuvvetlerini' 
ler tarafından görclilj:';U 1 
da hatırlamak icap eder. 
kin Çinde idare ettiği Jro 
bassa Rusya tarafından al 
yareler ve harp mUhfmın• 
sinde bir senedenberi JapO 
şı mukavemet etmektedir· 
manlarda bn yardımlara 
tarafından Fransanın ya 
inzimam etmJştlr. 

Japonya Çin<l.c bUyUk Jd 

çlndedlr. Sovyet Rusya b1l 
yor. Çine harp mühimnıatJ 
reler Termek suretiyle ')' 
masma karşı .Japonyanm 
hal'Ckette bulunamamns1 b• 
lAtı açığa vurmuştur. no 
Sovyet Rusya ile beraber Çi 
faati bulunan diğer devJctl 
bir hareket fırsatı bazı:rl 
zamandanberi Çine karşı 
har etmekten geri durınaf 
terenin Çankayçeke yardııll 
mesl ve bu vaadin Bnşv 
dan açıkça Avam Kamar 
de edHmcsi Çinde Japon)' 
radığı mtişklllAtı bir kat 
rarak bu memleketi Avruıı' 
lerl ile bir anlaşma yolun• 
p1An dalretıılnde blr harek'el 
ğına hllk:molunabfllr. 

Hakikat halde dört yUS 
7on nllfnshı kocaman çto 
askeri kuvvetler ile ba~t 
gal etmekte Japonya için t 
lunmadığı gtbl l?ir meni~ 
tur. Çankayçek adını adıdl 
kllerek gerilla harcketlll' 
etmek istedikçe her vakit 1' 
mağltıp edecek değil. faıca& 
racak, yıpratacak lrnl"Vctıet 
tır. Avrupa devletlerinin 
lerl de Çankayçekln bu ]c11 

yardım etmektedir. 
Şu halde Japonya fçln 

nln yeni safhasında sUrat11 
vermek lAznngcllyor: Dn 
harblnde teca,;ızt vazJY 
dafUt vaziyete geçmektir; 
için asgari kuvvet 110 ınUd 
nahllecck bir harp cephesi 
ttr. Rlr taraftan da Avnı~ 
rlyle anlaşma yolunu araJ1l 
si t.akitirde Çin harbi Ja.J 
gUn geçtikçe tehlikesi bU 
lan bir yara olacııktır. 

-0--

Muayene o 
(Üst tarafı 

lan bu eserler halkevlerinlD 
de ker.dilerine rehberlik 

Diğer taraftan halkevıeri 
letilerek poliklinik şeklinde 
ayene odası açılması ve J:7IJ 
halkın ayak tedavilerinin 
ihususunun temini de aytl 
edilmiştir. 

Partinin tertibile geçen 
versite profesör ve doçenti 
kara ve lstanbulda verditf 
ransların bu sene Adana. 
Konya vilayetlerine teŞJJlil 
kararlaşrııştır. 

Bundan başka köy oda 
JUye yarar bir eekilde JcitB 
cehhez birer kUçük :ırutUP11 
ve bu mevzularda kitaplar 
rak bu kütüphanelere · 
kararlar arasındadır. 
• Bu mevzular arasında. 
yetlcrin Partiye bağlllık 
havi müracaatleri gözden 
bunların da Partiye bağl 

- !~i uzatmayın, ne ceza verecekse
niz verinb de kurtulayım, diye söyle
nerek dışan çıkmııtır. 

Ankara, 29 (Telefonla) - 30 Ağus. 
tos Zafer ve Tayyare bayramında ter_ 
fi edecek ordu mensuplannm terfi 
cetvellerinin hazırlığına bir Ağustos. 
ta başlanacak, 20 Ağustosta Yüksek 
tasdike i\ttiran edecektir. Milli Müda_ 
faa Vekaleti terfi cetvellerinin tanzi. 
mine müteallik ilk hazırlıklara baş. 
lamıştır. .. simleri indirilmi§tir. te§an Asını f.stanbul& gittiler. • J 8WIU tetkike ba§l,aiımlatJt" 



Hay".laı 11 şada yapılaca it kısmı azd.mı <.teuıır fe'/kanl geclt 

nşası kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 
ı - Bu inşaatın keşif bedeli 461 000 liradır. 
2 _ istekliler bu işe alt şartname ve sair evrakı de,·Jct demir yolla. 

nın Ankara Haydarpaşa. Sirkeci ve znelerlnden !?3 lira mukablllnde ala· 

lllrlcr. 
3 - Eksiltme 10-9-938 tnrihlnd e cumartesi gUnU saat 12 de Ankarada 

evlet demir yolları yol dairesinde m crkez birinci komisyonunca yapılacak· 
r. 

4 E 1 bilmek irin ı steklllerln teklif mektupları ile blrıtk. - kslltmeye g re .. 
ne; ~ıdn yazılı teminat ve vesalkt ayol giln saat 11 re kadar komisyon re 

Wiıı t()\dl etmiş olmaları JAzımdır. 
A - 2490 sayılı kanunun ahkAmı na uygun 22190 liralık muvakkat le· 

in t. 

B - Bu kanunun tayin ettiği ve sikalar, 
C - Nafıa Vek!lctlnden musadda k mütC1ahhldllk ,·eslkıuıı. 
5 - Paııa tafsllAt sımak ıstey~n Jcrln Devlet demir yolları yol daire. 

lnr- "''ıra C2fi95) (4705) 
·<'ant etmeleri. 

inşaat ilanı 
~ ii mtar Hank Umuoı MUdUrlUğUnden: 

l - lzmıtte kAğıt ,.
8 

sellUloz fab rlkaları mUştemllAtından kantin bl-
ası saraJ ' il mUdU rl:ret binasında lAboratuar kısmı tev· 
1 e methal binası e • k 11 • kon 
atı inşaatı \'&hldl flat esasiyle ve kapalı zarf usullyle e s tme,e . 
uştur. işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 92252.49 liradır. 

2 - Ek1ı1Jtme evrakı beş lira mu kabilinde Sümcrbnnk inşaat şubrsln· 
en a lınabııı r 

3 · ı u o aat 12 de Ankarada 
- Eksiltme 6 Ağustos 938 cu martcs g n 8 

mcrbank umum mUdUrlüğtlnde yapı Jacaktır. 
4 - Muvakkat temtnat miktarı 5870 liradır. 
6 - istekliler ihale gUnUndeo en aı llC gUn ev\•el SUmerbıı.nk inşaat 

ubeslne g<'lerek kanun, hastahane, gazino ve otel gibi nrı;arr 60.000 lira 
ıyınetınde tek bir bina inşa ettikleri 'neı dair yedlerlnde bulunan \'esik al arı 
raz cıt b ı.wl ınt1aatın bir liste· mr e \(" hu ann kadar yaıınıış oldukları er n 
nı \ erınc~o ve bu işler hakkında aldıkları .. ·esalkl gösterrneğe ''e hu bu

u ta klınıerdr-n mnlfımnt almabilece ğinl ,.e hangi bankalarda muamelede 
luncıuınnrını hlldlrmE'ğe me<'bur durlar. Banka yapa<'ağı araştıroıala

n netı<'Nılne gttre istekliye sözU geçen C'kslltmeye iştirak edcbılmcsl için 
ab dr-n • ı b ttl 'ee knyı '"erip ,·ermem ekte ser es r. 

6 Tekıır mektuplarını havi zarflar kıı.palı olarak thııle gUnU saat 11 
kacl r ına'·b k da SUmer bank umumi muhnberat şu· 

1 
r\ uz mukablltode An ara 

il rııu~ilrluA-llne teslim erlllmlş ola-caktır. 
Po ta ile ~C\nderllecC'k tPkllflcrln nihayet ihale saatinden hlr saat ev· 

eıı ' kııdar k 1 •ekllde kapatılmış olmıı.eı IAzımdır. 
R(llmiş ve zarfının anu n ,. 

7 - nu ı dlıı.t ilteahhidc \'ermek hakkını muhafaza n11an tı banka dile ~ m 
(2660) (4800 

er~ NleKtep~ere Maaşlı 
öğretmen aranıyor 

1 - Kırıkk 1 .., 11 at, ise sine rı.>ıt.~l.)tt, .t;11'lu1;1ui Aakerı orta o. 
ahı Asktır ~u ~ , 

~una rl.>azf)e, tabii IJlmler, Konya Askeri orta okulu ile Ankara Uedlk 
Eı b buıırı 

1 1 a birer rı~aztye öğretıııeııl almaraktır. 
aına orta o rn un J 

2 - lstcklıJerden· kUllUr öğretın eni olanların \C)ll ÖJ:ıltıtuıeııllğe ka 
nı hlı) ll b 1 • nurla rrnın ıuülıtesev bakları göıönUııe alın 
k u unan de't let meı 

a 1 tile 30 :40 ıtra aaU maaş. 
\ Uksek ok 

1 
d olup yeniden ilk rııeıııurl)cte gcı;;eccklen 

b u oıeıunlurın an 
arcm 12 dereceden maaş verilece ktlr. 
3 - Öt;retuıenlık için başlıca şa ı t:ar şunlardır: 
A) ögretıııenllk kanuni vasıf ve ebllyetlnt balı olmak yani (Lise ıcın. 

Dhcrslte riya 1 d ukse k mUbendlı mektclJlnden \'eya yuksek 
ı ye ışubesln en, )' 

retııı"n okulu riyaziye şubesinden mezun olnıak.) 
Orta mektepler itin: Yukarıda yaırlı D<: yUksek okuldan veya orta 

retmen ok 1 bulunmak ve yahut Onıversltede lmtl· 
u undan mezun 

n vererek ehliyetname aımrış oıma k.) 

BJ Ya.,, 45 den yukarı olmamak ve emekll bulunmamak. 
C) Askert okullarda en az il<: sene hizmeti şartsız olarak kabul etmt' 

4 - Yukarıda yuılr şartları tamamen taşıyanlardan istekli olanların 
lf'kC lerl>le blrltkte hal tercümesi, hUsnUhnl \'arakası, nUfuı tezkeretl 
retl ve noterllkce musaddak diploma veya ehliyetname ıureUerlnl AD 

ı \ l'rl t-ı eler Müfettlr;;ll~fııt' gönd rerf'klerdlr. 

6 - UcUnctı maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara nıı.zaran 
retınE'nllg.ı uygun görUlenlerden ıuzumlu diğer evrak ıonradan istene· 
1c·ır IR79) (3082) 

,Juudarma (ienel Komutanhğı Ankara 
satına ima kom1syonundan: 

•--- Ankar•29 7-93 .. ---
llıznlıırırııfıı '91clıı ışuetl olıııılnr. nı .. 
rıııde nıuaıııete aörenterdır. Hııkanı· 

ııır ,,. ıı I~ •le lıaı.ıanıı sııtıs lnııtl.ırnlır 

----- "' ıı: •'\ L &:. ai 
• ı ııııılrıı 6 arı • Pral 4 J5 6 

:'l'r' \Ol lı 12 O 6 • Mııtlrıd ti .!O 
• l'arıs 8 4i • Vıırwwa 23ti2 

' ~lıtı'lrıo h tl.i • lludııııc\I• 2~ 80 
• ( r•w\ ,,. ~ 887ri • llukre. O 1182 l 
• Aın~ıcrdıım6i :!4 • llt•hırıııt l!Si>ı5 

• lterlın 6068 6 • 't'okolıuııı 861 6 
' BrUk<el .:1 St • Sloklıolııı 81 9 ~ 

'\tınıı ı lll.ı • \ln,kn\ ı ~ 67..:!i 
• !)ol\11 1 68 Viyan• 

.au"razıar 
• IU.13 l. Hor 1 1't1 

- - - ııı 
" " " 111 
Efektifler 

\ 

• Er1rnrıı htık 
S. Erzurum 
S Enururn 

veriımeınıştir. 

lstanbul Deıinci icra Memıırl11~U1ıdan: 

Yorf!i oğlu Dlmllrlnln Mehmet Ali oAlu 
Mehmet Cc' detten horc aldığı paraya mu· 
knhil ıpotek lrae cttiğı A)' :ııı~orııycla a· 
tik ~lııstnfııp:ışa rn:ıhnlleslııdc c ki Sinnııo 
yeni Gavrıl en yeni Emin Hacı Hasan so
kıığındıı eski 54 ~eni 4/2 ?\o. lı hanenin 
4/12 hisse 1 açık arttırma Jle sntılacııAın
dan C\ ah aşnAı>a dcrccdılmişllr. Şö>· 

le ki: 

Hane kapısından lçerf)e glrlldikte bir 
antre 'e k:ırhlsman döşeli paputluk H' 

c:ımlı dolap, bir oda, mermer musluklu 
hlr lıelA. 

Zemin kat: Zemini kınk çimento bir 
mutfak ,.e çamaşır teknesi \"C bir merdi· 
''en allı ve komClrHik. 

Birinci kot: Bir mcrdh·en başı üzerinde 
iki oda ve dolap. 

İkinci knt: Dlr merdiven başı nzerlnde 
> ük, dolap, bir odn, :remini çinko döşeli 
bir tnrns mc' rutlur. El in içinde clcktrık 
ıe is:ıtı vardır. 

S~HASI: 36 metre murııbıııdır. Bahçesi 
yoktur. 

HUDUDU: SaA tarafı Benson hanesi, sol 
t11rorı Ko~ı Yorsl 'ercselerl hanesi, arka· 
~·: Mehmet efendi mc) hanesinin bahçesi 
ön il mektep caddesi) le mııhcluttur. 

4/12 hh~e t arttırma)'& çıknrılmış olan 
1$hıı f{tıvri menkulUn tamamına ehli'4"ukur 
tararından (1872) bin aeldz )ÜZ l'elmiş lkl 
lira kı) met takdir edilmiştir. Arttırma 
pc İn llir. j4.rlhrıııal'n i ştirak edecek mfış· 
ıerılrrln 1tt)'mcti muhıımmenenln % 7,5 
rıbbeılnde PPY akçeııl veya mlJJI bJr bnır
kanın ıemın11l mektubunu hnrnil olmaları 
lcabeder. 

l\fııtcraklm Hrgl, tanzifat, trnvlrlye ve 
"ııkır horçlorı bor~lu)a alıtlr. Artırma 
şartname t 27.7 938 tarıhlne mü5adlf car
şnnıb:ı fJUnU daırcde nıahalll mahsusuna 
tnlik edilecektir. Birinci artırması 2·9· 
938 ınrlhinc mü :ıdif cuma gunu dnirenıiz
de saat ondan 12 > e kadnr icra edilecek 
birinci arttırmada bedel kıymeti rnuh:ım· 
menenln % 76 ini buldulu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde ıon arttırmanın 
taahhfidO baki kalmak Oıere arttırma on 
beş silıt daha temdit edilerek 17-9.938 
tnrihlne mOsadlr cumartesi gOnQ saat 10 
don 12 ye karlar dairede ynııılıırnk ikinri 
arttırma nctkeslnde en çok nrtlıronın üs· 
tnnde bırokılncaktır. 2004 No. lı icra ve 
ırıAs kanununun 126 ncı mnıldeslne tc\'ri· 
knn hakları topu siellleri)le sııblt olmıyan 
ipotekli alncnklnrl:ı dil!er nl "ıkndnr:ının \'C 

irtifak hakkı sııhlplerlnln hu hnklnrını Ye 
husıısi)le fniı 'e rnnsnrıre dnir olan lddl
nlnrının nan lnrıhlnden itibaren 20 ,On 
zarfında "rakı musbilelcrl) le birlikte 
dairemize hildirmelcri lllzımdır. Aksi tak· 
dirdc hnklnrı lopu sicilleri) le snhlt olmı. 
)'anlar sntı~ hedclıııin pn)ln nınsındnn ha· 
rlc knlırlnr. Mlıtcrokim 'ergi, lcO\'lrlve ve 
tnnziri)eden lborcl olan bcll'dlye nıstımu• 
nu Ye 'nkır le ırcsi bedeli nıüzn)ededen 
tenzil olunur. 20 senelik tın iz bedeli ınüt 
tcrlyc nlttır. l>ohn fıızta mol(imnt olm:ılc 

iste) enlerin 937 2i90 No. lı dos) oda ınc' • 
euı evrak ve mnhnllen lınclı 'C tnkıllrl 
kıymet rnporunu gorııp nıılnnrııkları illin 
olunur. (26300) 

1 

T. C. Ziraat Bankası 
~ 

~eroıayesi: 100,000,000 l'Urk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 llra 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankaaında kumbaralı ve ihbaraız taaarrul 
hesaı;.arında en az 50 lircuı bulunanlaTa senede 4 

dela çekilecek kur'a ile Cl§aiıdaki plana göre 
ikramiye dağı tılacaktl1': 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 ,, 250 " 1,000 " "° " 100 " 4,000 " 

100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,,. 

