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Yardırtaçı 
öğretmenler 

Use ve orta okullarda 
vazifelilerin kadrosu 

V&J[a su.at tarıadlMlitmt bltl· 
rl• lleTe dcftltı~11111. ~:iDt{iarlP 
la. ,-akl.-tmıtü14 )l, Mc~ ~ 
t1-Tlitm1~ arkamdan •tmt'-•n· 
n'f ..,ıdl. Afatı ati~ Oıbllerl kan 
t~llfm. i\ütCeıe ..,ntlıliete 
ladı. Sonn tabı••• çıkartı. Bel!'.IV 
nime 48ılıit4ftltoi'1mamtatup 
cıete MlrflkDclL Ben JrindHnl .-..: 
~ Pl4ltt .~r 11Uldafaa7a ... 
tJA fa"l:at. ~aclan.,.orkara)Ll•~e'mıUll't&tll.._ 

t arzuauna ltq ccUa. 11.ır 
at ettikten aon~ 4&, lin1 reo

memtftl. Gene ktlflrlef eder.k Atnl& 
atladı; uzaklattl, sttU. 

Ben U.~ batım 71rtık bir hal 
kalmıştım. Allamata Te *"'itlen 
ıllrllklene yUrlmele bql&tlm. Koca 
mezarlıkta bat bekçlal Banlre r~ 
ladım. Sonra eve seldlm. Kocam be-
ni bu halde cörUnce, ae oldutunu 
ıordu. Va~arı anlattım ve dlfUp ba
;ııldrm. Arıldıfım zaman kocam, 
k~etlnl vurmuıtu ... 
~-tU .. lh~•·anı İl!Jltrw. .... k 

lJ.tıl..iUl_p Jtuad_a~:...-~, ~ 
~tft~ .. tutklS. 

- Zekeıı-t;-& 'te clah1 iff~~ kt .. 
.;wr..,..~baveslnd~ q~ıva atılan: 1ft• 

dalya~\ otufilj,wdu't. Brr &ra. 
İbrahim evind~ ~ ~ dolnı 
ıelmete başladı. Ontım.~~er
ten birdenbire durdu. Yarım 
döndükten sonra Zekerlyaya: 

- sen benim karıma nasıl taarruz f~.,.,_ 

J.Cleblllrıhı 1 dedi ve elhıl arka cebl- M.u··ızaKttl"eJlılll'l 
1ıe atarak çıkardıfl alllhını ateşledL ltaıya ne aramızd• re rWl-lillt! 
Zekenra vur.ıılup demımııu. lbra- . ret anıaşmaaı haklınıdakl mllzakere
hlm tabancuını cebUıe koyduktan tıer bitmek tınredlr. Batta IJODUDd& -----•-. .... 

sonra ravaf ravat 7Uri17Up evine slt- J müzakerelerin ta~n netleelene-
tl.'' l rek anlaşmanın lmu ~ ıanıı.: 

'Oçüncl tahlt katil ve maktultın f maktadır. .. 
kUçtUt kardeelerl 21 raıında Musta-

fa7dı. Mustafa eö1l• dedl: Bulunan Ceset T ••his Edildi ı ~~-
- Ahırda atımı ballarken sllAb -s de .., 

ıeılnl lıitttm. Kottum. Beni yolda Evvellr.l gece Sahpasan öntıne T11• -eTt&·11m1R 
,.. 1 dil rup dıtarr çıkanlan 60 :ratlanndakl aenedea vn e er: 

_ lbru&.,.Wtn Z~k~Ja ata- '1cesedin hnn1etl tahkikat IO~unda mattaı.ı••~ 



4- KURUN f TEŞRINIEVVE 1938 

Çekoslovakya meseJesi 
Berlln, 30 (A.A.) l\lusolini llel 

Kont Clano Almanynda 14 saat kal
dıktan sonra saat 1.40 da Munihten 
hareket etmişlerdir. 1stnsyonda Hit
ler, .1".öriııı: Ye diğer bazı zevat tara
fından u{;urlnnmışlardır . llarirlyc 
nezaretinin protokol şefi Bnron Von 
Doernberg, İtalya baş\Ckllini hudu
da kadar teşyi etmiştir. 

laumı5 \'e Prağdnn tayyare ile ge-, 
fon ÇC"ko lovak elçisi de saat 17.30 
da komisyonun m Uzak0relcrine tı' 1-
rak cıtmlştlr. 

Vallern ve Honehiurt ile bilhassa MoJ-
dau üzerinde kain diğer mevkiler. 

Roma, 30 (A.A.) - Musolinl saat 
S de 1talyayn dönmilşttlr. Saat ıs do 
Romaya muyasalo.t <.>decektir: 

Miinih, 30 (A.A.) - Çc>ruberln)n, 
bu sabah saat 11.30 dn Ilitleri evlrı
de ziyaret etmiştir. 

lkl ıdcvlct adnmrnın haşhaşa yao· ı 
tıkları bu mUlftkatta, yalnız tercn
man sıfatfyJe SC'hlmrlt hnzır bulun
muştur. 

Londra, 30 (A.A.) - Başvekil 

~emberlaynt Heston tayyare meyda
inna saat 17 .Hi de inmiştir. 

Çember1ayn, dol;ruca saı·aya gide
rek Kralla görlişmliş Ye miltcnkıben 
aaat 19 da kabineyi bnşYekAlctte top 
lamıftır. 

l\lman Ajansına Daladiyenin 
Beyanatı 

, M:Unlh, 30 (A.A.) - Fransız Baş

hkJU Daladlye buradan ayrılmadan 
İvvel D. N . B. muharririne aşağıda
ki beyan atta bulunmuştur: 

Öyle zannedl,rorum ki, MUnih ko 
ııuemalarr, A Yrupa tarihinde fevkn-
1l4e mUbim bir yer tutacaktır. Bü
)ilk bir sevinçle bizzat kendim ruU
! ahede ettim kt, Almanyada Fransa
~a karşı hiç bir dtişmanlık beslen
lı:ıfyor. Fransızların da Almanlara 
larşı hiç bir hasmane duygu besle> 
JDedlklerine emfn olabilirsiniz, lkl 
inUlet. en samimi bir esas üzerinde 
~ 

tıılaşmalıdrr. 

Daladiyenin Paristeki 
Sözleri 

l'a r ls, 30 (A.A.) - BaşYekII Dala-
817e ıaat J.5.t>5 de 1~6buje tayya
re meydanına Jnmletlr. 

Saat daha l 5 den itibarnn binlerce 
klOl tayyare mcydamnuı etrafına top 
!lanmıştı. Daladfye, tayyareden iner 
inmez şu sözleri söylemiştir: 
· ~ımanyadan .dönüyorum. Müzake
reler çok çetin olmuştur. Fakat aktc
~tlen anlıışmanın Avrupa eu1hunun 
muhafazası tein zaruri olduğuna ka
t iyen kanifm ve &"ene katlyen emi
nim ki, dört bUyUk garp d(n·JeUnin 
hareketinde hdkirn olan karşılıklı 
!avlı arzusu ve işbirliği zihniyeti sa-

l .. ~sinde sulh kurtarılm1ştır. 

i 1 ır.teki Coşkun Tezahürat 
til = ris, 30 (A.A.) - Da~wekil Dn1a

r. ~harbiye neznretıne yanında ha
cri ı~tye nazırı Bone olduğu halde 
" 1Vaat 16.50 de gelmiştir. Dıı.şv-ekUin 

en otomobilini Fransız genel kurmay 
t.cıl!!l general Gamelln'in otomobili 

lcUtak!p ediyordu. 

Komisj'on rızasına mlltehassıs sıfa
tiylc komif;) onda teman edilen dev
lctleı in B<.'rlln ataşemltitcrJerinin 

yardım ('tmeı-.l lrnn etle muhtemel
dir. 

İngiliz Lejiyonları Gitmeye 
Hazırlanıyor 

lllnıh. 30 CA.A.) - Siyasi mahn-
flld,•n o.,ıE'nildlğlno göre, plC'blsit 
yapılacak Silclct topraklarının işga
lini lnglliz l('ji;} onları tlc birlikte es
ki J<'ransız muhariplc>rlnt mensup te
"'ekkllllcr de dcl'ulıtc cdccr ktir. 

Lonuı·n, 30 (A.A.) - lngillz le-
1iyonunun 10 000 Ctzaııı Süclet ınıu

tnkalarının Alman kıtnlnrr tarafın

dan lşgrıl edllcliğl tık ı:;linlerdc bir 
bitaraf polis tC'şkilCttı vliı•uda gctir
meı;t> hazırdır. ı .. ejyonlar ilniforrna 
~iy<.>e<'kler ve slHUı tnşıyacaklardır. 
Jfoallz bu hususta bir karar ittihaz 
edilı.;.ıcml~ olmasına rağmen kolları

na l'"jyonun renkleri olan mal \"(\al-
tın nnkli bazul.ıentler 
znn nPdl 1 ınekted ir. 

snraca.,.Jnrı 

Anlaşma nasıl 
imzalandı 

Münih, 30 (A.A.) - Sekiz 6aat sü
ren bir müzakereden sonra. anlaşma.. 
yı ve terkedilccek Südet tcpraklarını 

gösteren etnoğrafik h<>ritayı hi.ikfimet 
reisleri imza etmi§lerdlr. İlk imza
yı Bitler atmıştır. 

Dört hükumet reisi ve mesai arka. 
daşlan, büyük sömincnin önünde ve 
Alman imparatorluğunun ilk başvekili 
llismarkın portresi altında bulunan yu
varlak masanın etrafında yer almışlar. 
dı. 

Masa etrafında ezcümle dört hüku
met nisinden başka Kont Ciano, Fon 
Ribbentrop, .Fransız hariciye genel sek. 
reteri B. Leger, Sir Horace Vilson ve 
Fransız, İngiliz ve İtalya büyük el
çileri görülüyordu . .Mareşal Göring, B. 
Hes, Fon Nöyrat, Fon Veizsaeken ve 
Alman hariciyesinin diğer bazı şahsi. 
yetleri de imzaya haz·r bulunmuşlar
dır. 

İmzadan evvel sefaret müsteşarı B. 
Şmit anlaşmanın Almanca ve ingifüce 
metn:ni ve B. Fransuva Ponse de fran. 
ısızca metnini okumu~lardrr. 

Müteakiben dört hükumet reisi Leh 
ve Macar ekalliyetlerile Çekoslovakya
nın ger,i kalan 'arazisi için verilecek 
teminata ve ania§mnda derpiş edilen 
enternasyonal komisyonun teşkiline 
dair olan protokolları imza ettiler. 

Bundan sonra yabancı misafirler 
Führerin i!cametgahındaki ziyaret def. 
terini imza ettiler. 

3 v.e 4 teşrinievvelde işgal edilecek 
olein ikinci lıölge: 

Çek'>Jlv"·ıkyanın şimal hudı.ıdundcı. 
dır, mühim r.ıcvkiler: Badenbah, Tc 
şen, Frit'anrl, Şönbinde, Grosşcnau, 

Şlukenau, R..ımburg, Varnesdorf ilah .. 
3, 4 ve 5 tc~rinievvelde tahliye edile. 

cek elan 3 üncü bölge: 
Bu bbll.e, eıer, KarlsbJd, Jauhuns

tal, Maıinbadt Taşau, Nödek, Şodau, 

F:şcrn, Faıkcnau, Kaa.den, Vebastians. 
berg, Grashtz, Franzensbad, Aş, No -
mazkt, B.)stau ve diğer şehirlerile Ne. 
ger ül!:csiri ihtiva eden en mühim 
kısımdır. 

G ve 7 teşrinievvelde işgal edilecek 
olan 4 iiı•·ü bölge: 

Jeger 1dorf, FroytendaJ, Frayvaldau, 
Oltstad, jauernig. gibi şehirlerle Bo -
hemyanın uoğu şitnali hudu<lundadır. 

Yukardal:i bö!~eler anlaşma muci. 
hince Alman ordusu tarafından 1 
tesrinievvcılc 7 teşrinievvel arasında 

işgal edılecek olan kısımlardır. 
Anl<:ŞIT'.'lnıı. 5 inci maddesi muci-

bince d:ğer Sü.det araziı;inin mukad-
deratım plebisit tayin edecektir. 

Çekoslovakya 
Karan nasır kabul etti 
Prng, 30 (A.A.) - Bugün öğleden 

evvel saat 10 da reisıcümhur Beııeşin 
riyasetinde toplanan ve Münih tek. 
liflerini tetkik eaen kabine, müza-
kerelerini saat 14 te bitirmiştir. 

Saat 17 de, başvekil general Sfrovi, 
radyo ile söylediği bir nutukta, Çe. 
koslovakyarun kararını bildirerek 
demiştir ki: 

M ünih kararının bütün tef errüatını 
tetkik eden Çekoslovak cümhu .. jyett, 
hüknmeti, İngiliz ve Fransız hü1ı:u-
met1eri tarafından ısrarla yapılan tav. 
siyeleri nazarı itibara alarak ve tari
hi mesuliyetini tamamile müdrik o. 
Jarak siyasi partilerin bütün mcsul 
unsurladle biltilif dört büyült devle
tin Münih kararını kabule karar ver. 
miştir. 

Çekoslovak cümhuriyeti hükumeti, 
milleti korumak lüzumunu ve bugün 
için ba§ka birşey yapmağa imkan bu
lunmadığına katiyen kani olarak bu 
karan vermiştir. 

Çekoslovak cümhuriyeti hükume • 
ti, bu kararı verirken kendi iştiraki 
olmaksızın bir taraflı olarak ittihaz 
edilen Münib anlaşmasını bütün cihan 1 

efkarmmumiyesi önünde şiddetle 
protesto eder. 

Prağ, 30 (A.A.) - Bütün Çek rad· 
yoları. bu gece matem işareti olarak 
müzik neşriyatında bulunmayacaklar_ 
dır. 

Çckoslovakyadaki bütün eğlence yer
leri, gazinolar ve 'kahveler kapar.mış. 
tır. 

Varşovanın 
notası 

Prağ, 30 (A.A.) - Polonya ekalli
yetleri hakkında Çekoslovak hüku. 
metine bu akşam Varşovanın bir no
tası tevdi edilmiştir. 

Bu nota, ültimatom mahiyetini ha. 
iz olmamakla beraber, Te~en mınta -
kasının en k.sa bir mUddet zarfında 
Çek kıtaatı tarafından tahliyesinde ka. 
tiyen ısrar etmektedir. 

Cieszyn, 30 (A.A.) - Pat ajansı biL 
diriyor: 

Bogminde Çekler btlytik demir} olu 
atelyelcrini tahrip etmişlerdir. Son iki 
gün zarfında atelyelerin tesisatı ile 
dosyalarının alelacele memlek tin iç 
tarafına naklediltligi bildirilmektedir. 
LEH AMELES1NE YOL VERtLDi 

Cieszyn, 30 (AA.) - Pat ajansı 
bildiriyor: 

Trzyniec, Vitkoviçe ve Karvinada
ki Lehli endüstri ame)esine hep bir. 
den yol verilmiştir. 

Citkoviçede boğulan Lehli amele i
le bunların yerine getirilen Çek iş
çiler arasında müsademe vukubulmus
ve jandarma ate açmıştrr. 15 ka.dar 
yaralr vardır. 

ÇEK TRENİNE BOMBA 

Varşova, 30 (A.A.) - Buraya ge. 
len haberlere göre, Polonyalı iş1;ilcr 
Oderberg istasyonunda bir aıkeri Çek 
trenine el bombalarile hücum etm:ş. 
)erdir. 

Vagonlardan birisi infilak 
ve içinde bulunan askerler 
tür. 

etmiş 

ölmüş. 

iki vekil geliJor 
Ankara, 30 (Telefonla) - lktısat 

ve iZrnat VckfllerI 10,15 trC'niyJe ls
tanbula hnrcket ettiler. 

R .. t•• AJ8S 
uş u~linQ~ 

( tJlll buld' 
noviç ıl~ 60: i ~mek fıtsa ıderek ııa. 
Keza, bu fuaattan istıfadt ~t e~ 
ip Pre ıs Pola d3 arzı W -

gım. 6"1'\ın c .. 
an tan...- ""'· Dr. Ara , Balkan ..ıantıtını y 

rrde mutat "e senelık toı-- !IA... •p. 
d ttiktt" -v11r-, 

ınış old•ı., ı•ıu kay e cert'fan tdeıı 
son gUnl•r\..C. Avrupada .. bahset 

d lul8C• • 
siyasi Udıseler en .. takl1 oldufu 
miş ve Jlal .tn'arın mu• t>ariİ% etttr 
kadar kıyasetli siyasetini te • 

miştir. 

Dr. ~ · 111 Jell' ştir ki: d ınerbu 
Bitta!>i ı u n ... dıselere, ~ -arrnd& t 

bulundu.~ Jr ı z sulh n°~arın~ 
\'e ınsa ı. \ A upa 

alAka gö~ t-rdik ..,kirn ol 
llerlı~lde Ba'kanlarda_...de etrni: 

dostluk zihniyetini rnU~ılıklı 1 • 
· d" B B lk Jarda P"~ lllil.. nız ır. u, a an Jcjtfılıklı hüı. 

nasebatımıza saik olan ·asf teşriki 
ni.iniyet, anlayış ve saını ıne. 

salnin eseridir. stoyadino .• 
Nihayet Dr. Aras. uubah \>içın 

. . · · oıev• Sttrni • kıyasetlı sıyasetını . tir. :r• 

Ö 1 · . .. 1 bitirtnlf · ve s z erını şoy e 11...,etle · 
b. k"•·· rın · Benim fikrimce u da sı-

yaseti hadiseler karfsııı · ~qhake. 
me edilmelidir Stoyadin°"

1
ç
13
, cın va-

• .de ~Jı..l 
tanınm şükranına, bedi "'IJl ı 

.... ltaz&l1tnı~tır ların dostluguna ha.. .,, 

()l b .. .,.eseles ~ı-o US 11• ta) 
Ankara 30 (Telefon - Otobüs 

' de"Jet 'ur•tı ül meselesi etrafmôa rkad m 
kiye dairesinin kararı 'a d atlara teo. 
liğ edilmi§. onlar da icJP. ~ en cevap
ları vererek itir•I ~tf erdir. 

Bunun üzerine nıcırııı.rın ~uhakemat 
kanununun hükUnÜcrıne göre tahki. 
kat evrakı Devlet şurası llıtıumt he-

. b ·· ·1-1ttlr. Uırı .. -· h yetme ugun verı ım ... uı e. 
yet bu itirazları bir •1 zarfında tetfkik 
edip kararını verecektfr. . 

--------------------------------------~--~---_......,.......-------

K 
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tem,dll olıtn 

RADY O 
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Fransızca sözaü Filmde 
!JI ·, hc)eean rn oeJis nrJulurJa güzel dek QrJar filıııi. inP 

Uiı:rnk.n: füiyiil; Deniz füılmuMaı Barba.ro s lhttli\Ji, yapıJan bUt ün ~ ''e 

rc:> mi~cçidJl'ri \"<' Ce•ub<>rla)n - llltlcr mül akah••••••••tl'•••tl 
•••m•••m••n••ım•••s • :Z 

-----------------------~----__.........-===._ 
Bu hafta SAKARYA Sinemasında 

Harbiye nezaretinin civarını dol
cluran kesif bir halk kltıesi .. lıaş\·~ 
~ın. yaşasın Daladiye, yaşasın sulh, 
&T'azelerlyle karşılamıştı r. Bir mi.id
tet sonra Bone harbiye neznretin
ôen ayrılırken o da fo\'kalfıde teza 
hUratla karşılanmış Ye otomobiline> 
çiçekler atılmıştır. 

Saat bir buçuğa doğru bütün me
rasim ikmal cdılmiş bulunuyordu. Ve 
!B. Hitler hükmet reislerine veda c. 
derken gerek kendisinin ve gerek Al
man milletinin minnettarlığını bil. 
dirmiştir. 

SOKOL AZASI ÇAGIRILIYOR P rograma ııave olarak 
Prağ, 30 (A.A.) - Çek radyosu ,.,emberla~n - Hit l.or l!ÖrUQn,,eferl 

General Gamelln, baŞTekille 'bir 
teYrek Jradar görüştükten sonra ay. 
nlmı, ve <>nu d1. halk, yasasm ordu 
aTazeleriyle aellmlamıştır. 

Derlin, 30 (A.A.) - Rcsmt?n bfJdl· 
rOdiğine göre, Alman ordusu, bu ge
ce tam eaat !?J de Alman hududunu 
Passau ,.e Lintz şimaHnden g<>çerek 
mllnlh anlaşması muclbınce Südet 
to.Praklarınm ilk merhaieslni i gal 
ede~ktlr. 

Enternaeyonal Komisyon 
Toplanıyor 

Berlin, 3-0 (A.A.~ - Dün Milnlh 
kon:feransı tarafından teşkil edilen 
ent~rnaslonaı k.orı i :r<>n atası. üı~·
yare ile saat 10.!0 da MUnfhten ha
reket etmişler le Derllne gelmişler
dir. 

Bu komisyon, Alman hariciye ne
zareti müsteşarı Baron Yon \•eizsae
ker ile lngilterenin, Fı·anunm 'e 1-
talya.nın Berlin bil) Uk eıcue.ıi \•e Çe
koelovatyanın Berlfn orta elçisin
den mllrekkeptlr. 

Xomfayon, kendls'ne mi'\ u 1 azl-
feyl ele almıi"° 1J re sıınt 17 de top-

H. llitler, diğer üç milletin de hiç 
§Üphesiz Alman milleti kadar mesut 
olacaklarını, zira tehlikenin artık ber
taraf edilmiş bulunduğunu söylemiş. 
tir. 

B. Çcmbeı-1ayn, Münihe geldiğinden 
dolayı ıçok memnun olduğunu ve Ingi
liz milletinin B. Bitlerin !hissiyatına 
iştirak edeceğinden emin bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

işgal edilecek 
mıntakalar 

Münih, 30 (A.A.) - Resmi bir mem. 
badan bildirildiğine ıgöre, ı teşriniev
vel ile 7 teşrinievvel arasın.da Alman 
ordusu tarafından itgal edilecek olan 
Südet Alman topraklarının 4 bölgesi 
asagıdaki mevkileri iiıt~va etmekte
dir: 

1 ve 2 tcşrinievvelde işgal edilecek 
olan l:::rinci bölge: 

Çekoslovakyanın batı cenubu hudu
dunda Bohemya ormanlarının cenup 
kısmı dahilinde ve Çekoslovakya i. 
le eski A v.usturya arasındaki hudut
ta Passau ve Lin in şimalinde. Bu böl. 
gede ki mılhim mevkiler şunlardır : 

bugün öğleden sonra bütün Sokol °" ~' " . ~ •u 
azasına hitaben bir beyanname neş- \' e 2 müstesna fil aı: 
retmiştir. ÇIXGI •• ·E PBE. "EŞ I VE~IZ hl"lll'~1,\fT 

Bu beyannamede So]:..)llar talimat .\:'\.'.\.\Bl.J.I \ - 111 :\H\ FOXDA 1 G \HY COOJ'f:.R - (i. ~ 
lC"kı ,ıli rcnb.lı 1 

almak üzere derhal mürettep oldukla. :\1ülıirn Jlıtur: Programa ii&vt'len Jınfb 
rı merkezlere .davet edilmekte.lir. l-ad· il~···.. n !\l PABı\MOl0:1\T DCN\'ı\ 
ya ayrii zamanda halkı .sükun ve in-
.Eibatı muhafazaya davet etmiştir. 

Ingiltere AJmanya 
ile harbetmiyecek ! 

:MUnih, 30 (A.A.~ Bu~ün öğle 

tlzcrl Hitlerle Çt'mbcrla;\'ll arruıınc1a 
~·apılan müHi.kattan sonra, her iki 
de,1ct adamının imzaladığı bir dek
lerasyon matbuata tevdi edilmiştir. 

Bu del,lcl'nsyonda, Jı.1man TC lıı

giUz millelleriııinln bundan bOyle bi
rlbirleriy le kati~ en haı·betmiyccek
lC'ri ve arada ç ı kacak m<>sclelcri ls
llşnre l olu ile ilıallctme1c nrzusunda 
oldukları beyan edilmektedir. 

Bcrlln, 30 (A.1.) - Kara ordusu 
kumandan4 buglln ordu~ a şu emrJ 
yt'Ymi., yi n('~retmi tir: . 

ı T rln1en-e1den itjbaren Alınan 
ordusu, 1'"'ilbrer'imizin ktırtardıf1 Al
man toprakl arına girecektir .• 

Ordıı kurtarılan topraklara A1-
ruan tıfeiplln 'e nizamını mUmesslll 
olarak girm .k! mUftehlrt1ir. 

Londra 30 (A.A) - ÇemberJayn , 

ile sabah, öğie ve 
Her y('ınektcn sonrn mutazaman dış erıruzı tırçala).ınıt· 

11<.' ton ta)) ar lfl<>) (}anına g.cldiğif 

\al.ıt ke>sif llir halk kiti i tar ıfm-
dan ••3 a" a' az 1 ı 1) le kat şı1anmıs-
tır. C'emlJ 1 la) n tan r<'den indik
ten sonra <lrnıi tır kı: 

C1Çko ıo, k me lf inin halll be
nim için A"i ruırnnm sulha kaTuşaca
ğı ~ok daha geni bir Eını eti te vl,.e
nin ba 1 n"ırtııd n bn . .J,n bir şey de 
ğlldlr. 

' 

ın 



f 

\'a~o ; Niyazı Ahmet 

939 y.lına ıirerken her kibar mec. 
liste ye::ıi mevzularda mün.ıka13lar baı. 
tadı. Bu ınUnakaşaların en mühimmi
ni moda teşkil ediyor. 

Hiç ıUphe yok, ki Avnıpanuı mcı· 
hur moda kralları yeni sene için ;ok 
değitik erkek ve kadın kıyafetleri çr. 
karacaklar. 
Meşhur fıkra.dır: ln&iliz lortların. 

dan biri çiftliğinin ahırına girerken 
pantalonunun paçasını kıvırm ş. Son
ra o u düzeltmeği unutarak ıokağa 

~ıkıııış. Lordun paçalarının krvırıl: ol· 
~uğunu görenler, §:mdiden .. onra böy. 
it giymek Jaıım dıyc ken i;Jeri de pal. 
~onların n paçalarını k vmnıtlar ve 
~ırık pant~lon mo.lası bu suretle 

1\ıamış. 
l;'akat şimdi öyle mi? 

b "1oc:a kralları: kafa patlatıp şekil 
Yor, icat cdıyorlar. 

d ~de, vaktilc "moda,. ya "merak,. 
crı •. 1· '· Ut -•--b ~uı. Ule ıncra .. ı, g meruu, an· 
er 'tt s:ımur merakı ila .. 
Saıı;lır merakı, daha doğruau samur 

ıno' Deli tbrabim taraf ndan çıka 
rıhnııı.. U "'· Etrafına sarayın en g tel kız. 
Jarmı 1 1 • 

\oplayarak me ltap!ı gece en 
ç.algılı 'llenceler arasında geç:ren De. 
h Padı\th. bazı gecelerini Eyüpte fal· 
cılık y ~.ı Voyvoda k zın:n anlattığı 
masallct llinleyerek uyurdu. 

'ovu " ·'da kızı bir gece gene :nasal 
anlatırkc söze şöyle ba§ladı: .. za. 
manr ev'ttlde bir padl§ah varmış. Es. 
va plan,. rayın döşemesi, yastıkları, 
Pe~dclcn h rdan . • • ep sa mu ımıı ... 

Pa:iif:\h brahlm o gece uyuyama.. 
dr. l{ep s ur dil§ündü. Sabah otur 
olmlZ içi <\r samurdan alt n düğme
li .b:r ııamu yaptırdı. Sarayın bütün 
}cÖ§k ve ka\1annı samurla d8,ettl. 
S ursuz: ~emede gezmek bile iate· 
miyordu. 

Padişahın u iptilasını gören hUku
met adamları da iti gücü unutup sa. 
mur sevdasııı~ dUıtüler. YUz kurutluk 
samur derhaı biıı kuruşa ç kmıştı. Ge· 
ne bultıııaınıl'eırdıı. 

zarnanın !airteri: 
Ol kadar ~fl>cti var S.'Unurun 
Oldı.ı tahsılı • • 

•nıt1 emn aıır 
Diyorlardı, 

BUtiın kadt!tr ııe kadar ıamur bu. 
lurlarsa. t0P1-~~ "raya ı6ndermcleri 
için ernır al~Jardı. Samuru olup da 
vermiyenlcrd~ zorla alınryor ve ken. 
dilcri hapse '% rdu. 

R bUt yo 
usya. llıı u.ıııurlarr lstanbula 

ihraç ediyo~, "ıukabilinc!e avu) avuç 
altın götUr Yot-~ u. 

tık:n bunu k~ek gerek?. Ben bir 
,. yollar g~tı. ı • · 

çoı. '")orııın... fkönce cınsı 

hisler rneseleslıı{ konuııalım Bu hiı, 
d"nya11_ :ı ... 

modern u ~ gazeteler, sinemalar, 
kokular vas•ta' ıuni bir surette aı. 
dınlan en kesk~ bir duygudur. Mese-
li psikoğraf ve Di 

1 Gnsi meseleler .. • ye 
bir bahia aça ın_ı... BÖyle bir ilini be&. 
leyecek ıncmh.. · he tahmin 

~·l 'rı men 
ederıiniı degı ,., R ki' 'koC.:t bir 

" • .. en ı 
g~ete yapra~~nı ~ıtanbap ıa la yan 
hır ilaAn tlstuı1.ı1 ı d'I 

··· .,, yan çıplak 1 -

her kız ... Al~ndalöyle bir ..aurlık )'a-
zı: "Siri seY1yor ._- . '--? "P•ilci 

• • ·'a aca1JB •• ., •1 

den öğrenirsı~ız.: Bana kahrta ben 
ps:koğraf yc:rıne ~ki kelimelinl kul. 

lanmagı tercih ed. trı.:· "Psi1'0iraf,, 
•özünde yR11szh bııll' "- ku•" olsa . d eh. .• ım ao 
bıle ... Bunun a '1miyeti ve fayda_ 
ı~ var ... ArM Y10•,uıunuru• .. Fıkıt 
ı>aiki daha kolay 5\nir ... Halit taba-

kası onu daha çab~ ezberler. Mini. 
tik ve ahenklid:~. 1'ağa hoş g~lir ... 
\'ine mesela: Bır . g ç kmn yan nda 
tüzel bir e~k~.k hul\ar. ~ıı du. 
ruyor ... "J{11çük ha"\ bu sil"') deli-

kanlı tizden hotlan'\ mu ~ba? .,, 
Sonra ~evalx: "BPn~,pae bilf' P•iki 
Wlirı_. Bir ba§kl c.J.t c1ü': "Bu. 
IÜn aaila ...... yaPb' 8ans dobia IDU 

aöylü1or? .. lnt, çünl paiki ıil.i nö.. 
betçiai •rl- Bir va'1~ ..,ıtııı; bir 
çift .. Denli ıltmdakt kJ11'tfnı lkl 

CIOnOn meseıaıerı : .... " 7"'7-~-~ --- ,_._ .......... 
Mimarlar Falih Rıfkı 

Alaydan cevap bekliyor 
Yüzde doksan yedi 

asabiyet 
makalesi 
uyandırdf 

büyük bir 

Ulua tazetesinin 18 eyl~I tarihli 
rnyıaında Doğu gnzclesinden alınmış 

1'ürk heykeltraıları hakkındaki yazı i. 
le, Falih Rıfkı Atayın ''Ya bizim yüz
de 97., baılıiım taııyan bir ır.okalesi 
vardr. 

Biri memleketteki hcykeltraılan, 
c'iğerj de mirrtırlnnmızı tenttit eden 
bu yazılardan ilki hakkındıa, he)i<eltraş. 
lar arafannda bau kararlar 'erdiler. 
Falih Rıfkı Atrıyın yazısı da, Türk mi
marları için günün en ehemmiyetli hi\. 
disesini tepki) etti ,.e bir •Ürü dcdiko· 
<luya yol açb. 
Şehrimizde bulunnn mirr.arlardan 

b'rkaçilo bu mevzu etnıfın~ konuıan 
bir arkaC:aıımız, Falih Rıfkı Alayın 
bu yaz.mnda hnksız olduğu iddiaıİl'!l 
ltnrıılaı:mıştır. 

Bu kftrtılıMı iddi.alann - hümü ni. 
)'etlerinden ula şüphemiz olmayan -
her il'i tnrnf arasında, memleket hesa
bına faydalı bir netice vcrecefini Ü. 

nıit ettiğimiz içindir ki, bir kısım mi· 
marlann ıayın eay)avın yazıaına mu. 

k3bil tezlerini müdafaa için ıöyledik· 
lerini hülasa ola,ı:ık neıreC:iyonız: 

• * • 
Falih Atayın son yazıı nı gördük. 

1 
Edebi kıymetini takdir ettiğimiz sa
natldirın mimariye kartı beslediği de· 
rin alfikaya ekseriya yerli aanatkarı 
hırpalamak heves ve arzusunda te. 
celli eder. Son yazısı da - 17.ından 

evvelkilere nisbetle - hayli hafif ol
makla beraber, bu tecellinin yeni bir 
misalidir. 

Atay, yazısına (Cümhuriyct hilku. 
metinin Türk mimarlarını himaye et
memekte olduğu asla iddia edilemez:.) 
Şeklinde bafhyor. (Ya bizim yUzdc 
97 ler) gibi garip bir baghktan sonra 
gelen bu cümle, (Mimarlar cümhuri. 

Samur getiren bir vapur gec; kaldı-

~1 içln saray kad nları Çanak'raleye 
kac!ar :ıciaml:ır gönderm: l rcr. 

Bu yüzden tfü de mühim siyasi ha
dise vukubuluyordu. Bır lngiUz ge· 
misinin samurları1 beş ,paru verilme. 
C:en mUsadere edilmişti. İngiltere el
çisi, geminin toplarını çıknrttt. Beyaz 
bayra'kfar açtırıp şıkayet makamın· 
da sarayın önüne gönderdi. Geminin 
içine kurdurduğu bakraçlara zift yal<
tırmıştı. 

Deli pıdi~ah, meseleyi haber ahn. 
ca; tatırdı. Derhal iti halledeceğine 
<lair teminat verdi. Gemı de ate9leri 
söndürUp Galataya doğru çekildi. 

Yazan: Andı··· Woru va 
parmak atesinde : ' Az da.ha batıyor

duk-. Palci llizi kurtardı-,, .. 
BunJar.n pek fena, biçimsiz ıeyler 

olduğuna şüphe yok profesör.. Düşü. 
nünce çok daha iyilerini bulacafız .. 
Zaten meıele ıiae yapılacak illnlann 
anaçizgilerini §byJe bir göstermekti. 

Hikey: 

- Bu tilrlU reklamlar bana tehlike. 
1i Jibi 16rilnUyor ... 
o~. 

- Korkmayınız profesor ... Umt b:r 
cepbeınia, fenni bir yanımıı da ola
cak .. (Frareldan aonns psiki!..) "'Her 
<!3~11 kaybediyorsunuz... Niçin? .• 
Çün!&ü pçmitiniz ıizi bal".hyor ... Pıi. 
lcofraf, aiai bu lcarıf&kh!ı'ı n kurtara • 
CAk! .. ,, 

Bu ırrada llta ben de kan.-ra!c bu 
UAn cllbiılne : 

- Bu huıuııa dedim, açaba tu meş
hur Fran•rı c:Umlealnl kullanmak kabil 
olmaı mı : '' Adaına nutuk, dütUncele. 
rini gl:ıılenıeıc için •erilmlttl... Pailri 
ıtzUUkJerl ltetd rrnaJc için icat *"1il
d ... , 

f 

yet hü1cumetinin Turk sanUklrl 
himaye etmemekte olduğunu \mı iddı 
ediyorlar?) sorgusunu davet ettı 1or 
Bu sorguya verilecek cevtp kısa ~ 

açıktır: 

Hnır ve aıla t 
Her ıuurlu ve sıhhatli Tilrk ıibi 

biz de tikayetçi ve lhenk bosucu de· 
ğillz. İnkılibın her l&Mya babttJlt 
mekte bulunduğu nizam •e ciddiyetin, 
mimari aahada da bır kat daha kuv 
vetlenmesini görmek iıtiyoruı. 

tlfilrtikçü yerine doktoru, berber ye. 
rine di§çiyi, makap yerine avukatı 

ikame eden cUmhuriyet prtları dahı
lindc, kalfa yerine mimarın ve Avru 
payr gözden düşürecek kadar zayıf 

b:r kısım carplı sanatkarlar yerine 
Türk a:matkarını ikame eylc~nin yol· 
tarını arıyoruz. 

Hakıı<atcn kuvvetli olan ecnebi &a

natkarların, beynelmilel mabiyettekı 

mevzular Üzerinde açılacak konkorlara 
iştirak suretilc eser almalarına esas i· 
tibaril:: hiçb:r diyecek yoktur. 

Fakat bir v\layette iyi nota layık 

eser vermemesine rağmen, cerre çıkan 
hocalar gibi, diğer vilayetlere musal
lat olarak eser toplayan ecnebi yarını 
sanatkarların tarzı hareketlerine de 
muarız bulunuyoruz. 

Yerli veya ecnebi mimara, konfor -
suz eser verilmemesinde Falilı Rıfk: 

Atay da bizimle hemfikir görünüyor. 
Bu kuvvetli esasa dayanarak bizi ten
kit eder görilnen sanatkir, hayat &aha. 
gındaki hakikatleri ne için ihmal e
diyor? 

Bir ecnebi mimar bir parllmento kon. 
'koru kazandı. Bu muvaffakıyet yedi, 
sekiz bilyük itin konkorauz olarak ay· 
ni aanatklra verilmesi için klfi görül. 
dil. Bir menuda muvaffakıyet, diğer 

bir çok mevzuların birinciliği l~in ga
ranti tcıkll edemez. 

Denilebilir ki, mUsabaka tartnamcsi 
böyle em~diyordu. Fakat bu mUaaba 
ka ınrtnamel::ri de prensiplere uygun 
bulunmuyordu. 

Bir ecnebi mimar, bir vil&yette -
konkor neticesi olmayan - bir i yap
tı. Yaptığı i~. mutavuırt bir yerli 
mimarın görü~ ve dU§UnUıUnUn fevki
ne çıkamadı. GörüldU ki, bu r.anatkSr. 
soysuz bir moda mimarisinin anarşisi 
içinde kaybolmuştur. Halbuki bu ec
nebi mimar, bugün diğer mühim bir 
vilayetimizde, en ehemmiyetli yer.i bir 
mevzu üzerinde mukavele yapmıt bu. 
Junuyor. 

-31-
Mister Drümmer yüzüme, ters ters 

baktı ve başını tiksinmeye bcnttr bir 
tavırla silkerek: 

- Hayır, hayır!.. dedi.. Bu türlü 
cumlclerden hiç hoşlanmam... Çok u
zun, çok civelek. pek hakimane ... Ha. 
yır •.. Biz: ba.~it halk tabakasından ba
zılarının şahitlik mcktuplannı neşre

deceğiz ... 
MeselS: "Psikoğrıf, binlerce aileye 

saadet veren b,r manevi sifa oldugu. 
nu isbat etti... Dunlıni poeta il~ aldı

ğrmı:z mektuplardan i§tc bazı parça
lar: 
"Müeb~den 1rkılclı .... dıiım yu. 

vam, psikoğraf aayeıinde yeniden ,._ 
pılcb..,, "Ben, bir ı.ba ile bir ana• 
nin socuklannı tanıyamadık~n:ı kani. 
dan. Pıikotnf 1a1eainıcle gönüllerin 
muhaberesi baflamıı bulunuyor . ., Bir 
katip: "SülcGti ve tomurtkan patro

nmmna benim hansi halimden memnun 
olmadıiıns INr türlü keatiremiyorc?um.. 
Pıilcoinf hana balan öiretti. Şimdi 
llıi milli !Gala~ alı1orum .. ,. Bir dip
lomatın fl'krf alkoiraf, en •Yt lur 

r 

dır 

Turk mımarinin kendı sahasmdakı 

mitra ~ı tayin ve tesbit edecek olaı 

kon nn programları daima bozuk 
JUrileri daima dedlkoduludur. Bu şart. 
larla ne kuvvetli bir eser ihzar ve ne 
de kuvvetli bir eser intihap olunur. 

E<:nebi m~mann çalıştırılması zaru
retınin tabak mk ettigi noktalarda, 
(yerlilik) ve (toprak aahibi bulunmak 
iddialarının biri yoktur. Bu huıu&lar 

için de lizımgelen tedbirler alınmalı 
dır. tısi ve malzeme meseleleri ayrı 
ayrı birer davadır ki, halledilmclerl İ· 
çin ba~lıba§ na bır tetkilnta ihtiyaç 
ı;:&terirlcr. 

Rcsmt dairelerin miman bürolarının 
faaliyetleri etüde muhtaçtır. Bir mil 
~on liralık bir işin projesi bir daire 
de mimar olmayan bir adama yaptı. 

rılırsa çıkncak neticeden dolayı mı

mar:arı muaheze yerinde olmaz. Ser 
best mimari büroların tesisi ve Yll§a· 
malarının imkD.n dahiline sokulması 

zaruridir. Kuvvetli sanatk r yetigtir -
mek için hiçbir meınleket (daire me
murluğu) nu bir (mektep) olarak kuL 
lanmamı§tır. 

Falih Rıfkı Atay {Modern mimarı 

alemi içinde milli şahs:yetı vücuda ge 
tirecek olan sanatkar. projeler yap. 
ma!ttan b:ı§ını kaldıraıruyacak olan kim
seler desil, sanata ve teknige kendi. 
terini daha iyi ,. akfedebiıecek olan
lardır) diyor. 

Çeviren: H. S. (J. 
sefaret katibi ve bir ıulh va1.tasıdır • ., 
Bir .doktorun mUtalcası: " Mır.ımmala 
n artık çözebiliyonım.,, Bir prof•sö. 
rün dedikleri: " Derılerimc!e talebemi 
11kan ve hoılandıran noktalan':I ban -
gileri olduğunu tayin edemiyordum.. 
Psikoğrafla tetkik edeliberi, dinleyici. 
lerim üç miıli nrltı ... ., 

Hikey, biraz soğuk, hır tavırla: 
- En es batta ezici dedı bunun kar. 

şı uıda akan sular durnr. 
- Neden ez cı d:yor uı uz profeaor? 

E.,er hoı gormuyorsanız, bu ılinlard 
adın z geçmez ... Makine iç.in evlere de 
bliyuk mikyasta tekli Jer yanabil: iz . 
İyi b:r atıcıya hanıi kadın uzun za. 
man mukavemet edebilir'. Hele ona 
bu al .. t vaaıta .. ilc kocasının en ıizli 
duşuncelerinı, kaynınaaınm, ıorUmce. 

'nın kendi hakkmdakı fikirlerini 61r 
necegı de anlatdına. . Aaıı: profe • 
rilm, bu it batta pek kolaydır bilt 
Ben. kötü, maalcara, fayduı.a bir ma
lı aatmaktln hotianır m. Sisin lletl-
ız !Xtylc mi ya' Onu .. tmak çocuk 
yunca kadar blayda 8oora bun 

BARUTGUCU SAHASINDA 

Atletizm 
müsabakaları 

Netice şudur kı, munatı da'Y&ıılUl!l. 
ruhu: Ne zıbım yüzde 3 le e e de 
Falih Rıfkı Atayın yüzde 9 
değil, h,.r işin fevkin. e o 
100 memleket kültilriın 
ve taazzuvundadır. 

Ayrıca şurası da u erinde dur~ 
cak bir noktadır: Falih Rıfkı Atay, 
yüzde 3 şahsi menfaat içın yuzdc 97 
me:nleket zararını tasavvur eden mi· 
marlardan bahsetmektedır. Şım.dıye 

kadar bu yuıde 97 memlelcet zaran 
acaba hangi iılerde clogmuıtur Bu 
noktaya cevap vermek l zımdır 
Diğer tarafta:ı acaba h:ınıı ec ebi 

mımarlar yüzde 97 memleket paru ... 
iyi ve yerinde lcııllanmıı bulun 

Ve, acaba hangı ıılerde • ' 
marr, ecnebi mimarlarile, 1unun 
dahilinde karşıla3tırı1 >ı \' t 
şartlar dahilindel« kar cı\\ 
yerli mimarların muvaHa'kı) ka 
si acaba ne olmuıtur? 

ların aatışrnı kola) laştıracak 1 n 
deller çıkarmak gibi çarel r e var"' 
E er musaade edenenı , ıı ÜÇ tür
lusUniı yapabilırim: Masa pil o rafı 
cep psiko rafr, ıu:li paıko r Bu U. 

çuncuıu, hıç fliphe uya dınDlyacak 
şekillerde olacak B bapa batka tc 
killer altında iletin ha hilvıycti-. 

nı ıizlcyece'Jrtir. Mesel & ımofoıa, 
kliaeör evrak çantası g 

mak de ıl. Yalnız nu ııR,,ıhı,nLm. 
prof elÖr Hık ey • Edva d 
tabık kaldı ve • p 
1926 yılmm baban da 
ruJmu oldu 

Bundan vve 
koğrafm k ndl a le hayatımda me.. 
sut btr teaı yaptılm anla tJm. 
Bu lletin uyea dedir kı S anla 
ben, o zamana kadar gıalediğiınlz dG
ıUncelerimıs trenmenin ımna 
erdt ve teblilDel tahayyilllerimizl yok 
lamak ımk n elde et.1811!1~· 

Karımdan bana kartı kendimın de 
muvaffak olamadkfım bir zihin sa
dakati, mutlak b r fıkir temizllli ıs. 
tememln m ve g lUn blrıey ol 

u un nt 



Doğuda büyük bir sür atle terakki eden 
merkezi 

Biı· keçi yllzünden 
Sıvasta kanlı bir c~nayet işlendi bir kaza 

Güzel Midyat Srv.as, (Hususi)
Sıvasa. bağlı Kara.• 
çayır nahiyesinin 
Hıdırnallı köyünde 
bir keçi yüzijı:ıden 

Taşköpı:ü 
M rdin, (Hususi) - 1070 rakımın· 

da havadar bir dağın arızasız sırtla
rında ve Milattan asırlarca evvel Ko· 
muk Türkleri tarafından Matiyava a· 
dıyla kurulmuş olan Midyat, yakın do· 
ğunun en buyük ve geniş kaza merkez
lerinden birisidir. Kasabada on bir 
bin ve kazada yetmiş iki bin nüfus 
vardır. Mardın - Cizre - lrak umu· 
mı güzergahı ve Suriye - Nusaybin
Siirt kadim yolu üzerinde ve bir çok 

· bza merkezlerinin tam ortasında ki· 
fn olan kasaba mevki ve nüfusuna go· 
re, ilerde bu kazalardan miiteşekkil o-

• ]arak kurulabilecek bir vilayetin idari 
merkezi olmağa namzettir. 

Cizre hem bir tecim ve endüstri ku· 

·~--· ...:...-

.ı\fi<lrat göl ll n 

• bir adamın ölıiürül· 
mesi jle netieelenen 
feci bir cinayet iş· 
lenmi§tir. 

Bu. hususta Ku· 
nın okuyucularına 
aldığım tafsilatı vrr 
riyorum: 

panayırı 
3 birinc~teşrinde açıhyor 
Taşköprü, (Hususi) - ~ Kas

tamonu ilile, Roğusu Boyabat ıl~ile 
kucakla.şan T2.şköprü p~ 8 biıin
cite§rinde açılarak bir ~ cJeVam e
der. 

Bu ~anayır, -civar il ve"'8 vev köy 
halkının iştira.ki sayesi:n'de e!l ~gı 50 
binden fazla ziyaretgiyİ sıııesıne top
lar. 

Bu yıl belediye birçok emek .~ede· 
relc panayır yerini elektrikle suslenıış .. 
tir. 

----------------------~----------~ rağıdır. Mevcut üç yüz küsur dokuma ı Bay Mahmut Esat Bozkurt Demirköy Müftülüğü 
tezgahında en güzel işler dokunur. El lzmir, (Hususi) _ Şehrimi?.de bu
ve evi leri de merguptur. Fakat. 3450 lunmakta olan eski Adliye Vekili sayın 

Köy hannanlığına, mevsim sonu 
münasebetile fıütün köylüler buğday 
ve arpa yığınları dökmüşler, mahsul
lerini almağa daima artan bir gayret· 
le uğraşıyorlar, köyden Ömer oğlu Ha
san, ayni köyden kardeşi lbrahimin 
de bu civarda buğday çeçleri vardır, 

Hadisenin bukubulduğu günde köyden 
Recebin evine gitmekte olan keçilerin· 
den bir tanesi Hasan ve İbrahim adın
daki iki kardeşin buğday çeçinden ye· 
meğe başlıyorlar. Bunu gören Hasan, 
koşarak Recebin yanma geliyor ve: 

Bundan başka pehlivan ~len, 
at koşulan tertip olunarak pehlıva.n .. 
larla ko§U}ara beş yüı l.ir1l müklfat 
konmuştur. Güreşe TUİ-kiye baş Pelı.Ii· 
vanı Hüseyin (Tekirdağlı), MülaYinı. 
(Babaeskili), İbrahim Halil ve Kara 
Hüseyin gibi namdar peblivanlarızı ge 
lecekleri haberi alınmıştır• 

ldlometre murabbaında araziye malik 
Y bulunan kasaba daha ziyade bir çiftçi mebusumuz Bay Mahmut Esat Boz· 

~ 
kurt dün otomobille Seferihisara git

memleketidır. Araziden on altı bin mişler müntehiplerile temaslarda bu· 

Münhal bulunan Demirköy müftülü· 
ğüne, Bulgaristanın muhtelif şehirle· 

rinde yıllarca müftülük yapmış Ha
san Vehbi Rodoplunun talip olduğu 

haber alınmıştır. hektarı ziraate. yirmi dört bin hek- lunarak çiftçilerle hasbihal etmişler-
ti tarı bağcılığa, on iki bin hektarı da J 

- Şu yaptığını beğeniyor musun? 
Diye çıkışmağa başlıyor. Ziyaretçilerin istirahatleri hUSusun· 

da 18.zmı gelen tertibat giındiden alın
mış bulunuyor. bıcircıliğe tahsis edilmiştir. Senede o 

dir. 

tuz bin ton hububat. yüz bin ton üzüm 1 e t e t 
ve yirmi bin ton incir istihsal ve bu- z m 1 1 s as y o n u 
nun mühim bir miktarı ihraç olunur. 

Aralarında mesele büyüyerek kav· 
ga çıkmağa, birbirleri ile tutuşma.ğa 
sebebiyet veriyor. 

Hasan orada, eline geçirdiği kavak 
ağacından yapılmış araba cağını, bil· 
tün kuvvetile Recebin kafasına vuru· 
yor. Maktul Recep, aldığı yaradan mü· 
tecssiren, nahiyeye getirilirken orada 
gözlerini hayata kapamıştır, 

llçebayla, belediye başkannırn bu 
hususta gösterdikleri gayret Ve him· 
met takdir edilmektedir. 

navarcıiık da ticarette önemli bir KaA gv •t fabr·ıkası ·ıst·ıkametı·nde 
mevki ı gal eder. Kazada kıl ve tiftik ı 

keçi, koyun ve kara sığır olmak Ü7.e· • 1 k I "" 
--0-

Duraunbeyde Göçırıen 
Aileleri Yerleştiriliyor re yüz otuz bin hayvan sayılmıştır. yen 1 den yap 1 m a a ZI m 

:Kümes hayvanatından tavukçuluk ile· 
ridir. Her yıl külliyetli miktarda canlı 

• hayvan, yüzlerce ton sade yağ, yün, 
p.pağı ve yumurta gönderilir. 

Senelik ithalat yetmiş bin ve ibra· 
eat ta yüz seksen bin lira raddesind<'
lfr, Bu yıl bilhassa üzüm mahsulü çok 
l>ereketlidir. Normal senelerde olduğu 
gibi bu yıl da yüz bin tona yakın yaş 
llzüm istihsal edileceği umulmaktadır. 
Bilhassa Başbirin mıntakasında salkı· 
1111 3-4 kilo gelen üzüm yetişmekte ve 
rekoltenin yarısından çoğunu Diyarba· 
kır inhisarlar rakı ve soma fabrikası 
çekmektedir. 

Burada imar hareketleri kayde bil· 
hassa şayandır. 936 sonlarına kadar 
mühim sayılacak bir eser meydana ge
tirmiyen ve bütçesi on iki bin lirayı 
ge mıyen Midyat belediyesi, kayma· 
kamlığa Bay Akif Rahmi Kocamanoğ· 
lunun tayininden sonra adeta bir faa· 
liy t kaynağı haline gelmiştir. İdare 
eih zının değerli bir uzvu olan sayın 

k&i~'.IQLymakam ve belediye reisi, ilk iş ola
n.k kasaba dahilindeki ağıl ve ahırla· 
rı v mezarlıkları harice kaldırmış, 

k lometre mesafede, yirmi yeni me 
• ık kurmuş, cumhuriyet meydanı 
tt haz edilen sahaya büyük ve eşsiz 

ön rimizin bir büstlerini dikmiş, 
~ t golilnil tanzim etmiş, modern 
bir belediye dairesi inşa ve bir aile 

LıliQMa.rkı tesis eylemiş, halka vaktini 
1 ırm k üzere bir canavar düdüğü 

ilmiş, cadde ve sokaklar açılarak 
kaldınmlar döşenmiş, spor 

tmı uyandırmak maksadile bir A • 
dman yurdu açılmış, pazar ve çar 

ali olunmuş, hoparlörle radyo 
atı yapılmış., Cümhuriyet mey

ikmal edilmi§ ve yeni 
olunm ur. 

Çalışl.·aıı lzmit 1ıa1kevi temsil T:olu verdiği milsanwre1eraeıı 'bi~ 

Bir keçi yüzünden adam öldüren 
Hasan tevkif edilmiştir. Cinayete genç 
ve çalıskan nıüddeiumumt muavini 
İlhan Diydar elkoymuştur. Gönderdi· 
ğim resim Katil Hasandır. 

-0--

Devamh 
yağmurlar 

Bazı köyler bu yüzden 
çok zar ar gördü 

Eski§ehir, (Hususi) - Sön hafta· 
lar içinde yağmurların sürekli ve tah· 

• ripkar bir surette devam etmesi yü-
zünden köylülerimiz hayli zarar gör· 
müşlerdir. Öğrendiğimize göre; Kör 
Hasan, Çifteler, Aktaş mmtakasmda 

Dursunbey, (Hususi) - !{aza.mızın 
Gökçedağ ve Kavacık nahiye merkez
lerinde en son pl8.na. uygun birer ja.u· 
darına karakol binası ya.Pİtrılınıştır. 
Koğuş, emniyet oda.BJ, K. K. dairesi, 

dershane, mutfak, depo ve santral da.· 
irelerini ihtiva eden bu binalar nahi
yede büyük bir ihtiyaca. cevap vernıiı 
oluyor. 

GÖÇMENLER GEL1YoR 
gazamız için ayrılan göçnıenıer pos· 
ta posta gelmektedir. ~n sene ge
lenler yeni yaptırılan evlerine tama.· 
men yerleştirilmiş ve verilen çift, aıat 
Ye arazi ile müstahsil ınevkiine g~fg 
lerdir. 

henüz kaldırılmamış olan harmanların 
mühim bir kısmım sular alıp götürmüş 

Evvelce, pek bakımsız ve etrafı mez· J şehirliye büyük hizmet edecekleri u· ovada, Mahmudiye çevresinde ve Siv· 
b l 1 1 d 1 l · t b"nası yep ı mumi bir kanaat halindedir. e e ere o u o an ıs asyon 1 , rihisar köylerindeki harmanlar da ya 

Bu senenin birinci pastası da köyle. 
re hemen yerleştiriiıniştir. Dün gelen 
171 kişilik ikinci postanın yerleştiril· 
mesine çalışılıyor. sundan sonra gele4 
cek postalar için de İa.§e ve yer vazi. 
yetleri şimdiden haıırlanmaJrtadır· 

yeni bir şekilde tamir edilmiş ve cid· Büyük bir imara ve terakkiye müs- tamamile sele uğramış, yahut ıslak bir 
den çok güzel bir şekil ve renk almış- tait İzmitin, daha çok inkişaf eyledi· hale gelmiştir. Yağmurdan ıslanmış ANASoN MtJB.A. yA.ASl 
tır. ğini görmekle sevineceğiz. buğdaylar, piyasada da aşağı bir fi· Kazamız inhisar dairesi anason mü .. 