DiKKAT: Heıaplarındaki paralar bir ıene içrn"de 
50 LiRADAN AŞA(;/ DUŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinciki.nun, 
1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

l~tanbul Belediyesi ilanları 

l)UşkUnlC'n\\ ı k rcş kısmı çocuklarına l\ızum u olan ve lıcp ine 3 50 il 

bedel tahmin edilen 25 tane karyola acık ckslltmoye konulmuştur. Şa 

namesi le' nzım mUdUrlU~Unde ve nU mu neler do DU5kUnlcrcvlnde sUrUI 
bilir. latek11ler 249.0 saydı kan.unda yazılı vtslka ve 26 1lra 26 kuruşl 
flk teminat makbuz veya mektubly1e beraber 15·8·988 pazartesi gllnU a 
at 11 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. ( 4939) 

Blllvrl boğa deposuna IUzumu o lan ve beher kilosuna 2 turuış bed 
tl\bmln olunan 11100 kilo kuru ot mUteahblt nam Ye hesabına açık c 
slltmeyc konulmuış ise de belll ihale gUnUnde giren bulunmadığından e 
elltme 9-8-938 eah gUnUne uzatılmıı, tır. Şartnamesi levazım mUdUrlUğUn 
görUleb1llr. lsteklllcr 2490 N. lı ka nundn yazılı \Cslka ve 16 lira 65 k 
ruşluk ilk teminat makbuz ,·eya mek tublyJe beraber yukarda yazılı gUn 
saat 11 de Dniml Encümende bulun malıdırlar. (1.) (4937) 

Tahmin bedeli 35 ııra olan Emin önUnde Çelebloğlu AJAettln mahalle 
nln Balıkpazarı caddesinde U6 inci adada 13 kapı N. lı dtıkkln anka 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi le\'11.zım mUdUrllltUnde görtılebllir. 
tck11 olanlar 2 lira G2 kuruşluk mu vak kat temtnat mektup veya makb 
zlyle birlikte 2 Ağustos !l38 salı gUnU saat 11 de Daimi EncUmende bulu 
malıdırlar. (4936) 

ı Almıtoa 1938 tarthtnden ttlba ren lstanbul Belediye sınırı için 
toptan ve perakende satılacak etler ıcın aşağıda gösterilen azamı fiyatı 
tesblt olunmu,tur: 

Toptan P<'rakendo 
Kunıf Xunış 

Karaman 33 38 
Dağlıç 35 40 
Kı\'ırcık 40 45 
Kuzu 35 40 
Sığır 27 32 
Dnna 28 35 
Manda 20 26 
Kecl 20 25 
Keyfiyet al~lrndnrlarm matnmu olmak Uzcrc mın olunur. (4946) 

1 - Metreaıoe iki yüz aekaen llu rut kıymet tabmln edilen vasıf ve ör. 

ııne uygun "1787" metre kıtlık el bteeltk kumıt 1/8/931 Pazartesi gtı. 
saat onda kapalı zarf uauıııe aaunalınacakur. ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 le latanbul Vruncıi icra Mtmıırluğundan: 
2 - Şartna.nıeaı komlayondan bedelsiz alınacak bu ekılltmeye g rme 

el enlerin "3i5" lira "27" kuruoluk teminat makbuz veya banka mektu
\'e şartnamede yazılı belgeleri mu htevl teklif mektuplarını belli gUn aa. 
dotrnıa kadar komisyona vermlt olmnlırı (2395) (.USO) ...,., ___ _ 
ıstıuıttul uOnırOklt>rl haşmUdDrlOA-Unden ı 

4o x 120 X 100 <'b'aclmda ıo adet dolap. 9 • 8 • 938 <'Uma günü saat 
da a. 1 tn Guı ıük bin ında açık eksiltme Be satın nlınn<'nktır. Mu· 

b d il 1 ~.oo liradır. lstekll lerın 7 6 pey akçelerlyle birlikte 
mııı n · 
90 , j ılı k ııı ında ) aıılı b<..lıelerıe bel11 gUn ve saatte komisyona gelme· 

ri ııcııı 0ıun f 4 i7G) 
--~----~~~--~----------~----~~ 

nhi_ar so!ra tuzunu satan~ara 1 

innhuıriar islanbut tı aşmUdUr IUğOnd.:'n: 1 
ŞlmdlyP k dar bt>her kilosu top tan "9.60" "e pf'rakende olarak "12" 

r a tılmnkta ol 111 sofra tuzları fiyatından 16 - 8 - 938 tarlhlndeıı 
bar<'n bir r kuruş lndlrilm tir. El !erinde sofra tuzu bulunan satıcılarııı 
•cutlarrn' 12 .A~ul!ltoe 938 aktamı na kadar bir beyanname ile en yakın 

olu nur. 4 51 

1\1 hcuz 'c sııtılmo'.'iına kıır:ır verllnı 

Ilı~> ol!hı \'cni~l'hırde Tcreotu sokalında 
80 nunıar:ılı b:ıkkal dukk•ıııındokl me~cut 

hnkk:ıliye eım nlllc s) nl >erde 109 numa· 
ruh hanede muhtelır hnne enası 1.8-938 

pıır.:ırıc\I süıııı s :ıt 9 dan ltlharen mezkör 
ın ıh ide nçık arttırma sureti) le satılnco· 

!lınd:ın ıstl·klıl rln mezı.tır sDn ~e ııanlle 
ınnlınlhndc lıuhınııcak memura müracaat· 
1 rı lldn olunur. (26299) 

Dev.et Basımevi 
lüğünden: 

Dlrektör-

Tlpo makinesiyle bnaılacak 68 x 100 1/16 kıt'asında biri II diğeri 
formalık iki okul kitabının biri 130. 000 sayı diğeri 90.000 a&Jl Uzerlnd 
basım ve cilt lşl her kitap ayrı bir it olarak pazarlıkla a<;ık eksiltmeye k 
nulmuştur. Kitabın klğıt ve cilt malzemesi baaımevlmlzce temin olun 
caktır. Eksiltme ve ihale 1.8.938 Pazartesi gUntı ıaat 10 da Devlet Basım 
\'I DlrektörlUğUnde blrblrlnt müteakip yapılacaktır. Muhammen bedell 

--------------- birinin 6600 lira ve diğerinin 3600 lira ve muvakkat teminat mıktarl 

EGE T \'ATROSU 1 
1 
da bu bedellerin ~ 7 ,5 olup usultı dat resinde isteklilerin eksiltme zamanı 

TI;Mstr.u;nt dan bir saat evvel bu teminatları Devlet Baaımevt veznesine yatırmıe 
l'\url Gene ,.e arkn· I maları ldzımdır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2269 sayılı kanunun 2 
cın,ıarı 30 Temmuı el maddesi gereğince lAzımgelen teknik ehliyeti halı bulunduklarına d 
rumartesl aktamı Şeb lmaballl ticaret odasından alınmış bir mektup ~etlrmelerl ve eksiltme 
remini ln,ırah bahçe· konulan kltnp nevinden bir okul kitabını muvaffakıyetle bumıı oldukla 
.. ındc: (Son emir: Ye· d 

1) S b l T k 
nı lsbat eden belge ve işleri de göstermeleri IAzım ır. 

re ya a r ye o • 
sesin kıymetll konseri Genel şartname Devlet Buımevl DirektörlUtUnden paraaıı olarak a 

oablllr. ('418) 
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• , irk eti a rıye e • ' Yarınki Cumartesi günü oparlör/Ü - elektrikli 
71 ve 7 4 numaralı vapurlarımız mutat lüks tenezzüh seferlerini yapacaklardır. 

Saat 14,30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka Saz heyetı 
Saat 14,45 de kalkan 71 de de mükemmel ıalon ve Caz orkestrası 

1 
~ 

vardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya 
Pastahanesi tarafından deruhte edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu üz2rine 71 de dans yeri sureti mahsusada büyütülmüştür. 

ilet ücretleri her iki 
. .. 

vapur ıçın 

FiZiK • CEBiR - HENDESE - KiM \' A. - Li Sf\.N 
Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık JJ.;'.\IAL YE OLGUNLLiK DEHSDERl: Türk. 

çe - İngilizce - Almanca - Fransızca: Dört lisanla ihtiyacınız olan biiliin dersler
den her nıcklchin imtihanlarına da hazırlıyoruz: Dersler hususi olarak tek veya aynı 
uersle olan 1, 2, 3 kişi ile günuüz her saat ve gece de veriliyor. l!ll4 St'ıı<·~inclenlıcrı ,, 
usulü tedrisi ve muvaff:ıkıyetiyle tanınan (Çemberli taş karşısıntlaki Y:ıhnn<'ı Diller H' 

füyaziye kız erkek okulu) hi rkaç derste müşkülleri ıı izi giderir, sınıfla k:ılrn:ık korkusu h• 
rakrmız. Bilenler ve bilrniyenler her zanıan kalıul etlilir. Hartada k:ıç ders lfı1ınısa V<'

rilir. Orta mckleplercle lisana başlıyacaklar ve ~·eni sınıflarının derskrini gliç lıulacak
Iar için de tatil güzel fırsallır. lsliyenler bii tün sene <lev:ım ediyorlar, tediyat lıaftnlık
lır. Direktörü Ziya Çctinkaya. 

1 

._ ___ ... llr. KAm Bren -4 .. _ .. __ ı. 

Şitli Çocuk Haltanesi Röntgen Mütehassısı 

Beyoğlu Taksim, İstiklal Caddesi (Oskeperan Apartımanr No. 1) 
Mavi köşe üstü Telefon: 40128 

P azardan başk3 hergün saat 15 den 19 a kadar 

PORTATİF R ON T G E N VARDIR. 

Dr. SAAD ET Kamil Gören 
Emrazı İntaniye Hastanesi Röntgen müteı,..ssısı 

Kadıköy Röntgen Apartımam No. 1 - Telefon 60149 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
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Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, ı2.ooo, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.000 l liralık iki adet mükafat vardır. 

75 kuruştur 

lstanbul lkiııci icra Memurlu{jıwdan: 

Taksimde Gülüslan gazinosu ittisalinde 

1

1 

siltçü kah\'esinde iken bugün ikametgahı 

me~·Iıul bulunan :\luslafa Bekür oğluna: 

Dirnilr:ıki Kiirk<·ii oğlu ,·ekili Gnlatada 
L:ıci\'erl h:ınınclıı 8 ~nyula avııkat ~khmet 
Tahiln olan htaııhııl ikinci IİC':ırct m:ıhke

llll'Sinin !l :!~ / 33 s:ıyı ve 32-2-38 tarihli 

il:'\rn nıut ilıinre 3!l0 lira ile 18-3-38 t:ıri
lıinıl en itiharen % 5 faiz ve arnk:ıllık üc
reti mnlıkerne ve icra masrafları borcu
nuz için yapıl:ın takip lalclıi iizerinc YU

kardnki :ıclresinize icra emri gönderilmiş 
ise de hnlen ornda olmaılığınız gibi ika
metı:ıalııııız da meçhul k:ılnıış oldu~u mıı
ha<;iirin nıeşruhatııırlan anl:ışılıııasına bi
naen hir ay nıiiclıl<.>llc il:1nen lchliğat icra. 
sına t .. ıanbıı l icra tetkik merciince karar 
verilnıi~tir. 

İşbu il:"ın tarihintlen itibaren bir ay için- i 

de mczkı'ır borcunuzu masraflariyle birlik- j 
te ödemeniz liizımdır. Borcun tamnmın:ı 
,·eya lıir kısmına ve alacaklının t:ıkip L::ı-

lchine k:ırşı lıir itirazınız Yarsa bir ay i

çinde dairemizin 38/ 2139 sayılı dosyası

na' bildirmeniz lıildirmediğiııiz takdirue 

gene bu miiı.ldel içinde icra ve ifl as kamt

nunun 7t üncii maddesine tevfikan m:ıl 

beyanında bulunmanız, bulunmaz iseniz 

hapisle tazyik olunacağınız ve hakikata 1 

muhalif beyanda bulunciuğunuz takdirık 1 
hapis ile ccz:ıl:ındırıl:ıcnğınız, mliclclelin

dc itirnz etmez ve borcunuzu öclemezseniz 

gıyabınızda cehri icra yapılacnğı üıkıııc 

emri yerine kn. ın olmak üzere ilanen telı
liğ olunur. "2G30 ı,, 

·ırALiilMIS.ii ZLii llL!RE 
KARSI 

.! ........................... ~ 
Hayan ı ... eyla yazıyor: 

HER S BA 
Daha Genç Görünüyorum!·· 

"Ancak blr hafta suren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştlğime şa
şıyorum ... BUtUo arkadaş 
larım böyle daha genç ve 
daha güzel görünmem 1· 
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekll alan tenim için 
il tl tat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zar· 
fmda binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gen~leşmlş ve 
bütün buru~uklukları 

kaybolmuştur. Alimler, 
buru şu kl uklarro: th ti
yarladığım ızda cildin bes 
leylcl ve ihya edici bazı 

unsurlarm1 kaybetmesin
den llerl geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

c ilde iade ediniz. Yeni· 
den gençleşecek ve taze
lcşccelttir. Jşte; Viyana 
Ünlversltesl Profesörü 
Doktor Stejskal'ln keşfi 

bu derece ehemmlyetll 
v e caziptir. Genç bayvan-

,ı 
"Uyanır uyanmaz, beıne11 

namı alıyor ... Ve küçük buru~ 
lnrımrn tamamen zail oıuııc 

dar gUnden gune 
kaybolduğunu keillJll 
retle görUyorduın! .. •.ıl 

Bnya.n lıeyUL'nm yaln•• 
blr haftalık teda videO 
sonra alınmış ve rötuş 

görmemiş hak.iki 
fotoğrafı 

- lardan istihsale muvaf• 
1 •• fak olduğu ve "Bioce 

tablr ettlğl bu canlı bU" 
ceyreler hülAsası, şiı:ndl 
pembe rengindeki T okB" 
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 
yatmazdan evvel tatbi1' 
ediniz. 

Siz uyurken, ctldiniıl 
besleyecek ve gençleşti" 
recektlr. Blr hafta zar" 
tında btitUn buruşukluk" 
larmız kaybolacak ve ıO 
yaş daha genç görune
ce ksl niz. GUndilz içlll 
(Yağsız) beyaz rengin" 
değ! Tokalon kremınl 
kullanınız. Birkaç gilll 
zarfında siyah benleri e
ritir, açık mesameıeri 
sıklaştırır ve en çlrklfl 
ve en esmer bir clldi y ll" 

muşatıp beyazlatır. 

Bayan J arın / ~HZHrl Oitt~ ti na: 

-·- 8atm aldığmız Tokalon kremi ''azolarını:ıı 

büyük bir kıymeti vardır. Onlnn bayiinize iade 
ettiği niz<lc beheri i~ln c; k""Uruş a lncak, a ynJ zıı· 

mamta kıymettar mükiifatlnn bulunan TokaJoJJ 
müsnhnknsınn iştirak hnkkmı veren bir bHet 
takdim crlccckt lr. 