İstasyonun kıymetli genç şefinin 1 Teşrinden itibaren belediye se<;imi yatla karşılanmıştır. Kanlıpmar köyü- bayaa.sma başlamı§ ve ilk baınlede ki· 
himmeti ile yapılan bu iş, bütün lzmit· başlamış olacaktır. İzmit belediyesi nün bulunduğu bayırlardaki iri taş par Iosuna 40 kuruş uıerinden fiyat ver 
lileri sevindirmiştir. İstasyonun bah· reisliğine elyak görülenler arasında çalarım seller sürükliyerek tarlalara miştir. Şimdiye kadar 20 - 25 kuru. 
şesi de güzel bir tarzda tanzim edil· Herman lspirer §İrketi sabık muha·· doldurmuş, şosenin bir çok kısımlan §3. alıcı güç bulan köyiüılllilZ b~ mü· 
miş ve tren durağı yerleri betonla in- sebecisi B. Mahmut ile, kırtasiyeci Sa- bozulmuştur. Havaların soğuması yü· sait fiyat karşısında önüınU7ıleki sene 
§a edilmiştir. dettin Yalım bulunmakta ve bu iki za· zUnden §ehirde de umumi bir vUcut için anason ziraatuıe dahafazlaehezn· 

Şehrimizin ticari hayatı şayanı dik· tın isimleri sayılmaktadır. kırıklığı ve nezle başgösterm.iştir. miyet verecektir. 

kat bir şekilde inkişaf etmekte ve lz· [!l•••••~lillllllliİİlllllİİll~ll~~~~~-~~~~~-~i~~~~~~~~-········~İİllİİlilillliİİIİİİillİİİİİİİİİİİİİİİ• 
mit transit merkezi bir şehir olmakta-
dır. Fakat, görülüyor ki, bu günkü is· 

tasyon ve istasyon ambarı ihtiyaca 
ki.fi gelmiyor, bir çok ticari firma ve 
vatandaşlar bu yüzden büyük sıkıntı 

çekiyorlar. Trenler, çok dar olan saha· 
da manevra yapamıyor ve bu dar ma-

nevra sahasının genişletilmesine ihti
yaç hAsıl oluyor. 

lzmit istasyon binasını bu günkü 
dar mevkiınden kaldırarak daha geniş 
olan kağıt f abri'kası istikametine inşa 
etmek, artık kati bir zaruret halini al· 
mıı bulunnu•lttadır. Bunu, Çetinkaya· 
7a anetm t aevincııü duymaktayız. 

• Bel~ye awu seÇimi için Halk 
partimiz namzetlerini aymmı bulun· 

-A'ıll~· Bunların içinde, ecza ı Zi
C.W, Dr. Ziya, bakkal 

l'.';t•IDlı.\•JC~Llıiyecl Sadettin, ttıttin 
.,..llf.ll', llahmut- Manifaturacı 

ır::••••tatb.I. lmütlilerin p 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk 
tramvayları Türk anonim şirketinden: 

İstanbul Vall ve belediye reisliğinin vaki talebi ftzerlne 

1 - 10 - 1938 gününden itibaren 
iskele yolu duraQı Caddebostanı 
Caddebostanı ,, Erenköy 
Şenyol ,, çınardlbl 

olarak tesmiye olunacağından sayın yolcu-
lar ımız1n bilet leplerini bu yeni isimlere 

e yapmal olunur. 
--~---... - ..... ---

• 
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Bi1inci 

Yu8\t nıacerasını şöY.le anlatma-
1a ba~or: 
Efc~m bir gUn beni çağırdı: 
- Y\ıt, dedi. Seni azat ettim. Ser

bestsin.ılstedlğin yere git. lnsan gibi 
yaŞa .• 

:Bey' dlJndu. Gözlerim karardı. 
Onun a) kları altına yıkılıverdlm. 

- !la},. B 1 zat etme .. Ben kö-'tt.. en a 
ıe kaim~ istiyorum· Burada yaşa-
mak, öl k dar bürriyetJn zev-eye a 
kini tatır. _ Jllak istiyorum ••• 
demek i~andyaşa 
· 7or um. 

Bir Şe) söylisemodlm. Dudakla
rım açıl~ı. gözıerfJDden iki damla 
sıcak yaş\tı. Efendimin ayaklarına 
kapandı~pmeğe ııaşladım. Bunu, 
beni azat mesin dJte yapıy:ordum. 
o, sevindlÇ için 1,,ptığımı sandı. 

- Yok, \di. Artı~ sen hUr bir in· 
sansın .• A~Ianm• kapanma .• 

Seni ka rdı. Ji0fll1lndan çıkar-
t1ıfı birka ese aJIDI uzattı. 
Almadı 

- Beni t eııttnlz kAfl .• dedim. 
Zorla ve te atr•ltı. Koynu~ 

attı· 8011 ol • 
- Eşyala 1 İı_.la .. Uzak bir ye

re gitmek is ordll sana bir de hay_ 
,.,n: hazırlası ar;t 

Kaplan 

kısım 

Cevap vermedim. 
O, uzalılaştı. 

• 

Bacaklarım titreyerek orada c;ök
tUm. 

Efendim beni çok sevmişti. Kölele
ri içinde en fazla bana ehenrmtyet ve· 
rir, yanından ayırmazdı. 
Keşkl hiç sevmeseydi 'beni. Keşkl 

yanında gezdirmeseydl de onu gör
meseydim. 

lşte. şimdi, Zehrayı bir• daha gör
memek üzere ayrılıyordum. 

Yerde ne kadar yattığımı bil~ı10-
rum., Yalnız bir karar verdim. Bura
dan gttmlyecelrtim. Sabah Takll 
beni konağın önllnde öJll bulacaklar
dı. Keskin uçlu hançerimi tam kalbi· 
mln tlstUrıe saplıyacak, onu sustura
caktım. 

Biliyordum; Zehrayı sevmem, cok 
boş şeydi. Esir, satıJDllş, hiç bir hak
kı olmayan insan, her fstedtfint ya
pabilen bir efendinin dlbı;ranın en 
güzel kızını nasıl s'"blJlrdl? 

;Fakat 'kalbim. bu ~tanu lnte-
memı,u. Zehrayı ilk 8'6rltte ievm 
tlm. O, AUahın yarattıtı kızlaruı e 
gOzeUydf. 

Dır gün sesini duydum; başka bir 
&ün aacıannı gU'r.dllm, 'G6ı~erlmtzııı 

• 

~ ap 8f:61 

ısaıt .1:1-aı 1>1epuıııtaO 
ıs&wsıoı Geıı:t uıut-Seıeza 

n. n>1· 

,. 
:nsn..\n:x 

l-'9?.19Sa 

uı. aw~v 

• 

wsu: 7.fNDANCT KAPTAN 
sus cuwııuucwuwuueeuau ..................... . 

karşılaştıgı gün oldu. 
- Yusuf, babanı nerede? .. 
Diye ismimi söylcdfğı gUn oldu. 
Çok defn onun· üzerine atılarak 

bembeyaz yüzünden öpmek, simstyah 
saçlannı okşamak, sonra kendimi o
rada, onun ayakları önünde hançer
lemek arzusunu duydum. 

Bir gün belki de yapacaktım ve bel
ki de efendim bunu anladığı için be
ni azat etti. 

Azat olmak, bütün kölelerin iste
dikleri, can attıkları şey .. Fakat ben 
ölünceye kadar esir edilmiştim. Zeh
ra beni esir etmişti. Nereye gitsem, 
ne ,yapsam, tahtlarda oturup taçlar 
gi~ :sem gene onun esiri olncaktnu. 

Arkadaşlarım beni mahzun görün
ce .şaşırdılar: 

- Yusuf dediler. Kurtuldun artık. 
SevJnsen, gUisene .. 

Yatağıma uzandım. Elim hep han
çerimde idi. Birkaç saat sonra tama
mlylc su:mcak, bir daha kımı1daya
mıyacak olan kalbim o Jrndar hızlı 
çarpıyordu ki.. 

Sesler ı:linmlşti. Dışarda köpekle
rin havlamalarından baska ses yok
tu. Uzaklardan hazin şarkı sesleri 
geliyordu. Banı:o her şey ağlar gibi 
gellyordu. 

Yıldızları seyrederek dolaştım. 
Göğsunıu serin havaya actım. Zehrayı 

son görUşUmU düşündüm." Çok tuhaf 
bakıyordu Gözlerlle sanki bir şeyler 
söylemek istiyordu. Belki gene: 

- Yusııf, babam nerde?. 

Diye Roracaktı. Dudakl bir P r-
ça kımıldamıştı. Fa'kat bir ey söyl 
meden uzaktauııı tr. 

Beo.ı ebediyen azat ed~ k b ç 
rtmı e.nme aldım Sivri u unu vd m. 
Ona btr vurufta kelblmf turabile
eek Dılaln? .. diye l()rclUm 

- Yasuf ... 
~ ambaşmıda beni çatırau. bu ses 

..................................................... 
kimin lf. Y ıldırıından daha su 
döndüm: 

-Zehra! .. 
Bu sözü söylediğim için uta 

Boynumu eğdim. Ayaklarına 
nıp af dileyecektim. Efendimin 
lesi olduğuğum efP.ndimin kızını 
ism1 ile çnğırmıştım. Bu, en l 
suçtu. 

- Yusuf. yarın gfdır,ceğiJ h 
aldım .. 

- Evet suıtanım .. 
- Bana. demin söylediğin gibi 

nız Zebra de Yusuf .. 
- Sultanım .. 
- H:ı) ır .. Ben Zehrayım. Yus 

Seni... 
Zehra fazla söylfyemedi. 

göğsUme koydu ve hıçkıra hıc 

ağlamnğa başladı. 

Konuşamıyordum. n·ıımın u 
gel n l>Utün 'zler, bı !birine Y pı 
dudaklarımın ar md n cık mrv 
du. 

SByl Y f, b, na Zehra d .. 

Elimde tuttuğum hanceri g rd 
te o \'akit ba ını gö umd n 

z kla tırdr. Ay ı ı~rnda gözl rl 
ateş gibi parladıwını gördilm. 

- O ne" .. diye haykı dr. 
Yumruklarını ıktr. Sonra: 
- D nf mi öldUrmek 1 tf'voı"Sr.ıl!J 

nunla? .. 
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rımda toplanan demirleri par~alaya

bllecek kuvvetle onu bellnden kav
radım. Başı göğsüme dUştll. Dudakla· 
nm dudaklarına yapıttı. 

- Hançerle kendini niçin NdUre. 
eekUnT •• 

Portakal ağaçlarının altına otur
m uştuk. Zehra ile kucak kucağa idik. 

- Seni seviyorum Zehra.. Baban 
beni azat ederken sen beni esir et· 
mlştln. 

- Yusuf. babam senden çok bah· 
eetil. Yusuf kölem çok akıllt, çokça
lışkan, açıkgöz. derdi. Onun sözlerin
den sonra seninle aIAkadar oldum. 

- Peki Zehra .• Baban beni niçin a.. 
sat etti .• 

- Bilmiyorum. Yusuf •• 
- Seni aevdlğiml anladı mı aca-

))a f 
- Belki Yuıuf •• 
- Ben eabab olmadan gideceğim 

Zehra •• Artık mesut yaşayacağım .• 
Bir yerde dunna4an bUtUn dünyayı 
-'olaşaca~rm. 

- Beni unutacak mısın Yusuf .• 
• - Seni hiç unutmıyacağım Zehra .. . • • • 

zaklaşmak, başka diyarlara gitmek 
istiyordum. lstanbuia gidecektim. 

GUndUzlerl han odasında uyuyor, 
geceleri yalnız başıma dolaşıyordum. 
İlk hareket edecek geml tıe yola çıka· 
caktım. 

Benim gibi lstanbula gitmek ls· 
teyen yolcular gUn ceçtlk~o çoğalı

yordu. Bir sabah müjdelediler: 
- Yarın sabah bir Franaız şaytası 

Umandan lstanbula harek~t ediyor .. 
dediler. 

O gece hiç uyumadım. Yolum bir 
daha buralara düşecek miydi? Gözle.. 
rtm kapanmadan Zehrayı bir daha 
görecek miydim? 

Bir çocuk gibi ağlamak istiyor
dum. Fakat göz yaşlarım kurumuş
tu. 

• • • • 1 • • • • • ~ 

Sabahleyin bana geldiğim vakit 
gemiye binecek yolcular hazırlan

mışlardı . Tam elli beş Jdşl idik. He
pimiz mUslilmaodık. 

Deniz ~ok sakindi. Akşama kadar 
yol aldık. Hava kararırken Ustnmüz.. 
de kara bulutlar toplanmağa başla
dı. Kaptan: 

- Galib fırtınaya tutulacağız .• 
demiş. 

Bu denizler n fırtınası tehlikeliydi. 
Hele kUçUk ge.nlleri çok ıarur, ek-
1eri1a parçalar<. ı. 

Glln dotuıuna n gUn kalmıştı. Bu 
heeapla karakonc~loa ıtııılerlne bir 
ıe1 kalmamlftı. 

Bualan. beplmlı fırtına başlayın
•~ ... bqladık. Gemiye bl· 
nerkri 1nta.t.1"• bangt a1 .baıscı gtn 
old"11'8 U...atfl'At etm,mlttl. 

O,.. ,anaı .. rktaa mUtblt bir Cır
... Ulernh. Dalplar aramda 
·•a:ctbJ caHuuıa se•tdl9JU•ıı-a

Jaa. oot 11 ~.mıwı• 
il!!tım ... ,c-tdu, 

- el,n~o~ weı~3 le§ay wrtep 
-e~Je !~4!Jeı !lJaQop aA ~ua~ -
r 

,:· ... - .. - -«.- • .. • .. • .... 

Roman hakkında 
bir kaç söz 

Tarihi roman rnevzularrnm çoğunda vakaların mUbl'1 bir ıcısmı, 
muharririn muhayyclesfnd~n doğar. Bir harp vakaeı \•eyıı ht,. a~lt ma
cerası tarihin tesbit etliği bir iki ismin yanma. ııa.,·o edilerek ge
ne muhayyeJe mahsulü kahramanlar arasında başlar, de"aıı:ı eder. bi
ter. "ZiNDANCI KAPTAN,. romanının bir hususiyeti, bu ne\'•e beDıe. 
memesidir. Onun için bu romanın bir de hlklyesl vardır· () hikAYeyt 
anlatalım: 

KöprUIU kUtUphaneelnde "Tarihi muteber•• adlı bir ee~r -vaf· Bu 
tarihi yazan, bir gtın Mısırda bir hancı ile tanışmış. Ba)ını,, kJ hancı 
son derece güzel konuşuyor. Sormuş: 

- Siz nerede tahsil ettiniz? 
Hancı izah etmiş: 
- Ben hiç bir yerde tahsil etmedim. Yalnız bu kad•r ıuseı konu~

toğumun •ebeblnl merak ediyorsanız hemen söyllyeylısJ kt babam Et • 
hac AbdUrrabman Efendinin Yusuf adında bir kölesi var<lt, sır gUn kö
Je)'i aıat etU. Bizim köle ayrıldıktan sonra başına blnblt ~acera gelmiş 
ve hepsini yazmış, bir kitap yapmış. Sonra kitabı da ba~a ıöndermiş. 
Ben de o kitabı tlmdiye kat'tar belki yUz defa okudu!%>· işte bu kadar 
ctızel konuşmayı o kitaptan öğrendim. 

Tarihçi sorm ut: 
- Bu kitap timdi nerdedlr!' 
- Baba Jadlılrıdır. Saklıyorum. 
Muteber ma.errthl hancıdan. kölenin yazmı• oJcld~ kitabı elmtş 

Tt hepalnt &JDl1l leUneab etmiş . 
..,, ... ,,..-- ben, o 1azma tarihi romana, o devrlıı tartbht\nl tetkik ede-

re t~ıa.. almaya ıuıum görmemtı oıdd• btrk~ vakayı 
'Alt l&ft edetek ''ZINDANCTK.\PTAN .. romaıunı batllladılll· 
Oku1'Qeulanma lllve olarak şunu söylem•k lıterllllı ki bu roınaua 
btnlııı Yerdltlm emek, kile Yusuf Efendinin tıslObtnu deflşttrmek 
Ye o elem tetkik ederek ~ıısuf Efendinin romannt•atma4tlt pe:. ili 
ktumlar Ulve etımek olmuet..ır 



koH&i --...-. 

1 ilJ kanlarda madencilik 
1 nf }(Os ıavya, Roman~ a, Hulgarlslan ve 

Vonan ~stnndakl madenlerden 

Ne suretle istifade edilecek ? 
Son aepelerde dünyanın her tarafın. 

da maden ara~ıarına fevkalade ehem. 
miyet verilmeg, ı,aşlanmıştır. 

salatı 1.250.000 ton idi. 

l 93 7 senesinin imraratı da 1.290.000 
ton olarak 1936 ya nisbeten yüz.de 15 

bir fazlalık göstermektedir. Briket ti. 
careti (imraratı) da 600.000 tona ba· 
liğ olmuştur, 

Altın, bakır, gUrnüş ve petrol ara
nan ma.denlerjtı birinci derecelerini 
işgal etmektedir 

Bilhassa, konı11.l J3alkan devletlerinde 
de bu aramalar programlaştmlmış, 
hükumetler bUyUk bir ehemmiyetle 
programı tatbik için harekete geçmiş. 
lerdir. 

Burada, konı1İı devletlerin maden
cilik faaliyetlerini kısaca kaydedece. 
ğiz. 

Yugoslovyach petrol aramaları için 
80 milyon dinar: 

Yugoslavya hUkurneti Tuzla civarın
daki petrol muhtevi arazide arama ve 
sondaj için 80 llıilYon dinarlık bir tah. 
sisat kabul etrniıı· 

ı ır. 

Bu tahsisatın ao milyon dinarı i-
le kuvvetli sonda. rnakineleri ve ta. 
harriyat malzcıtı~si satın alınacak
tır. 

Tuzla civarında yapılan araştırma. 
lar neticesinde kUııiyctli miktarda pet
rol zuhuratı kcşrolı.ınmuştur. Buradan 
günde 4.500 litre petrol fışkırmakta 
olduğundan, salahiyettar zevat bı.: zu. 
huratı s-:>n derece ehemmiyetli bulmak
ta ve mıntaka aa11ayıının petrol ihti. 
yacına kifayet edebjlccek nisbette ol 
duğunu ümit etnıcktedirler. 
Altın istihsalatı. . 
Yugoslovyanın attın istihsalatı son 

1937 senesinde eıastı olarak artmış
tır. 1935 • 1936 •cnelerile 1937 sene 
si arasındaki istihulat mikdarı 1935 
den 279 kilo ve 1936 dan da 107 ki
lo fazladır. 

Bakırdan elde edilen altın mikdarr 
ise 1936 ya nisbetlc 193 7 de 40 kilo 
fazla.dır. Doğrudan doğruya istihsal 
edilen mikdar, 1937 setıesinde 1936 

dakiden 68 kilo ç.~ktuf· Bu artmaya 
rağmen Yugoslovy;ı_ hükumeti ikinci. 
kanun ayının 13 iiııdeıt 17 sine kadar 
Londra borsasından 200.414 İngiliz li
rası kıymetinde altın rnubayaa ctmi§. 
tir. Doğrudan d<ığruya ve bilvasıta 
istihsal edilen altttıın kıymeti: 
1935 senesinde 11 ~ J11i1Yon dinar 
1936 senesinde 127 J11İlyon dinar 

Ev teshinatında kömür istimali 1936 
YJ nazaran yiız<ie 20 nisbetinde arta. 
rak odun yerine kömür kullanma yo-

lunda alınan teclbirler semeresini gös
termiştir. 

PETROL KEŞFIY ATI 
Bulgaristanın Varna civarında zen. 

zin petrol kaynağına tesadüf edilmiş
tir. Bu civarın iyice tetkiki ve sondaj 
ameliyeleri devam etmektedir. 

BULGARI STANDA ıVIANGANEZ 
CEVHERi NiN VAZiYET i 

Sofya civarında Pozharovo • Kos
tinbord mıntakasındaki manganez ma_ 
deni halen senede 50.000 ton cevher 
vermekte ise de, hakiki verim kabili
yeti henüz kati olarak tesbit edilme. 
miştir. 

Bu cevherin derecesi adi olup yüz_ 
de 30 - 40 arasınd.:ıdır. Bela civarında 
az miktarda mar.gancz cevheri zuhura. 
tı keşfedilmiştir. 

Bulgar manganez yatakları mevkien 
tayin edilmiş olduğu haLde henüz iş.. 
letilmeyc konulmamıştır. 

YUNA NIST ANDA 

Yunanlstanın senelik demir ve çelik 
ihtiyacı 120.000 t~ndur. Halbuki, şim
diye kadar ithal edilen dökme ve iş. 
lenmiş demir mikdarr 100.000 tonu 
aşmıştır. 

Yunanistan.,. bir demir ve çelik fab_ 
rikası kurmak tasavvurundadır. Fakat 
memlekette maden kömürü olmadığı 

için su kuvvetinden istifade yolu dü
şünülmüş ve hükumetin daveti üze. 
rine gelen Amerikalı bir grup, nehir-

( __ K_ı_sa_h_a_b_er_ı_er __ ) 
• iktısat vekaleti İstanbul kontrol 

dairesi kontrolörlerinden B. Nedim Ay_ 
zan İnebolu kontrolörlüğüne tayin e
dilmiştir. 

O- KURUN 

Istanbul Vailliğinden: 
1 inci intihap devresi müddetini dol'lduran lstanbul umumi meclisi auısınm yenidt'n seçilmesi i~in 1 ılkteşrin 1938 

de başlayacak olan üçüncü intihap devresi seçiminde 935 umumi nüfus sayımında tesbit olunan nüfus nısbetl rine 
nazaran Adalardan (2), Bakırköyünden (2), Beşiktaştan (4), Beykozdan (3), Bcyoğlundan (18), Eminönünden (8), 
Fatihten (12), Eyüpten (2), Kadıköyünden (4), Sarıyerden (4), C'sküdardan (4 ), aza seçilmesi lazım geldığ{ 
ltiSO sayılı belediye kanu~unun 22 inci maddesine tevfikan ilim olunur. (7053) 

lstanbul Umumi meclis aza seçimi başhyor 
lstanbul Vail ve Belediye Rcfsağinden; 
İstanbul umumi meclisine aza in ti babına 1 ilkteşrin 1938 cumartesi günü başlanarak ıscçim sekiz gün devam 

edecek ve 8 ilkteşrin 1938 cumartesi günü saat 20 de rey atma müddeti bitecektir. 

lntihap hakkını haiz hemşerilcrin aşağıda yazılı günlerde nüfus tezkcrcleriJc birlikte müracaatla reylerini kullan
maları lüzumu ilan olunur. 

Adalar: 
1, 2, 3 ilktcşrin 1938 cumartesi, pa.· 
zar. pazartesi. 

4, 5 ilkteşrin 1938 salı çarşamba. 

6 iJkteşrin 1938 per~mbe 

7 ilkteşrin 938 cuma 

8 ilkteşrin 1!>38 cumartesi 

EyUp: 
1 ilkteşrin 938 cumartesi 

1 ilkteşrin 938 cumartesi 

1 ilktcşrin 938 cumartesi 

2 ilktcşrin 938 pazar 

2 ilktcşrin 938 pazar 

3 ilkteşrin 938 pazartesi 

3 ilkteşrin 938 pazartesi 

4 ilkteşrin 938 salı 

4 ilkteşrin 938 salı 

5 ilktc~rin 938 çarşamba 

5 ilktcşrin 938 çarşamba 

6 ilkteşrin 938 perşembe 

6 ilkteşrin perş~mbe' 

7 ilktcşrin 938 cuma 

7 ilkteşrin 938 cuma 

8 ilkteşrin 938 cumartesi 

Büyükada mahalleleri 

l'Ieybcliada mahalleleri. 

Burgazada mahalleleri 

Kınalıada mahalleleri 

Tayin olunan günlerde de reylerini 
kullanamıyanJar. 

1slambey, Düğmeciler mahalleleri. 

Büyükada İskele civarında bulundu
rulac~k sandığa 

Heybelia.da polis mevkii yanında bu
lundurulacak sandığa. 

Burgazada nahiye binası civarında bu· 
lundurulacak sandığa. 

Kınalıada iskele civar.oda bulunduru· 
lacak sandığa. 

Büyükada iskelesi civarında bulundu
rulacak sandığa. 

Eyüp camii kebirinde bulundurulaca.JC 
sandığa. 

Alibey köyü Alibey köyUndeki sandıfa 

rcmerburgaz Kemerburgazdaki sandığa. 

lslambey Düğmeciler, Üç.şehitler, Eyüp camii kebirinde bulundurulacali 
Gümüşsuyu mahalleleri .. ' sandığa. 

!{emerburgaz Kemerburgazda bulundurulacak san· 

Ü~hitler 

Petnahor, Pirinççi. 

Cezrikuım mahallesi 

Odayeri köyü 

Ce1.rikasım, AbdUJvedud, Fatih Çe
lebi, Nişancı mahalleleri. 

Çiftalan İhsaniye köyleri 

Fethiçelcbi, Nişanca mahalJeleri 

Ağaçlı köyü 

Cuma, Yenitopçular mahalleleri 

Akpınar köyü 

Cuma. Yenimahalle, Topçular ma· 
halleleri. 

dığa. 

Eyüp camii kebirinde bulundurula.ca]( 
sandığa. 

!Köylerinde bulundurulacak sandığa 

Otakçılar karakolunda bulundurulacü 
sandığa. 

Köyde bulundurulacak sandığa. 

Otakçılar karakolunda bulundurulacak 
sandığa. 

Çif taıan köyündeki sandığa. 

Ota.kçılar karakolunda bulundurulacak 
sandığa. 

Köyde bulundurulacak sandığa. 

Rami jandarma karakolu binasındaki 
sandığa. 

Köyde bulundurulacak sandığa.. 

l{öyde bulundurulacak sandığa 
l 93 7 scnes:ııde 136 rnilyon clinardır, 

ROMANyADA 

l:Iükfımet idarecilerinin beyanatına 
nazaran yeni petr0ı p~litikası hususi 
t~}ebbüslerle takip ve idare edilecek
tır. 

.Y. Toprak mahsulleri ofisi meclisi i
daresinin seçildiği malumdur. idare 
meclisi azaları ilk içtimarnı önümüz. 
deki hafta, Ankarada İktıı:at Vekili 
B. Şakir l<cscbirin başkanlığında ya _ 
pacaktrr. 

8 ilkteşrin 938 cumartesi 

8 ilktcşrin 938 cumartesi 

Küçükköy, Cebeciköyü 

Kemerburgaz ve merkez köyleri 
fKüçtikköyde bulundurulacak sandığa. · 

Kcmerburgaz nahiye binuındaki aaıı
dığa. 

Romanyanın şill'ldiki işlek kuyuJa. 
rındaki petrolün birkaç sene sonra 
b:teceği tahmin eai)diğinden yeni
den .k~bul edil.en he§ senelik bir plan 
mucı.bınce yem rcjiYonJarda sondaj 
amelıyelerine Yakında başlanacak. 
tır. 

Petrol membalar,ıı bulunnıası ih-. r ın 
tıma ı olan mıntaka 2•500.000 akr. 
(250.000 kilo metre urabbaı) olup 
hükfımct bu rcjiyorı ~· .. deki ar zı' sa~ 
h . 1 ·1 ıçı.~ a 
ıp erı e anlaşılmrştır 
Bu araz· 1 hT ' 1 < ıı 1 ıncıc •apılacak pet-

rol s:;ndajları icin 3 S >.
1 1 

(S 
. • . ~ , mı yar ey 

mılyon s.crlıng) ma. f ap 1 s 1• 
d •ta y ı rna ı a. 

zım ır. 

• Izmir fuarında İstanbul ticaret ve 
sanayi odasını temsil etmek ve odalar 
pavyonunu tanzim etmek üzere bir 
müddet evvel İzmire gitmiş olan İs
tanbul Ticaret ve Sanayi Odası sana
yi şubesi müdürü B. Avni Abacı is. 
tanbula dönmüştür. 

~ İstanbul takas tetkik heyeti dün 
Türkofis müdürü Bay Cemal Ziyanın 
başkanlığında toplanmıştır. 

İstan!::ul asliye ikinci h ukuk mahke. 
mesinden: 

Davacı Halim.dereli tarafından müd
deialeyh H asan ve Kasımpa~ada kö
mür iskelesinde 14 No. lu Alinin kah. 
vesinde mukim Kara Ali aleyhlerine 
açılan ve adliye emanet dairesinde mah. 
fuz l 08 lira ile müddeialeyhler zim-Fakat hükCımet }'.:.. b b 

"'lnız aıına u metinde bakiyei matlubu olan 592 li-masrafı ihtiyar ede"'' • . d 
1
. 

• . . -· .. yeceg.n en yer ı ranın tahsili talebine dair olan da. hususı §trketlcrın d~ t . 
l.i muhtemeldir. Zira ser_mayeyer· eşrkı- va.da tebliği Jazımgelen davetiyenin 

rıc:tıce men ı cı . müddeialeyhlerden Kara Alinin ika.. 
tıgı ta!:tirC:e hül:Cımeı bütçesi sar;ıla. metgahı hazırasının merhuliyeti hasc-
caktır. :ı 

bile bila tebliğ \:~de kılınması üzerine 
Bu husus için ayrıl~n teknik komis. müddeialeyh hakkındaki davetiyenin 

yon tarafın.dan etraflı tetkikat yapıla. usulün 141 inci maddesine tevfikan 
rak b:r proje hazırlan~ıştır. Bu proje. on beş gün müddetle ilanen tebliğine 
ye göre, taharriyatr idare içiıt (Ro- ve emri tahkikatın 27-10.938 per-
manya petrol ensti~üs~) tc:~el<küJ c. şembe saat 11 e talikine karar veril-
decek ve beş senelık ._lan·n ıc:ıbatını m· d 

" ış ve avetiyen:n b:r nüshası da kontrol edecektir. hk 
ı:ıa eme divanhanesine as:lmış oldu. 

Romanya 1934 yılıncıa 12,057, 1935 gundan müddeialeyh Kara Alinin iş. 
te l 9,795, 1936 c1a 30.~76, 1937 de ~~ıgün :e saatte mahkemeye gelmedi-
S0,4 79 ton mang rnez, ı 934 ten !>Ira- gı ve bır vekili kanuni göndermediği 
sile 83,590. 93.818, lOt,429, l 28,592. halde hakkında\ i mahk · 

. .. emenın gıya-tccı demir istihsal etmı tir. ben bakılacağı davetiyenin tebliği ma. 

.ULGARfSTANo ·"' l kamına kaim olmak u··z .,. 1 ,-. ere ı.an o unur. 
Bulgaristanın en büy~k l<ömür ma. • ( V. P. 2642) 

deni olan Pernik"n 1937 istih::alatı ---~S:;-:a:7h-:-:ib~i:-:-A~S-IM--U:...S_:__:_..:..:_.=,::_ 
1.390.000 tonu bulmuştıır. 1936 istih-

1 Neıriyat Müdürü Refik A. Sevenıil 
~ 

8 ilktcşrin 938 cumartesi 

Fatl h: 
1 ilktcşrin 938 cwmı.ı lesi 

2 ilktesrin 038 pazar 

3 ilkteşrin 938 pazarte~i 

4 ilkteGrin 938 ealı 

5 ilkteşrin 93S ~arşarnb:ı 

6 ilkteşrin 9~8 pereembe 

G ilkteşrin 938 persembe 

7 ilktcşrin 938 cuma 

8 ilktcşrin 19~8 cumartesi 

8 iJktc~rin cumartcsı 

Tayin olunan glinlerde ve yerlerde 
reylerini kullanamıyanlar. 

Eyüp camii kebirinde bulundurulacak 
sandığa. 

Baba Ha.san alemi, Gureba Hüseyin Kaynıakamhk binasında bulunduru· 
ağa, Hüscyinbey, Hoca Üveys, İsken· laca.k sandığa. 
derpaşa, Kırkçeşme, Kirmasti, Mu-
ratpaşa, Schremini, Sof ular, Sinan 
ağa mahalleleri. 

Be w 7 . ma'I.+ ..... bl· yccgiz, Der\'işali, Hatice sultan. Karagümrü.kte 1 inci ilk ~ ..... l' 
Keçeci, Karabaş, Kocadcde, Kabri· nasındaki sandığa. 
yei atik Alipaşa, Mimar Sinan, Muh-
tesip İskender, .Neslişah sultan. 

Abdisubaşı, Küçük Mustafapaşa, Küçlik Mustafapa.şa, Gülcaınisindeki 
Müftü Ali Haydar, Kasap Demirhun, sandığa. 
Haraççı Kara Mehmet. 

Hatip Muslihittin, Tevkii Cafer, Tahta Balatta Tahtaminare camiinde bulun· 
Minare, Hızırça,·uş, Katip Muslihittin, durulacak sandığa. 
Hamamı Muhittin, Molla Aşki, Hoca 
Kasım Günani, Avcıbey, Balat Kara-
baş, Atik Mustafapa§a. 

Kazlıçeşme, Mirahor 1lyasbey, Hacı Ev 
hat. Hacı Hamza, Hacı l:Iilf;eyinağa 

Alifakih, Canba~iye, Abdiçclebi, Koca
mustafa paşa. Arabacı Bayazıt, San· 
caktar Hayrettin mahalleleri. 

Davutpaşa, Hubiyar, Keçihatun. Kürk 
çilbaşı, Yalı, 1nebey, Çakıraga, Kasap 
llyas mahalleleri. 

Saat 8-12 de Kazlıçeşmede kah\•ede 
saat 13-18 de Mirahor camiinde. 

Saat 8-12 KocamusWa p~ada Çi· 
cekçi kah,·esinde. 

Saat 13-18. Aksarayda Çakırağa ca
miindeki sandığa. 

Arpacmini, Bayazıtağa, Denizabdal, Şehremini Halk Partisi binası k&r1mm· 
Ereğli, Fatma sultan, Mollaeşref, Nev- daki Ereğli sandığa. 
bahar, Ördek kasap. 

Melek Hatun. Merkez efendi, Uzun Yu- Saat 8-14. Mevlevihane kapmmda 30 
suf, VeJedikarabaş, Seyitömer, İbra- inci ilkmektep binasında. 
him çavuş mahalleleri. 

Muayyen günlerde ve yerlerde reyleri· Saat 14.30-20. Kaymakamlık binum-
ni kullaııamıı-anlar. da bulundurulacak sandığa. 

(Devamı 10 uncuda) 
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10 - KURUN 1 TEŞRINIEVVE 1938 

Istanbul Valiliğinden: 
Kadıköy: 

l ilkteşrln 938 cumartesi 

2 ilkteşrin 938 pazar 

3 ilkteşrin 938 pazartesi 

3 ilkteşrin 938 pazartes' 

4 ilkteşrin 938 salı 

5 ilkte§rin 938 çarşamba 

5 llkteşrin 938 çarşamba 

6 ilkteşrin 938 perşembe 

6 ilktcşrin 938 per§embe 

7 ilkteşrin 938 cuma 

7 ilkteşrin 938 cuma 

8 ilkteşrin 938 cumartesi 

8 ilkteşrin 938 cumartesi 

8 ilkteşrin cumartesi 

Sarıyerı 

Baş tarafı 9 uncuda) 

Cnfcrağa, Osmanağa mahalleleri Kavmakamlık bina!=:ında bulundur-ula· 
cnk sandığa. 

Rasimpaşa mahallesi, İbrahim ağama· Rasımpaşada ilkokul binasında Çına; 
hallesi. altı mevkiinde 

Hasanpaşa fkbaliye mahalleleri 

Osmaniy.e, Mecidiye mahallclc:ni 

Zühtüpaşa, Tuğlacı mahalleleri 

G<>ztepe mahallesi 

Merdivenk6yü 

Kozyatağr mahallesi 

Yeni &hra mahallesi 

Içerenköy mahallesi 

Küçük Bakkal kö~ 

Bostancı mahallesi 

Suadiye mahallesi 

Haydarpaşadn ilkokul binasındaki san· 
dığa. 

Karakol civa.rmdaki bahçede bulundu· 
rulacak sandığa. 

Altıncı ilkokul binasında bulundurula· 
cak sandığa. 

füdvanaşa caddesindeki bahçede bu
lundurulacak sandığa. 

Köy meydanında bulundurulacak sandı 
ğa. 

Kazasker camii a vlusundakj sandığa. 

lıkokul binasında bulundurulacak san· 
dığa. 

Köy meydanında bulundurulacak san
dığa. 

Köy meydanında bulundurulacak san· 
dığa. 

llkokul biı;ıasmda bulundurulacak san· 
dığa. 

İlkokul binasında bulundurulacak san
dığa. 

Tayin olunan gtlnlerde ve yerlerde rey- Kaymakamlık binasında bulundurula· 
!erini kullanamıyanlar. cak sandığa. 

SOC. AN. Ol NAVIGAZIONE-VENEZIA 

U ğrayacaıtıan ıımııntın 

Pire, BrindisL V cnedik 

Tricstc 
Bütün Avrupa f~ ekspres trenlcrl 

Ue telaki ederler .• 

Pire, Napoli, Marsilya, Cenova 

Vapurların isımleri hareket gOnltrf 

=-""'====-,_,,.=---------=---==-
F. GRIMANI 
PALESJINA 
RODt 
PALESTINA 

7 10 
14 10 
21 10 
28 10 

ClTTA' di BARl 22 10 
s 1 

lsta.'lbul _ PiRE saat 24 h. 
,, NAPOLl giirı 3 fours 
,, MARS!L YA gÜ:ı 4 ., 

'Q 

6 e .., e c ~ 
:l ... o .c ., ... 
ıi! E -8 ~ s • .. .s " ıe ~ 1, 

~~ c c: 
~ ~ r1 

~ -:ti 1 
~ 3 e 

----------------------~ -------~-------~ Spartİ\·ento 6 10 
Pire, Napoli, Marsilya, C~nova 

Kavala, Sclanık, Goloa, Puc, Patras. 
Aysaranda, Brindisi, Anjona, Vcncdık 

Trlcstc 

Fcnicia 2S ıo Sıı.at 17 de 

Mcrano 3 11 

Quirinale 13 10 
D.iana 

Scl!nik, Midilli, Izmu, Pire, Kalamata, Vesta 61 10 Saat 18 de 

20 10 Patras, Brindisi, V cncdik. Triestc 1 eo 

Burgaz, Varna, Köstencc 

Fcnicia 
lıeo 

Diana 
Merano 
7'ibano 

5 10 
7 10 

12 10 
19 / 10 Sa&tl7 de 

22 10 
26 10 

2 11 
l ilkte§rin. 938 cumartesi saat 8-12 

Abbazia 
Cunpidoglio 

K~i~~~~~~.~~w~ ~d~ıs~~~~~~~~m~---------------------~-----~-
bulundurulacak sandığa. Fcnicia 5 10 -ot; 

Diana 12, 10 ~ 
Kumköy, Demirköy, Krsırkaya Saat ~12. Kumköy odasında bulun- Sulina, Kalas, lbrail MerMo 19 10 

durulacak sandığa. Abbazia 26 ıo 
2 ilkteşrln 938 pazar saat 8-12 

2 ilkteşrin 938 saat 13-18 Uskumru, Gümüşdere, Zekeriya köyle- Saat 13-18 Uskumruköy odasmda bu· CAmpidoglio 2 11 

S ilkte~ pazart~i 58.8.t 8-12 

3 ilkteşrln 938 pazarteei saat lt-18 
I 

4 ilkteşrin 938 salı saat 8--12 

4 ilkteşrin 938 salı saat 13-18 .. 

5 ilkte~ 938 çarşamba saat S-12 

ri. lundurulacak sandığa. 

Rum feneri. Saat 8-12. Parti binasında bulundu
rul:ı.cak sandığa. 

Garipçcköyü Saat 14-18· Garipçe Parti binasında 

bulundurulacak sandığa. 

Bahçeköyil Saat ~12. Köy ihtiyar heyeti binasın 
daki sandığa . 

Rumelikavağı 

Maden, Sarıyer, Yenimahalle 

Saat 13-18. Rumelikavağı Ocak bina· 
srndaki sandığa. 

Saat 8-18. Sar11er parti binasında bu 
lundurulacak sandığa. 

8 ilkteşrin 938 perşembe !aat 8-12 Emirgan mahallesi Saat 8-12. Emirgan parti binasında 
bulundurulacak sandığa. 

6 ilkteşrin 938 perşembe saat 13-18 Rumclihisarı. Saat 13-18. Hisar parti binnsmda bu· 
lundurulacak sandığa. 

1 ilkteşrin 938 cuma saat 8-18 Ycniköy, Tarabya, tstinye mahalleleri Saat ~18. Yeniköy parti binasında 
bulundurulacak sandığa. 

8 ilkteşrln 938 cumartesi saat 8-12 Ayasağa kö~ Saat ~12. Aya.sağa parti binasında 
bulundurulacak sandığa. 

8 ilkteşrin 938 cumartesi saat 14-20 Tayin olunan günlerde ve yerlerde Ka~akamlık binasında bulundurula· 

tlskftdar: 
1 ilkteşrin 938 cumartesi 

2 ilkte§I'in 938 pazar 

S ilkteşrin 938 pazartesi 

3 ilkteşrin 938 pazartesi 

' ilkteşrin 1938 salı 

reylerini kullanamıyanlar. cak sandığa. 

Selimiye, İhsaniye, Sinanpaşa, Sala
cak. !mrahor, Ayazma, Ahmet çelebi 
mahalleleri. 

Hamza Fakih, Çnkrrcı Ha.sanpaea. Ta
vaşi Hasan ağa, Kefcsdede mahalleleri 

Dibağlar. Hayrettin çavue, Valdciatik 
mahalleleri. 

Inadiye, Aşçıbaşı, Arakiyeci H. Meh· 
met, Arak.iyeci H. Cafer. Kazasker Ah
met, Merkez Altunizade mahalleleri 

Kayma.kamlık binasında bulunduruJa· 
cak sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulundurula
cak sandığa. 

Valdeiatik camiinde bulundurulacak 
sandığa. 

Ar~iyeci Hacı Mehmet camiinde bu
lundurulacak sandığa. 

Murat Reis, Pazarbaşı, Selami Ali ma· Çinli polis karakolunda bulundurula-
hallclcri. cak sandığa. 

Kumpanyamız Vencdik tariktle Parls ,.e Londra jçln, gayet tenzil edil
miş fiyatlarla, birleşmiş biletler ita c der. 

Fazla malfımat almak icin Gala tada Mumhane şarap iskelesi 15·17. 
141 "ADilU .. T!CA" 'Vmuml Acentalı ğına (Tel. 44Sii·S·S) ve BcyoğlUnda 
Galatasaray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) n:ıiltacaat olunur. 

Y~N i J[SliMAT 
iLMül-' A BE RLERi M iZ 

DAl-IA YUICSE:IC 
1=9AiZ, DAt-IA EYi 
- ŞARTLAR. TE:MiN rD~Q. 

-~ lteR0~~ WQLANTS~ QANK~LJNİ NY. 

4 ilkteşrin 1938 salı Kısıklı. Altunizade, Bulgurlu Namaz
gah, Mecidiye mahalleleri. 

Kıffikh nah~e binasın~ b~~d~l~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
cak sandığa. 

5 ilktcşrin 1938 çarşamba 

6 ilkt~ 1938 pereemoe 

T ilkteşrin 1938 cuma 

8 flktelrtn ı 938 cumartes1 

8 ilkteerJn 1938 cumartesi 

Rumi Meh.metpnşa, SC!manağa, Hacı 
Hasna hatun, İnkılap, Solak Sinan, 
Dürbalı, Tenbcl Hacı Mehmet, Gültcm 
hatun mahalleleri. 

Saat 8-12 lcadiyc, Sultantepc mahal· 
leleri. 

Sant 13 ila 18 Kuzguncuk. 

Saa.t 8 ila 12 Beylerbeyi, Abdullah ağa, 
Küplüce. Burhaniye, Çavuşbaşı mn· 
halleleri 

İskele camiinue bulundurulacak san· 
dığa. 

Fıstıkağacı, eski Hanendeler birliği 

binasında ısf.ndığa. 

Kuzguncuk belediye hekimliği bina
sında. 

Beylerbeyi parti binasında bulundum· 
lacak sandığa. 

Saat 13 ila 15 Çcngelköy, Yenimahalle, Çeııgelköy polis karakolunda 
Kuleli. 

Saat 16 ila ıs Kandilli, Vaniköy Kandilli camiindc bulundurulacak san
dığa. 

l::mraniye, Rc~adiyc, Çekme, Yukarı l{öylcrde bulundurulacak sandığa 
Dudullu. Aşağı Dudulhı, Aleındağı, 

l!!ultan çi!tliği köyleri. 

Tayin olunan glinlerdc ve yerlerde rey Kayma.kamlık binasında bulu:odurula-
lerini kullanamıyanlar eak sandığa. 

• • & • • ' 1 
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· :ltita.nblıl .. Beledi·~ fisi.; IJa•tlar.• · ,'-· .'. _· 
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w -
Keşif bedeli 135S lira 85 kuruş ola n Gülhan parkntda pahçeler rnudürIU

ğü binasının tamiri pazarlıkla yaptın lacnl<tır. lieşif C\'t'aJtilC sart.narne i le· 
\'azım müdürlüğ'ilnde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanund~ ya.zıh VesJka· 
dıın ~:ıska fen h 1 ri mü:lürlüğiin.den a laca.kları f~ e?ıli~et \resıkıısıle 101 lıra 
91 kuruşluk ilk teminat m~kbuz veya mektub le beraber 10-lO 938 Pauır
tesi günü saat 11 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlııl'· (B) (S774) 

. o·enlz.:t.~-:Le.vazım · S.atıf'1alma . 
• • lıı .. . 1 

. Komisyonu ilahlar• 

1 - Tahmin edilen bed li 55.101 lir 50 kuru ola:n 5500~ k~lo d yağı 
1 ilkteşrin 938 tarihine ra.stlıyan cum artcsi günü saat ı ı 30 a n.palı zarfla 
alınmak üzere münakasaya konulmu§ tur. 

2 - Muvakkat teminat 4007 lira 23 kuru olup artnaIJlC6i her gün ko-
misyondan 276 kuruş mukaqilınde alı mı.bilir. 

3 - lst klilerin 2490 sayılı kanunun tarı 
kapalı teklif mcktupl rını <'n geç l 



lstanbul Valiliğinden: 1 
Beyoğlu: 

1 ilktetrln 938 cumarteai 

1 Uktetrbı 938 cuma.rıe.i 

ı lUcte'"1ı 938 cuınartMi 

1 Uktefrin 93S cumarteei 

2 llkteerliı 938 pazar 

2 ilkte§rin 938 pazar 

3 ilkt.efl1n 938 pazart.eai 
3 ilkteşrin 938 pazartesi 
4 ilkte§!in 938 l&h 

' ilkteşrtn 938 1&b 

5 ilktqı;n 938 çarpmba. 

15 JJkteerfn 938 çarea.ınbe. 

6 ilkteerin 938 pereembe 

6 ilkte§rin 938 perşembe 

7 ilkte§rııı 938 .cuma 
7 f llrteşrin 938 rcuma. 

7 lllctetrtn 938 euma 

7 ilktetrin 938 ıcuma 

8 llktetrin 938 cumartesi 

8 ilkte§rin 938 cumartesi 

8 1lkte§1in 938 cumartesi 

Beşik taş·: 
1 ilkte§rin 938 cumartesi 

2 ilkte§1in 938 pazar 

8 ilkte§1in 938 paz.arteai 

4 ilkte3rin 938 salı 

Bae tarafı 10 uncuda) 

Amn&lımeecit. Şahkulu, Evliya çelebi, Beyoğlu kayma'kamlrk binası 6nUnde-
Tomtom mahalleleri ki sandığa. 

Kamerhatun, Çukur. Kalyoncu mahal- Ka.merha.tun camiindeki sandığa. 
ıeıen. 
Kuloğlu, HUaeyinağa, Ma.halleleri Ağaca.miinde bulundurulacak sandığa. 

Galatada Arapcamii önUndeki sandığa Arapcamti, Yentcaml. !.IUeyyit zade 
Ekmekyemez, Bereket zade mahalleleri 
Gümüşsuyu, Şehit.muhtar, Kocatepc. Taksimde Kö§k gazinosundaki sandığa. 
K!Up Muatafa ~lebl mahalleleri 
Kıhcall, Ha.emıimt, Kemankeg mahal· Tophtnede Kılıcall camii önfuldeki san 
leleri. dığa. 
Finızap Cihangir mahalleleri. Firuzağa camii önUndeki sandığa. 
PilrteJAt, ömer A"ni mahallesi Fındıklı camii önUndeki sandığa 
InönU mahallesi Taksim Dağcılık klUbU karşısında GU· 

listan gazinosundaki sandığa 

Ha.cıahmet Pestan, Eskigehir, Yeni~- Kasmıpaşada camiikebir avlusunda 

bir BUlbUl mahalleleri. 

Halbklrgazi, Megnıtiyet mahalleleri 

Kilçükpiyale, Kaptanpaşa, Hacı Hüs
rev Bedreddin mahalleleri 

Pangaltı, Duatepe, Feriköy mahalleleri 
Feriköy Ergenekon caddesinde Musta
Harbiye mahallesi 

Bozkurt. Paşa mahalleleri 
Sütlice mahallesi 

'Kec,;eclpirl mahallesi 

Hasköy mahallesi 

Sifli, Cumhuriyet mahalleleri 

Mecidiye mahallesi 

Kağıthane köyü 

Ni§&Jltaşmda. Şiali parti binası önUn

deki sandığa. 
Kasmıpaşada. camiikeblr avlusundaki 

sandığa. 

fanm kahvesindeki sandığa. 

Vali konağı ka.r§lSmda Aile bahçesin

deki sandığa. 
Kurtuluş kahvesindeki sandığa. 
SUtlice iskele gazinosundaki sandığa 
Halıcıoğlu lskele gazinosundaki san· 

dıfa.. 

Hasköy gazinosundaki sandığa 

Silah§Ör meydanmd& eski Bulgar çar
ıısı. 

Mecicliyeköyilndeki sandığa 

Kiğrt.hane gazinosunda.ki sandığa 

Sinanpqa, Vifnezade, Yıldız, Cihannu· Sinanpa.p camii avlmundaki !alldığa. 
ma, Tilrkali, Abbasağa mahalleleri 

Muradiye. Telvikiye mahalleleri· 

Dikllltq ma.hallMI 

Bebek mahallesi 

Tqvildye camii avlusundaki sandığa.. 

Dikilitaş camii önUndeki sandığa 

İstanbul Komutanlığı 
Satmalme Komisvonu ilanl.ut 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikleri 
hayvanatı i~n 844.000 kilo kuru ot sa· 
tın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 5 

birinciteırin 938 çarpmba günü saat 
11 de yapılacaktır. Muhammen tutan 
21944 liradır. llk teminatı 1646 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vcıika· 
larile beraber ihale gUnU ihale uatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif mek- 1 

tuplarını Fmdıklıda komutanlık satın 1 
alma komisyonuna vermeleri, (6552) 

• • • 
Çatalca müstahdem mevki komutan-1 

lığı birlikleri tçtıı 6800 kilo koyun eti 
satın alınacaktır. Açık eksiltme ile i· 
halesi 12 ilkteşrin 938 çarşamba gU 
nü saat 11,30 da yapılacaktır. Muham· 
men tutan 2482 liradır! llk teminatı · 
187 liradır. Şartnamesi her gUn komi9 
yonda görUlebilir. 

lsteklilerinln ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber belli gUn ve saatte Fmdıkhda 
komutanlık satm alma komisyonun& 
gelmeleri. (6719) 

• • • 
33. TUm birliklerile Haydarpaşa 

hastanesi için 32400 kilo koyun eti sa
tın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 12 
ilkteşrin 938 çarşamba günü saat 
10,50 de yapılacaktır. Muhammen tu· 
tan 14094 liradır. llk teminatı ıoos u
radır. 

~art.namesi her gUn komisyonda gö-
rUlebilir. lsteklilerlnln ilk teminat mak 
buz veya mektuplarlle 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 Uncü maddelerinde yazılı ve
sikalarlle beraber ihale gUnU ihale sa· 
tinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu· 
tanlık satın alına komisyonuna verme
leri. (6717) 

• • • 
Karadeniz boğa.mıdaki birlikler i· 

çin 10000 kilo koyun eti satın alma· 
caktır. A~ık eksiltme ile ihalesi 12 ilk 

NURKALE 
Karıan JC,ıalem f abrikaımda 

neYi kalıem imal edilmektedir· 
Mümuil ecnebi kalemlerine çok 

faiktir. 

Fiatları ecnebi kalemlerinclell 
% 50 ucudur. 

Kurşun kalemler: 
Silpery8r 
Timsahlr 
301 • 2 Mektepli 
1205 Altı derece sertlikte 

Not 
En iyi cins 

Dağdelen 15 derece ıe~ 
101 ı MarangoZ' kalemi 
99 Taıçı kalemi 

H opya kalem lerl: 
299 Uluı 
701 - A Yumuıak 
701 - B Orta Sert 
701 - C Sert En iyi cini 
71 -A. 'B. C. 'Üç dereceli 
702 - A. B. C. D. E. Bet renkli 
702 -A. B. Mavi. kırmızı 
27 -A. B. C. D. E. Bet renkli 

iyi cinı 

Pasteller 
1315 6 Renkli 
1325 12 Renkli 
1301 12 Reckli iyi cin• 

24 Renkli iyi cinı 
901 Kırmızı· 'Mavi 
Stabilli 12 Renkli iyi cin\ 

,, 24 Renkli iyi cins 
Dcrmetograf Uç renkli kalem 
311 Grafit •ve renkli Miııled 
231 - 232 Kırmızı ve Mavi tcbqir 
Çqitlerimizi her lartaaiyec:İden 

iatiyehilininiz. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
htanbul, Sirkeci 

Mühürdar zade Han No. 1 • 2. 

'5 llkte§lin 938 çat'§&mbe. 
1 

Anıavutköy, Kuruçeşme mahalleleri 

Bebek camii önUndeki sandığa 
Nahiye binası yanındaki arsadaki 
sandığa. 

teşrin 938 çarşamba gUnU saat 11.10 ı=------------

~"ilkte§lin 938 pel"IMILbe - Cuma 

8 ilktegrm 938 

EmtnUnO ı 
l ilkleşrin 938 cumartesi 

2 ilkte§rln 938 pazar 

2 ilkteşrin 938 pazar 

a llkteerbı 938 

4 11kteerkı 938 ulı 

~ ilkte§rin 938 salı 

e ilkteşrin 938 pel'§elll be 

6 ilktegrin 938 per§embe 

'1 ilktellin 938 cuma. 

'1 ilkteşrln 938 cuma 

8 ilkteşrin 938 cumartesi 

Hakır"öv: . 
l ilkteşrin 1038 cumartesi 

2 ilkteşı·in 1938 pazar 

3 ilkteşrin 1938 paı.art(,ei 
4 ilkteşrin 1938 sah 

S ilkteşrin I 938 çarşall\ba. 

6 ~- 1a38 perşernbe 

7 1Dkte§rin1938 cuma, cumartcst 

Ortaköy Mecidiye mahalleleri Karakol kaıııısmda.ld guinodaki san· 
dığa.. 

Tayin olunan gtınlerde ve yerlerde reY:" Sinanpaşa. camii içindeki sandığa. 
]erini kullanamlyanlar. 

Hocapaşa, Hopayar, Mehmet Geylimi Kayma.kamlık binasında bulundurula
Çelebioğlu Alladclin, RUstempaşa, A· cak sandığa. 
hıçelebl mahalleleri. 
Cankurtaran. Sultanahmet, ishak pa· Akbıyık carniindeki sandığa. 

fa. mahalleleri. 
Eminsinan, KUçükayasofya, Binblrdi· ı."inız:ığa camiindeki sandığa 
rek mahalleleri 
Alemdar, Mahmutpa.şa., Mollafenari Atikalipaşa camiindeki sandığa 
ın.ahallelerl. 

Beyazıt. SUleymaniye, Camcıali ma· Bayazıt camiindeki sandığa 
balleleri. 

Mercan Sururi, Dayahatun, Çarşı rnaı
balleleri. 
Balaban, Kemalpaşa, Kalenderhane, 
'Molla Hüarev mahalleleri. 