Bayan n 
Peçaropulonu 

Biçki Ye dikiş mektebinin 1938 ders senesinin mezuııtıı~;~ 
ADRES: Bo!'1tanbaşı caddesi 23 'o. ıu Münipbey apııt 

:1 ünc·ü kat .. Dc~·oğ-lu. 

---



Florqada Kamp 
lamet lnönü /l1;:JQ1ı.·11Ju ta'd~tcri trı ıı.atrm'eri ile birlikte Florı.p.da kamp 

klınn.uş.brcar. Ta!ebe.'er 8aba'Jı ve akf<J m denize girmek--te, biiyNk b;,- tteJ]t için. 
b eğ~mektMW-Z.,.. Yul.nrc!.U.."i rutrai miz küçiil; ""1t"1llan bir a:mdcl aöatmi. 
JIO"· 

Bellininin 
tablosu mu 
yoksa!? ... 
Venedikten bildirildiğine göre, orada 

Servetiyus manastırına ait bazı kıy .. 
metli şeyler müzayede suretiyle satıh. 
ğa çıkarılmış ve bu arada alıcılardan 
biri, 1.000 liret mukabilinde bir tablo 
satın almı~tır. Bu tablo, tahta üzerine 
yapılmış\ır; kucağında çocuk İsayı tu. 
tan Meryemi göstermektedir ve imza. 
sızdır. 

Fakat, muhtelif resim mütehassısla. 
rının ifadelertne nazaran, bu E'&er, meş. 
bur Venedikli ressam Cakopo Bellinin 
eseridir; ressam Centile ve Ciyovannl 
Bellini kardeşlerin babası olan Cakopo 
Bellininin .... 

Ve bu itibarla, 1000 lirete alınan tab. 
loyu, şimdi 300.000 lirete almak istekli. 
si olanlar ortaya çıkmıştır. 

Fakat satın alan, bunu bu isteklilere 
vermemiş, manastıra geri vermeği ter. 
cih etmi~tir. Rahibeler tarafından şim. 
di itina ile muhafaza olunan tablo, bir 
heyetçe daha esaslı tetkik edilerek, Ca. 
kopo Bellininin eseri olup olmadığı hu. 
su~nnda kesenkes bir karar bPlirtile.. 
cektir 

Amerikanı blır 
boksör ırah~p 
cDaıcaB<maş; ~ 

Amcrıkalı orta siklet boksör Pat Ro. 
land, Birleşik Amerika hükümetlerl 
hudutları içerisinde kendi sınıfında 

r(':. tanınmış ve beyenilmiş bir boksör. 
dür. 

Bu boksör, ringten çekilmek kararı. 
nı vermiştir. Fakat, kararı bu kadarla 
kalmıyor. Boyuna susan rahipler oı-asL 
na çekilecek, bir manastırda, Trap:ıist 
tarikati salikleri arasında ebedi sükiııı 

· kütun zevkini tadacakmı~ .. 

Yaldız o•mak he
vesıısı bir kız I? 

"Epinal,, adlı Fransız nakTiyat vapu. 
runun gü\•ertesinde, tayfalar t:r şarap 
fıçısı içerisinde 16 yaşında bir kız bul. 
muşlar<lır. 

Açık denizde meydana çıkan kız, 
kaptana sıöyle demiştir: 

- Bt>rstten yola çıkarken, beni tah. 
rik eden sınıf arkadaşlarımı düşünüyor 
ve girdiğim bahsi kazanacağımı hesap. 
lıyordum. Ben, Holivuda gidip yıldız o. 
lacağımı söyledikçe, onlar, benimle 
alay ediyorlardı. Bu hususta bahse gir .. 
miştik. Fakat, işte yarı yolda tayfalar 
şarap içmek isteyince, beni keşfettiler. 
Bu fıçının boş olduğunu biliyorlarmış. 
Dolu olduğunu anlayınca, kapağını aç. 
tılar. Teşebbüsüm, yarıda mı kalacal? 

Yıldız olmak heveslisi 16 ya.şmdakl 
kız, ayni vapurla Fraruıaya geri getiril. 
miştir. Bu sırada da kendisine patateıl 
ayıktatılmıı, bulaşık yıkatılmqıtır!f. 

Bu sayının içindekiler 
Cam adam ve muallim Seraccttin; Hikmet Mü. 

nir; bir musiki hayatı yaratmalıyız: Nizamettin 
Nazif; sayfiyelerden nasıl istifade edeceğiz: Dok. 
tor Atasağun; Bir deli: Hulusi Dosdoğru; dünya. 
nm en gür.el plajı: Yekta Ragıp Önen: erkeğinizi 
nasıl elde edebilirsin~; Yıldızların yıldönümleri ve 
diğer yazılar .. 

SAY l 

41~~ 
KURUN 

Gazetesine 11ave 
oıarak 

Cumarıesi 

günleri 
Par asız verilir 
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Cam Adam ~' 
§! 

VE 
Muallim Seracettin'e dair 'hatıralar 

Yazan: Hikmet Münir 

O NUNCU yerli mallar sergisinde 
Cam Adam,, adile, bütün insan 

azasını içli dışlı gösteren bir fen örneği 
teşhir ediliyor. Geçenlerde ölen kıymet
li "tabiiyc öğretmeni,, Seraceddin, okut
tuğu on binlerce talebeye, insan vüıcudu 
nu bu "Cam Adam,, dan daha berrak 
tanıtmağa muvaffak olmuştu. 

Seraccdclin öleli henilz birkaç hafta 
oluyor. Hatta, eski bir talebesi sıfatile 

bende bıraktığı ayrılık hümü daha ailin
memi~ olduğu için hocam Seraceddin, 
bana, dün ölmüş gibi geliyor. 

Seraccddinin öldüğü gün yazdığım bir 
yazıda, onun tedris kucağının ne kadar 
geniş bir gençlik kütlesini kavramış ci
kluğunu anlatmak için demiştim ki: "Her 
hangi kültür müessesesine uğrarsanız 

uğrayınız. Orada Seraceddinden oku
muş, muhakkak birkaç kiti bulacaksını.ıı. 
Jıte Türk matbuat ileminin en eski ev· 
!erinden biri olan VAKIT'de, bir arq
:tırmada Uç ldört tane Seraceddin talcbe
ai birden bulmak mümkün: Kurun sek
reteri Kenan Hulusi, Haber sekreteri 
Fethi Kardeş, her iki gazetenin muhar
rir ve mütercimi Vahdet Gültekin ve 
ben .. ,, 

Yine o yazıda, Seraceddinden tabiiye 
okumuş gençler arasında Tıbbiyeye gir
miş olanların diğer arkaldaılarına nisbet· 
le ·seçme bir derece ihraz ettiklerini söy
lemiştim: " Seraceddin insanı yan dok
tor çıkanrdı,, demiştim. 

••cam Adam,, münasebetile Seraced
dini anmakla kalmayıp, onun öğretme 

hususiyetlerine !dair birkaç hatıra naklet
mek istiyorum. 

Seraceddin, dersi ders olduğunu sez
dirmeden insanın hafızasına sevdirerek: 
sindirmek yolunu bilen bir öğretmendi. 

Okutma yılının baılangıcında ilk işi 

bir takım renkli tebeşirler hazırlatmak 

olurdu. Bir kutu kadar tebeşir alınır. tJ'. 
çer beşer gruplara ayrılarak kırmızı, ma
vi, yeşil, san ve bazı yarım ton renklere 
boyandıktan sonra sınıfın en uslu tale-
besinden birine teslim edilir ve her ders 
başında yazı tahtası adam akıllı sün~erle 
temizlendikten sonra bunlar ortaya ko
nurdu. 

Seraceddin, derse tam zamanında gi-

~ - :KURUNun tı.A VJ<:st 

rerdi. Daima traşlı; kırmızı yüzü daima 
temiz ve parlak .. 

Herkesi baba sevgisi ile öğretmen oto 
ritesi aı·asında bir hisle selamladıktan 

sonra, kollarından birinin kapaklarını 

tersine çevirir. Ve "Nerede kalmıştık?,. 
diye sorar; kalb ise, kalbin, cif er ise, ci· 
ğerin, mide ise midenin veya böbrekler 
bahsi ise böbreklerin renk renk tebeıir
lede en ince noktalanna varıncaya ka· 
dar resimlerini kara tahta ilzerine çizer. 
ve sonra o bariz şekil Uzeriı»den insan 
vücudunun esrannı birer birer anlatma
ğa başlardı. 

Şunu da ilave edeyim ki, tahtaya ken
di clile çizilen şekillerin aynini bizim de 
ta sene başından bulundurmağa mecbur 
olduğumuz renkli kalem boyalarile, hu
aususı defterimize çıkarmak ve onun an
lattıklarını yine ayni deftere not etmek 
vazifemizdi. 

Bu suretle, sene sonunda, üzerine biç 
çekinmeksizin "Scraceddin... imzasını 

koyabileceğimiz mükemmel bir eser 
telli edilmiş olurdu. 

Dersten yorulduğumuzu ve ycrulmak 
üzere olduğumuzu sezdi mi, ıderhal bah
si değiştirir ve bir vakitler ltalyaya yap-

Pusula-nan!? ... 
Oynaşı ağzından açıklandı iş, 

Öldüren bir gönül borcu ödemiş; 
Yiğiti pusuya uğratmak yeğmie, (1) 
Pusuya davranış para etmiyor!. 

Göğsüne çakarken hınçlı kurşunu 
Gerçekse, duymuşlar ses vuruşunu, 
Tanrın, diyesiymiş, anladım §UJlU; 

Yar hatta gerek, bir erlik yetmiyor.! 

Yürek, ölümüne kolay yatmıyor!(2) 

BASRİ GOCUL 

(1) Yeğ: Vstün. 
(!J Yürek yatırmak: inanmak. 

mış olduğu çok nefis bir seyahatin şair.. 

ce bir tavsifini yapardı. 
Bu meyanda bazı hayat öğütleri ve

rirdi. Araya giren bu fasılalar pek kü
çük olmakla beraber dimağımızı biraz 
dinlendirdiği için sonurida ferahlar ve 
onun ardından gelecek ders bahsine da
ha taze bir hareketle girerdik. 

Ders yılının ortalarına doğru bir de 
tavşan kesilirdi. Bu tavşan talebeler ara
sııY'Ja toplanan kUçük bir meblağla alınır, 
birkaç gün otlarla beslenirdi. Maksat, 
nazari olarak okuduğumuz şeylerin bir 
de tatbikatını görmekti. Kalb nasıl att• 
yor, barsaklar nasıl çalı§tyor? Ciğerlet 

şu bu, bir de gözle tetkik edilerek zihni
mizde yerederdi. 

Tavşanın üstünde bir nevi "fethi· 
meyt,, ameliyesi yapmka için onu bayılt 
ınak üzere bir miktar da klorf orm ve pa
muk temin ederidik. Bir de, üzerine ça
kılacak dört çiviye, tavşanın bacakları
nı sırtüstü germek için lazım olan dört 
köşe ' tahta tedarik edilirdi. 

Tavşanın, dershaneye getirildiği ve 
kesileceği güne kadar beklediği müddet· 
~e, arkadaşlar arasındaki mülühazalart 
bir dinlemeliydiniz. Herkes bu mevzu 
münasebetile, kendi yaradılışı bakımın

dan istikbale ait türlü emmareler gös• 
terirdi. 

Ararnızıdan pek yufka yürekli olanla
rın daha tavşana bakarken gözleri dolar, 
onun karnını yararak kesilmek üzere 
olmasına adeta ağlardı. Katt yüreklile· 
rimiz ise, eline aldığı kurşun kalemi bir 
bıçak gibi yaparak "şöyle k~smeli, böyle 
kesmeli,, gibi türlü tariflerde hem ken· 
di ycıradılışmın şiddetinden bir ömec 
gösterir hem ide yufka yüreklileri asabi· 
yetten deli ederdi. Fakat hepimiz birden 
llim namına işlenecek olan bu "küçült 
cinayet., ten §ik!yetsiz görünürdük .. 

Gün gelir, tavşan ça~ha gerilirdi4 
Herbirimiz kendimize verilen bir vazife 
ile, tavşanı bayılttıktan sonra göğsünden 
itibaren yaran Seraceddine bir taraftan 
yardım ciderken bh- taraftan da gördük
lerimizi enikonu zihnimize yerleştirmeğe 
.savaşırdık. Görüş o görüş 1 Belleyiş o 
belleyiş f.. Gerçi Seraceddinden sonra 

(Sonu 10 uncu- sayfada) 

- 5 inciden deuam -

- Gozun aydın, hemşerum, goıun 

aydın ! 

- Hayrola, ne var? 
- :MujdcmU lsterum gayrü! 
Mustafa, çılgınca bir sevinçle elini 

cebine attı. Burnunu slldlğl kirli blr 
paçavradan başka şey yoktu. Sabır .. 
aızlandı. YUzU kızarıp morardı. Ke

keleyerek: 
- Ne versem: dedi; bilmem, ki.. 
Sonra yalvaran btr edayla başını 2 

yana salladı: 
- Y erUne 3 kelle nöbet peklerilm ! 
Mehmet onbaşı, kabalağımn yanına 

11okuh1 urfı a~ıp, Mustafanrn sabır
sızlıktnn titreyen eline tutuşturdu: 

- Al pahalum, gardaş!.. Darusu 

bnn! ... 
F a kat, Kösednğlı Mustafa, eline 

zarfı alır alma.z, yilrecl~ cızettl. O, 
bunu birçok defadır denemişti. Gele· 
cek feltıket. ona evvelden malQm o
lurdu. Zarf elinde, dolaştı. Yalvardı: 

- Ohuyuverln .• 
Nihayet, 2 gece nöbetine birisini 

razı cdeblldi!? .... 
Mektup, sağ kalan 3 yaşındaki oğ· 

lunun ağzından yazılmıştı. ÇUnkU köy 
de bir Adet vardı. Erkeğe mektup, 
gene bir erkek ağzından yazılabilir
di. Velev, ki çocuk olsun! Zira, köy 
kaclmlarınm söz hakkı yoktu. Onl~r, 
tarla sUrmek, çocuk yetiştirmek, oca· 
ğm kışlık odununu temin etmek için 
yaratılmıştı. Arada bir, erkeğinin ca· 
111 isterse, kadına kasabadan "2, 3 a~ 
funçuk bez" alıverlrdl. 

Mektupta, Mustafanın 3 yaşındaki 
J>ğlu a!zından "Bennm bu bam ; gız .. 
·gardaşum Ayşe guşpalazından, emUm 
gızı Yosma ,da yamgaradan öldü. Be
nU de her gun ısıtma tutuyo. Anam 
gadunun garnunu öküz deptU; l RY· 
'danberil hasta yatıyo. Dereboyupdakl 
'darlanın yarudan çoğunu Goca Dursu· 
:ııun Çolak Osman, zabtettı. Hoş ona 
da gomndı ya: çay guru,du, eklin hep
ten dikenlUk oldu" denntyordu: arka· 
smdan da yapraklar dolusu, konu
komşudan seU\m .... 

4 ay ara He aldığı diğer bir mek· 
tupta, karısının Ağatarlasına gOnde
llkçl olarak girdiğini, hasta anasının 
d a öldiib'ilnü öğrendiği halde, gene ak
lını bozmadı. Duruma! gözlerini 
durumat köke dikerek, da'ba vok 
yalvarırken, arada bt:r canının ense
tılndcn çeklllr gibi olduğunu duyuyor, 
·o zaman uzun bir "Oooof, aman, ooof'' 
koyve rmekten kendini alamıyordu. 

Bir dalgınlık 111etlnc de tutulmuştu, 
ki nBbcti tuttut;ru anda, eğer taburla 
yürUyUşte bulunuyorsa, adımları dola
şıyor, siperde ateş talimi yapıyorsa, 
tüfeği elinden dUşUyordu. Bu yUzden 
bağırılıp çağırıhyor, tüllp kakılıyor-

du. 'Fa•a.t, o, '\)f)'J\e\\"'\e g~eu "' ~ .... 
yatından da memnundu. Hlç delil•• 
de, o sayede kendine geliyordu. 

Ağaoğlu Çolak Osmanın, vlcdanııı 
insan olduğunu btlmiyor değildi. Bu 
kötU ruhlu derebeylntn avratlara kar
şı hiç yUzU yoktu doğrusu.. Saçları, 

knşlnr.ı, kirpikleri, hattA .. hattA gOr.le
rinln bebekleri blle sapsarı ldl. Ona 
köy .imamı, işlediği gUnahlardaiı ötn
rU "Çıyan" derdi. Fakat taktığı bu 
1Aknbın pek öyle ağızdan ağıza ya· 
yılmasından da korkardı. 

Çolak Osman. bir kadın görünce, 
önce sırıtır, ağa köpeği gibi yaltaklan 
mny.a başlar, ava yanaşır; önce para 
tıc knndırma1a çalışır, olmazsa zor
lardı. H.ar kadın, onun şerr.lnt'!en kıyı
buı:ak kaçardı. Kimblllr, zavallı karı
sı, ne kadar fakir düşmüştü, kt bu yUz
silziin kapısında çalışmaya kazaya rı· 
za , boyun eğmişti. 

Mustafanın yerini, o. sırada çıkan 
harp patırdısı yüzünden o cephe ıe
nin, bu cephe benim, değiştirdiler. 

Ateşle boğuştu, mermilerle güreşti: 
6lmek .. yaralanmak şöyle dunıun, bur 
nu bile kanamadı. 

Patırdı arasında, köyle muhabere, 
büsbUtUn kesilmişti. Yalnız, cephenin 
hirinde, kolunu bir şarapnel götllrdU
b>iinden, geriye, hastahaneye gönderi· 
len bir hemşerislne rastladı. Gider a· 
yak, o zavallının ağzından, Çolak Os
manm karısına taarruza yeltendiğini 

ve kadının da eline geçirdiği bUyUcek 
bir odunu Çolağın kafasına vurarak 
beynini parçaladığını, herif öldllğiln· 

den karıslyle sıska çocuğunun kasa
bada hapse atıldığını duydu. Dişlerini 
gıcırdattı; OvUndU: 

- Aferiln Ayşeye, ha! Ben 8 gavur 
vurdum, emme senUn geberttl~n da
ha azuluydu, ha! ... Şlmdlcak orada o
laydum, şapatadan alnundan öper

dim! 
20 kUsur sene evvelki bu harp, u

mumt harp, uzadıkça uzadı. Bir ara
lık Ayşenln hastalandığı haberi ku
lağına çalındı. 

Terhis olur olmaz kasabaya koştu. 
Hnpishnne mUdUrU, ona yeryUzUnde 
kalan biricik mirasını, bir kirli çıkın

la. sıtmalı oğlu Yusufu teslim etti!? .. 
H. Huliisl DOSDOGRU 

ya 
(3 i1tleü BOl!J'fadan .deufım) 

Böyle bir bando insanın kulağını dol. 

durabilir mi? 
Ben mektepte miWk öğretilebilece

ğine inananlardan değilim. Kulağı ev. 
de, sokakta müziğe doymıyan çocuk 
bin ders arasında iki saat mllzik dersi 
almakla bu muhteşem sanata ısındırıla. 

maz. 
Olsa olsa bir parçn nota öğrenebilir. 

Talebeler arasında mUziği bir övünme 
sebebi haline yükseltebiliyor muyuz! 
Hah ... İşte o zaman bir iş görebilece. 
ğimize inanabiliriz. 

Kahvelerde, gazino ve barlarda ara .. 
sıra iyi "hey'et .• lcre rastlamak mUın. 
kUn olabiliyor. Fakat dikkat ediyorum, 
bunların en iyilerinde bile daima 
aksayan bir taraf var. Faraza piyano 
ve keman güzel işleyorsa mutlaka vi. 
yolonsel falsolu. Udla kanun iyi ise ke· 
man veya. kemençe gıcırbh. 

Bu neden? Muhakkak ki bu sakatlık, 
sanati esnaflığa vuru~tan ileri geliyor. 
Gazinonun, bahçenin, barın sahibi, ·eöh
retlerinden istifade için iki üç mUzisi .. 
yeni yüksek ücretle tutuyor. Fakat 
bunlar yalnız başlarına çalışamıyacak
ları için orkestra veya saz heyeti kur
mağa mecbur oluyor. O zaman diğer 8-
leUeri çalacak olanların acemilerden, 
kUlüstürlerden intihap edilmesi umu • 
runda olmıyor. Neticede halk güzel mU· 
zik dinleyemiY,ormuş .. Kime ne? 

Cai'a gelince bu mülevves mendebu
run züppelik yüzünden memlekette na. 
sıl dal budak saldığı maliim. Onu se .. 
venleıin hiç bir şikayete hakları yok .. 
tur sanırım. caz. asil mllziğin kulakla .. 
rımızdaki son izlerini de alabildiğine 
kalaylayıp durmaktadır. 

Binaenaleyeh teklifimiz gueur: 
1- Milziğin, evleriimzde radyoya ve 

gramofona inhisar etmemesine çalı§
mak. 

.2 - Mevcut fanfar takımlarımızın 

kadrolarını genişletmek. Bu takımlara 
para sarfetmekten çekinmemek. Her 
kaza merkezinde ve her belediye daire. 
si~de bir filftrınonik teşekkUl yapılma
sını teşvik etmek. Artistleri bandolan. 
na bağlayacak nakdi imkanlar temini
ne çalışmak. Her gün, (her gün olma~ 
sa iki günde bir) umumt meydanlarda, 
parklarda birer ikişer saat sürecek 
konserler vermek. 

3 - Caza karşı olan temayülü azalt. 
mak. 

4 - Müzik bilmeyi, bir alet çalmayı 
gençlere bir iptila halinde aşılamak. 

5 - Operanın kurulmasına azami e. 
hemmiyct vermek ve balkın kulaihnı t:> 

neşeli müzikle dolduracak operetlerin 
sayısını çoğaltmak. 

Bilemeyiz, bu teşhisimiz çok hatalı 
mıdır? NlZAME'ITlN NAZlF 
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(8 inci Myfa&t:m deoom) 
rum. Senin de gelmeni istiyoruz.. Biz.., 
len beraber Melek te var. Muhakkak 
gel, gelmemezlik etme. Gelip gelmiye
ceğini acele bildir. Selamlar 

''Turgut.,, 
zarfı kapatıp cebine korken, Suzana 

manalı manalı baktp ba.ştnı salladı. Gül. 
dü: 

- lyi ki, dedi, kocan değilim ..• 
Turgut Suzanın ağabeysi idi .. , .. . .. 
Pendik kıyılarında dört çadır kunıL 

muştu. Bunlardan birinde Suzanla Tur. 
gut, birinde Melekle Mustafa, UçüncU.. 
sünde de Cemil yatıp kalkıyorlardı. Di· 
ğerleri de eşyalarına, yiyecek ve içe. 
ceklerine depo vazifesi görüyordu. 

Ogün ilk günleri idi. Banyodan son. 
r a, akşam üzeri, bir gezinti yapmışlar. 
dı. Akşam yemeği için çadırlara, gelir
ken, Mustafa Suzanla beraber arkada 
kalmıştı. Turgut Melek ve Cemil biraz 
ilerden giderken, Mustafa SuEanm ku.. 
lağma doğru eğildi: 

- Cemili siz mi çağırdınız? dedL 
- Evet, ne olacak? 
- Doğrusu hata ettiniz. Ben zannet-

tim kendi geldi. Çünkü, çağırılmayan 
yere gelecek kadar münasebetsiz bir a· 
dam. 

- Yok! Çocuğa hakaret etme. Ne 
yaptı sana? 

- Münasebetsiz adam, dedim ya iş.. 
te! Vallahi bir gün kafam kızacak, fe. 
na olacak .... 

- Sızlanma canım ... Hem bir şey ya. 
pamazsm sen ona. O benim çok iyi ar. 
kadaşımdır. 

- Arkadaşınsa söyle kendisine, Me. 
Ieği rahat bıraksın! 

Suzan bir kaJıkaha att: 
- Ay! Meleğe mi sataşıyor Cemil!? 

Biç zırınetmem .•.. Fakat, sana ne olu.. 
yor? Sen Meleğin resmen bir şeyi de-
ğil . k'I sın ı. 

- Kızdırma beni, Suzan. Hem yavaş 
konuş. Cemil duydu galiba. Arkaya ku. 
lak kabartıyor ... 

• • • 
O gece yemekten sonra çadırlarına 

çekilmişler ve sırtüstü uzanmışlardı. 
Henüz uyumayacakları için şimdilik 
birbirlerinin çadırlarına misafir git • 
mi§lerdi: Cemille Mustafa ve Turgut 
bir çadırda. Suzanla Melek de bir ça.. 
dırda idiler. 

Melek Suzana bir aralık sordu: 
- Cemilin bana alakasım görüyor 

musun? 

- Evet, farkındayım, sen de alaka· 
d&rsm ya onunlan?! 

- Orası öyle. Hoşuma gitmiyor de. 
ğil, hem de çok hoşuma gidiyor. Fakat 
Mustafayı da seviyorum. Uzun mild _ 
det arkadaşhğtmız var. Sonra, onu bı. 
rakmak da istemiyorum. İstikbali par. 
lak, huyu, ahlakı gü?.el ... 

- Ama senlen evlenmiyor! 
Melek hiç cevap vermedi. Bu, Musta. 

fanın onunla niçin evlenmek istemedi. 
ğini izah edemediğinden ziyade. Suza· 

H - IU'T:ITN 'nn 11,AVF..St 

A RTIK tramvayda. va
purda kadınların, çan

talarını açıp pudralanmalan, 
dudaklarını boyamaları ayıp 

sayılıyor. Bugüne kadar bu, 
ayıp sayılması lazım geldiği 

halde, müsamaha ile karıılam• 
yor ve, herkes yaptığı için, ta
bii geliyordu. 

Fakat bugün, kibar kadınlar 
bu tekilde, herkesin önünde tu
valet yapmayı ayıp sayıyorlar 
ve yapanlar da ayıplanıyor-. 

Lakin, minareyi çalan kılı

fını hazırlar, dedikleri gibi, bu
nu ayıp saymağa başlayanlar 

da, tuvaletlerini her zaman mu
hafaza etmek için bir çare bul
muşlardır: 

Bu, sulu ve adeta mayi gibi 
fakat gayet şeffaf bir kremdir. 
Bu krem, yüze pudra ve allık, 
dudağa ruj sürüldükten sonra 
üzerinden geçiriiiyor ve adeta, 
ayakkabmin boyasını muhafaza 
için sürülen vernik vazifesini 
görüyor: 

Krem pudrayı ve boyay' 
cilde daha sıkı tesbit ediyor, 
!jeffaf olduğu için onun altın
dan pudranın beyazlığı, pudra 
mn renı:d görüllivor. fakat cil· 

nm böyle onu sıkı bir isticvaba çekme. 
sinden kızdığt içindi. 

- Allah aşkına, dedi, sana ne ohL 
yor? Yoksa Mustafa ile sen mi evlen. 
mek istiyorsun? 

- A ! Aklıma bile getirmem ayol! 
Sen Şa§ırdın mı kendini? 

- E, öyleyse! 
- Kızma, kardeşim... Cemilin sana 

olan alfikasmı gördüm. Senin de onu be. 
ğendiğini anlıyorum. tsteyorum ki ..• 

Melek Suzanın sözünü kesti: 
- Bu. ikimizin arasında bir iş. Sen 

neye alakadar oluyorsun? Hem ben sa. 
na bir şey söyliyeyim mi? Ben hem Ce. 
mili idare edebilirim, hem Mustafayı. 
Cemille beni arkadaş eden de Musta· 
fayı benimle dartltmaya muvaffak ola. 
cağını zannediyorsan aldanıyorsun, 
yavrum ... Bak ben bunu sana evvelden 
haber vereyim .... 

Suzan, arkadaşının yine sinirlendiği_ 
ni anlamıştı. İşi tatlıya bağlamaya ça. 
Jıştı: 

- Anlamıyorsun, Melek, dedi. Allah 
mübarek etsin, ikisinlen de arkada.'i ol, 
ikisinlen de evlen istersen ... 

- A ! O nasıl lakırdı e? 
- Neyse sen beni dinle: .Maksadım 

o değil! Ben senin, seni en çok seveni 
anlamanı, yalnız onunla meşğul olmanı, 
ötekileri unutmam istiyorum. Görüyo. 
rum ki, sen öyle düsünmüyorsun. Her 

ayıp! 

J 
din üzerinde ince bir tabaka 
teşkil ettiği için rüzgarla, ter
le yüzlin renginin bozulmasına 
pudranın uçmasına mani olu
yor. 

işte, bu yeni icattan sonra, 
artık kadınlar sokakta tuvalet· 
terini tazelemek lüzumunu gör
müyorlar ve bunun için o adet 
"de ortadan kalkmış oluyor .. 

erkekle hemen arkadaş oluyorsun... 
Halbuki ben öyle değilim işte. lnanır 
mısın: Bugün yirmi üç yaşındayım, ~ 
ha bir erkek öpmedi beni! 

Melek bir kahkaha attı: 

- Za va Ilı çocuk! Dedi. Kimse öpme. 
di seni şimdiye kadar ha!? Vah vahi ! 

- Ne alay ediyorsun! Alay etmek 
lizımgelirse benim seninlen alay etmem 
laztm... Kimse beni öpmedi dedimse 

kimse beni öpmeye teşebbüs etmedi de
miyorum ya. Fakat, hiç birine müsaade 
etmedim. Biliyordum ki, hepsi beni an. 
cak beğeniyordu, fakat hakikaten sev. 
m.iyordu. "Bir genç kız ilk busesini nl. 
şanlısına verir,, diye hani bir söz var. 
dır .... 

- İyi, yavrum. lyi ... Sen yine ilk bu.. 
seni nişanıma sakla .. . 

- Ne o1 Ni.yanlıl.ardan bahsccWyolf"., 
8Utıuz1 

Bu ses çadırın kapısından doğru gel. 
mişti. İki kız bu hararetli mevzu Um., 
rinde öyle bağıra bağıra konuşmayıt 
başlamışlardı, öbür çadırdan onla.mı 

yine bir kavgaya tutuşmak Ü?.ere olduk, 
larını gören Turgut yavaş yavaş çadı, 
ra yaklaşmıştı. 

- l!k cevap veren Melek oldu: 
- Hiç, dedi, uykumuz daha g('Jrncdl 

de ... Biraz konuşuyorduk ... 
(Devamı gelecek Juıftaı..ıa)' 

Nizamettin Nazif bugün 
okuyacağınız yazısında her 
gün kulağın duymak lüzum 
ve mecburiyetinde olduğu 
müzik terbiyesine temas et. 
miştir. Kulaklarımızı yine in.. 
san el ve hançeresinin yardı. 
mı ile başka bir aleme götU. 
ren bu terbiyeyi biz kendimi. 
ze nasıl vereceğiz? . 

ı-= ıwwwıt1 ~ .. 

l'jte bu noktadan hareket 
eden Niza.mettin Nazif beş 
şart ileri koşmakla beraber 
bilhassa şu iki noktayı tavsL 
ye ediyor: Caza karşı olan te •. 
mayülümüzü artırmak ve mü
zik bilmeyi bütün gençlerimi. 
ze a§ılayarak ayni zamanda 
bunu bir iptila haline getir. 
mek. 

~ awı 3-2 -- "-' • 

B ir Musiki Hayatı 
Yaratmaya mecburuz ... 

Dansedenler çok. Bir yerde hafiften 
bir tımbırtı başladı mı gözlerini süzüp 
kaf :ılariyle, omuzlariyle, ayaklariyle 
tempo tutanlar çok. Mahallelerde rad.. 
yo gürültüleri arttıkça artıyor. Birçok· 
larmın birbirlerine gramofon pli.klan 
hediye ettikleri görülüyor. 