Mercanağa camiindeki sandığa 

Şehzade, camilndeki sandığa 

Hoca Giyasettin. Hacıkadm, Yavuz Kantarcılar ca.miindeki sandığa 
Sinan mahalleleri. 

Zindankapı, Sarıdemir, Demirtaş ma· Uç mihraplı camideki sandığa 
hallelerl. 

da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
4350 liradır. tık teminatı 327 liradır. 
Şartnamesi her gUn komisyonda gö· 
rülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve· 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2. 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber belli gUn ve Saatte Fındıklıda 
komutanlık aatm alma komisyonuna 
gelmeleri. (6718) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki komutan· 

lığına bağlı birlikler hayvanatı için 
45.000 kilo yulaf satın alınacaktır. A
çık eksiltme ile ihalesi 7 birincite§rin 
H38 cuma gUnU saat 10 da yapılacak· 
tır. Muhammen tutarı 2250 liradır. llk 
teminatı 169 liradır. Şartnamesi her 
gUn komisyonda görülebilir. 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. maddelerinde yazılı vesikalar!
le beraber belli gUn ve saatte Fmdıklr 
da komutanlık satın alma komisyonu1 

na gelmeleri. (6714) 

••• 
3 :4.5 ton safi yük taşıyabilecek ve 

motör Blok silindir. müteharrik külas· 

Şehsuvar, Bayramçavuş, Çadırcı ma· Kadırga Cumhuriyet Halk Partisi 0
. lı, yağlama ve soğutması tazyikli olan 

ve allı silindirli 4 ileri ve bir geri vi
tesli arka tekerlekleri çift Fayreston 
marka Balon H\stikli olan bir kamyon 
satın alınacaktır. Açık eksiltme ile i 
halesi 7 birinciteşrin 938 cuma günü 
saat 10.30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 2850 liradır. llk teminatı 214 li
radır. Ş:ı.rtnamesi her gün komisyon· 
dn görülebilir. 

hallelerl. ca.k binası önündeki sandığa 
Saraçishak. Muhsine hatun, Nişanca, Ni§anca camiinde bulundurulacak san-
Kazanisadl mahalleleri. dığa. 

Mimar Hayrettin, Mimar Kemal, Tav- Gedikpaşa. Cumhuriyet Ho.lk Partisi 
şa.ntaşı mahalleleri. binası önündeki sandığa 
Katip Kaaım, Tülbentçi Hüsamettin Llngada Rum mektebi önUndeki san· 
Mesihpaşa mahalleleri dığa. 

Tayin olunan günlerde \"C yerlerde Kaymakamlık binasında bulundurula· 
Nylerini kullanamıyanlar. cak sandığa. 

Kartaltopc, Zeytinlik, Cevizlik 
hal leleri 

ma- Kaymakamlık binası öni'ndcki rn."ldığ:ı 

Osmaniye, Yenimahalle, Sakıznğacı Kaymakamlık binası önündeki sandığa 
mahalleleri. 

Mahmutbey. Vidos. Ayapa, Nif os, Lit· 
ros, Ycnibosna, 1ldtelli, Ayayorgi, A· 
\·as. Çıf ıtburgaz, ~amlar. 

Köyiçi. Şevkc~ıle, Umraniye. Kalitar· 
ya. 
KUçUkejekmeoe, Halkalı, Safra, Vidos· 
köy, Avcılar. 

Tayin olunan günlerde ve yerlerde rey 
lerinl lrullanamryanlar, 

l{öylerinde 

Yeşilköy nahiye binasındaki sandıfıa . 

Köylerinde. 

Kaymakamlık binasında bulundunıla

cak sandığa. 
(Devamı 12 incid ) 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya vesikalarile beraber F1ndıklıdn ko
mutanlık satmalma komisyonuna geJ· 
me!eri. (6715) 

• • • 
İstanbul komutanlığına bağlı birlik· 

ler Gümüşsuyu hastanesi için 50000 
kilo koyun etı satın alınacaktır. Ka· 
palı zarfla ihalesi 12 birincitcşrin 938 
çarşamba günü saat 10,30 da yapıla

caktır. Muhammen tutarı 21750 lıra 
dır. tık teminatı 1632 liradır. Şartna
mesi her gUn komisyonunda gorülebi· 
lir. 

lsteklllerinin ilk teminat mıı'.">uz ve 
ya mektuplarile beraber 2490 sayılı ka 
nunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ve
ı.ıl alarfle bf>raber ihale gUnU ihale sa 

atinden en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarım Fındıklıda komu
tanlık satmalma komisyonuna verme
leri. (6716) 

• • • 
llıale günü talibi çıJmıadıi'mlllıl ı

halesl 1 O giln uzatılan Haydarpello 
hasta.nesi için 3650 tane tavuk ile 1825 
tane piliç satın alınacaktır. Açık ekailt 
mc ile ihalesi 6 ı. teşrin 938 pergembe 
günü saat 11 de yapJlacaktir. Muham
men tutan tavuğun 2390 Ura 75 n· 
ruş, pilicin 64 7 lira 87 kuruftur· Bel" 
ikisinin ilk teminatı 228 liradır. 

Şartnamesi her gUn komisyonda .,,,. 
rülebilir. isteklilerin ilk teminat mak" 
buz veya mektuplarlle 2490 sayılı ~ 
nunun 2 ve.3. maddelerinde yazılı ,,..
sikalarile beraber belli gUn ve saatte 
Fındıklıda komutanlık satm alma 1mr 
misyonuna gelmeleri. (6957) 

• • • 
Komisyonda şekli mevcut olan tına 

tm•C&" derecelerinden 3 tanesi satın ı 
ğmdan pazarlığı 3 1. teşrin 938 ~ 
tesi günü saat 14 de Fmdıldıda kc:1D11" 
tanlık satın alma. komisyonunda '1'f' 
pılacnktır. Jstcklilerin belli gUn ve sa· 
atte komisyona gelmeleri. (7043) 

• • • 
İhale gUnU talibi çıkmayan Pangaltı 

Harbiyede tesis edilecek olan ordu e
vinin pazarlığı 3 1. teşrin 938 paar
tesi giinü saat 14 de yapılac~ktlr· ı::: 
hammen keşif bedeli 4913 hra 31 

ruştur. İlk teminatı 369 liradır'. 
Şartnamesi 25 kuruş mukabıl~ 

in5aat şubesinden alınabılir. lsteklıle
rinin ilk teminat makbuz \·eya mektup 
larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ~ 
dclerinde yazılı vesikalarile \'C ihale 
gününden sekiz giin evvel nafıa fen 
müdUr:Uklcrindcn alacakları \ esıkala· 
rll<.' beraber belli E iin ve saatte Fm 
c1ıklıda komutanlık satın alma komi• 
yonuna gelmeleri. (7045) 

• • • 
İstanbul komutanlığına bağlı olan 

ve o!mayan birlikler namına konııs • 
yonda mevcut e\'safı dahilinde binek. 
nakliye. koşumu ma.kinalı tllfek kotr 
mu ve mekki.rl bayvam puarlıkla • 
tm alınacaktır. Hayvan aahlplerinlD 
hayvanlarlle b"rlikt Fmdıklıda .,mu· 
tanlık eatın alm omıayonuna gelme-

1 r (7044 
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Muhtelif yazılar, Jtalyanca dersleri - kadınlara iş 6rneklerl 

Ren.kli kapak içinde 36 sayfa S kuruş 
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Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
BATERi ve ELEICTRiiCiLE i.tLEYIMf 
ı ,. \')o 111~ - -- ' 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

BADYOLIN 
Dişleri 

Dişler çehreyi 

güze il eşti ri r 

RADYOLiN 
DiŞLERi 

Dişler mideyi 

sağlamlaştırır 
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İİ RADYOLtN dişleri temizler ve parlatır, mikropları 1 
1 yüzde yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalan-"-= 1 :~~~=:.1!1ani olur, ağız koıo;sun'! keser. -uıfi 

Askeri Fabrikarar 
ilanları 

300 Ton katod (Elektrolit) bakır 
alınacak 

Tahmin edilen bedeli (216,000) lira 
olan 300 ton katod (Elektrolit) bakır 
askeri fa~rikalar umum müdürföğü 
merkez satmalma komisyonunca 12-
11-938 cumartesi günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname {10) lira (80) kuruş mu 
kabilinde komisyondan verilir. Taliple 
rin muvakkat teminat olan (12050) li 
rayı havi teklif mektupla nı mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona ver 
meleri ve kendilerinin de 2490 r.uma 

ZAYİ 

95""5 - 936 ders yılı sonunda Boğaz. 
içi lisesinden aldığan orta kısım dip
lomamı zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

55 No. lu Hasan Edip 
işinok 

(Vl. P. 2645) 

ZAYt 
Alemdar nüfus memurluğundan al. 

dığım nüfusumu zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan hükmü yoktur. 

MUSTAFA 
(V. P. 2643) 

ralx kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis 
yona müracaatları. (6792) 

i 'J~fV 

•• • 
KORTING 

P A6DYOl.4111 
TÜRHİYll VSHİLİ NECİP ERSES OA&ATA .SESLİ HAH 7UlFARQZ$. 

1 

Columbianın 
Ürgüplü Refik Başaran 
17474 Tellocan 

Mehmet Bey türküsü 

ürgüplü aşık Mehmet 
17478 Hay!'İ~em 

Habıbım 

Urfah Mehmet Ş ~n ses 
17467 Dönb-:_ri ~önberi 

Yar yureğım 

Erzincanh Esat Ertürk 
17468 

ıJ27477 

Harkimi patladım 
Ceylan 

Kaşların başka başka 
Şu dağa aşam dedim 

son yenilikleri 
Bav Rasih Beşerin 
17 4 7 3 Niğde !Dilli .halk şarkılan 

Ben mı dedım sana 
Niğde karami 

17480 Gilzel olasın 
Annem beni evlendir 
Al Salim türküsü 

17 4 81 Hatay şarkısı 
Ay gelin 

Bayan Suzan 
174 75 Geçen akşam 

Aşkım o derin hasreti 

Bayan Sultan 
17 4 7 9 ~lemberi 

Cemıle 

lstanbul Valiliğinde: 
Türk 

BüYüK 
Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

Beykoz: (Baş tarafı 11 incide) 

1 ilkteşrin 1938 cumartesi Beykoz, Yalıköy mahalleleri BeY,koz Parti binasında bulundurula
cak sandığa 6 mcı keşide: 11 .3irinciteşrin 938 dedir 

1 

1 ilkteşrin 1938 cumartesi 

2 ilkteşrin 1938 pazar 
Akbaba, Dereseki. 

Paşabahçc, lncirköy mahalleleri 

Polonez.köyü 

Köylerinde bulundurulacak sandığa 

Paşabahçe Parti binasındaki sandığa 

Köydeki sandığa 

Büyük İnramiye 200.0JO liradır. 
2 ilkteşrin 1938 pazar 

3 ilkteşrin 1938 pazartesi saat 8-12 Çubuklu mahallesi 

3 ilkteşrin 1938 pazartesi saat 13-18 Kanlıca mahalleleri 

Karakol önünde bulundurulacak san· 
dığa. 

Saat 13- 18. Karakol önünde bulundu· 
rulacak sandığa. 

4 ilkteşrin 1938 sah saat 8-12 

4 ilkteşrin 1938 salı saat 13-18 

5 ilkteşrin 1938 çarşamba 

5 ilkteşrin 1938 çarşamba 

6 ilkteşrin 1938 perşembe 

7 ilkteşrin 1938 cuma 

7 ilkteşrin 1938 cuma 
8 ilkteşrin 1938 cumartesi 

- Anadoluhisarı 

Yenimahalle, Çiftlikler 

' Anadolukavağı, Mirşah 

Poyraz. Fener, Riva 

Saat 8-12. Anadoluhisan Parti bina
sında bulundurulacak sandığa 

Saat 13-18. Yenimahalle Parti bina
sında bulundurulacak sandığa 

Anadolukavağı iskele gazinosunda bu
lundurulacak sandığa. 

Köylerinde bulundurul~cak sandığa 
Ömerli, Koçollu. Muratlı, Esenceli, Sı· Köylerinde bulundurulacak sandığa 
rapmar. Hüseyinli. 

Mahmut Şevket Paşa, Ali Ba.hadir, Boz Bozhane köyünde bulundurulacak san-
hane. Paşamandıra. dığa. 

Öğümce, Güllü, Kılınçlı, Cumhuriyet Köylerinde bulundurulacak sandığa 
Muayyen günlerde ve yerlerde reyleri· Beykoz Parti binasında bulunduru· 
ni kullanamıyanlar. lacak sandığa. 

Bundan başka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık iJtTa
miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Sllmerbank Umumi Müdür•Uğilnden: 
Bankamızca ecnebi memleketlerinde tahsile gönde

rilecek talebenin imtihanları 4 Birinciteşrin 1938 de 
lstanbulda yapılacaktır. 
Lazım gelen evsafı haiz olup imtihanlara girebile

-:eklere Bankaca tebligat yapılmıştır. 
Tebligatı alanların 3 Birinciteşrin 1938 Pazartesi sa

bahı saat onda Sümer Bank İstanbul Şubesine müra
~ ... ~• ptmP.JP.,.;, 

Konya Valiliğinden: 
Vilayet su işleri bürosu için su işlerinden anlar bir fen memuru alınacak

tır. Maaş 150 liradır. İstekli olanlar kendilerinin bu işi yapmağa salüıiyetll ole 
duğunu bildirir vcsaikle vilayet su işleri bürosuna. nıüracaatlarr. (6871) 



Umumiharpte geçen birvakanınhikayesi 
KUR ll !\!'un 

}~ Ll ç u ~ ikiz Kardeş Süvariler Hikayeleri 

Yazan: 
~maıa hikiyecilerioden : 
KARLrıVMIG 

A SURlıı biııdlği yorgun 
. at, llUl'mll halde bqmı . mtımt. tlrıerlne a)qamm peçe· 
~ geııie ırmağın berrak 
· . . lttahla fOIU?'dabyor • 
· tla. stıvarlal, haynnmı durdur

ttu. Satmda tunçtan dökUlmtiş 
~l oturuyordu. Bir duvarı an· 
aiaraır. IOlgun semaya yUltse
lea ıto1u ormanlara doğru ba · 
~rdu. Garp tarafmdakl bu
iU:t kiltle81 arkasında, daha kı· + vardı, askere, orada se
ma,a pellmek tızere bir kapı 

&;
' ~· glbl geldi O derece 

dalmqtı ki, dizgin 
. ydı ve kendisi gibi, 

b&)'VVlim.auya yanqtmnış o· 
ka · · ' . arkadqmı bUsbü 
'· · · · · Askerlerden biri, 

• , halde semayı 
.8'11MM1-.. dlğe~nln uçkun ..... _,, 
11111\Vi~· • ._ve yelkovanı s.kşa-
mriMIM~ g~teren saati ü· 

· S,e~. ~cttF· kana kana 
l~,· JOİ'llDI .g8vdelerl ıslak· 
lıktÜı Jpe yqa~cl inas· 
setti ~ lcerl'1e derin derin 

\,it:Al&-e"L u.; OAL O••••.U• uerkell SOn• 

suz uzaklıktan bir saat kulesi· 
nin hafif tonla çmlıyan vuruela 
n, sakin arazi üzerinde akisler 
dağıttı. Yavaı, yavaş, biribiri 
arkası sıra vurtl§lar .• ve elinde 
saat tutan asker, rahat bir ne
fes aldı:. 

- Ham dolsun! 
Diğeri, daldığı tahayyüller 

den silkindi: 
- Neden hamdolsun, diyor • 

sun? 
- Sen unutmuesun anlaşılan 

arkadaş! Bundan bir sene evvel 
ayni saatte olan şey ... 

- Bir sene evvel mi? Dur be· 
le .. Neydi olan şey? Biz o zaman 
Rus hududunda. değil miydik? 

- Evet, tastamam öyle .. Fa· 
kat, kim bizimle beraberdi, onu 
da hatırlıyor musun? 

- Bizimle beraber mi? Elbet 
te; şimdi iyice hatırlıyorum. 

Sen, ikiz kardeşim Hans ve 
btn... Hans, tam şimdi, saat 
sekizde izinli olarak evin yolunu 
tutmuş olsa gerek! 

Ve gözlerini. dUşUncell . bir 
halde . .önUne dikti: 

- Sana bir teY söyliyeyim. 
Bu, bende ·öyle bir hal ki ... Bu
nu benden başka kimse bilml· 
yor. R~?.an evle an1ar oluvor ki, 

kendimi garip bir vaziyette his· 
sediyorum ... Adeta kendim, vü· 
cudümU terkediyorum, adeta. 
yabancı bir kuvvet, beni bas • 
kıda tutuyor, tamamile böyle 
bir duygu... Bir ~ ; tamamile 
böyle işte; ve bu gibi hallere 
uğradım mı, daima, bütiln var
lığımı, kardeşimi hatırlaYl§ 
kaplıyor. O zaman kaı'§ımda o
nu görüyorum. Tamamile be· 
nim şeklimde, kıyafetimde, yü· 
zil de benim yUzilm. Sanki ben, 
oyum. IAkin lih7.ada bu aca
yip ihtisas, beni tekrar bıralW 
yor ve ben yine kendimim· 

- Bu, müthiş bir hal olsa ge· 
rek, arkadaıt 

- Hayır, bu his, hiç te müt· 
hiı değil.. Hatta diyebilirim ki, 
beni oldukça mesut edici.. Ben 
o haldeyken, hemen hemen iki 
kere doğmuşum hissindeyim. 1-
ki kat yaşamak! Fakat, sen de" 
min bir şey söylemek istiyor • 
dun? 

Diğeri, başı;u öte yana çevir" 
di. Uygun kelimeler bulamadı· 
ğından, cevap vermeği geciktir
di: 

- Arkadaş hatırlamıyor mu· 
sun, o gece.. Bundan bir sene 
evvel tam şu saatte ne olmuş· 
tu? 

- Olan şey? Olan .• ·Hayır, 
hiç bir şey hatırlıyamıyorum. 

Bunu tam~ unutmuşum. 
Biz o zaman . bir meyhanedey • 
dik .• Kadeh tokuşturuyorduk. 
· - Evet, sonra yanyana üç 
yatak bulunan müşterek bir o· 
dada yattık. Ben, siz iki karde
şin ortasındaki yataktaydım. 
Geceleyin uykumda birdenbire 
Urkerek sıçradım, seni betin, 
benzin atmış. Uze}\ime eğilmiş 
seçeledim, acayip tesirli, içe 
işler bir sesle "arkadaş,, diyor
dun, " ... Tam bir sene sonra bu 
gUn ben öleceğim!., 

- Fena bir rüya görmüş ola· 
cağım, her halde ... 

- Mümkün, fakat, vaziyetin 
pek dikkat uyandırıcıydı ve te
sirl kalbimde yer etti; hem o 
kadar ki. bununla beraber, son· 
ra öte yana dönerek, hemence· 
cik tekrar uyudun. Hatta ihtl· 
mal hiç uyanmamıştın bile! öy 
le veya böyle; bu hadise benim 
bir t\:irlil aklımdan çıkmadı. 

- Ne iyi yUrekliein, demek 
bUtün sene bu tilya llkll'dısı 
dolayıılle benim için kendlnl 
Umun? Halbuki benim bundan 

hiç haocrım yoktu, büsbUtiın u• 
nutmuştum. 

Beygirler, doyasıya su içmi§~ 
lerdi. zeki bakışlı başlarını kal• 
dırdılar, parıl parıl yelelerini 
silkelediler ve §imdi iki asker. 
yavaş yürüyüşle §imal istikam& 
tine yollı~.lldılar, dikenler bürü• 
müş yoldan ordugftha doğru yol 
Iarına devam ettiler. Çok geÇ"' 
meden, vadi, genişledi, iki sU. .. 
vari, sessiz. sadasız araziden. 
gitgide daha ziyade genişliyen 
ovadan, tırıs gidişle geçti, yuk& 
rılarmda gecenin kıvılcım saçan 
161kları ... 

Sonra, önlerinde gece karan· 
lığında gölgeler gibi, krtaları• 
nm birleştiıfildiği barakaların 
alçacık, uzayıp giden silftetle~ 
sıralandı. Hepsi de karanlık içe
risine gömillilydUler, sade bara.• 
kalardan birinin iki penceresi 
aydınlıktı, gelenlere uzaktan 
sanki ikaz ve ihtar edici bakır 
Iarla karşıdan bakan iki pen• 
cere-. Tehdit gizli bak13larla .•• 

O aralık, Hansın kardeşi, ba• 
ğırdı: 

- . Arkadaş, bir şey işitmedin 
mi? 

- Hayır, ne gibi bir şey! 
- Ben iyice duydum; Hana, 

beni çağırıyormuş gibi bir ses .. 
· - Nasıl olur, o, kaç saattir 
yol almaktadır .. Memlekete dof 
ru .. 

Ahırlardan atların uykuda 
kişnemeleri aksetti ve tam keıı 
dilerinin yatıp kalktıkları ba• 
raka önüne varmışlardı ki, ka• 
pı açıldı. Uçilncü bir asker, on• 
lara doğru seğirtti, Gelen ikl 
süvarinin yüzlerine huzursllZ'" 
lukla bakarak, teeddiltle en UY" 
gun kelimeleri aradı, sonra §ÖY 

le dedi: 
- Kardeşin, arkadaş, Hana 

öğleden sonra bir keşfe çıkarak 
akşama doğru mutat üzere ge"' 
riye döndü. Ancak o sırada sa,.. 

na bir iş havale edilmişti; kar 
deşin o işi de kendisi yapmü 
üzere acele gitti .. 

- Ey, şimdi? 
- Demin haber geldi. Mak-

tul dUşmüş ... 
- Bir sene sonra bugün .. De" 

mek, ölecek olan oymuş! 
Hansla beraber gelen arka• 

daşı. boğuk sesle böyle diyere'i 
yer~ agır adımlarla basa basa. 
atmm peşi sıra ahıra girdi. 

KARLTlnltG 

H e ra Ü n Bir 
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URUN 
k, . • ,... ... ... blım 
C)k.ar _,.,, 

·ııarı 

ırınııda 

utun J 

'tin MI için: 24222, BeJoi
: 44644, KedıNJ iGin: 

., -ChkUdar içba: 60625". 
~. Balmk67, Bebek, 

Blylkden. Paıcrbü. 
"9diPi, ~, Kan.J, 
tlllata,· Hqbeli. Barpa. K.. 

·ıpı·: Telefon muubere 
........ ,.... demek 1rH.. 

- ı1 "6n: 
22740. 

Şehirleri okumak 
Her münevverin vazifesi ..-----. 

bu olmalıdır. 1( RADYO 1 
Ouetelerde bir haber oku

dum: 
.. _ Belediye reialcri kafile, 

Jrafile Awupaya Myabate çıka

caldanmtl 
Ba Jlaber doina mu. yanhf 

an bbmem, yalansa dolna oL 
8Ull, yanbpa lllbila 1 

lnu memleketi olma . Ttırki. 
yede belediye reisinin ıerçekten 
çok fuJa iti nrda. Belediye 
reisleri diyebilirim ki TUrkiye -
de yeni ICbriD an'aneaini, tdı -
rin Wuat be11remipd balkede • 
cek la-nckr. 

Belediye reWerinbı n umu. 
miyetle idare amirlerinin kill
ttldii " ıaqiila olmalan bil
.._ iDta Wnde n yeniden 
kurulmlkta olan mem1cJr.eder t. 
.. bir anarettir. 

'Bir tdalr~ bir anlyet cı"bldir. 
!>otar, yapr, bGyilr, nihayet 8. 
lilr. 

Bir !elarin dolumunu koJay
lqbıacak prtlar, lnldpbıu te
min etecek 1ebepler m6phem 
esrarenc1z 11Jler dqiliir. He.. 
sabi, 1dtalıl yapillalf. &dcta re -
çetaıi fonnlll ricuda ıetlrU-

lbiştir. Modem bir tehir; soka -
imdan ıu yollarına, ıu yolla. 
rından evlerinin bacalanna. aa. 
fiJtmdaa, fdaria umumi manaa
nwna kadar hesapla.omıı bir pli
nm tatbikatından batka birıey 
deii!dir. 

Plim tatbikat ahMma çıkar. 
mak hülyayı hakikat haline koy. 
mak demektir. Bu sebepten ıeh
rin hayatı. nazariyelerin üstiln • 
de bir lriiltüriln, " cör"Unilıı 
mahsulü olarak .ae•kli ve fay.dala 
olabilir. 

Heykeli. beton binayı ilk de. 
fa 1eyreden biriai için, modern 
ber fdıir 5nilnde açılmı1 bir ki. 
taptır. Bu kitap, kulaktan lptil
mez, ıöale g8riilllr ve mantığa 

seki ne vanlır. 
Mo4ern ıeJıri meydanlarile, 

beykellerile, yollan ile kurmak, 
her mUnev.erln. bahaauı idare 
amirlerini!'., belediye reiılerlnln 

nzifeaidir. 
Du kitalııt olnımak için, . • , 

~1 .. ydı da .atandaJlan tren, 
, at1antik, tranaatlantik nak 
lede bilseydik. 

s.drlEıtem 

KURUN 
Yeni t.ef rikalar, ymi ye eanlı yaalarla benlwr 
HERGDN 12, 16, 24 SA VFA 

Opera ... -'onik konaerler: 
6. Parla (P. T. T.) Lar.tt\Ut• 

cu ve Ravcl'den, 9. Brükıel 

2: Princene Soleil (Gilton) 9. 
Londra (R.) promenad, 9,30 
Strubut'g: Vogner'den, ıc. Tu. 
rino grupu, Sottena .. La Favo
rita., 

Oda maaikisi: 
4. Brüksel (Brahma) . '7.10 

V;qova, (Gyrovetz): 7.30 Ham. 
burg: Halk ıarlalan; 8. Buc.b
peıte: Macar prlalan; 8. t5 
Oalo (Beethoven); 9.15 Brük. 
ael (Ruuel); 9.40 Hilvenl!m; 
(org); 10.45 Stokbolm: (Şo

pen). 
Piyes n konE....aJar: 
9. Vaqova: Hariçteki I..Cli

ler; 9.30 Lil: Sarment'dan bir 
piyea, 9.30 Napoli: Kom:di; 
9.30 Radio Parla: .. Premier 
Pas,, ı 0.50 Eyfel: •Gaillardon11 

11.15 Franldurt: tngilis 50Culr. 
lan abidesinin açılması, v...,.. ............. 

9. Londra (N.); SUS Pracı 

9.30 Pramu latuyonJan: 11. 
Kalundborı. 

O.... maPW: 
ıı. Beromünater: ıı.ıo BrillD

sel: U.30 Napoll ar.. Londra 
(N.) : l 1.35 Brm: Prag: l 1.40 
Hilvenum Z: 12. Budapette ı 
Pari8 (P. T. T.); Stoldıalm; 

Struburg; 12.15 Loadn (R.~ 
Roma gnıpu. 

Da,vı B~,1in mai ifetleri : 

Gizli listedeki 
TayyareJer 

(91ıt...,.ııillcWet 
kiJometreden fada bir dratJe 
uçmqtor. 
Diğer 'yeni bir tayyare de hı· 

giltereden Amerikaya uçup tek 
rar oradan buraya. biç bemin 
w diğer m•'ıeme almaya mec-
1baı' oJmec!an gelebilecek kabill-

Jetteclir. 
Diğer ~lerill p:ıı 
,.~ 

tıaglltereDin olduğu gibi her 
memleketin c1e plb1armJ ve mo 
clellerinl henls nepetmek iste" 
uıediklerl yeni tayyareleri ve 
bmılarm yazılı olcluia (gidi u... 
te) vardır. Fakat ODiar bıkkm• 
da da bir çok meyler kabil ol· 
uıuştur. 

Holandalılar · bir zamanlar 
dnnyanm en stıratli ta,,aıeJe -
rinl yapmakla iftihar ederierdl. 
Bugiln bir çok mem!eketler ba 
rekoru onlardan aldıklanDJ id
dia edi,orlar. Bummla beraber 
Bolanda yine en 811ratli tana· 

·relerin kendisinde olduğu iddi
amda. fakat. henilz bunu g&
)'Uzil gfuınll§ değil. Bu en 6 
ratli tayyare, daha bu gUn ghıll 
listenin en karanlık bir köteeir 
de duruyor. 