Şarkı söylenen mesireler, orkest:ralı 
gemiler tıklım tıklım doluyor. Kış yaz 
ç•'$ıh kahvelerde boş masa bulmak bir 
mesele. Ara sıra bazı müzik artistleri. 
nin, adlarını biı:er şöhret. haline yük. 
seltebildikleri duyuluyor, halkın bun. 
!ardan kah birine kalı diğerine meylet
tiği de görülüyor. 

Acaba umum! alakanın, hissi meyil. 
lerin bu dalgalanışını neye atfetmeli T 
Bizde bir müzik terbiyesi oluşuna mıT. 

Ta vazua lüzum yok. MU.z.iğe pek te
peden baktığım1ZI, onu bir parya ad. 
dettiğimizi, ne olduğunu anlamağa te. 
nezzül etmeden bir ırğad kullanır gibi 
bir halayık gibi, eğlencemiz.in şuursuz 
Çarkına bağladığımızı itiraf etmeliyiz, 
Bizde bir müzik terbiyesi olması şöyle 
dursun müziğin terbiyemizde en ufak 
bir rolü yoktur. 

Bu ilahi sanati, sadece bir uşak gibi 
kullanırız. Onun, sosyal terbiyemizi 
dokurken bir rol oynamak istemesi ne 
büyük bir küstahlık! 

* "' ~ 
Bizim bir müzik terbiyemiz nasıl O

labilir ki asil müziğe ne kulağımız do
yuyor, ne gözümüz. Ben birçoklarınu. 
zın müzikten zevk aldıklarına bile ina. 
namıyorum. Bu iddiamı isbata giriş
mek zahmetini benden istemezsiniz sa. 
nırım. Zira, konserlere sırf yeni tuva. 
Ietini göstermek merakına tutula.'1 ka.. 
rısına, kızına veya sevgilisine refa~rat 
etmeğe zorlandığı için gidenleri ınizin 
surat1'l rına şöyle bir bakmak müzi~in 
birçoklarımız iı:in ne cansıkıeı oldu!hı.. 
nu anlnmrıifa kafidir. 

Yazan : Niz ameddin Naz if 

Çocuklarımızın terbiyesinde müziğin 
sihrinden istifade etmiyoruz. 

Delikanlılarımızın ve kızlarımızın ço.. 
ğunda rastladığımız zarafet (*) noksa. 
nı müziğin tesirinden mahrum bulunuş.. 
!arma atfedilebilir. 

Geçenlerde, arkaadşımız NurullaJı 

Ataç hırsızların ve katillerin kıt hayil. 
li insanlar oluşlarından bahsediyordu. 
Nurullah Ataç çok haklıdır. Eğer kıt 

hayalli insanların çoğunun müzikten 
mahrum yaşayarak büyümüş oldukla.. 
nnı da söylemiş olsaydı davasında da. 
ha çok haklı olacaktı. 

Şiirin, roman, resim, heykel, mimari 
ve bütün güzel san'atlerin dönüp dola. 
şıp hayale dayandıklarını şöyle bir dil
şünmek cemiyetimizin müziksizlikten 
çektiği ıstırabı açıkça göze vurabilir. 

• • • 
Bu satırları yazark~n fert ve sosyete 

terbiyesinde müziğin oynadığt büyük 
rol etrafında memleketimize ilk fikirle
ri sokmağa çalışmak gibi bir batıl id. 
dia peşinde değilim tabii. Biz müzik 
mübeşşiri edası takınmamız gülünç O

lur şüphesiz. 
Makı!!adımız, yalnız, müziğe Iayik oL 

duğu içtimai mevkiin verilmesini, onun 
bir yaygara ve gürültü halinden kurtu. 
lup kendisinden büyük sanat hamleleri 
beklenebilecek bir istidat halini alma.. 
sını istemekten ibarettir. Yoksa, müzi. 
ğe karşı olan ilk dikkatlerin halkevle. 
rinde, köylerde ve hatta hapishaneler. 
de nasıl yavaş yavaş filizlendiğini bil· 
miyor, g örmüyor, işitmiyor değiliz. 

Bununla beraber bu çalışmanın çok 
yavaş yürüdüğünü hangimiz, nasıl olur 
da itiraf etmeyiz? 

Şimdi, müzik denince anladığımız şe. 
yin kadrosunu ca tahm: 

1 - Ev müziği . 

2 - Pcrad ve panayır müzi!!i. 
3 - Mektepte müzik. 

4 - Teatral ve akademik müzik. · 
5 - Kahve, gazino, bar müziği. 
6 - Caz. 
Ev müziği, ister "alafranga", ister 

"alaturka,, halinde anlaşılsın; bugün 
evlerimizin yüzde doksanında mevcut 
değildir. Eskiden, her kafesin arkasın. 
dan bir ud, kanun, bir piyano, keman 
veya hiç olmaz.sa bir tef sesi duyulur
du. 

Parad ve panayır müziği denince hi.. 
tıra gelen şey fanfardır. Abdülhamit 
devrinde memleket dehşetli bir resmi 
fanfar bolluğu içindeydi. Her alayın, 
her geminin tam kadrolu bir fanfan 
vardL Her kaza merkezinde bir de be.. 
lediye fanfarı görülürdü. Mekteplerin, 
vilayetlerde ıslahhane adı verilen kü -
çük sanat okullarının fanfarlan da ca. 
ba. 

908 inkılabının yaklaştığı yıllarda, 

suiistimaller yüzünden bu fanfarlar ilk 
güzelliklerini kaybetmişlerdi. Hele be. 
lediye fanfarları, nota okumasını bile 
bilmiyen şeflerin ve alaylı çingene çal. 
gıcılarm elinde kalmıştı. Bunun üzeri. 
ne 908 de bunlar ortadan kaldırılmış ve 
her belediye muntazam birer fanfar 
teşkiline teşvik edilmişti. Ayrıca bir. 
çok filarmımi cemiyetleri de kurulm.uş. 
tu. Fakat Balkan harbi ve onu takip e. 
den umumi harp biltün bu güzel hare
ketleri durdurmuştu. 

Bana öyle geliyor ki, şimdi milli bay. 
ram günlerinde ve büyük paradlarda 
eski fanfar bolluğunun tam zıddına O

larak bir fanfar yokluğu veya azlığı 

karşısındayız. İki hafta evvel lzmitte 
bir kimya fabrikamızın temel atma me
rasimine gelen lzmit "bando,, suna 
baktım: 

Ceman yekun on kişiden ibaretti. 
( *) FranS'tzlarm "grall,, dtdikleri 

§C'IJ. 
(Devamı 15 inci sayı/ada) 
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DB8\t>1St1t&fte 
edeceğiz? 

~ ·~-.... ~, ... 
Daha da buna benzer pek adlarmı ımm asadıya )'Ulm-

p •yfiyelerimb vardır. Bun Jl cöriiyoru. Bhcrir ki ..,. 
mm h1rsotu itittiğimiz duy- fiyelere rağbetimis bir kat 
dutmmaa yerler olduğu gibi daha artma. 
memlekcdmls4le aymadığımıs Gelecek •Jlllllada iklimleri 
birçok Mjfiyekıllllls bulun· tetkik edaek 1IOl'ID&I 'ft J1m.. 

ötedenberi yu ıeldi mi her 
keste bir sayfiye ihtiyacıdır 
uyanır. Vakti hali ve iti müsa-
it .olan - aile otm.Wp yeriD 
bava11ndan daha gUzel bir yer-
de yazı geçirmek ister. 

Havası iyi olarak tamnmıı 
yerlerde bu ihtiyaç olmadığı 
gibi böyle temb )lavalı, bcrkea 
se ittiyakla karplanan yerlerde 
oturanlar bu ihtiyacı duymaz
lar. Fakat tehirlerin dar ve ha
nmz yerlerinde oturanlar he
men yerlerini değiftirme'k ia
terler, bir kıamı sahile, bir 
knmı da havası güzel olan yük 
aek ve temiz havalı yerlere gi
derler. Yazm pddetli '\te yala
dı sıcakllınndan bizu kalanlar 
böyle yerlere koprak ukıntı-

kunedi bir Amildir. Blyle 
muhitlerde yapyanlar llutalı
ğa karp daima bUll bir ~ 
yettedir. tyi havah ,erlerde 
geçirecekleri pek kısa .._ 
içinde bile hastalıklara kup 
müdafaa kudretini artınrlar. 

Pek iyi biliıis ki iyi havalı 
yerlerden celip de haltalanua
lan memleketlerine yolladlp 
mu: gibi herhangi bir bastalı
ğm nekahat devrinde bulunan
lan da iyi havalı yerlere yol
Jaru. Şu balde ban Ye eilen
c:e sağlık üzerinde önemli bir 
rol oynar. 

Bunu atalanmuı: pekill an
lamıJlar, kışm oturdukları pis 
ha.alı yerlerde yum da otur
mamrıJar, sayfiyelere çekilmit-

dutana tlphe JOlmar. Ba uy- ta imanlar lizer1crindcki tair· &,..._ hrnlan t9ddk edil- terini anJatacala. 

iklim değiştirmenin sıhhatimiz 
üzer.inde ne gibi tesirleri olur? 

arını dcfcdcrler. Hele vaktı 

•e iti müaait olmadıiı için 
bi>yle yerlere ıidemiycnler pa
urlarmı bot geçirmezler. 

Bo normal bir ihtiyaçtır. 

Herkesin kendi kendine duy
dup ihtiyaçtır. Bu iti bir de 
ağlık bakımından tetkik edcr
eek çok haklı buluruz. Yıhn 

, rütubetli ve kötü hav&ıı gün
lerini havası düz&ün olmayan 
. yerlerde geçirenler birçok has
talıklara semin buırlaımt olur 
lu. Bunu biç olmazsa muvak
bten olaun tadil etmek limD
dır. Günde milyarlarca yutu
lan ~plann faaliyeti ön
lemek, onların kudret ve kuv
vetini kırmak için böyle mik
ropJan pek az olan yerlere gi
derek telifi etmek icap eder. 

Tahribin hava ile münase
betini tetkik eden Medaun gi
bi bazı müellifler hava değit
melerinin 'kuvvetli bir Amil ol
duğunu anlamıılar; ona göre 
tedbirler dütünmüılcrdir. 

Böyle 'kötü havalı yerlere 

ı~e; 
· 1 - Hararet. 

2 - Rüzgar, 
3 - Hava tazyila, 
4 - ROtubet çarpar. 
Bunlar baıtakklar üzerinde 

4 - KtJBUNaa tIA VESi 

istemek 

Sabah gözlerimi ClflllCCI alıen 
Odama tozpembe bir ııünle siiZiil •• 
Sonra,.., bo§Qlır gibi teatiden . 
Gözlerimi kapa, bafucumda giil. 

Ne dallarda yaprak, ne elde çiçe/f 
Gül kokma gibi uçmakta ömür. 
içimde en eski bir üzüntüdür, 
Bu yana yakıla aeni iatemek. 

Başımda kara gün, kara düıünce 
Ne geceden tat var, ne de a/qamdan. 
Gönül sana, gözüm yola diifünce 
iBr bardak su gibi dökül arkamdan. 

• Relik Fikret Sainak • 

• Camlı 
ayakkabı .. 
Net)Cdktu )Ji)diriJdiiine 

s«ft, oradaki mütelif ayak. 
kabı fabriblan, 1'JDI bir 
ayübbı modalllM yol açma. 

ta te;ebt»8I ~-
Bunlar, tal»anla.n camdan 

ayakkabılar yapmJllardır. To. 
pakla ayaim &ı kJRDJ anm,. 

. camdandır. Bwımı aJ'8iı eerin 
tutaealı ve terlemesine de bir 
derece man;i olacağı ic1cll& 
edilmektedir. 

ÇILDIRAN. MEGER 
T1lılARBANEDE 
GARDİYANMIŞ! 

Almanyada bir §eh.inle bir 
adam, parkta dolaprken. bq. 
ka dolapnlara birdenbire )dl.. 

ftır etmeğe b&§lamıa. Sonra 
tepinmif, nöbete uğramJI, 
yakalanmq, muayene edil. 
mit ve çıldırdığı anlaıJlaraW 

. tehir timarhanesine göti1riiL 
mili.· 

Ve an.1..,ımıı, ki kenüd 
ayni timarbanede delilere 
bakmaktaymıe; pnliJU1811! 

• 

- Jl!lll;-mıııırlm ...... 

BWıii•ııedeMssa=a 
Btıyllııden .. ,_Mi' ııfl ._. 

blr oda JdnlamM ..... ,... ·= > 
:p, ev alıi1R ..._ 16"8 flılllı: 

- atat, ~ miAftr isfeaıım; bw 
tartla! 
· Detaanb. &Wm •= 

- Ya.nelr mhs"•! 
· - ae....-? ewa w. Wr· ~.._ 

,ok! 
- O halde, ben bu odayı kencliıa L 

pn tutlnakU.a "V• psU•l 
-SlzlM'ialMW 
- Fakat. .... tutaaiJm! 
Kadm. ı.ııeıı. ı.Jdl:. 
- Nuıl? 
- EINt; .......... IPn t1rtap, 
~ mlsaffr olarak geleceğim! 

- ı>mman, o imla. evTemnecJea, 
badlıdne bitin pçmifte Japt'lklarml 
. fttnf etmeJWn. l'ab.t,. Wnf eclukell. 
: bir yandan ela oınm *-llbıl· 1toyun 
·oqa! 
· - 1fe dlJe okfll'Ullfmı ! 

- Senia j&ptlfm ~· öf. 
Sil M'qe tlyleri. cftlleB cDllft ~ 
.. ,.! 

- Jl'allat,... a~l&nwww aıctmıyur 

mumm!. •• 

l~ 
SaM - - h fiıyafs ~· 

.h ~ ı. ,.,,.,. ...., h'M. 

.,,,.,. bilnwn. 

•»tterı - 'K-rd 
&dlos 1olz - .lfıtneM,, f'Bfe acnrınal 

........ 1'a ~, ...... 
ağır yükün altından nl.811 ltalcaa. 
ğım! . 

Blki•. 118fukhnb 4iım'lllliı: 
- ltidalilmt ...,_ etmenizi 

lawt,e' edertm;- bu' lle8lrta JilklnUz 
o· 'adar .,_ tfeitf, ydln _.aileme 
.....,.,.,., WeµaBlas! 

- .D•i11 ----- ,,,,,.,,, 
-Dlmıaı./ -O...,_--·-•---.. lca. ,., 

~ 

--
- Bef ~-- 1qlltl:. GiaZiJıo bir 

181"'4 1JlllcıclWwal 

~-

- o. ....... ıfl , •• pll & 
,_ Nami• • ç.& ~..,,.,. uır,ı 11r 

_,,.,,..,, .~ .... ' .. 
,erleri *lit•aif ........ 

Killli Killllle Kılll'ft? ... 
- Azizim, öy• eflnttli '* "1 

~Jri! 
- Anlat bakalma? 
- A 'ffllPIMla, 11--' lııirtalrnn .... 

1ar vardır. Bu bürolar, detektifll!lt 
9Ulluiyle eunn .._ ltalllrmdl, 
ücret mukabilinde, tahkiiat .,.,,r. 
maJimat toplular. 

- E, SGDft? 
- işte, ben de Avrupada,._ 1ıııa 

Wirclardan Birine WWwta Mll'•ıtl 
ıe. kendi haJlkıwıa taltkiJUlt ,., .... 
dım; muziplik olsun, diyet 

- E, IOlır&? Netice? 
- Topladıkları ma•t .. ta .. ,_,. 

rak, beni baııa karp illu ettilut · 

Derste Ve TeaeffiWe 
- Mad. IJUdli ....... 1 25 ... 

aunu! )[ektepte uslu durt1J19"-, 
:Jeka· ,anmul*-~ 
ıı.ıw, ~pUI: 

- Sınıfta ualuluğun& AJC ılıı ~ 
derste mıeıl ~· WJUJOr. Fakat. pay. 
- - plıp .. t• .... cılıalııtt • 
ubt ,.... .. ,.,, ........... -. _,.t 

- 2"'elraP .,.. ••• ~ mr ._ 
~/ . ~ 



JılQ8keva kan verme Ens· 
litüsü, kanın .muh!elif unsur
i&ftlldan 'tlbbl surette istitade 
•hmmasa ba'hslnde çolt -ente
resan tetldkler;ine devam .ey
lemektedir. EnstitU, kan plas
ma'sının bir keşfinden diğe

rine geçirilmesi imkA.nlarını 

tesblt etmiştir. Diğer taraftan, 
Enstitü, insana ·az mikdarda 
keçi, köpek, ine'k ve kaz gt. 
bi bazı hayvanlarm kanları

nın nakledilmesi bahslnde de 
çok enteresan tecrübeler yap
mıştır. Bu usul, bilhassa mide 
ve barsaklarda vilcuda gelen 
karha gibi bazı hastalıklarm 
tedavisine çok iyi · gelmekte· 
dir. 

'Haflzası en kuvvetlj .a.da.m 

Kanın Sovyctler Birliği da
hlllndc en uzak köşelere ka
dar nakli için, Enstitü, kan 
muhafazası ve naki bahsinde 
hususi metodlar ve hususi teş· 
kiH\t vücuda getirmiştir. 

Kan verme )<a:!f'fiycti, Sov· 
yetle.r Birliğinde çok geniş bir 
mikyasta tatbik ·olunmakta -
dır. Ha1en. memleket dnlıilin
de 830 kan verme merkezi 
:.-ardır ve hunlar, J 937 senesi 
zarCında 72.000 'kan verme a· 
meliyesi yapmışlardır. 

Halen So,·yet doktorları, 

kan verme usulünü, yanıkla

ların. tiroit sknrlatln gJbi has. 
talıkla.rın, cild, göz ve kulak 
.llastalıklarmrn ve bazı nöeop
.alş.Jk bastalı'klarının tedavisin
de kullanmakta ve cok mu · 
vaffakiyeUi neticeler almak -
tadır. Blttabj. kan vc.rme, kan 
.zayetmclcrinde \·e muhtelif 
anemilerde de yapılmakta -
.dır. (Tass) 

ntn sanıu DO.KUN 
SEYAHATİ 

'O<lesadan kalkan ve Har · 
kov ve Tayfun vapur.ları tara
fından çekilen sabih dok, 

• 

Edüıon ölme.eden en.el dünya
nın hafızası en kuv.etli .adamı 

olarak anılırdı. Edi.en.aan .-ıra 
Londrada Frank Y..&alm 1-in,. 

de bir İngiliz de - .-ıreti ka
zanımı bulunuyo~ a f'81Dldanbe
ri meşhur olmap bqlayaıı 
Frank bir defa .ımautu 31 say• 
fahk bir yazıyı. a!btte J'U1Dll ve 
bir tek yanlıı ,.a)llllalDrltL. ltuc· 
veltin söyledip bir ıll1ltku ndyo 
da dinleyen 'Frank bir -.at 900-

ra yazmış ve ~telli .gün nutult 
pzetelede :k&I'fılaftu'lldı.iı u
man bır tek virgül yanllfl bile 
olmadığı ı:örüMl>üttilr. 

İngiliz gazeteleri bu adamı bal 
tandıra, ballanaıra ·methediyor. 
AMERlKADAKI 
MiLYONERLER 

Zengin Amerika devleti mil
yoner ve hatta milyarderler me:J 
1eketidir .. Umumi harpten önce 
milyarıderlerin sayısı Ameril·ada 
daha çoktu. 1ktısadi buhran bun 
lan azaltmış o1ma1da bcrab<!r, 
yapılan son bir istatistiğe göre, 
hali hazırda bunların sayısı üç 

bindir. Aralannda birçokl:ın 

milyarlarla ölçülebilen servet ç-e 
mülke sahiptir. 

Kamçatlca:'da Petropavlovsk 
limanma vasıl olmuştur. 

Bu dok, Uza'k earktakl ba
lıkçı .gemileri ile nakliyat filo
sunun tamirine tahsis edtımiş 
bulunmaktadır. Bu dok, 5.000 

tonllatoluktur, 11zunluğu 130 
genişliği de 31 metredir. En 
nıo(lern bir tekniğin icapları· 

ııa göre e'kipe ediJmiş'tir. Dok
,ta, ;pompalara_. elektrik kay -
nak aletlerine ve ate1iyelere 

lilzumlu enerjiyi v.eren bir e
lktrJk santralı da vardır. Dok
un iki römorkö.rü de mevcut· 

-

LlbM'la f'ıımlmrr<"lsl nsl<cri üniformasilc •• 
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Gaz maskesi Avnıpada .her 

smıf insanlar arasında yayıl. 

mağa başlandı. Resimde bir 

rahibenin gaz maskesi taktık. 

tan sonraki hali görülüyor. 

tur. 
Sabih -:dok, kendisini çeken 

iki vapurla beraber, 82 gün
·de 11.000 mil katetmiş ve 
!Petropa,·iovsk'a evvelce tesbti 
olunan tarihten .20 gün önce 
varmıştır. 

40Günde 122 
''Vumur.ta 

İtalyan g~zetelerinin yazdı
ğına göre, Bari vilayetinin •Çe
rinola "köyünde Masa isminde 
bir köylünün alc1ide bir tavu
ğu 40 günde l 22 yumurta yu
murtlamı§tır. Normal büyük
lükte ·olan bu yumurtalardan 
~tli ·tav111c bazı gün 12 
rtane yumurllauuJtır. 

Evl~re Mahsus 
Gramofon .Pli.klan 
1ngilter.ı:tle -:.e.vlenen çiftlere 

'J!]ahsı.ıs yeni ·\ulı.fl 'bir gramofon 
p1akı yap.Umrştır. Bu plak üze
t'inde nikahtan sonra mutat 
plarak söyl.enen .nutuklar, pa
J>3~ın duası, tebrikler kayd
~1unm11§.tur.. Arzu eden çiftle
:re nikah esnasında bu plaklar 
ça1mma'kta ve davetliler hazır 
evlenme nutuYlan dinlemekte
dir. Du usulle, nutuk söyleme
sini beceremiyenler büyük bir 
külfetten kurtarılmış olmakta-

ur. 

Göz Hastalıklannda· 
Yeni Tedaviler 

Helmholtz merkez ensti~ 

sünün ikinci umumi kongrcai. 
yakınlarda nihayete ermiş ve 
bu konferansta müzakere edi .. 
len trahom meaelesi .ile bu ha. 
talık1a müuııdcle yaartaları -üz~ 

ıiııde 'J•Pdan a;öriltnıeler, bil .. . 
,hassa büyük bir alaka ·uyandır .. 
eqtır. l 

'Sovyetler birliğinde traho
:aıan tedavisinde orijinal bir .. · 
p 7=4 usuller tatbik e<fil.. 
mektedir. Jlesela, ağır trahom 
n'kalanacla, füüler üzerinden 
alınmıJ aklcrotik ve karlıiyei 
1imia qrlanmaktadır. Vakala
rın ekserisinde, bu yeni usuı.. 
ler, müessir neticeler vermiı
tir. 

Konferans esnasında, dünya ' 
nın ekser memleketlerinde kör .. 
lüğün esas -sebebini teşkil ey .. 
?iyen Glokom hakkında da bir 
çok mütehassısların nporlan 
dinlenmiştir. Rosseı, Zavenıka, 

Fradkin gibi tanınmış profesör 
ler de dahil olmak üzere bu 
filimler, Glokomun inkişafını 

nebati sinir sisteminin vaziye
ti ile alakadar bir halde müta
lea eylemektedir. 

Göz hastalıklarının tedavi
sinde kan verme bahsine hu
suSı bir celse tahsis edilmiş 

ve .konferans, bu hususta, pro
fesör Rcdiginanın bu usulün 
tatbikinde ilk alınan neticcleı: 

hakkında vel'Biği ·enteresan ra
poru dinlemiştir. Sovyet filinı
leri, karniyei Jamia karhalann
da, gözde 11krofill hastalıkların
da ·ve bazı ·gözbebeği bulamk
lıklarmda kan vermenin -gcniı 
ınikyasta müessir olduğunu is· 
bat cylemi~lerdir. 

Dün,.anm En Yaşlı 
Adamı N.erede 

lrlançuryada .Lisinguri is
~4e 2:53 ;ya.şut.la bir ihtiya
~n Y.•P~ söylendiği zaman 
insanın Jıa.yJ'et edeı:eği geliyor. 
:au adam .hala sağdır. 1.75 :.ene 
yaşay.an bir ıİspaoyah, ıtıs se
ne yapyan ·bir Macar köylüsil 
ile bizim rahmetli Zaro ağa bu 
,Çinlinin yanında ~ocuk mesabe 
sin.de .kalıyor. 

Alman istatistiklerine göre 
insanların yaş nisbeti her de-
:virde başka başkadır. J3ir inEan 

,1700 :senesinde orta olarak 4 S, 
1800 senesinde 50. 1900 senc
sind,e 55 sene yaşıyordu. 
Zamanımızda orta yaş er.kek 

için 60, kadın i~in 63 dür. 

' 
B ttYOKLERtNDEN aldığı n.. 

ğüt, onu toprağa bağlamıştı. 
Evinin damı, döşemesi, duvarları hep 
bu kırmızıy.a c;alan tunç renkll top. 
raktandı. HattA, kendisinin kirli sarı 
derisi bile ... Yaşı 18, boyu 1,80 dl. 
Kasabaya odun götürürken, merkebin 
yüklenemediği ağırlığı küfürle sırtı

na alır, yorulmak nedir bilmeden kl· 
lometrelerce yürürdü. Bir boğa ka
dar kuvvetini, küçilktenberl geveıe

meğe alıştığı mısır ekmeği tıe bulgur 
eşnlden almıştı. Ona kuvvetinden ö· 
türü takılmak isteyenlere bBn bön ba
kıp güler, tokatlanmış gibi k.1zaran 
yüzUnü bir utanç dalgası bürüyerek: 

- Allah vergüsfı' 
Diye kek~lcrd1 
Durumat gözleri, lekesiz ruhunun 

tki vir.an penceresiydi. Nazarında in
sanlar blre.r melekti. Onların her söy
ledikleri doğru, her yaptıkları 'dürüst
tll. ı 8 yıldanberi Uzertnde yaşadığı 

dünya hakkındaki bütiln bilgisi, köy
den haşlar, kasabada biterdi. Yalnız 
bnbasmın çok uzaklara asker olarak 
götürüldüğünü, birkaç kere ninesinden 
i!}ltmiştl. Katıca kabuğundan ara sı
ra başını çıkaran bir salyangoz şaş· 
kınlığı ile etraf.ı gözetler, şunun hu~ 
nun uydurarak anlattığı şeyleri hay
ran hayran din1erdi. Askc>rllk çağı 
g('.lc>n köy delikanlılarının, kasabadan 
füelere gidip birkaç kış arası geçtik
ten sonra adlarının sonuna "Çavuş'" 
v eya "Onhaş1'' kulpu takarak clBn· 
düklerini gördükçe, gilnilnrlen evvel 
asker olmayı bile aklından geçlrlr<ll. 
'.Askerden dönen köy!Uler, basık ta
vanlı, önfi aı;mah köy kahvelerinin u· 

.zun zaman "Havadiscl baş.ısı" kestıe

rek. kendilerinin eski itibarları bir 
kat daha artardı. Yaşı 18 olan Mus
tafa. blriblrinl kaldıramıyaC'ak kadar 
küçük 2 çocuk babasıydı. Yaşı 19 o
Junca. cocuk sayısı 3 e, 20 de de 4 e 
çıktı. Artık askerlik çağı g~ll.p çattı· 
ğmdan, onu da kasabadan ötelere yol
ladılar. Tarlanın işini, zaten ,ortakla
~a t;alu;tıklarr hasta ninesiyle 4 ço
. cukhı sıska karısına ısmarlamıştı. 

Asker olalı 6 ay olmuştu. Bu mUd· 
det 7.ar .fında evJnden sık mektup al
saydı, kedcrlenmiyecekti. Fakat an· 
cak 2 mektup alabilmişti. Onların bi· 
rinden ineği Kmahkızın doğururken 
liJdliğünü, diğerinde de bostanı sel bas 
tığını \"'e 2 yavrusunun bircok zarar· 
larla beraber boğulduğunu, bunların 
lizerine bir de Salih Ağanın, kendi 
tarlasına bir dönüm tecavilz ettiğini 

,öğrendi. Bununla beraber, .Mustafa, 
gene rıMrrmadı. Gözleri yaı:ıar<lı. Kal
hi sızladı. 

Geceler] yntborusu ac:ı acr kı;:;la ko-

Yerli Hikaqe: ___ , -
DlERTU? il IJ D 

Yazan : M .• IHl(lJ)O©J~ü IQ)©~c9l©~rr lYl 

rldorlarmı çınlatırken, o, ellerini ta
vana doğru kaldırıp uzun uzun yalva
rır, köy imamı Kel Basandan 10 kile 
buğdaya karşılık öğrendiği duaları 

müte\·ckkll bir ruhla okuyup etrafı· 
na ü!l~dikten sonra, bir parçasını da 
köydenyana üflerdi. Bir türlü uyku 
girmeyen gözlerini kapaya aça sabahı 
ederdi. 

Son mektup üzerine, 3 uzun karşı
llk yazdırmıştı. Hem de nasıl; oku· 
ma yazma bilen arkadaşlarına yalva
rıp yakararak, onların yerine nöbet 
bekleyip, karavana yıkayarak... ve 
her talimden dönüşte, fistilbe meı~tup· 
Jarın yığıldığı masanın başına Jwşn

rak, telaş içinde, etrafı saran kala
balığı yarar, örsC'lenmlş zaı:rrala 2 
elle sarılrp, :razma gibi okuma da bil
memesine rağmen, zaruretin ona is· 
ter istemez öğrettiği Mustafa adını a
ra.5tırırdı. Bulduğu zarflardan hir 
lmçını ayırıp lılr arkadaşına il7.er1Pri
ni c>traflıca okııttulttıın sonra. kendi
sine olu:adığmı anla)·ınca, l~i lrnna· 

yarak, zarfları c-ski yerlerine bırakır
dı. 

Bu merak kasırgası arasında. 2 ay 
bocaladı. Akşam yatarken, ettiği du
aları daha uzatmak. islirahat zaman. 
larmda, i~ini kavuran acıları daha 
derinleştirmekten başka bir şey ya
pamadı. Artık bu mektup masası ba
şnıdaki cenkleşmeden dl.! bıkmıştı . 

Dir talim dönüşü, yor~un argın, bir 
ağacın altına uzanmıştı. Manga arka· 
daşların:lan biri, J;arıl harıl onu arı. 
yordu. 

- Kösednğh Mustafa.. Kö 
.Mustafa .. 

Istırapla doğrul1u: 

sin diye yumduğu güzl 

- Mehme>t onha~ım. lıuradayım! 
Drllkanlı. tersyUzUne döndü. Sarı 

g(>rg:in yUzünlin ctonuk nPsclndt\ bir 
gülüms<'yiş sez'iliyordu. Soluk ıoltı~a: 

(De1·amı 1v i-ıci IO!ff/ad'A) 
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Dllnyanm en gt1R1 bir plljı olan 
:norya ve civan günden güne eenıen. 
mektedir. Bunda, latanb\ll belediyesi • 
ahı bO.yUk bir himmeti geçtiği gibi Dev. 

'tar1a ti~. 'Bug\ln bu eski aayf\ye. 

-ye gidecek olanlar eski binaların yam 

bqında o kadar yeni binalar görecek. 

tir ki birkaç eene içinde yapılan bu 

JC!lllliğe l'll"amak mUmkiln değildir. 

Bu yazıda ba mukayeseyi görecekaf. 

nJL 

Dünyanın en güzel plaj 

F loryada Yeni Sayfiye 

1et Demhyollannm tren ilcretlerinde 
yaptığı fevkalade tenzilat da müessir 
olmuştur. 