Bir gUn beni 150 kişi tallJ&'" 
bilecek bir Alman tayyaresinin 
tecrilbeslni yapmağa çafırdr 
Jar. Tayyare, hakikaten 1JÇ&1l 

bir tehir haltııde kil 12 mo
tarll vardı ve ayni zamanda ar 

· kerl bir tayyare idi. İçinde top
lıır. muntazam ve rahat odalar, 
tilrlU teçhizat bulunuyordu. 

Alu aene evveldi, tayyare bu 
gUıı ne faaliyet eahuma konu
lanlar arasında bulunuyor, ne 
de gizil listede ismi var. Her 
halde bunu henüz mUkemmel 
bulmamqlardır ve daha lyialnl 
)'a'>mağa çalı1JYC>rlardır. 

Birleşik Amerikan devletleri 
ae ~mdiye kadar görülen eD 

bUvilk tayyareyi yapmak l~ 
taa 'iyete gec:tiler. Fakat ,1mdl-
7e kadar görtııen en bllyilk tar 
)'are demek. ıimdJye kadar ya
.Pılmamış bir tayyare demek de
fildir. Nice bUyllk tayyareler 
,78.pılmıştır ki. teerllbelerinde 
bazı cihetlerden muvaffak ne
tice almamamıe ve tayyare 118-
JdllmUştttr. 

Amerikalıların yapacak1an 
"en bUvilk tavvare.. fom ıoo 
• tavvareci ve bir ton bomba a· 
Jıp 8 - 10 bin kilometrelik bir 
,olu hiç durmadan katedeblW 
eek bir kabW,ette olacak. 

Ru suretle. bu yeni Amerikan 
tavvarm. htc .ltlr yere konma. 
lan. Amerilradan Avrunaya r 
t11D Wıru> •eld'tcıJ Ur:. 

Ta,,....ın bir Jrlnmc:bndan 
diler kanadma kadar genişliği 
80 metre, ağırlığı da '10 ton ola· 
eak. her biri 2000 beygir kuvve" 
tiDc1e altı motörtl bahmacak. l'a 
kat tayyare. bmıJardan w.ı 
bomk bile olsa •c;abilec:ettlr. 

Bundan bafka. bozulan mo
t&leri havada giderken tamir 
etmek de kabil oJacakbr. 

Tayyarealn vasati 8'lratl c1e 
aatte 300 kflometredir. 
~ gk?t tayyareleri 
Hava kuvvetleri IJalmnmdaD 

dDnyaıım en fazla ketum daY. 
ranan memleketi Rusyadır. 

Sovyetler Birliği, umumi 
harptenberl hava kuvvetlerine 
btlyilk bir ehemmiyet vermeğe 
baDl•mqlar ve Slkonld ilk mtı
Jremmel tanareJerini 1apDUf" 

tır. 
Rayanm Kiyefteld gidi fab

rlkalarmda çalJlllUI olan bir 
Amerika mtıbendim bana .c>r 
ledl. ba fabrllrad•n 12 mot6rli1 
lllyllk tayyareler JapılmJfbr. 
Banlar içine 300 kiti ve iki haf 
tabir malzeme ve erzak alarak 
uçabftecek bir kabiliyettedir. 

Yine ayni mühendisin sör 
Jedi~ gere. Rualarm yeni 
)'apbldan bir tayyarede elek
trikle lşilyen bir top varml§. 
Fakat mermiyi bir noktaya de
lil. SOO metrelik bir daire için· 
deki her feyl tarayacak tekil· 
de atıyormut. Bu suretle. o tay 
,arenln 500 metre çevresindeki 
bOtlbı dU,,nan tayyareJerhıl, da 
Jrika lclnde yere dll§Urmesi 
mU'lllrilndilr. 

Ben buna pek inanmak iste" 
medJm ve bir Amerikm bikA
yeal teWdd eder gibi oldum. 
Fakat 10nra öğrendim ki, bun
Jan bana anlatan 25 aenellk, 
mWıend.lsti ve esteki Amerika· 
blar gibi mUbali~yı ve uydur 
mayı aeven iıısanlardan değil
di. 

' r • 

·(·.ll -

Nasıı Eaşvekl 
oıd-u·m 

<Saf taraıaa .. 1111) 
:-.... 

kea tarafııbııa,.~vilip AJl]dr 
~J.W guı-&.U"lerae. · 

Beu. netic:ea& aleJhimtü lıl
le ... ~)'11 9ÖJlemeJe bl
Jük bir ebemmiJet ftrilm llir 
nde yetipnifimd.ir. 

Belld, bmim hekilrat oldaiu-
• iaaDdaima ... .o,lemek .. 
detiJDiD lebeplsiDıllll biri ... 
dur. 

Dçlllrlren .... ljretH .. led 
bidelısdm biri de p ldl: y~ 
pumpeapa .. ide vadet-
me. 

Fakat. ...... hayatmda Jrl 
clkbn bana eok tesir ec1m 
Mr .., ftnbr ki. ba millet his" 
metine geçtllim gDudenberi ha
reketlerimde blly6k biİ- nl OJ
•m'Jlbr. 

Babam phpw ıanıflara br-
11 bllyllk bir 8evgl be81er, cır 
Jarm hayatim refaha erlftlr • 
mek latsdl. Bunu g&'erek bela 
de lglJer9 JUdma etmek ,. -
lann hayat tenWnl tyileftlr-
me4le çalqmak mu,atdum. 

Evve1A, ba abada yapabile-

ceğim teY Ja)nm doidufam '* 
rin beledlJ9 meclill ......... 
çalıpnağa. amnadblr m m :mb1» 
çalışmaktır zannediyordum. Pa 
kat sonradan alyast hayata a· 
tııdım. o zaman da daha yapa
biJeceğim bir çok pyler oldu
ğunu gtmlUm. 

Sefaletin glderi1mell. ,..ı 
bilgi ve eğlence müeueeeleri
nin ~lmaas, ealdnin muhatara 
aı, gençliğin ruhen ve bedenen 
terbiyesi gibi çabpıalara ha.
redilmesl lhmı gelen millet 
kuvvetinin harp alllhı imalinde 
aarfedilmeal fikri nefretle kar
ıplanaeak ve mahkim edilecek 
bir dUşilncedir. 

lNGtLtz tSTtKLALtNt 
JIUHAFAZA ETMEK LAZIM 

Bununla beraber g6nnemer 



Kızıl çulu a ,öğretmen 
(Baş tarafı 7 ncideJ 

Meğer bunlar eğitmenlermiş. 
İlk önce arıcılık görmüşler, ya -
kın köylerde eski usul kovanlar 
ilzerinde incelemeler yapl!ll§lar, 
öğrenmişler. Resmi müesseseler -
de bazı hususi müesseselerde 
m:>dern arıcılığı incelem!şler, 

ınukayeseleır yapmışlar, en iyiyi 
öğrenmişler. Şimdi ce onun en 
büyük vasıtası otan kovanı yapı. 
yorlarmıf. 

Birka!r der& sonra köylerinde 
bulunanlar da gelince yirmi ye. 
di adet modern an kovanı !kmal 
edilmiş olacakmış. Bunlar tama. 
mile mektebe mal edilecek, fen
ni arıcılığın ameli dersleri için 
kullanılacakmış. Gelecek yıllar 
da daha fazla kovana lüzum gö. 
rülürse sırf mektep için kovan 
hazırlanacak, kiifi <ierccede ko • 
van yapıldıktan sonra, dışarıya 

$atmak üze~e gene imalata de -
vam ,olunacakmış. 

Bu atelye, ,öğleye kadar muh. 
telif eğitmen gruplan tarafından 
işgal edilecek, daima çalışacak, 

sonra da ynni öğleden sonra 
eğitmenler kültür der5lcrile meş. 
gul olacağından kültür derderL 
ni sabahleyin yapan köy öğret -
menleri çalışacakmış. 

Bir iki gün sonra gene mele.. 
tcbe uğradım. izinliler dönmÜŞ

lerdi. Ancak talebenin mühim 
bir kısmı mektepte değildi. Ta. 
rih ve coğrafya öğretmenl~rile, 
ziraat ve sanat öğretmenleri ta. 
lebcyi Bergama ve Efez tarafı. 
na ı;ötürmüşlcrdi. 

Orada harabeleri tetkik eden 
talebeler, ayni zamanda kasaba 
ve köylerdeki fab:-ikalan, halk 
faaliyetini, tütilncülük .• pamuk _ 
çuluk ve bağcılık işlerini ya_ 
kından tetkik 'edecekler. 

Geldikten sonra birer rapor 
vereceklerdi. Sabahı seyyahlar da 
döndüler. Yollarda tabiattan ve 
köylü hayatından çektikleri fo_ 
toğrafları gene birer dera halin. 
de yıkattılar. Bu fotoğraf işi bi. 
le övillmeğe şayandı. Bil.dhara, 
büyütlllmliş oll!.rak gördüğüm 

fotoğraflar içinde kıymetli tab • 
!olar temri yapan muvaffal:ları 
:la vardı 

Ertc.ai günü tekrar mckte'ıe 

u:c·ıdım. Sayın başvekilin mek. 
teb~ har§ı ı;östcrt:fuleri senpati 
gerek talebe:·· gerekse mualt:ın. 
leri eonsıız bir sevinç içinde 
bırakmıştı. Bu müb:ırek ve me. 
sut hatıralarla müsterih öğret

menlerin derslerini dinlemek i. 
çin gene şeften müsaade aldım. 

14 - kURUN'un ILAVESt 

Dersler a!iık havada veriliyordu. da g&zlerim dolu olarak aynı. 

Grup grup yerler.de oturmuı- dmı. 
lar, halkalar teşkil etmişlerdi . Karş:dan ayak üzeri m~gul 
Bir grupun yanına yaklaştım, bir küme gözüme ilişti. İlerle • 

·mualliı:rileri sandalyesine otur- dim. Yaklaşınca gördüm, kimisi 
muş ayakta birşeyJer anlatıyor. beJlerJe toprağı belliyor, kimisi 
du. elleriııdc tırmıklar toprağı düz.., 

ZEKi ÇOCUKLAR 
ARASINDA 

Önlerinde resimli, renkli def. 
terler, haritalar vardı. Bu gen~ 
Ier köy öğretmeni olacak zeki 
köy çocuklanndan bir gruptu. 
Birkaç gün önce öğretmenleri • 
le birlikte Bergama, Ef ez hara. 
beterini dola!Jllışlar. tetkikler 
yapmışlardı. 

Gördüklerini, duyduklannı re -
simlerle rapotlamışlardı. Şimdi 

münakaşasını yapıyorlardı. Her. 
biri hazırladığı .raporu sıra ile 
okuyacaktı. Arada .itirazlar, mil.. 
nakaşalar oldu. öğretmen bana 
müsaade ,etti. Talebenin birisin.. 
den sordum. Ne dersiniz? Berga
ma mr, Efcz mi daha ihtişamlı 
idi dedim. 

Gözünü kırpmadan enseli ço -
cuk şu cevabı verdi: Bergama 
ulu ve heybetli: Efez ince ve 
oflaz, dedi. 

Çocuklar bu görüşlerini bil.. 
yük Türk tarih tezüe .de ilgile. 
meyi muallimlerinden ,öğrenmiş • 
lerdi. Scyahatler:nde muhtelif 
fotoğraflar almışlardı. Bana d.ı 

öğretmen, bir ka!i hatıra vermek 
lUtfu:ı~a bulundu. 

Us'külabm çeşmesini gördünüz 
mü, ckdim. Oradan su i!jCrler. 
ken aldıkları bir fotoğrafı da 
bana aymp verdiler. Mı.allim 

ilavet<"r. dedi ki; gelecek sen: 
orta~:tğ tarihi o'kuyacağız. O .ıa.. 

man da Konyaya, Sıvasa ve da -
ha yollanmızın uğrayacağı yer. 
lere giderek fibidelcrimizi rakın. 
dan tetkik edeceğiz 1 

Oradan ayrılarak büyük çına. 
nn altında halka yapmış olan dL 
ğer bir grupun yanına yaklaş. 

tım. Türk!ie dersindeymişler. O 
günkü işleri gazetenin birinden 
kesilmİ§ bir makalenin o'Jcun. 
n:ası, incelenmesi idi. Makale. 
nin mevzuu tmralı adasındaki 

hapisaneye aitti. Mektebin en 
bariz metodu her v~s:ledcn aza. 
mi istifade etmektir. 

Mu<aliimlcri Bnyan, talebelerin 
ızahlnnm dinlerken. notlar alı . 
yordu. Bana da gösterdi. Me
fter \lf-..'· tefek lelu:c s~r!>intfü:. 
rini kavdedivormus. Buradan 

lüyor ve taşlarını ayıklıyordu. 
Bir ,kısmı ,da, cllerile topra~ 

Y.cseklerini ufalıyordu. Talebe • 
nin biri elinde birtaknn kutular
la geldi. Kutuların içinde çiçek 
tohumlan vardı. Muallim her 
kutu a!iılmca tohumun adını 

soruyordu. Talebeden cevap alı
yordu. Nihayet güz mevsimine 
uygun tohumlar aynldı. Bir çi. 
çek fideliği yapılacağından saha 
hepsiıün çalışmasına .müsait de. 
ğildi. BO§ kalanları esld tarhla • 
nn temizlenmesine gönderdi. 

Herkes bir maharet içinde ça. 
lışıyor, dersin ameli ve ciddi o. 
tuşu talebe iizerinde derslerin 
~utat tesirinden fazla ve başka 
bir tesir yapbğı gözüküyordu. 
Beni görmüyor gibi işlerine yine 
baktılar. Burada vakit nakit de. 
ğil, altındır. 

Mektep binası içersinde dola
şırken ortasında büyükçe bir 
masa, duvarlarında uzun kesil. 
miş kağıtlar asılı büyük bir oda 
gözüme ilişti. 1;crsinde bulunan 
talebeye burası nedir, dedim? 
Gazete mütalea salonu imiş. 

Gazeteler ilkönce ataka<larlar 
tarafın.dan inceleniyor, talebeyi, 
mektebi. dersleri ilgilen..!iren ma 
kaleler, havadisler kesiliyor, dtı
vara asılıyormuş Talebe bunla. 
n hazır bulup okuyormuş. 

Duvann ötesine berisine kalın 
kağıttan torbamsı şeyler de asıl
mıştı. Kupürler ,okunduktan bir 
müddet sonra benzerlerini taşı • 
yan torbaya konurmuş. 

Köycülük torbası epey şişkin. 
di. Birisinde kurumun bu mües
;sese 'için Çıkardığı f ev kala de 

nüsha <ia vardı. 

MEKTEP CANLI BiR HALO[. 
iŞLiYOR 

Sınıflar ,grup grup oolünmüş. 
Bir bölümü demirhanede çalı • 
şırken bir bölümü musiki salo -
nunda ders görüyor. Bütün ders. 
haneler ayni ders için daima 
faaldir. Talebe ile muallim bu 
yüzden her derste burun buru -
nadır. Tarih salonu da:ma tarih 
salonu.dur. Oradaki tedris vesai
ti oranın ayrılmaz mobilvasın. 

dandır. 

Bu d:ı, ayne"l. lir v:lkit ka. 
zanma hesabınd:uı ileri 2clir. 

Der5baneler .mütemadiyen dolup 
boşalmaktadır. Vakit ihtirası yal 
nız mektebe münhasır değildir. 
izinli talebelerin de vakitleri öt.. 
çülüdür. Zaruri ve kanuni tatil.. 
lcrden dönenler gezinti hatırası.. 
ru yazıp vermeğe mecburdur. 

Bunlardan birkaçını oltudum. 
Ki.-nisi köyde evinin bacasuu 
tamir etmiş, kimisi köyünde h~ · 
a inşa ctmi§, kimisi köy orm~ 
nındaki yabani zeytinlerd<'n iki 
yüz tanesine aşı vurmuş. Benim 
mektepte bulunduğum günlerde 
mutat dersler haricinde şunlar 

yapılmış ve yapılıyor<lu: 
Birisi bahsettiğim mütalea sa.. 

lonu inşası, diğeri mektobir. ta .. 
)ebe tarafından badanalanması 

ve kapıların yağlı boya ile" bo • 
yanması. 

Mektep açılalı kulesindeki sa.. 
at işlemiyordu. Demirci öğret .. 
.ı_neni, fizik öğretmeni, demirci 

. grupları buna memur oldular4 

İlkin saatçilerde tetkikler yapıt.. 
dı. Şehirdeki büyük saatler gö. 
rüldü. Nihayet mektebin E3atf 
işlemeğe 'başladı. Şef masraf 
sordu. On be§ lira küsurdu. Hat.. 
buki alakadarların keşif raporun.. 
da masraf olara'k be§ yüz lira 
gösterilmişti. 

Buradaki mesai hülasa edile. 
cek olursa, denebilir ki, 'burada' 
ders hayattır, hayat derstir. 

Dolaşmamı bitirerek meş!>u bi13 
halde çıkarken, müdür, bana t'4 
lebenin yetiştirdiği tütünleri sı" 
rıldara dizilmiş olduğu halde 
gösterdi. Talebe tarafıodan 

yeni dikilmiş bağm kcnarmC:an 
ilerliyorduk. Ders programını is.. 
temcğ: mecbur oldum. 

Müdür, ders programını yaz.:.r 
ken ben de, .mektep kapısının 

altındaki mektep kooperatifini 
göz.den geçirdim. tlç talebe ta~ 
rafından idare ediliyordu. Birisi 
tezgahtar, birisi kaı;adar, lıirisl 

de dcfterdardı. İdare i~ini koo .. 
peratif grupunun takbesi müna.. 
vcbc ile görmektedirler. 

Türk inkıHibının bütün saf. 
halarmdan nasıl insanh1c yeni 
bilgiler, yeni metodlar, yeni ör. 
nekler almışsa, bu köy kalkın. 

ma müessesesi de Atatürk inkı. 
13bınm yeni ve derin bir saf. 
hasmı teşkil CJ]iyor. 

Hasılı bu sessiz ve mütevazı 

varlığın amacına doğru ilerledi -
ğini .göriiyor, ufuklarda beliren 
yeni Türk köyünü ve Türk köy
füsilnü kuvvetli bir inanla ı;ezi. 

yorum. 
T ... 

il ol ,., 
........................................................ __ ..._...__..-. ..... .-. ........ __ - . Yazan: 

ngiliz Başvekili Çemberlayn, kendisi hak
kında yazdığı bu yazıda hayatı, siyasi hayata 
gelişi, başvekillik vazifesi ve siyasi fikirlerin
den bahsediyor. 

CEM~~~lb~ Vli"1 

Malumdur ki Mister Nevil Çemberlayn, 1 
lngilterenin eski büyük devlet adamlarından 1 
Cozef CemberJavn'in oğludur. Ağabeysi Üsten i 
Çembe;layn de İngiltere hükUmeti başında bü- i 
yük mevkiler aldıktan sonra bundan üç sene ev- ! 
vel ölmüştü. i 

................................. ·-····-······ --........ ---·········· ... ·--····---··· 
aşvekillik gıbi büyük va· 
zif eye babamla ağa be· 

yim benden daha liyakatli idi· 
ler. Fakat ben bu gün Uzerime 
aldığım bu işi onların hayatının 
bir devamı olarak telakki edi
yorum. 

Ben bu vazifeye umumiyetle 
berkesin faaHyct sabasmd'.ın 

ayrıldığı bir yaşta geldim. Fa· 
kat bence bir başvekilin işi kcn· 
disinden uzun saatler veya r,.iç 
faaliyet istiycn bir i3 dcğilöir. 
Bir başvekilin her gün ortaya 
çıkan karışık mesc~eler karşısın 

da karar vermesi için tazım olan 
şey. daha ziyade, bilgidir, va· 
ziyeti kavrayıc;ıdır. 

Başvekilin doğrudan doğruya 
veya bilvasıta tasvibi alınma
dan siyasette hiç bir karar ve
rilmez, hiç bir teşebbii~ giri" 
şilmcz. Onun ic:in, neticesi fena 
çıkan bir mesele karşısmda ka
bahati daima kendine bulup: 

''Baı:;ka türlil düşünsevdim. 

''eya başka türlU hareket etscy 
dim bu beyle olma7.dı .. derneğe 
merb~rdur. 

KARIM BÜTPN smLARJMI 
BlLtR 

Sevr,isi ve beni anlama.~ı ile 
ser .. ınrce bütün ıstırc:plarımı 

tahfif etmiş olan bu kadının 

yardımma gUvcnmek gibi , bah
tiyarlığa mazhar bulunuyorum. 

};arım bütün plii.nlanma iş· 

tir'\'.> c-dcr. Bütün sırlanma or
tak olmuştur: f nkat hiç birini 
ifşa rlmemiştir. 

Mm·nffakıyet kazandığım za· 
man sevinmiş, hayallerim inki· 
sara uğradığı zaman bana ccsa· 
ret vermiş, tavsiyelerlle bana 
yol ı;zöstermiş, tehlikeli yollara 
sUrliklenmeme mfıni olmus ve 
bUtün siyasilere hakim ol~ in· 
sanivet hissinden uzaklaşmamı:ı. 
nslfı ~·ic::ı-ade dnıemiştlr. 

AVAM KAMAnARINA BOŞ 
VA'\TlM OlJ'U<"'U lçtN 

C'fRMEOtM 
:>fi Yaı:ııma ynşlaı;tığım bi. 

sırada Avam Kamarasına, boş 
vnktim olup ne yapacağımı bil· 
mediğim için girmiş değilimdir. 

Ben Avam Kamarasına, mil· 
.Jete hizmeti bir insanın baya· 
tındaki en tabii bir vazife gibi 
sayan bir evde büyümüş oldu· 
ğum için girdim. Bu işi görebi· 
lecek iktidara sahip bulundu
ğum halde beni millet IJzmetin· 
de çalııımak .fırsatından mah· 
rl.ım etselerdi çok mütessir o· 
}urdum. 

Geçen gün çok alakalı bir ki
tap okuyordum. Kitabın müelli· 
fi, istikbaldeki hayat hakkın· 
daki muhtelif nazariyelere ina· 
nıp inanmamak lazım geldiğini 
münakaşa ettikten sonra .şu 

neticeye varıyor. Diyor ki. en 
inanılmıyacak şey bizzat hayat 
tır, en bilyük muci7.e de insanın 
dünvadaki mevcudiyetidir. 

Dünyada insanın bulunmıısı
nn o kadar alışığım ki, dün· 

TArihi fıhrn~art 
.--...................... ~ .... _......... 

yayı onsuz tasavvur edemem 
gibi geliyor. 

Fakat benim bildiğim inanıl· 
mıyacak bir şey varsa o d:ı şu· 

Şara çı Ali asa 
• 

lti2 yılu.cian J 882 yılına kadar şehLO"em:nlıği yapan Ali 
Pa~aya .Ziıiiıilü ve Kokona adları verilmişti. Bir gı..n adı "Şa

rapçı,, d i.t.: çıktı. 
Bunun sebeuini eski Vak t gazet~ sahibi Sait Bey şöyk 

anlatır: ··Bu zat Ercnköyü civarındaki bağınua Fransız şa. 

rapları imal et.xıck üzere üzümler yetiştirmeğe başlamış ve et _ 
rafındaki l;:t~ sahiplerinden bazı vüzera ik: akdı şir'ket eylediği 
ve pek makbul ~:ıraplar yapılacağını iU'in olarak matbaamızeı 
bildirmişti. Gaz,.temizin sahibi imtiyazı Filip böyle fırsatlardan 
istifadeyi kaçırmayıp yan latife, yan ci:ldi olarak dokunaklı bir 
fıkra yazılmasını talep cylediğindcn ben de ilanın altına şu 

fıkrayı yazdım: 

"Eski -.. üzera çeşmeler yaptırıp icrayı abu nah ederlerdi. 
Şimdiki vüz-:ramn icrayı abu naha bedel irsalei şarap etmeleıi 
acayibi inkil:il::atı zamc.niy~endir.,, 

Tabii bu fıkra o vakit top gibi patlnmı§tı. Ali Paşa derha~ 
tavzih etti. Uc:iimler: çoluk çocuğuna yedirmek için yet:ştir

diğini bildirdi. 
Fakat Sait Bt;yir: fıkrası tesirini yapmıştı. Padişal1 bi!e 

gocunmu~ vezirkr f'·~kct lmnluklarına göre, bunun ucu bana 
da dokunur., demi~ti. 

Yalnız Sait Beyin bir fıkrası, Kokonayı ŞaraJ>4<ı yapmağa 

kari gel-Jı. 

dur: Nasıl oldu da şu "ben 
bugün elimde bulundurduğu: 

bu vazücnin başına geldim? 
Mister Gladston, kırkınd 

sonra Avam Kamarasına g: 
ren bir adam ancnk, kırkmd 
sonra balet dansözü olmağa k 
kan bir kadın kadar muvaffa 
olur. demişti. 

Zannedersem halk da nazırı 
rın, generaller gibi, genç kim 
ler olmasını ist.cr. l"nkat i 
ba.5ka tnraf ı da var. 

Burada bir Çin darbımcs 

- daha doğrusu, Çin darbrm 
seli olduğu söylenen bir sözü 
zikretmek isterim. Buııu. vazi. 
başmdaki ynşlı adamları mild 
fı:ıa f'tmck için bir amiral söy 
mi•Jti. 
Darbıme3<:>l fJU ~ "Deve ne 

dar ihtiyar olsa yine bir ço 
şc>ğin yükünü taPıyabiJir.,. 

HAKf t<ATt SÖYT FMEY 
AIATşMışn ınm 

Ben daima fjU fildrdcyimd 
Bir adamın nh'akı ve umdC'l 
Uzerinde lriirükkcn aldığı t 
biy<'nin trsiri vnrdrr. 

Çrıculdnr kendilcrlnt daı 
büyiikl,..rbe bf:'TI7Rtmiye ~lı 
lnr, hC'l<': hn F'v\\Hmntn 

( Drv mnı 1 fi ,ncicl 
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Lukreçya Borciya'ya düşman
larını öldQrtmeğe yaramıştı ••• 

~,G- ELECEK sene 9 Mayıs
:, ta Mllano'da bll;y11k bir 
iergt açdacaktır. Bu sergide 
lınranın ve Renesans devrl
'jln en bUyUk, en meşhur Alim 
're ressamı, Leonardo da 
W1nçl'nln bUtUn eserleri teşhir 

ektir •• 
•. h aergl lluaollni'nln ma-

( 

l"Ba4olll70 :Ye Marki Sabo 
" ~ hlma7elerl altında 

· ·ıuııacaktır. Ayni zamanda .. . 
.. gide Leonardo da Vlnçl"nln 

eserJerl ilk defa olarak 
ü bir halde.o ıe,hır edlle-

, ·kur • .A.Tl'1lpa ve Amerlka
p mtlze ve gaierllerlnde 
~kaclar Leonardo da Vln~l
:fıliı eserleri varsa, hepsi ltal
p ya -getlrtlecektlr. 

st ':· .. ·B .. u sergi için, tlmdlden bl1-
. hazırlıklar yapılmakta-

~ ~ Sergiyi hazırlamakta olan 
i9ret, mbelerde ve hususi el-
1.ercıe bulunan bu kıymetli re-
,;'· 
~eri, sergide teşhir edllmek "8!• .. Jlahlplerln"den istemle· 
"": · Setclrl zl7aret edecek olan-

!. ~ .~k kolaylıklar temin . ··~ ... 
ret' arnt zamanda bl1ttın 

, ·.:t .. · hatlannda btl:rtık tenzilat 
Pllacaktrr. ~ 

• • • 

&* .... Vbıcl .,.. 
..-mutrataaıardaiı 

.. ~ ' - .·. .. . -, ·. ~ , ~· .' ' 
-~.~ . .. . . .. .... ;., 

:;:~ı:..;m- ·, •, - ·+t~ · '.' : ' 

,.,., 

Bu genlt istidatlı sanatklr, 
1452 de Aııkyanu dl Valdarno
da Vinci vlllyetlnde dt1nya
ya gelmletlr. Babası Florentln 
dukasının kltlbly41. Nlklhlı 

Do karııl7le tatırordu ve bir
çok çocukları vardı. tıte ki· 
~k Leonarclonun ıençlltl, bu 
Uç ıveranaaı ve kardetlerlyle 
geçmlttlr. 