Eskiden Fıoryaya ikinci mevki tren 
llcreti - o da sözde tenzilitlı - elli ku. 
rD1 iken bugün bu Ucret yirmi Uç ku. 
l'U§tur. Uçüncü mevki ile gidip gelme 
t8e on altı kuruşu geçmemektedir. 

İ8tanbuI belediyesi de büyük Şefimi. 
lıin işaietleri üzerine Floryaya hakkı o. 
lan ehemmiyeti vermiş, burasının ima. 
n için eebir mütehassısı Bay Prosta bir 
plin hazırlatmıştı. Floryada son iki 
lltllle zarfında ahşap kabinelerden birço.. 
ğu kaldmldığı gibi yerlerine modern 
tesisatlı klrgir soyunma ve duş yerle. 
ri yapılmıştır. 

Buııdan başka denize yakın bir yer. 
de 47 bin liraya büyük bir otel inşa 
edilmektedir. Bu otel gelecek mevsim. 
4e bütün mefruşatı ve tesisatı ile ta • 
ımam olacaktır. Gelecek sene büyük bir 
pzlno ve spor yeri de yapılması düşü. 
nillmektedir. 

Floryada Devlet Demiryollan k~rgir 
bir gişe yaptığı gibi asfalt yollar da 
günden güne çoğalmaktadır. 

• - atmn• tL&vat 

Doğuyor 
:Edirne. İstanbul yolundan Floryaya 

lltisak peyda eden altı kilometrelik 
bozuk yol da asfalt olarak yapılmıŞtır. 
Bu yolun açılması Falitarya köyünün 
de ıenlenmesine yaramıştır. Bu yol U. 

aerinde çok modern binalar yapıldığı 

gibi köyün gerisinde de yeni evler yUk. 

selmektedir. 
100 hanelik olan bu köyde hemen 

boş olarak tek oda yoktur. Ahşap bir 
barakanın küçücük odası birkaç ay i. 
çin 30 • 40 liraya tutulmuştur. Köyde 
3 bakkal, bir manav ve bir kahve var. 
dır. 

Halk buralardan günlük ibtiyaçlan. 
nı temin ettiklerinden köye rağbet e'L 
mektedir. Köyün karşı tarafına düşen 
geniş sahaya belediye tarafından 30000 
fidan dikilmiştir. 

Bunların çoğu çam ve akasyadır. Yir. 
mi amele her gün bu fidanları sulamak. 
tadır. Gelecek sene de bu kadar fidau 
dikilecek. Bu suretle Floryanın arka 
tarafmda büyük bir çam ve akas.va or. 
mam vücuda J!'elece.ktlr. 

Floryaya pazar gtınleri yalnız trenle 
80 • 100 bin kişi gitmektedir. Otomobil, 
raba, mot&siklet, bisiklet ve deniz na. 
kil vaarta.lan ile t&tanbuldan gidenler 
bu yekillıa dahil değildir. Pazar günle. 
ri soyunacak yer bulunmadığından 

halk •plljlann haricindeki sahil boyla. 
nnda topraklar ve taşlıklar üzerinde 
soyunup denir.e girmektedir. 

Hafta aram bava çok sıcak olduğu 

günler vasiyet aynidir. Bedavadan de. 
nize girenlerin yeri ti Küçükçekmece 
önlerine lı:adar büyilk bir sahayı kap. 
lamaktadır. 

Floryada plij ücretleri de halkın ke. 
aeaine uyğun bir dereceye indirildiği 

gl1n bu sıcak havalarda denize girenle. 
rin yelrlinu birkaç yüz bini geçecektir. 

Bugiln en ucuz bir plAjda banyo Ucre. 
ti yanın lirayı geçmektedir. Bence plaj. 
lar ike kısma ayrılmalı. Bir kısmı 15 • 
20, diğeri 30 • 40 kuruş olmalıdır. 

Çünkü, dünyanın en gU~l bir deni. 
zinin kenann<taki bu gtbel plajdan bU. 
tün İstanbullular istifade haktandır. 

Y. R. Ö. 

YürinU bir güzellik müeue
eesine emanet eden bir kadını 
üba güsel yapacak yerde çir
kinlettirmifler. it mahkemeye 
Alilflllif. Bayamn .ekili izah 
ediycr: 

- Sözün Jmuı ıudur: ~ 
nllepıek için :yDrinU aanat
Jrlnn elleri anama kokyuyor. 
Fakat bir de cörilyoraunuz ki 
a bdife slbi yanaklar, taııe
cUder, kabuklar, buruıukluk

Jula dolmut- o gilzeJim, yi1a 
Wr kertenkele teldiııe girmİf. 
O tazelikten, öğülürken aldı

lı fevblidelikten eser yok. 
Bir ihtiyar kadından daha çir-
1dn_ olmq, maddi, manevi tu

llliınat istiyoruz •• 

Mahkeme, timdi bir çirkin
lik akademisi haline giren, cü
aellik, enatitülil direktörünü 
celbediyor. Dava anlatılıyor, . 

Jiis bin frank tamıinat ile be
nber yaptıfı zararlann da dil· 
seltilmeai istenildiği söyleni-
70r. 

Müddeiumumi fırsatı kaçır
mıyor. Direktör olan bayanın 
uWıiyetaiz hekimlik yaptığın 
dan, dikkatsizlikle yaralar açıl 
muma .ebep olduğundan, pr
latanbk, uhteklrhk ettiğmdea 
tutturarak uzun bir ithamna. 
me ile ortaya atıbyor. Neler 
eöylemiyor, neler r 

Bu hücumlar karpaında bu
nalan bayan müdafaa phitle
rinin dinlenmesini istiyor. EeJd 
müfterileri, meıhur artistler 
seliyor. Hepsi bildiiini anlatı
yor. 'Mahkeme salonu bir da
'" yerinden ziyade bir güzel
lik miltebauıslan kongresine 
benziyor. Herkes bir teY söy
lüyor: 

- Bana cençliğimi iade et
ti! 

- Beni cüzelliğe nümune 
olacak bir dereceye ıetirdi r 

- YlbilmUn pzellipe ba
kuuz, yanaklarım kadife pbi 
delil mi?_ BunJan yapan qte 
bu baJU*hr. 

Bir sinema için enfes bir 
eenaryo 1 Bu phitler dotru 
IÖyleyecelderine yemin etmit
Jerdi. Binaenaleyh sözlerine 
doğru oldujuna inanmak 1izmı 
dır. Ama ilk suale 'kartı tered
'1ütleri hesaba katılınca bu 
inınmakta da tereddüt caiz 
olacağı dUfünillUr. Hjldm bu 
nazik, bu güzel bayanların 

yaf]armı sormuttu: 
- Şey.. Bay hlkim.. İtte 

cörilyoraunuz ya.. Gardüğil

DÜZ gibi. 
Buna da bak vermek llmn. 

Her:kesin bir um var; kaldm
lann da Yat metelesi ebedi bir 

11rd1r. Bunu Up edemezler. 
Zaten onwa böyle bir ıey sor
mak da pek nezaketli bir İf 
olmaz. Olmaa ama ne yapahm 
ki hlJdmlerin kanununda ne
zaket IDIM!deleri ve o madde
lerin filin yahut falan fıkralan 
yok iri.. . 

Bu phitler yaflarmı söyle
medilerse de hüviyet varakala
rını uzatıp gösterdiler. Hiç oımu• yine nezaketen oradaki 
döoğum tarihine inanmamak; 

- Nüfusa- yapnm neden 
büyük yazdırmıpımz? diye 
IOrmak icap eder. Bu da ba
yanlar için bir tesellidir. 

Her ne ise, mahkeme kahit 
Jerin sözlerini, bayan direktö· 
rün mildafaaamı dinlemiı, fa
kat karan baıka bir güne br
ralmıq oldutundan neticenin 
ne olduğunu bilemiyoruz. 

Yalnız, bize ıu kadan lhım 
.Jri artık eski zamanlardan ma-

nen Ye maddeten pek aalıa 
hatta o zamanlara t•"'""k 
yabancıyu bile. Ebedi ı~ 
için .. Abdıayat., aramaya , Jll.. 
mm blmamqtır. 

İnsan bir ıüzellik mne..., 
liııe gider; biltiln bir ftaa6: 
ameliyat masuma yatar, lalii 
yerlerini keatirir, bazı yer~ 
ni diktirir. biraz boya da • 
tıldı mı itte size genç bir ıı. 
yani 

Likin bu itin tehlikeli ta
ranan da yok değil. Nasıl . 'la 
mahkemede bunu dinlemiftik. 
Eh ne yapahm, zarar kinn o
bdapdır. 

llaamafih bu ela geçici · ~ 
feydir. Güzellik kimyau 'ft 

cerrahlığı cUDden gür.e ~ 
ki ettikçeböyte tehlikeler de 
ortadan kalkacaktır. 

Hoı, bunu pek dütünen yok. 
Daha küçükken çocuklamım 

tabiatın bazı tabii batalafmi 
düzeltmek için retöı yaptıran 
lar, daha cüzel olsun tiiye "it
lerini törpWetenler az delil-' 
dir. 

Daha fulumı mı iatiyorsU"'. 
auz? Ditlerinin tam istedikleri 
tekilde olmaması için Allahm 
verdiklerini atıp da takma dit 
koyanlara bile teuıdUf edili· 
70r. 

Şimdi bir kere dilfünmell. 
Cimnutik · ile terbiye edilmit 
bir vUc:ut, tabU kuıurlann lllHf 

Jiyatla ortadaiı kal~lma11, 
ret8f, makyaj v. 1.. v. s •. 

tman bu asırda kendisi içiD 
latedill gibi nm&rlaYIJ>. ,_.., 

betan 'ıetirttiii ıtse lbir .a. 
r.uda malik oluyor. Aa ten* 
mi bu? 

( 8otlM ti lllolı ..,,.,.., 



nasal elde 
edeb\\\rs\niz? 

(Vsttarafa 7 iftcide) 
ytık bir ıefkatle ve sevgi ile hareket 
edin, fakat vaziyete ve bazan bissat 
ke~sine hakim olmayı da bilin. 

Ona daima· iyi bir arkada§ olmaya 
çalııın. her yerde sizden memnun ol
aun. Fakat, kendisini gölgede bırak
mayın. 

Kıskanç da olma~ 

4-Romantik 

Kadına muha;neleaiade yüksek Wr 
IDeYkİe çıkarır, .ki.al udır, fllibt ta
mamİle de ahmak değildir. ETI.e .... 
lıcln-. Kendiai pek az kiti bilir. 

Yatı 20-30. 
Hayatta hemen hemen hiçbir meftii 

yoktur. 
BAŞLANGIÇf A: Son derece kadın 

olarak hareket etmelisiniz. En bilytlk 
yaıfuuz asalettir. Ciddi cörünmeliainb, 
fakat icabında derhal neıeli olmalıaı
nız. Bazı weylcrde zeki davranınmu, 
fakat ona kaıp dalına mütfik hareket 
etmek lbınıdır. 

Kendisine daima yüksek hulyalan
nızdan, mefkO.relerinizden bahsedin. 
Bqlıca mefkurenlz bir yuva kurmak ve 
yuvaya baih kalmaktır. 

Kerdiaini açıktan açığa metbedebi
Jininiz. 

Söylediklerini de dikkatle dinleme
aini bilmeliainiz. 
ARKADAŞLIKTA: Beraber bir ye

re gitmeyi teklif ettiği zaman "kıra 

gidelim,, deyin. Orada mesut bir kadıu 
tavn talmunahaınu. Gördüğünüz ço
cuklan aevin, bahçelere kartı alaka 
g(Ssterin. 

Hot bir şekikle giyinmeye diklııat 

edin 
Onun yiyeceklerine kendiliğinizden 

fazla ihtimam ıöaterin. 
Eberiya kenclWne çocukluğunuzu 

anlatm n aaflrkla yaptığınız hareket• 
leri aaldediD. 

SONUNDA: SUe evlenınek teklif 
ettlli aman; "Dütüneyim,, deyin. 
ÇlnkU evlenmek ciddi bir meseledir, 
tberiılde çok düfünmek lhnndır. s 

BYlenclikten eonra kendisini şefkatle 
bbaa da hararetle aevin, fakat kadın
ı. kualetlni&den kaybetmeyin. O sizi 
anırt. kaldıkça daha fazla sevecektir. 
KendWae brp itimat beslediğinizi gös 
terin. Onan ~ muhtaç cörü
nibı, fakat n itlerini büyük bir maha
retle yapm. 

Kendisine çocuk yetiştirmek de va
zifenizdir. 

5 - Cesur 
He rcihette ~ &ılrat çok d. 

aktar, ~tidir, içiaclelrjni 'Wli et· 
--.. Zeüa pek fazla ithmez. iyi kalb
IWir ;,e düriisttür. Ekseriya eb'almda-

:Yapı 25-30. 
:Vuiıeti: Gittikpı ilerler. 
BA.ŞLANGIÇfA: Fazla haftl flo. 

iliz, biru tlıqun göriinmenJs Unm
dır. Ban itlerde onun önüne geçmeli
llai.z, atıJpn ohnaham, fakat her a
man cleğiL Tamamile kadm giSriiııme
als llnmdrr, fakat iradesi kuvvetli bir 
bdm. 

Kendisini alikadar eden bahsi açma 
h •• onu konUflDAya BCYketmeliainiz. 
Baylediklerlnl de dikkatle dinleniniz. 
bareketlnble kendisinin çok iyi konq
muuu blldlt;.ne kanaat cetlrtmelislnlz. 

Pula miltk6J.pnent dananmaym. 
Onunla yalnıs blmayı dertaaı kabul 
ecBn. 

Kendislni yldlne 1carp met1'edebUlr
alniL 
ARKADAŞLIKTA: Onunla ilk bu

lqtufunuz zaman intihap edecellnls 
yer bir putabane yeya muaildll bir yer 

---~ 

. . . . . . . . . .. . ... 
Cetnır <WC1 - Barıgi&ttıi tercih ""'1r. 

.sin aevgilim? Çizgifıi3ini mi, yoksa 
benekli klark aü1 

---· olacaktır. Sizinle çok samimi oluncaya 
kadar bir arada yemek yemekten bçl
nm. çünlN o sıkılacaktır. 

Kendisinden bahsetmeğe fırsat verin 
kendisine itimadınız olduğunu açıkça 

c&terin. 
Sizi yanında taşımalda iftihar ede

cek bir şekilde giyinmeliainiz. Fakat, 
elbisenizi begcndiğini söylemesini bek· 
lemeyin. 

SONUNDA: Artık o aizi fedakir 
bir • şkla sevecek bir adamdır. Sizin de 
onu büyük bir şefkatle ve hararetle 
aevmeni.z lhımdır. Sevginize mukabele 
beklediğinizi gösterin, fakat bunu bek· 
lemeyin. 

6 - İnce ruhlu 
Heyecanlıdır, zekidir, kendisindeki 

haaasiyetleri it haline ko:rmasmı biJir. 
l,.i lııir .... t ve fikir adamı olur. Az ~ 
•111ar, fakat liizumauz konuımaz. Her 
..,.. hızla aWra göatermez, fikren met· 
jaldar. romantik değildir. Zannedilcli
ii kadar yumafB)r kalbli ve yufka yü
rekli deiilclir. 

Çehre İtibarile pek güzel değilse bi
le llencliaine etrafında derhal aevği u-

(.ti ltlCf aayıfaa4tı devom) 
herkelı kcacil seçtiği ihtisas sahasında 

birçok feyler öjrendi ama, Seraceddinia 
Jmrdufu temel o aahanm öyle sağlam Yf 

uygun bir temeli idi ki, üzerine eklen· 
cliqe faydası daha çok tahakkuk etti. 
Seraceddüı nebatat da okuturdu. V t 

yiae. denlerimidn bir kda!r, 'kırlarda 
tabiatla betbqa tatbikatla geçerdi. Ve 
biltUn bunların harikası ıuradayldı: Böy· 
lece, yarı gezmek, eğlenmek, ve konu~ 
makta harcanan bir den yıJ.uım aonunda, 
ken4lmizi, meuuJ. olduiumus menu
lamı tamamı baklanda hesap verebilo-

0 

cek mevkide bulurduk. 
Seraccddin yab;fz talebesi tarafmdaı\ 

delil. mestektqlan arasında da tetkike 
ve 8mek edinmeie deler birçok men.· 
,etler aahip blr insandı. 

Kendisinden feyiz a1mq. olanlar yılcla 
bir kerecik toplanıp aralarında kaybet• 
tikleri bocalannm hatıralarını ansala( 
,erldir. 

HiKMET MUNIR 

~. 
BAŞLANCIÇT A: Ciddi meacleler 

llzerinde ve bilen bir insan tavn ile k~ 
nutun. Fakat, konuıma payını ona da
ha fazla bıralan. Her fCY hakkında fik
rini eorun ve kendiainden bir ıey aı
ren«liliniz zaman memnun görünün. Ea 
ki fikirleri teoJdd edin Te yenilip, g\1-
ael jeylere, ·un.at C9el'lerine karp al&
b göaterin. Söylediklerini dikkatle din
leyia. 

Kendisini takdir ettiğinizi açıkça söy 
leyin " metbedin. 
ARKADAŞLIKTA: Sizi bir unat 

ıergisine veya mUzeye göt.annesini ve
ya beraber gü.zel manzaralı bir yere git
meyi teklif ettin. Çok fazla zeki imit 
fakat, zekisı ile övUnmek iatemiyormuı 
gibi davranm. 

Elbitelerinizin fazla ptafath olma.:. 
muma dikkat edin ve tuvaletinizde bi
raz ihmalci olun. Sporu aevdiğinizi. mo
toaildcte, bisiklete binmek istediğinizi 
aöylemeyin. 

Mümkün olduğu kadar yanında bır 
lunmaktan memnun görünün. fakat 
ya1nu olduğu zaman daha memnun bu
lunduğn zannettiğini.zi anlatm. 

SONUNDA: Arkadaflığı cvlendiıl
meğe vardırmaar pek az mbtemeldir. 
Fakat, onunla evleniraeniz aize karp 
son derece bağlı oliıl:ağmdan emin ola
bilirsiniz. Onu çok iflerde idare etmek 
elinizdedir. Fakat, aevkedemezsiniz, bl
kimiyet tamamile sizde değildir. Kendi
sine ıefkatle muamele etmelisiniz. Ne
ıeJendirmeğe çahJmak da vazifenizdir. 
Hayatınızda coşkun saadet olduğu gibi 
tatsız saatler de olacaktır. 

~J ~ -
r.J...-.ıı s ' 
iimlı1 .. ~ 

Jll!a 
~~l ~ 

~ 
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Dİr ve bdmlara lmrp ımıalfer olımk· 
.. ütihar duyar. 

Yep; 30-35. 

v azİyeti: Çalr iyt 
BAŞLANGIÇTA: iradeli ve biraz 

zalimce bir kadın rolü oynamanız ll
zımdır. Bununla beraber dürüat oldu
ğunuzu isbat etmelisiniz. Kendisi ile 
ciddi meseleleri münakqaya giritin. 
'ken:iinizi bilgili gösterin. Fakat ondan 
bir şey öğrenmekle de memnun göril
nün. 

Kendisini takdir edin, methedin. 

Erkeğinizi nasıl elde edebilirsiniz? 
l -Sp0rcu 

Sporu .ever. Fakat ........ cöaterit 
Glsan diye ppnwz Hlıklcatea apon 

..... büyü tmir MYSÜi ~. ondaa 
sevk alır. itidalle hueekt etme•İni de 
lailir. 

Yaıı: 20 ile 25 arasL 
Vaziyeti: Ne pek fakir, ne pek zen. .... 
aAŞLANGIÇfA: Kendisile fazlaca 

konuıun; fakat bıktırıncaya kadar de
ğil. Serbest barekt edin. Kendisini tes
hir etmeye kalkmayın, aksi tesir yapar. 
Tam manasil kadın görünün, fakat pek 
laaasas ve romantik değil. Sıbhatlı ol
manız, sizin de sp,oru aevmenz lizım
.Ur. Fakat onun kadar spora düıkün 
olmamalısınız ki o .kendisini sizden U.. 
tün görsün. Kendisini daima methc
din, fakat soğuk olmamaya çalışın. Söy 
lediklerini dinlemesini de biknelisinis. 

ARKADAŞLIKTA: Sizinle alika· 
~ olmasını iyi karşılayın, bundan do
layı memnun görünün. Fakat sevgisi
ne muhtaçmıpmız gibi görünmeyin. 

Yemeklerinizi iştahlı yemelisiniz, 
fakat fazla masraflı veya ağır yemek· 
terden kaçınmalısınız. 

Elbisenize de dikkat etmek lizım. 

Kendisi belki dikkat etmez, fakat bazı 
elbiseleriniz vardır ki arkaı:iaşlanrun 

gözüne çarpar, kendisini yalnız bulduk 
lan zaman söylerler, alay ederler. 

Sizi öpmesini beklediğinizi zannet
tirmeyin, fakat öptüğü zaman bekliyor 
muş gibi yapın .. 

SONUNDA: Onu elde edinceye ka
dar yaptığınız hareketleredevam edin. 
Yalnız, kendisini muhafaza edebilmek 
için daha dikkatli davranmak lizım
dır. 

Yalnız bulunduğunuz zaman liübali 
hareket edebilirsiniz; fakat başkaları· 
nm yanında kendisine kaf11 ciddi dav
ranmak icap eder. Sporla yine alaka
dar olun, fakat daima peşini takip et
meyin . 

2-Bekar 
Bekir kalmayı kendisine §İar edi!'l

mit ve buna k:ırar vermittir. Kültürlü 

Fakat bunda zekinızı son derece bil
yiik bir maharetle kullanmanız lazım
dır. 

Söylediklerini dikkatle dinleyin. 

ARKADAŞLIKTA: Hareketlerinde 
cilrctkir olduğu zaman tatırmıt veya 
hiddetlenmiı görünmeyin; bununla be
raber arzusunu da yerine getirmeyin. 

Yemece çıktığınız zaman lüks olma-
yan fakat temiz bir lokanta intihap 

1 Erkeği elde •-k. ona kendlainl 1 

1 
sevdirmek, sevgisini daiına devam et. 
tirmek kadının vazifesidir. Bunda 
muvaffak olmak da onun hüneridir. 

Fakat, her erkeğe karşı ayni şekil-
de hareket edilmez. Ayn ayn üp er. 
kek vardır ve hepsine ka.rp da ayn 
ayrı hareket etmek l&zmıdır. 

Umumiyetle erkekleri ayıra.bilece • 
ğimiz altı tipe k&rfl bir kadmln muh.. 
telif safhalarda nasıl hareket etmesi 
Jizımgeldiğini burada hülisa edebili. 
riz. 

edin. Yemekleri intihabı da kendisine 
bırakın; bununla beraber, yemeklerdea 
anladığınızı gösterin. 

Ona karıı da bazan kadın ol~ak ha· 
reket etmek llzımdır. 

SONUNDA: Elde ettiğiniz, 
fİmdiden sonra da dikkatli davr~ 
Unutmayın ki, o, bekir yqamağa aht
mıı ve kaybetmit bir -1amdır, aynt 
bayata dönebilir. Ona, ev hayatının 
güzelliğini, temizliğini vaadedin: Bu 
evde onun iatediği her §CY fazla olarak 
da siz bulunac:abmız .. 

Bütün hayatını siz doldurmaya, ona 
iyi bir arkadq olmaya çalıp. 

3-Çapkın 

Kadın Lasasunda p tecrii'besı ~ 

dır. Çapkmdır. Cazibelidir. Hayatm 
her cephesinde muvaffak olur. Zeüa 
müteraawyen itlemektedir. 

Yap: 30-3g. 
Vaziyeti: Ne iyi. ne fena. 
BAŞLANGIÇTA: Şık bir kadın g5-

rünün. Fakat tuvaletinizi zevkle yap. 
mayı bilin. Konuşurken zekanızı iıle

tin, fakat pek fazla ciddi bahislere git
meyin. Kendisini açıktan açığa methet
meyin, fakat beğendiğinizi öyle bpalr 
bir şekilde söyleyin ki .. acaba?,, diye 
biraz da tüpbe etsin, sevginizden pe1' 
emin olmasın. 

Söylediklerini dikkatle dinleyin. 
ARKADAŞLIKTA: Davetlerini na· 

zilı: bir tekilde kabul edin, fakat heves
lisi imiş gibi görünmeyin. Beraber bir 
yere gideceğiniz zaman pk ve kibar 
.giyinin, fazla süse kaçmayın. Uzeriniz
de hem bir sinema yıldızının cin.si ca
zibesi bulunmalı, hem de bir hannnfcn
dinin kibarlığı. 

Lokantada oturacağınız yeri siz ta
yin edin, fakat onun bcğeneceğind:11 

emin olduğunuz bir yeri seçin. 
Başkalarına gözü kaydığı zaman far· 

kında olduğunuzu afkat müsamaha et· 
tiğinizi anlatın. 

SONUNDA: Şimdi onun sizi sevdi-' 
ğine eminsiniz, fakat öyle hareket edia 
ki o, sizin kendisini sevdiğinizden emia 
olmasın. Kendisine karşı icabmda bG-

(Son" 10 WtCU Myfada) 

7 - Kt;Ul':"iun tl.Al .. F~I 



Yıl 
OLIVUDDA; yıldızların 
doğuı yıldönümleri ender 

olarak teait edilir. Yıldızın yap, 
&izli tutulur; bir Greta Garbo 
~ya Norma Şererin bayatqıa 

dair birçok fey, baz;..n da bemea 
her ıey anlatıldığı halde, men
aup oldukları film şirketleri, yaı 
auali karpıında dut yemiş bül
biile dönerler: eğer ağızların

dan kaçınrlarsa, o zaman da süt 
dökmüş kediye! .• 

1 tarın 

Bir genç kız ••• 

Kadın yıldızlar için bQyle ~ 
lan vaziyet, erkek yıldızlar he
sabına baıka türlü değildir; er
kekler, kadınlara nisbetle istisna 
teşkil etmezler. Nasıl istisna teı
kil etsinlet, ld her sene yapıl· 
anası mutat "Amerikanın en gil
sel erkeği kimdir?., müsabakata
nnda, fU ve bu jön prömiyenin 
7qı 40 ı aıtığı pyi olursa, su
alin cevabında kendi isimlerinin 
sikredilmeai, bayiiden hayliyc 
ıüpheye girer 1 

Buna rağmen, şu günlerde 
Kaliforniya film ıehrinde bütün 
aanat kaideleri hilafına bir yıldı· 
aın doğuı gününde yıldönümü

tesit . edildiği görüldü, işitil

di; propaganda ıeflerinin itirazı
m mucip olmadan yapılan bu 
tesit merasimi, Con Barrimorun 
ağabeysi Laynel Barrimor için 
yapıldı: 60 yaşın yıldönümü ! 

••• ilk busesini nişanhsına verir·! Ayrın 

S UZAN: 
- Cemil de bizlen beraber gel. 

ahı, dedi. 
Turgut' hayret etti: 
- Hani sen onu sevmemin? 
- Seviyorum diyen var mı! Yine 

IMMDiyorum. Ama, bizim kampa o da 
gelsin istiyorum. 

- Boşuna zahmet! O da senden hiç 
hoşlanmaz. .. 

- .Anlamıyorsun. Cemil gelsin diyor. 
aam kendim için değil ki. Onun kendisi 
için. Daha doğrusu, Melek için. Senin 
J8f gününde verdiğimiz çayda gördü.. 
ler birbirlerini, ilk defa orda tanıştılar. 
Kelek Cemilin çok hoşuna gitmiş. Ma.. 
demki birincisinde biz sebep olduk, ço. 
cukçağızın Meleği tekrar görmesini yL 
ne biz temin edelim. Fena mı? 

- Ama, Melek Mustafa ile Adeta ni. 
p.ıılı ... 

- Canını, kulak asma onların dost. 
.Jaiuna. İki senedenberi konuşuyorlar; 
evlenselerdi şimdiye kadar evlenirlerdi 
...,,. resmen nişanlanırlardı. Melek her. 
hale öyle sıkı fıkı arkadaş olur, bilmez 
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Anlatan 

vır Gül 
. 

miyim onu! Sonra, Mustafa da öyle; 
Meleği sevdiğinden değil; arkadaş ola. 
rak hoşuna gidiyor da ondan ayrılını
yor ... 

Turgut, kaşlarını kaldırdı, başını ö. 
bür tarafa çevirdi: 

- Bilmem vallahi, dedi. Senin kafan
da yine birşeyler dönmeye başladı. Ne 
istersen .... 
Bunları söyleyip kalkmıg gidiyordu. 

Suzan: 

- Dur, dedi. Gitme hemen. Söyle ba. 
kalım, Cemili çağıracağız, değil mi! 

- Pekala, çağırırız. 
- Sen mi yazarsın mektubu, ben mi 

yazayım? 

- Nasıl istersen. 
- Madem öyle, al şunu, postaya ver, 

Ben daha evvelden hazırladım bile. . 
Turgut Suzadın uzattığı mektubu aL 

dı. Zarfı açıktı. İçindeki kağıdı çıkard~ 
okudu: 

.. Kardeşim Cemil; 

" Biz iki hafta kampa çıkıyoruz. 

Pendik kıyılarında çadır kuracağız. 

Mükemmel yaşayacağımızı zannediyo • 

Sanatkarlar hanedanının - bu 
aileden kız kardeş Etel Barrimor 
da yıldızdır; "Rasputin:, filmin
de o, Çariçe; Con, Prens Yuau
pof ve Laynel Rasputin rolünü 
oynamışlardır - bu sanatkarlar 
hanedanının mühim bir uzvu 
olan Laynel Barrim-;run 60 yap 
büyük bir tesit alakasile karş?
Janmıı, Amerika filminin karak
ter mümessillerinin en mühim
lerinden biri olan bu artistin. 
hararetli tezahürlerle koltuklan 
kabartılmıştır. Yalnız bu film 
kahramanının ilerlemiı ya-

pna karp anlayıılan fazla olan 
yqıru, bapm almıı ıineoıa me-
raklıları tarafından değil; hayır; 

ayni zamanda ve bilhassa genç
lik tarafından da coıkunluk gös
terilmiştir. 

Şu tesit günlerinde LOs Ance
losun bütün ainemalannda bu 
Barrimorun filmlerinden biri 
alınmıt. rağbet görerek, tekrar 
tekrar seyrddilmiş, duvarlara bi
na cephelerine bu yıldızın kos 
koca resimleri yapııtırılmış, 

Barrimor tatlıları, puddingleri 
hazırlanmış, barlarda Barrim•lr 
kokteyleri karıştınlmış ve had 
tayin edilmeden alabildiğine eğ
lenilmiştir. 

Diğer taraftan, sanatkinn 

KU-RUN: Okuyucularına hakikaten büyük bir zevk
le t a k i p edeceklerı yeni roman ve hikaye. 
ıer hazırlıyor 

Gazetemiz sonbahar neşriyat mevsim'ine mahsus olmak ve pek yakm bir zam•nda hemen vermek U7.ere hazırladığı roman ve hikayelerle yerli 
reportajları en kıymetli muharrirlere yauhrdığı gibi yabancı dilden tercüme edilecek olanlan da yine seçkin muharrirlere çevirtmektedir. Tafsilatı guete. 
mizdc okuyacaksınız . 

Dan 
Roldd dağlarında hususi surette 
yıldönümü tesit edilmesi, daha 
mükemmel olmuştur. 

Barrimor, şu sıralaroa rejisör 
Frank Kapranın idare ettiği 

Anna Balla 