14 )'&tına geldlll zaman, re
Blm, rlyazire ve dlfer lllmlert 
ölrenmek için evden a7rılmıt 
tır. • • • 

Leonardo bir mtlddet aonra 
bir· ~eman mllBabakuına glr
mletlr. Keman çalarken herke-
8ln nuan dlllkatlnl celbetmlf, 
bundan aOllr& Ludovlko lloro
au aara11na o'tırılmııtır •• 
Dukanm. lalmıetlİıde 1499 se-
neelne kadar kalmıı, aonra 
ı-Joreua7a, oradan da Vene
dlte cltmlttlr. Orada Flo
reuoa ve bllhaaa Venedlk re
•ba .. mekteplerinin'' eaerıeil 
.... n4' '.calıpqtgo • 

Leonardo da Vlnçl Venedlk
ten tekrar memleketine dön
mllf, Medlçl ailesinin hizmeti
ne girmiştir. Medlçl dukasının 
harbiye mllhendlıl sıfatlyle 

hemen hemen btltlln ltalyayı 
ge~r. Bu Alim, o devrin 
hemen bltlliı ilmi sahalarında 
catıPı~. ve ber . sahada bllyUk 
m11iaffak17.etıer elde etmletlr. 
~ardo.aun evinde sehtrll 
böcek ve örtımceklerden mil· 
tetekkll btlJ1lk bir kollekıl10-
nu Tardı. Ç11Dktl keıidlıl ze
hirler ızerlnde çok utraemıt
tir. Bahçeslnde ca7et iri cln• 
güzel bir tef~ll yetlttlrmele 
muvaffak olmuıtu. Bu tefta
lllerde mllthlt bir zehir bulunu 
yordu. 

Bunlan ilmi tetkikler · için 
bahc;ealnde gl11l 7etlttlrl7orclu. 
Fakat neden aonra Lukreç7a 
Borcl)'a bundan haberdar oı

muı. teftalllerl taldırmıf. 48'
mantarmı onlarla ıehlrleme

te auftffak dlmUtıu. . . . 

Leonardo'da çiçek ve~Ulle
re karşı büyUk bir sevgi vardı~ 
Yetiştirdiği siyah güller o de• 
vlrde cok meşhurdu. 

Leonardo askeri mühendis 
sıfatiyle, meşhur Papa 6 ncı 
Aleksandrın oğlu Sezar Borcl• 
yaya da hizmet etmiştir. 

Askeri tetkikler sahasında 
da sayısız eserler bırakmıştır, 
Bu eserlerde, gemilerin batı• 

rılmasından, muhtelif sllAh ve 
lletlerden, denizaltı gemile
rinden, gaz maskelerinden ve 
diler harp Alet ve malzemele
rinden çoğu Leonardo da Vin
çi'nln çizdiği esaslar üzerinde 
bugün bile askeri malzemeler 
olarak kullanılmaktadır. 

U97 senesinde Leonardo da 
Vinçl ilk paratl1ttl de keşfet. 
mlştlr. 1513 ile 1616 arasında 
Pontl bataklıklarını kurutma 
teşebbüsüne de glrlşmiıttr. 

Fakat klfl derecede yardım 

göremediği tçln, bu işten ?az
geçmiştir. 

Leonardo da Vinci rejisör 
ve dekoratör olarak da muvaf-· 
fak olmuştur. Bu muvaffakı· 
7eti bilhassa Blyanka Marl
ya Sforça, Makılmllyan d'Este 
lle evlendiği zaman herkesin 
nazan dikkatini celbetmiştl. 

. L~onardo da Vlncl bir mild· 
det 12 ncl Lul'nln hizmetinde 
de butunmuı. sonra da Fran
aa Kralı Fransuvaıiın n.rayın· 
da oturmu,tur. 

Oradan tekrar ltalyaya dön• 
mllş, 2 mayıs 1619 da Klua d·u· 
kaaınm ıara71ncla ölmllştUr. 

Hayatında 7arattıtı tahe
aerler ekseriyetle en bUytlk 
mlzeler ve en methur g~erl• 
terde bulunmaktadırlar. JDa 
meşhurlan Luvr'daki "Ere
mltaJ" galerlslnde, ıonra Uflçl 
galerisinde, V~tlkanda ve dl• 
ter resim galerllerlndedir. 

Serglcle Leonardo da Vlnçl• 
nln pek tanımayan es~rleriyle 
beraber, en methur şaheser
leri de teşhir edilecektir. 

Bunla .. : .. Son akşam yeme
li"; "Cokonda" (llona Llza): 
••eeearetl Meryem"; "Led~": 
"llukacldee alle"ı "Aziz Yero
lılm" vesairedir .. 

• 

; 

Ayak cildinizin güzel olmasını· isterseniz ... 
Bacakların derisi doğrudan 

doğruya havanın ve rilzglnn 
teairine çok maruzdur. Gözle 
göriiıuniyecek kadar ince ve 
ıeffaf çoraplar bu tesire tabii 
mini olamaz. 

Eğ-er bacaklannu kepekleni
::vona (bu diz kapaklarında ek • 
•eri vaki olur), bacaklannuı la
nolin ile Biksık oğunuz, aonra 
sabunlu bir ıilnger ile siliniz. 
Haftada bir defa da cildi bir 
losyon ile friksiyon yapmak 
faydalıdır. 

Eğer bacaklarınızda varise la.. 
tidat varsa (bu, bacak cildi 0-
serinde mavi damarların göriin
meğe baılama&ile anlaplır) frik
siyon yaptığınız kolonyaya Ha. 
memeli ve Hind kestanesini' by 
natarak elde edilen sudan ~bir 

miktar ilive edilir. 

• Ayaklan geceleyin zeytinya • 
'ille yağlamak çok fay.dalıdır. 

_Zeytinyağı yol yUrlimekten ha
mı olan yorgunluia, ayaklardaki 
yar.ma hissine, · ayak cildinin aert 
lepeaine, naıulann tetekldllU.. 
ııe mini olur. 

Ayaklara zeytinyağı sürdük. 
ten sonra, iki elinizle parmak
lann ucundan ba§layarak topu -
ğa kadar hafif bir masaj yap. 
mak da lizımdır. 

Bu masajı topuktan diz kapa. 
lına kadar da devam ettirmek 
faydaaız değildir. Yalnız ayak -
lannda varis olanlar, veya variıe 
iatidadı bulunanlar bu masajı 

Dt. aenenin modası kadınlara 

timdiye kadar hiçbir modanın 

kadına vermediği ıeniı bir ıcr
l>atl:k vf'rlyor. 

Bir defa bu sen~ mod11m.
da ceketlerin uzuııluğu ve ce • 
nitlili tahdit edilmiı delildir. 
Kii& balero, biraz daha uzun 
ceketler, eski saman rcdinıotıa
rmı andıran redingot mantolar, 
genit truvakarlar modanın liıte
aine dahildir. 

Kadının, kendisine en· çok ya. 
kıpcak teldi aeçmck htlrrlyeti 
amamen elinde olacaktır. An. 
cak bu modelleri, vllcudu daha 
ince, veya daha toplu ıa.termek 
noktalannı dUf(lnerck 8eÇIDelllz 
icap eder. 

Tabii ima ceketler Mcaklan 
mu ıaatd.. Rediacot aiateml 

ancak doktorun fıkrini aldıktan 
80nra yapmalıdır. 
BU SENE NELER MODA? 

·~ 

. . : \ .~··.· -·~ · ... 

• Tavua tUylerinden yapılm& 

yeJpueler kullanılıyor. 
• Elbiselerde arı 'kovanuım 1-

~ 
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ceketler beli lnceleatfrlr. Gen.it 
truvabrlar ıa.teriımek iatenml
,.. tl...,..,k1an _ortada JraJda. 

• 591 .. -. ~s~ 

nr. 1191ero1ar .ı. dahra Wr b. 
dmı pnç. ve aaaeı . gösterir • . 

flqadi moclelltre ....... : ' 

çini anclran muıabbllu Nim 
de btlz&iiler 711pmü W.. 
halinde dnaaa ediyor. B11 . 
güler buit bir ~ p _wr: · 
valet, moda11 reçmit bir·· ·· ''· 
son moda- bir elbiae . 
vermeie yaradıiı için bdinlİİt 
ara1111da çok revaçtadır. ~ 

• Astan ile yüzü aruına ·ince 
bir pamuk tabakalı konmul Qlı' 
ketler ve jilelerin bu kq çok·mo;. 
da olacağı t•hmi1,1 edilme~ 

dir. ·. ' .. --~.···~· . ·:~·i'~ ,•' 
• Kqlardakl ~, T . . . 

azalıyor. Bu ..,U ··~~, · 
ae kqlann _,.,.,_ · .'~. 
tekil alacalmı ...... . ' ~ 
bile ftrdır. . . ,, ~ .. ·' . 

* Dudak boyalu'mm . ..-.~ 

tikçe açdıJC>l. ltoJll Rai:1f ... ·-. 

a~~~ 
koyıdqıyor. ~ ·· · ··.· 

r1nc1e boyum -~ ... r,li 
bll@l pklla~ lmmı ... ·~ 
map,~. ~· · ... ~~-~:~~ 

• Mantolar ' : ..... Jel . . : ,. ... ~ .. ~ı~ 
maya ~. : . · · .. :t~ "'i • Sa~ ···~:-- ,• ' 
takılıyor .ft ~· ıli(·· 
yanıo ile IAflir. ~~· :: 

• rt...&. bu . . . -· ... <.. 
lt·~- .... ' ;•, 

tekrar mOhlm bir .~:·~ , :· . 
Kadınlar ıalWerln.ıt .. ' tMit ~ •. 

vs1m ~--~!il~"~:~ 
me• Çini -~~~r.;~'' ·" 

aeler Gz~M·:~ , .. 
bir ~ ..... . .. . ., ,, -

1 - ÇiaiiJI ~-···"*·· ~ -.. 1..:- Wr~..w-.;.... . .... ~ P-.; . . .. · ... ~"1 
to .,m ......... ~ ... :_"., . ~ 
tin yüaaı ft ~·. ""'. 

dUr. od Wr-~ . ...--""1~ 
aeye ç~k lfi ~- ·. ,,, '. <A-~' ·, 

"·. ~ ·· r_ ... ;• ' '' ~- :-· ... ' 
ı-çusm-. . . . 

rob Ga...._ ........ ·~ · 
çizaflerl ..... E. ' 
~:•:·· -
ve~·i·· 

.... .. ~·:.ıı.ı· .. ~· ...... ~ .' .. , .. 
tir. . . .. " : _.·2 -~~.j ;.", ___,_ 
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ROKETLE 4cuş 
Canından be4miş 24. işsiz hazır: lakin .... 

\ 

Amsterdamm tanınmış gazete. 
lerinden birinde geçende bir i • 
lan çıktı; bu ilanla, Roket tay
yaresile uçmak tecrübelerini gö
ze aldıracak cesur adamlar a. 

• randığı bildiriliyordu; her uçuş 
için de 5 Holanda altım ödene. 
ceği ilana ka~lıyordu. 

Roketle uçuş tecrübesi için 
cesur adam arayan, Amsterdam
lı bir mühendistir; kendisi bir 
Roket tayyaresi yapmıştır; la
kin, tecrübeleri kendisi yapmak 
istememekte, bu hareket için 
para ile başkalarım aramakta. 
dır. 

Mühendisin yeni icadı henUz 
emekleme devresinde sayılmakta, 
bu tayyareyle uçanların öteki 
'dünyaya uçacakları sanılmakta -
dır, Hava silahı olmak üzere 

Siirid Küri 

fevkalade ehemmiyetl~ görülen 
bö:f le bir roket uçu~u fikrini 
şeltillendiren mühen4isin ilanı 
çıkınca, canından bezmiş 24 iş
siz müracaat ederek, canlarını 

tehlikeye kôymaktan \ çekinme
diklerini bildirmişlerdir. Bu a. 
<lamları, ehemmiyet verilen bu 
yeni icattan ziyade 5 Holanda 
altınının har~kete getirdiği an. 
!asılmaktadır. 

.Diğer tarahan, tecr~beyi ka -
bul eden 24 kişi bulunduğu hal
de, tecrübe gene yapılamamış. 

tır: çünkü, polis, roket tayya. 
resile uçmağı yasak etmiştir. Bu 
yasakta, bu suretle sadece tay -
y<ıreye binecek olanların· hayat 
ve sıhhatleri, şahsi emniyetleri 
tehlikeye atılmış olmıyacağı, ay
ni zamanda ve dolayısile tecrü -
beyi kabul etmiş bulunmayan 
başka kimseler hesabına da teh. 
like bahis mevzuu olduğu cihet
lerine dayanılmaktadır 1 

Bununla beraber mühendis yıl
mamış, tecrübeden büsbütün 
vazgeçmemiştir; icadını daha zi. 
yade mükemmell~tirmek ve tay. 
yaresini daha güvenilebilecek bir 
hale getirmok için uğraşmak
tadır; ondan sonra ilk tecrübe 
uçuşu için müsaade koparabile -
ceğini ummaktadır!? ... 

mucize 
Londradan bir mucize olmak 

üzere bildirilen bir hadiseye, 
D~blinde sağır, dilsiz, :genç bir 
çiftin nikahları kıyılırken şahit 

olunmuştur. 

Rahip, merasimde mutat suaL 
leri sağır, dilsiz lisanınca sor. 
muı, yalnız evlenmekte olanların 
birbirlerini ölilnceye kadar sev-

Bir buluşma 

\MU\- rJ ---· 

1 

Beynelmilel meşhur bale danse>r ve dansözleri Lişin ve 
famara Grigoriyeva, "Françeskada Rimini,, isimli eserin bh· 
ıahnesinde danst'derlerken, bunların mensup olduktan bale, 
lÜtün yeryiizünü dolaşmış, Londra, Nevyork, Paris gibi bü 
·ük şehirlerde göze çarpmıştır. Bale, şimdi de Berlindcdir. 

mek ve birbirlerine ölünceye 
kadar sadık kalmak isteyip iste
medikleri sualini yüksek sesle 
sormağı tercih etmiştir. Ve işte 
bu aralık mucize: sadece baı 

eğmek suretile cevap verilmesi · 
beklenirken, gelin gayet vazdı 

olarak sözle "ben istiyorum,, de. 
mittir. Müteakiben de dilşlip 

bavıl'Tlışt•r 

Tekrar kendisine gelince, duv. 

duğu büyük heyecan içersinde 
ansızın içinde, arzusunu acsJeı 
açığa vurm3'k hususunda muka• 
vemct edilemez bir istek duy• 
duğunu anlatmıştır. 

Ancak, kilisede mihrap önü~ 
de o sözil söylemekle kalmıt 
mı, yoksa ayıldıktan sonra da 
artık dili çöziilmlif halde mi 
kalmış? Bu hususta izahat ve. 
ritmi yor 1 ? .... 

Fen aleminde ~qeni hir ilim doğdu 

Deniz diplerinde neler vaı· 
ğaçlann bile hayatlan defterde 
kayıtlıdır. 

Çiftlik kısmında eğitmen kur. 
eu vardı. Eğitmenler 19 ağustos 
bayramı dolayısile köylerine git
nıişlerdl. Köyleri uzakça olanlar 
okulda katnuılar. Sabah sabah 
kovuşlan temizliyorlardı. Bah • 
çenin ağaçlı yolunu takip ede • 
rek ilerlerken yol kenarında 

bir siyah tahta gördüm. 'Ozerin. 
bir harita çizilmiş, okla işaret

ler yapılmıştı. Bir' harp tasviri 
~ldUğu açıktı. Bana deıatet eden 
eğitmen, arkadaşlarmm bayra -
mın ilk gününü burada kutla. 
Ciıklanru, bu harita ve planla 
bUyük kurtulu§ savaşını göster. 
Cliğini, ayni mevzu üzerine ar. 
kadaşlarm şimdi köylerde kon • 
f eranslar verdiklerini anlattı. 

Biraz ilerde talebe tarafından 
'lıenUz temelleri kaztlmı§, civar. 
Atan barutla atılarak tedarik e • 
anmiş ve taşınmış ta§ yığınlan 
»lan bir yapı başlangıcı gör. 
Clilm. Yanında bir muallim evi 
!Olmak üzere planı, haritası tale. 
.be ve öğretmenleri taraf mdan 
hazırlanmış gene onlar vasıtasi. 
le yapılmakta olan bir denlıane. 
~apıcılar. dülgerler, marangoz • 
Jar öğretmenlerinin yardı:nile 

Canlı bir imtihan geçirecekler. 
Bu işler mektebin koltuk ders 

lendir ve daha çok tatil zaman. 
Jannda görülen işlerdendir. 

MARANCO.ZLARIN 
DERSANESINDE 

Ders saati çalmıftı. Şeften i . 
sin alarak marangozların, düL 
gerlerin dersanesine girdim. .3ir 
grup önlerinde önlUkleri mucta. 
ad çalıııyor, rendeliyor, deliyor, 
!Slçüyor, biçiyordu. Bu grupun, 
eğitmeni, köy öğretmen okulu 
talebesi mi, hangileri olduğunu 

meçemeclim. Muallimi de arala • 
ımda ayırt etmek kabil değiL 

~eli. 
Beni hiç görememiı gibi itle. 

rlne bakıyorlardı. Hepsi de ide. 
~ vecdiçindeydi. Ortada ili bit
lbit bir andıktan anladığıma 
Söre, talebe fenni ve modem 
an kovanlan yapıyorlardı. Mu • 
allinlleri bana yaklaprak kendL 
9lni tanıttı. O da benim gibi 
1ııa Ege 1dSylWerinin afk ve iıti. 
t!adına hayrandı. Hayranlığını 
llitirip tWccteınlyordu. Bjr sene. 
~ bütün bildiklerini öğretebile.. 
ceğine kanaat gctirmiJ bulunu-: 
,ordu. (Soma 14 ünciicle) 

Okyanos ilmi pek yeni değil· 
dir. BüyUk kAşifler, seyahatleri 
esnasında Okyanosu da gördük
lerini yazını~lar, müşahcdele

rlnli tesbit etmişlerdir. Mesela 
Macellan geçtiği büyük denizler
de birçok sondaJ1ar yapmı§tır. 

Deniz sularmm sıcaklığı hak· 
kında ilk mütalaa yürilten, meş
hur seyyah Kuk'un .arkadaşı 

Forsterdir. Fakat denizin zan • 
nedildiği gibi dipsiz olmadığını 
830 yılında ilk defa isbat eden 
Udem ile 1'füan Edvard olmuş· 
tur. Geçen asrın ortalarına doğ" 
nı birçok mühim seyahatlar 
yapılmıştır. Bunlar için bliyük 
masraflara katıanılmıştrr. Okya 
nos ilmine dört elle sarılan Mo· 
nako prensi Alber olmuştur. La· 
kin Alber bütün mevcudiyeti· 
nI bu ilme hasrettiği ve büyük 
terakkiler kaydettiğihalde Ok • 
yanos ilmini nazari mahiyetin • 
den bir türlil kurtaramamıştır. 
Bu ilim tatbik sahasına çıkarıla 
mamı§tır. 

nacnaleyh, Okyanoslar1aki a
raştırmalarda bütün milletle
rin müştereken hareket etmele
ri lazımdır. 
Ç lşte Okyanos ilminin bugün· 
kil terakkilerini o konferansta 
kurulan milletler arası teşekkü· 
lil temin etmiştir. 

Denizlerde araştırmalar ve 
keşifler yapmak için ilk defa 
olarak 1902 de en az on beş dev
letin iştiraki ile bir konsey to~ 
lanmıştır. Ondan sonra topla· 
nan konseylerin merkezi Kopen· 
hağ olmuştur. Her sene orada 
bir meclis toplanır. Umumi 
menfaat meseleleri üzerinde 
müzakere ve münakaşalar olur. 

Bu konseyde, muhtelif deniz
lerde, mmtakalarda tetebbulaı
da bulunmak ti7'Crc birçok komi· 
teler kurulmuş, mıntakalar pay
laşılmıştır: Akdeniz millletlera
rası ilmt taharriyat komisyonu, 
Şimali Amerika balıkçtlık kon· 
seyi, milletlerarası büyük Ok" 
yanos konseyi, İbero·Amcrikan 
komitesi gibi ... 

llmi çalı!lmalarm programını 
bu bahsettiğimiz milletlerarası 
organizması tespit eder. Fakat 
icra vasıtatan konseye dahil 
her memleketin uhdesine tevdi 
edilmi!}tir. Bu tegekküle dahil 
olan memleketlerde birçok işler 
yapılır. Bu işle meşgul olacak 
laboratuvarlar yalnız denizler
de değil, karada da kurulur. Ka· 
ra laboratuvarlarında birçok i· 
lim şubelerine mensup mütehas
sıslar çalışır. Bunların bazıları 
deniz biolojisi, bazılan balık

çılık sanayiine müteallik tetkik· 

Bundan başka, bir de de 
lerde ••yüzen laboratuvar 
mevcuttur. Fakat bunların sa: 
ıan blltün dünyada ancak 
on iki kadardır. Denizlerde 
kikler yapan bu gemiler, sı 

rm her derinliğine mahsua bi 
lojik ve hidreolojik müşahı 
filet!eriyle techiz edilmiştir. 

Okyanos ilmiyle meşgul 
nahdanberi balıkçılıkta da 
him terakkiler görülmüşt· 
Balıkların muhtelif zamanı 
bir taraf tan bir tarafa göç 
meleri ötedenberi nazarı dik 
ti celbetmekte idi, fakat bu 
lık göçlerinin sebebi bili 
yordu. Şimdi bu hadisenin 
tün sebepleri tespis edilmiş 
lunuyor. 

Balıkların göç etmesine b: 
çok amiller tesir etmekted: 
Muhit, yani denizlerin ikli 
sularm kesaf cti, tuzluluk 
kloriyet derecesi ve daha bir, 
amiller .... 

Denizlerin bu hususiyetle: 
nin bilinmesi birçok fayd 
temin etmiş, hayrete şayan 
ticeler ... elde edilmiştir. Deni~· 
deki hareketlerin, soğuk ve 
cak su cereyanlarının, sebe 
de kaU surette öğrenilmi 

Okyanos ilminde deniz'e~ 

cereyanlarla meşgul olan bil' 
sa doktor Danuvadır. 

Fransa· da bu yeni ilme 
memleketler sırasındadır 

Fransada bununla meşgul 
on laboratuvar vardır. B 
dan birisi kimya ve f ennt t 
be laboratuvandır. Dördü d, 
biyolojisi ile me!Jgul olma 

Okyanos mütehassısları igin 
unutulmaması lii.zımgelen, hatta 
ilmin tarih başlangıcı addedil
mesi lcabeden yıl 1899 yılıdır. 
Unkü bu tarihte İstokholm'de 
bir konferans toplaımuıtır. Bu 
konferansta ticaret gemilel"inin 
inkigafı, ve bu gemilerle yapı· 
lacak tetkiklerin bu yeni ilmin i 
lerlemesinde büyük faydaları o
lacağı tetkik ve tesbit edilmiş
tir. Fakat varılan netice gene 
şu olmuştur: Okynnos ilmi o 
kadar geniştir ki, bununla yal· 
nız bir tek milletin uğraşması 
ve bunu lA.yık olduğu derecede 
batarmast mUmkUn değildir. Bi· ]erde buJımurJar. 
-------------------=~-------. dır. Bunlardan Biariçzde b 

nan laboratuvar son zamanl: 

.a 

Çocuklara maske 

da deniz müzesi haline korun· 
tur. Beş tanesi de istridyeciU 
ait sıhhiye kontrol işlerile u 
şıyor. 

Fransa deniz balıkçılığı ofi 
1933 denberi Okyanos tetki 
ri için bir vapur tahsis etm · 
Bu vapurda mükemmel bir 1 
ratuvar, tecrübe salonlan 
lüzumlu aletler bulunmaktad 
ismi P. T. Tisiyedir 

Vapur, 1933 den 1936 ya 
dar Atlas denizinde altı kere 
kik seyahatine çıkmıştır. A 
kad.aki Senegalin limanı 

Dakardan, Kanadaya kadar 
kik gezisini uzatmı~. Bu 
nurla yapılan tetkikler. d' 
bivolojisl ve umumt Oky 
bilgisi bakımından ~k 9emel'I! 
olmuttur. 

_, ••--.w:wmmıır-..n.a.-.at , T,' 
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Lukreçya Borciya'ya düşman
larını öldürtrneğe yaranıışt:ı •.. 

G ELECEK sene 9 Mayıs
ta l\lllano'da bilyilk bir 

sergi açılncnktır. Bu sergide 
dilnyanm ve Renesans devri
nin en büyük, en meşhur ll.llm 
re ressamı, Leonardo dn 
:Vinçl'nin bütün eserleri teşhir 
edilecektir. . 

Bu sergi l\lusolini'nin ma
reşal Bn.doğliyo ve Mnrld Sabo 
tina'nın himayeleri altında 

bulunacaktır. Ayni zamanda 
sergide Leonardo dn Vinçi'nhı 
bütün eserleri ilk defa olarak 
toplu bir halde teşhir edile
cektir. Avrupa ve Amerikn
'lln müze ve galerilerinde 
nelrndar Leonardo da Vinçl
nin eserleri varsa, hepsi İtnl
yayn getirilecektir. 

Bu sergi için, şimdiden bü
yük hazırlıklar yapılmakta

dır. Sergiyi hazırlamakta olan 
heyet, müzclertle ve hususi el
lerde bulunan bu kıymetli re
simleri, sergide teşhir edilmek 
\zere sahiplerinden istemiş 

Sergiyi ziyaret edecek olan
lara büyük kolaylıklar temin 
edllerelt ayni zamanda blilün 
tren hatlarında büyüle teııziltlt 
yapılacaktır. 

• • • 
Eserleri fllc defa olarak, bir 

arada bulunacak olan Leonar
do da Vinçlyi, gerçekten dün
yanın en büyük ressamı olarak: 
sayabiliriz. :F'akat ynlmz resim 
yapmakla kalmamıştır. Onun 
dehasi çok büyük, çok genişti. 

Ressamlığından 'mnada Leo
nardo da V.inç! ayni znmancla 
mükemmel bir heykeltraştı. 

Devrin en meşhur mimarların
dan da birisiydi. Fizikte ya
rattığı eserler o devrin harlkn
sıydı. Leonardo musiki ve tıb 
ile uğraşmış, hatU\. şiirler de 
yazın ıştır. Sayısız ilmf eserle
ri de '·ardır. Bu eserlerinde, 
su kanunları hakkında, fiz!k
ten, topçuluktan. cebirden, 
kimya ve tıbdnn bahsetmiştir. 
Ayrıca harp bilgileri hakkın
da da bir eser yazmıştır. 

• • • 
Leonardo da· Vinci tnyya

reclllkte de ilk uğrnşanlardnn 
biriydi. 

._ - 'KURUN un iL& VES1 

ı..-~-~---~~· 

Bu geniş istidatlı sanatkıı.r, 
1452 de Ankyaııu di Valdarno
da Vinci YilCıyetinde dUnya
ya gelmiştir. Babası Florentin 
dukasının kAtibiydl. Nikfthlı 

üç karıslyie yaşıyordu ye bir
çok çocukları Yardı. lşte kü
çUk Leonardonun gençliği, bu 
üç üvcynnası ve kardeşleriyle 

geçmiştir. 

14 yaşına geldiği zaman, re
s!m, riyaziye Ye diğer ilimleri 
öğrenmek için evden ayrılmış. 

tır. • • • 
Leonnrdo bir müddet sonra 

bir keman müsabakasına gir
miştir. Keman çalarken herke
sin nazarı dikkatini celbetmiş, 
bundan sonra Ludo,•iko Moro
nuıı sarayına çağırıJnııştır .. 
Dukanın hizmetinde 1499 se
nesine kadar kalmış, sonra 
Florensnya, oradan da Vene
diğe gitmiştir. Orada l<'lo
renson ve bilhassa Venedik re
sim "mekteplerinin'' eserleri 
üzerinde çalışmıştır. 

.Leonardo da Vinçi Venedlk
ten tekrar memleketine dön
müş, l\ledlçi ailesinin h!zmeti
ne girmiştir. Mefüçi dukasının 
harbiye mühendisi sıfatiyle 

lıemen hemen bütün ltalyayı 

gezmiştir. Du filim, o devrin 
hemen biltün ilmt sahalarında 
çalışmış Ye her sahada büyük 
muvaffakıyetler elde etmiştir. 
Leon'ardoııun evinde zehirli 
böcek ve örümceklerden mü
teşekldl büyük bir kollekslyo
nu vardı. Çünkü lrnndisi ze
hirler üzerinde çok uğraşmış
tır. Bahçesinde gayet iri cins 
glizel bir şeftali yetiştirıneğe 

muvaffak olmuştu. Bu şefta
lilerde müthiş bir zehir bulunu 
yordu. 

Bunları ilmi tetkikler için 
bahçesinde gizli yetiştiriyordu. 
Faknt neden sonra Lukreçya 
Borclya bundan haberdar ol
muş, şeftalileri çaldırmış, düş

manlarını onlarla zehirlcme
ğe muvaffak o1muştu. 

Leonardo'da çiçek vc~ülle
ro karşı büyük bir sevgi vardı~ 
Yetiştirdiği siyah glillc r o de
Yirdc çok meşhurdu. 

Leonardo askeri mühendis 
sıfatiyle, meşhur Papa G nc.ı 

Aleksnııdrın oğlu Sezar Dorci
yayn. da hizmet etmiştir. 

Askeri tetkikler sahasmda 
da sayısız eserler bırakmıştır. 
Bu cs erlcrcle, gemllerln batı

rılmasından, muhtelif silah vo 
aletlerden, denizaltı g emile
rinden, gaz maskelerinden ve 
diğer harp ftlet '\"e malzemele
rinden çoğu Leonardo da Vin
çi'ııin çizdiği esaslar üzer.inde 
bugün bile askeri malzemeler 
olaralt kullanılmaktadır. 

1497 senesinde Leonardo da. 
Yinçi ilk paraşUtü de keşfet .. 
miştlr. 1513 ile 1516 arasında 
Ponti bataklıklarını kurutma 
teşebbüsüne de girişmiŞ.tir. 

Faknt kafi derecede yardım 

göremediği için, bu işten vaz
geçmiştir. 

Leoııardo da Vinçi rejisör 
Ye dekoratör olarak da muvaf-· 
fak olmuştur. Bu nıunıffakı
yeti bilhassa Biyanka l\lari
ya Sforça, Maksimilyan d'Este 
ile evleııd iği zaman he rkesin 
nazarı dikkatini cclbetmişti. 

Lconarclo da. Ylnç: lıir müd
det 12 nci Lui'nln hizmetinde 
de bulunmuş, sonra da :F'ran
sa K rnlı Franstn:an'ın sn rayın
da oturmuştur. 

Oı·aclnn tekrar ltalynya dön· 
müş, 2 mayıs 1519 da Klun du
lrnsının sarayında. ölınüştiir. 

Hayntındn yarattığı şahe

serler ekseriyetle en büyük 
müzeler ve en meşhur galeri
lerde bulunmnktaclıı·lnr. En 
meşlnırları Luvr'daki "Ere
mitnf' galerisinde, sonra Cfiçl 
galerisinde, Vntikanda \'e di
ğer resim galerileriııdedlr. 

Sergide Leonardo da Vinçl
nln pek tammayan eserleriyle 
beraber. en meşhur şnlıeser

lcri de teşhir eclllecektlr. 
Bunlaı-: "Son akşam yeme

ği"; "Cokonda" (:\fona Uza) .~ 

"Bc,areti Meryem": "L.Pdn"; 
''l\lukadcles alle"ı ".Aziz Yero
him" vesairedir .. 

' 
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1 Gizli Listedeki Tayyareler 
i Yeni yapılan tayyareJeri tecrübe eden bir 

lngiliz pilotu mühim sırJarı ifşa edivor: 
Kuyruksuz tayyare - Kırlangıç silrntli e.iderhalar - 100, 150, 300 
kişı ahın, 500 metre !çiodeki her .şeyi topla tarayan tuyya.reJer ••• 

h-UX"'"RUKSUZTAYYARE 

Kuyruksuz uçurtma olmıya
cağı gibi belki kuyruksuz tay
yare olmıyacağını da zanneder
sin~z veya olabileceğini şimdiye 
kadar hiç aklınıza getirmemiş
sini.?.dir. 

H akikaten, kuyruksuz tayya
re şimdiye kadar görülmüş bir 
5CY değildi ve ben de bunu nn· 
cak geçen gün, tecrübısir.i yap
mak üzere altıma verilen tayya
ı't!de gördüm. 

Fakat bu şekilde kuYruksuz 
bir tayyarenin ne lrndar mükem 
mel bir makine olduğunu düşü
nebilirsiniz. Çünkü tayyar<'nin 
kuyruğu - yani dümen kıs
mı - askeri bir tayyarede. top· 
çu için en büyük düşmandır. 

Topu arkasına doğru atacak 
olduğu zaman dümen önünde 
bir ınfıni teşkil eder. Bir çok ha 
''n muharebelerinde düşman 
tayyaresi, karşı taraf tayyare· 
lerini takip ederken daima bu 
kuyruk istikametinde kalmaya 
ve bu suretle kendisini ateşten 
kurtnrmay~ muvaffak olmuş-

tur. · 
Bu vru>jyeUe. arkadan gelen 

tayy.ıreye ancak cenhe atıp öy
le nteş etmek lazımdır. Bu da 
bü\•ük bir vakit meselesidir. O 
zamuna kadn.r arkadaki tayya· 
r e ~ize ycti~ir ve derhal ateş e
d('r . 

Tnvyarede kuyruk kısmmm 

b 1r ı:akuli. bir de ufki iki satıh
ta.n ibaret oldu~na göre. ruıa· 
ğıdnn gelen tayyarevi de taras
sut mcvkiinde olanın görmesi 
vev:ı to'l)runun ona ateş etmesi 
de tniiPkiiJ . h.,+tfi bir an gayri
kabil olmakta<4ır. 

/ngiltcnıin mt~hur pilotlai, lngiltcrenin de "Gizli tayya
re listesi,. vardır ve bunda fabrikalarda yeni yapılan aon sis
tem ve yeni teçhizatı Jıav-i tayyareler yazılıdır. 

Giz!i li.ste bir müddet gizli kalır, f aknt sonra o planlara 
g{)re yapılan tayy<ırcler, orduya iltihak cd.er, o zaman ancak 
bazı dahili tertibatı gizli kalır, fakat bütün şekilleri ve sistemi 
herkesin malumu olur. 

Bu yeni askeri tayyareler 1ıcr.ilz gizli listede iken onları bi
lcn'Ler yalnız askeri (JrMn, mfüwndisler ve tayyarelerin tecrit· 
belerini yapan pilotlardır. 

Yeni yapılan bir tayyareı.Ji tecrübeye memur tecrilbe pilo
tu haJ..."ikatcn üzerine büyük bir mcsuliyct almıştır. Bundan 
başka, hayatını büyü1' bir ihtimalle tehlikeye yok'm.u~ bulu
nuyor. Şimdiye kadar 1ıiç uçmamı§ olan tayyareıji, fabri.1:adan 
iner inmez evvela uçuracak; bütün ma1uıretini kullanarak 
taytJarcnin muhtemel bir kusuruna, aksaklığuıa 1carşı havada 
derhal tedbir alaca7c, tecri.lbedcn sonra da, tayyarenin 11ıfikem 
mel olduğuna veya hatası bufoncluğuna dair rapor vcrecc1c .. 
Bu ~~e kııllamlan. ma'lv!.r tecrübe pilotları isimleri hatırda tu· 

tulacak kadar azdır ııc en meşhurlarından biri, Corç Hi>ıdlana 
geçenlerde, ycr.i bir tayyarenin .ilk UM tecrübesini yaparkt:n, 
tayyare ı"le beraber düşerek ölmllştür. 

Fakat onlara yalnız veni bir tayyare değil, ayni zamanda o
nun bütlln sırrı da tevdi ofanuyor, demektir. Bımun için, tec
rübe pilotlannın mcsuliyeti iki mis!i arttyor. 

Bununla beraber, tccriibe pilotlnn, denemelerini yaptı1~1an 
en son sistem ·askeri tayyarelerin bazı sırlannı ortaya çı.7mr
maktan pek çc7:inmczlcr. Çünkü, onların ya7mıda her 'kesçe 
malıım ol'lCatiını diişiinilr1er ve bttntı hallw. ille haber vermek 
fırsatım kendilerine mal edcrc1~ hiç olmazsa, bir mükafat bu
lurlar. Şüvhesiz ki. lmnu pel\ fazla asl.eri sırları ortaya çı· 
karmıyacak şc1rilde bira.Z ihti~ıatlı yaparlar. 

lngiltcrcnin mr.ş1ıur pi?otla· rından ,,nzbcurı. Bi.crrd tecrübe1e
rini en son yantıfiı son si<Jtcm 11cni harp ve bombardıman tav
yarclcrinden bahseden bir yazısında yeni tip makineleri anür 
ttyor: 

Jştc, yeni tip kuyruksuz tay
yarede bu mahzur kaldmlm1ş 

ve bu suret!e, tayyarenin ar
kaya ateş ederken bluat kendi 
kuyruğunu koparmak gibi teh· 
likesinin önUne ~miştir. 

Poterodaktil ismi verilen ye
ni sistem tayyarede dilmen her 

iki kanadın Ustüne yerleştiril

miştir ve dümen vazifesini ora· 
da da mükemmelen görmekte
dir. 
Ftrltna karto!lan ~IQ kır?an· 

gıc 3flratli e;derhalar ••• 
Göklerin en yUk~ek noktala

rında. bulutların Ustilnde fırtl" 

na koparacak btiyilk bombardı
man tayyarelerinden bahsedildi 
ğini i§itmışinizdir. Bunlar da 
son günlerde gizli listeden çık· 
mak üzere olan yeni icatlardır 
ve görecekleri vazifeye uygun 
olarak bu tipe o(Barrikan) (fır

tına. kasırga) ismi verilmiştir. 

(Harriknn) bombardıman 

tayyareleri, şimdiye kadar bu 
işte k~lnnılan tayyarelerde g& 
rülmemi§ bir büyiiklilkte ve atı
rattedir. Bu tip bir bombardr 
man tayyaresi bulutlar arasına 
kadar da yükselebilir ve o yük
seklikte saatte 400 - 500 ki· 
lometre bir sürat!e uçabilir. O
nun için bu tayyareleri hem fır 
tına koparan kartallara, hem 
de bir kırlangıç sUrati ile uçan 
kanatlı ejderhalara benzetebi
liriz. 

Bundan başka bir ·(Hanikan) 
tayyaresinde yeni bir hususiyet 
daha \'ardır: Birdenbire hava 
da. dikine yükselebi1ir. Meseli, 
böyle bir tayyare, o kadar ağır 
ve büyük o!masma rağmen be§, 
nltı dakikada 4000 - 5000 met
re gibi bir yükseğe çıkabilir. t· 
cap ederse on, on beş dakikada 
da 9 - 10 bin metre yüksep 
varır. 

Butipbir tayyarede son- shr 
tem sf'kiz top var ve her biri 
bir atıfJta bir kaç mermi birden 
gönderir. -Bugün bu tayyarelerin daha 
mUkcİnmelleri yapılıyor. Fa· 
kat henUz onlarm srrlarmt ifp 
eclemem. Yalnız 6UDU söyliye
bilirim ki, bunlardan itki, Lor 
dra i'e Edinburg anamda ya· 
pılan tecrilbesinde saatte eoa. 

(Devaım ıs incide) 



R :ESiMLE 
DQnyanın dört bir 

vaıııildan yeni haberler 

... ,... .... ..... ..,.,...r,,. 

.......... do ,..... 

Fen aleminde _qeni hir "ilim dağda 

Deniz diplerinde neler 
Okyanos ilınl pek yeni değil· naenaleyh, Okyanoalar.la)d a

Jaçlann bile hayatlan defterde dlr. Bnyllk kaşifler, aeyahatleri rqtırmalarda blltUn mllleııe.: 
kayıtlıdır. .aaemda Okyanoau da g6rdUk· rin milftereken hareket ebnelr 

Çiftlik lmmmda eiitmen kur. leriDl yaan!Iİar. mUphedele- ri lizmıdır. 
au vardı. Eiitmenler 19 •iu1tot rin1l tesbit etm.itlerdir . .Mesel& C ltte Okyanoe ilminin bugllıı· 
bayramı dolayıaile k8ylerine eft. Macellan geçtiği büyük denizler- kil terakkilerini o konferansta 
mitlerdi. Kayleri uakça olanJar de birçok sondajlar yapmllbr. .kunılaıı mJlletler arası teşekldl-
elnalda b 1mq1

••, Sabah ubab Deniz aularmm mcaklıfl har JU temJn etmiştir. 
kovutlan temisliyorlardı. Bali • tmda ilk mtıtalaa yllrilten, met- Denizlerde arqtmnalar ve 
senin aPÇlı yolunu takip ede • bur 1eyyah Kuk'un arkadaşı ketifler yapmak için ilk defa 
ıek · ilerlerken yol kenarında Fonterdir. Fakat denizin zan • olarak 1902 de en az on bet dev· 
bir ılyah tahta gördilm. Unrin.. nedildiği gibi dipsiz olmadığını letln iştiraki ile bir komey top
IJir harita çizilmif, okla iıaret- 830 )'llmda ilk defa isbat eden lanmıştır. Ondan IOlll'I.. topla· 
ler yapdmıftl. Bir~Jıarp tasviri Uctem ile Kilan FAvard olmur nan komeylerin merkezi Kopen
DldUtu çktı. Bana deWet eden tur. <Jeoen aarm ortaıarma doğ" bağ olmU§tur. Her aene orada 
ıtfitmea, arbdqlannm bayra • ra &frçot mUhlm seyahatlar bir meclis toplanır. Umumi 
IDll1 ilk aGnOnil burada kutla. Y.pılDllfbr. Bunlar için bliyilk menfaat meseleleri therinde 
4Sddarmı, bu harita ve plinla maaraf1ara katlamlml§tır. Okya mllzakere ve mUnakaplar olur. 
'bUytık kurtuluı Avapı g&ter. noa ilmine dört elle sanlan Mo- Bu konseyde, muhtelif denlz-
41llbd. aJDi menu 6.ıeriııe ar. nako pnmal Alber olmuttur. LA· lerde, mmtakalarda tetebhulaı
Jradaflarm pmdf köylerde kon • kin Alber bUtun mevcudiyeti· da bulunmak bere birçok komJ· 
feramlar verdiklerini anlattı. nf bu Dme hasrettiği ve bilytlk te1fJr turuım111, mmtakalar par 

Biru ilerde talebe tarafından terakkiler kaydetUğihalde Ok • Jaeılmıltır: AJrdenfı mlllletlera
ietıb temeDerl JraaJnnt, civar. JUI08 ilmlnf nazari mahiyetin • ruı ilmi taJıarri,at komlsyOD1J, 
lan buuda atıJarak tedarilr • - den bir tllrHl kurtaramamıttn'. ŞimaU Amerika balıkçılık tor 
1Dmft n tapnmq tq Jllmlan Ba Wm tatbik l&huma çıkanla Beyi, milletleraruf btlyllk Ok"' 
IDlaaı lair '8111 bllt•cm ık· mım!fbr. yanoe kODl8yi, tbero-Amerlbll 
itim. Yanında bir muallim m ~ mt1tehwndan için komJtesl glbl. • 
Dlmü Gsere plim. harita taıe. unutulmam&BJ llzmıgelen, hattl bml çal1'Jl"ılırm programım 
ı.e v. Qretmenled tarafmdan llmha tarih bqlangıcı addedil- bll baUett11bnJs milletlerarul 
lauırlammş sene onlar ftaltaSL mMI leabeden J'I) 1899 Jlhdır. arpn•smı• tespit eder. l'akat 
.. J&pdmüta olan bir clenbane. lnkl -bu tuibte fatokholm'de icra '9Ultalan mue,e c1ahll 
~apıcdar, dWcerler, marangos. bir konferau toph •br· Bu her mem1ekettn uhdesine t.ndl 
Jar Qretmeulerlnla yardımDe tonferwta tlcaret pmllerinln edDmltth'· Bu tefekkllle. dahD 
aanıı bir imtihan ıeprecekler. lnktl'ifr, ve ba gemflerle yapı- olan ,memlebtlerde ~ lt1er' 

Bu itler mektebin koltuk elen lacak tetkiklerin bu yal lhnin l JaPlbr~ Sa .... •!•al o1acU 
lerldlr ft daha çok tatil A!Mtb Jerlememlncle bOyOk fayda)an O- llboratUftrlar ,.... ........ 
lannda ıartUen iflerdendlr. lacaiı tetkik ve tesblt edllmlf- • dell. -- da b&llllt•:z.

tlr. l'ab.t 'ftrllan netice gene ıa IAborabnularmda blr9* t-
MARANOOZLARIN 111 olm'Qftur: Okyanoe ilmi o la f8belerine iii11U1Up ........ 

DERSANESINDE kadar genfftlr ki. bununla ,al- _... ~. BaJarna J.sdlri 
Den llad p1m.._ leften 1• DDI bir tek mllletln utrqmuı c1mls lllolojlal, IJ bn ~ .. 

llln alarak marancoaıarm. dUL ve bana Jl11k old1llu dereeecle td* ....... mlltaJllk ~ 
prlerin denanesille ckdim. ..Jlr bqarmuı mtlmJdln dejlldlr. BI- ..... llalwamrlar. 
pup &ıJeriade &ılWded mutta- ·-
.ı çalıfıror, readcliJw, deliyor, 
IAçUyor, biçiyordu. Bu arupun. 
•lftmeal, JdSy aıretmen okulu 
talebelli mi, -.um oldafuna 
91SeaM>fllm Jle111el .. arala• 
ımda a,.n etmek bWI dellL ... 
• Beni ............ &ibi .itle
.. balaJorlardı. s.,.ı • ide. 
ta vecdJslDdeydL OruMla iti lılt. 
91i1 1* •.t.ltm -""'tıee• ........................ 
mı kon 'an ,...,......,, •· 
.......... ,."ıılaklımdL. 
........... o .......... 
.. ... .. ,, •• rlals .. - ...... •dma .. ,...... ..,...... 
lıldrlp ..... ., .... .. ... . 
iebltlDWlılDdeılalfllı ....... .. ~ ' · , ~ .................... .. .,.. .. ,. 
~ fi-.~,.,. .. , . 

, 
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VOCUT G0ZELL1<i1 

1 - Boyunuz 1.85 ten uzun 
değil mi, vücudUnüz ahenkli 
mi? 

2 - Vücutça hiçbir kusuru· 
nuz yok mu? 

3 - Sıkletiniz 70 kilodan az 
mı? 

4 - Serbest ve güzel yürü-
yebiliyor musunuz? 

5 - Yüzünüz güzel mi? 
6 - Fotoğrafa gelir mi? 
7 - Çehreniz daha ziyade yu· 

vıµ-lağa yakın mı? 

8 - Gözleriniz iri mi? 
9 - Yoksa çukurda mı? 
10 - Yahut birbirinden ~ok 

uzakta mı? 
11 - Alnınız ne pek geniş, ne 

pek dar değil mi? 
12 - Saçlarınız şakaklarmr 

za kadar iniyor mu? 
13 - Kulaklarınızın biçimi 

güzel mi? 
14 - Burnunuzun biçimi gü

zel mi? 

Ylldız 
51 

olmanın 
şarfl · 

_.. .................................... __.. .......................... -.. ---.... ._ 

Sinema artisti olmaya hevesli binlerce kız 
dünyanın birçok memleketlerinde hayal kur
makla meşgul. Bunların her gün yüzlercesi de 
Holivutta imtihanlar geçiriyor. Fakat, yıldız ol
mak için kendilerine sorulan suallerle, tabi tu
tuldukları imtihanları ancak o zaman öğreni
yorlar. Bu sualleri daha evvelden bilseler, yıl· 
dız olmak için kendilerinden ne gibi şartlar İs· 
teneceğinden haberleri olsa Holivuda kadar 11 1 

zahmet ederler miydi? 
Nihayet Amerikan sinema müdürleri, bü

tün dünyada, artist olmaya niyet edenlerin ma
lfunatı olsun diye, yıldız olmak için istenilen 
şartları bir liste halinde hazırlamışlardır. Biz 
de bu şartları okuyucularımıza bildiriyoruz: 

._.. ............ -... .. -....... _. _____ ........ -··-·············· ·················-
15 - Yoksa fazlaca büyük 
•• ? mu. 
16 - Ağzınızın, dudaklarını· 

zm çizgileri muntazam mı? 
17 - Gülerken dişleriniz gö· 

rünüyor mu? 
18 - Dişlerin!.z dün ve mun· 

tazam mı? 
19 - Çeneniz çok geniş veya 

çok ince mi? (erkek). 
20 - Çeneniz tabü bir şekil

de mi? Yoksa çok mu ilerde ve
ya geride? (kadmrn). 

21 - Çehrenizin yandan gö· 
rünüşü güzel mi? 

22 - Elleriniz güzel mi? (ka 
dınlara). 

24 - İyi oturur musunuz? 
25 - Güzel hareketleriniz 

var mı? 

ŞAHSiYET 

26 - ~olayca arkadaş edini· 
lir misiniz? . 

27 - Arkadaşlarınız arka • 
daş olarak devam ederler mi? 

28 - Erkeklerin hoşuna gi· 
diyor musunuz? (Kadınlara) 

29 - Kadınların hoşuna gidi· 
yor musunuz? (erkeklere). 

30 - Tahsil ve terbiyeniz i· 
yi midir? 

31 - Bilgili misiniz? 
32 - Çok seyahat ettiniz mi? 
33 - İşiniz icabı ~ok kimse· 

!erle temasa geçtiniz mi? 
34 - Bir kalabalık içinde 

bulunduğunuz zaman sizi diğer 
!erinden derhal ayırdettiren bir 
hususiyctiniz var mı? 

SANATKARLIK 

35 - Zeki misiniz? 
36 - Söylenileni derhal an· 

lar mısınız? 

37 - Hatıranız kuvvetli mi"' 
d~? ~ 

38 - Konuşmanız iyi anlaıır .. 
lır mı? ! 

39 - Kendinize mahsus bir 
ti veniz var mıdır ? 

40 - Sesiniz güzel mi? 
41 - İstenildiği şekle girebi• 

lir misiniz? 1 
42 - Derhal heyecan duyar 

mısınız? 

43 - Duyduğunuzu kolayca: 
ifade edebilir ve karşınızdakine 
heyecan verebilir mlsiniz? 

44 - Başını1..dan hiçbir facia. 
geçti mi ? 

45 - Tiyatro sanatında hi~ 
tecrübeniz var mı? · 

46 - Ona yakın bir mesler 
te ~alıştınız mı? ! 

47 - Şarkı söyler misiniz?. 1 
48 - Dans eder misiniz ? ·\ 
49 - Sahne dansında tecrü• 

beniz var mı? 
50 - Sporla uğraşır mısınız!. 
51 - Hiçbir film tecrül>Csi 

yaptınız mı? 

Bu suallerin hangisine müs
bet cevap veriyorsanız 2 yazın 
ve sonra hepsini cemedin. 

Eğer netice 100 çıkarsa mU'" 
kemmel bir artist olabilirSini• 
demektir. 

Yekfın 80 den yukarı çıkarsa: 
yine artist olmağa istidadırus 
var sayılır. Hatta 50 den yu
karı olursa bile yine ümit ede
bilirsiniz. Fakat ondan aşağısı 
sizde artistliğe hiç bir istidat 
yok demektir. 

Şunu da hatırlatalım ki. bir 
stüdyoda. bu suallere tabi tutu• 
lan 15 bin kişiden ancak 300 tİ 
müsbet cevap verebilmiştir. 

Bir yıldız 
milletini arıyor 
Vatansız kadının 

hayatı yeni bir filme 
vesile o1du 

H olivuddaki yıldızlardan ,biri 
bugün hangi memleketin tabii. 
yetinde olduğunu §aşırmış bir 
:Yaziyette bulunuyor. 

Matmazel Sigrid Güri: 
- Ben, Amerikada, Bruklin. 

ae 'doğdum, diyor. Binaenaleyh 
~merikalıyım.. .... 

Fakat, pasaport almak için 
müracaat ettiği Amerikan hü"kQ. 
IDCti şu cevabı veriyor: 

- Bruklinde doğmuşsunuz a
lna, a:ıamz babanız Norveçli. 
S izin de Norveç tabiiyetinde ol. 
111anız lazım. 'Çünkü ... 

işte asıl mesele burada başla. 
maktadır: 

Ameriko.n kanunlarına göre, 
~merika topraklarında 'doğan 
her çocuk, Amerikalı sayılır ve 
tabiiyeti bu suretle kaydedilir. 
~inaenaleyh, Sigrid Güri de A
mcılkacla doğmuştur. Amerikan 
tabiiyetind.: olması lazımdır. 

Fakat, ~imdiye kadar unutul• 
mu~ diğer bir anlaşmayı hatır • 
layan pasaport memurları buna 
itiraz ediyorlar. Diyorlar ki: 

- Anası, babası Norveçli o -
lan Sigrid Güri, Amerikada doğ
ınuş olmasına rağmen, bizim ta
b iiyetimizde sayılamaz, çünkU 
l sveç, Norveç hükQmetleri ile 
~merika 'Birleşik devletleri ara. 
ımda 1871 de _yapılmış olan bir 
~anlaşma vardır: Buna göre, "A. 
merikan topraklarında doğanla

rın Amerikalı sayılacağı hakkın

Claki kanun, İsveç ve Norveçliler 
hakkında tatbik edilmiyecektir, 

n·rıııenaleyh, Norveçli ana ve 
babadan Amerika topraklarında 
C:lünyaya gelen _çocukların Nor"' 

veç tabiiyetinde olmaları lazım 

g~lmektedir. 

O zaman Holivud yıldızı Nor. 
veç konsc.ılosuna müracaat celi -
yor~ ondan pasaport istiyor. Fa
kat o <la menfi cevap veri. 
yor: 

- 1871 muahedesi çok::an 
eskimiştir. Ve meriy.et mevkiln. 
den kalkmıştır. Siz bu muahe· 
deden .çok sonra Amerikada 
doğmuşsunuz ve Norveç tabii • 
yetine esasen yazılmamışsınız, 

Binaenaleyh, Amerikan tabiiye .. 
tinde olmanız lazımdır. 

İki hilkQmet arasında şaşırıp 

kalan artist, bundan &onra bir 
avukat tutuyor ve meseleyi ona 
havale ediyor. Avukat mahkeme 
dosyalarını kanştınyor ve bun -
dan evvel ayni şekilde iki hadi· 
&e daha geçtiğini buluyor. Fa " 
kat, bu hadiselerden birinde, 
Amerikada doğan bir Norveçli 
Amerikan tabiiyetinde sayılmış .. 
tır. Birinde de Norveç tabiiyc. 
tinde olduğu kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, avukatın da da .. 
yanacağı delil ile · mahkemenin 
dayanacağı delil yine karşılıklı· 
dır. 

Ş!mdi vaziyeti bir taraftan 
mah!eme erkaru ve hükumetler. 
n:ıünaka~a ve müzakere ediyor "' 
lar; bir taraftan da bir sinema 
şirketi bundan bir film çıkarma. 
ya çalıı:ıror. 

Sigrid Gürinin başına gelen 
bu hadise, sinemacıları çok ala· 
kadar etmiş ve senaryo muharrir 
leri derhal kaleme sarılarak 
gü z\!l bir film mevzuu yazmış

lardır. 

Bunlardan bir tanesi beğeni!. 
miş ve derhal çevrilmesi için 
hazırlıklara girişilmi~tir. 

Hadisenin böyle bir film çev~ 
rilmesine fırsat vermesi .de ar'.. 
tisti şimdilik meseleyi bir kena· 
ra bırakmaya sevketmiştir. Çün
kü Sigrid Güri Avrupaya bir 
İngiliz sinema şirketinin daveti 
üzerine gitmek istemişti. Lon
draya gidecek ve oradan Uzak 
Şarkta bir film çevirmek için gi· 
decekti. 
· F~at Holivudda, onun mace· 

rasından bir film çevirmeye ka~ 
rar veren sinema şirketi, bu nlın. 
de başrolü ~izzat Sigrid Güriyc 
vermeyi muvafık bulmuş ve 
artist 'de, bunun üzerine, ingil • 
tereye gitmekten vazgeçmiştir. 

"Vatansız kadın,, ismini taşt-

yacı?k olan filmin çekilmesine 
yakında başlanılacaktır. 
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