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l Bu kupondan yedisini blrlk-I 
! tiren okuyucumuz KURUN doi 
! toruna kendini paraıu muaye -
S ne ettirebilir. 
i (Taf sfldt yarınki sayımızda) .................................................. 
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Çinde Dahili .Harp Başladı! 
1 A f i ş a ıİ 

Cenup kuvvetleri taarruz etti. Mer- Yaygarasının son akisleri 

~,ı.:~zi hüntimet de hüc~:a geçti Valinin resmi beyanatını 
Dünya siyasasına 1 iıavesiıe berabe-;-f nasıl karşıladılar? 
toplu bir bakış ı ! KUR UN IAçık Söz bu beyanatı neşretmedi/ - Ak

'.şam işin mahiyetini gösteren fıkraları 
almıyor!- Cumhuriyet'in dün hassasiyetle 
yapıldığını söyleyip durduğu tetkikler 

bugün hoşuna gitmemiş/ 

Boğazlar konleranaı: 

Montreux'de toplanacak boğazlar 
konforanııı artık çok yaklaştı. Onun için 
bu konferansla alakalı olan memleket -
;~ _kend~- delegele:ini tayin etmektedir. 

ZJ.nl Turk heyetı de Dış işleri Bakanı 
'l'cvfik Rüştü Arasın başkanlığı altı:ı • 
da olarak bugünlerde Ankaradan ha -
tcket edecektir. 

~ I 
8 .. 

• U. g. U. D 

24 . 
S.A.Y.I.F.A 

TUrkiyenin maksadı Akdenizdcki -
harp tehdidi vaziyeti karşısında gafil 
•Ylanrnamak için Lausanne muahedesi 
lllUcibince askerlikten tecrit edilmiş o -
~n bogazlan tahkim etmektir; vaktilc 

Ayn ve parasız bir mec
mua halindeki ilavemizi 
müvezzilerden isteyiniz 

aı.ısan:ıe'da boğazlar rejimini imza e -
den devletlerin çoğu da Türkiyenin bu 
arzusundaki hakkını teslim etmiştir. Şu 
halde şimdi esas itibarile devletler a -
tasında kabul edilmekte bulunan bir 
lnaksadın tatbikatına ait formülleri ha
~ırlaınak vazifesi vardır. işte Montreux 
0nferansınm yapacağı it budur. . 

M 'Yal:uz dikkate değer bir cihet var: 
• 

0 ntreux konferansı huiranın yirmi 
tkisinde toplanıyor. Milletl~r cemiyeti 
assarnblesı ae :hazıranxn otuzunCfa Ce • 
ncvredc toplanacaktır. Boğazlar rejimi
~~ ait müzakerelerin böyle bir hafta 
ıçınde olup bitmesine ihtimal verile • 
~ez. Bunu:ı için assamblenin otuz ha -
~ıranda toplanmasını vesile tutarak ilk 
lÇtinıalardan sonra Montreux konferan
~·n·r geri bırakmak istiyecekler buluna

lc~ır. :r~. bö~l.e bir teklif z~hirde ma • 
1 gorunebılır. Fakat hakıkatte böyle 

Nankin hükumeti başkumandanı 
Şang Kay Şelc 

Şanghay, 12 (A.A.) - Kvangsi'run Bir Yunan gazetesi 
Şanghaydaki mümessili, Kvangsi kuv- d• · 
vetlerinin Nankin kuvvetleri ile müsa- ıyor kı: 
deme etmiş olduklannı bildiren bir Türkiye T rakya'ya 
telgraf almıştır. 

Hankov, 12 (A.A.) - Bir Çin men Dö f .. el 
bama göre Hençov'un cenubunda mu- r gun e 
haaamat başlamıştır. Hüklln:ıet kuv- 500 OQQ k 
vetlerini Leyangı: işgal etmiş olduk- ' as er 
ları söylenmektedir. Cenup kuvvetle- t ) b• ı• 
rinin de Leyang ile Çançov arasına op aya ı ır 
çekilmiş oldukları rivayet edilmekte- ı;... , ./. }ı t • • 
dir. n..on, erans ege ımız 
MERKEZi HOKüMET DE HARE- garın şehrim izde 

KETE GEÇI'İ b kl . 
Hruıkov, 12 (A.A.) - Merkezi hU- e enıyor 

kfımetin bütün kuvvetlerini Çanşaya Atinada çıkan "Ellinikon Mellon,, 
doğru çekmeğe devam edecek yerde gazetesi Boğazlara dair yazdığı bir 
bir takım kıtaatı cenuba doğru sevket makalede Türkiyenin Boğazları tah
mekle Kantondan daha evvel hareke- kim etmek istemesinin taınamile te
te geçmeğe a.n1 surette karar vermiş dafii bir tedbir olduğunu, bu tedbirin 
olduğu tahmin edilmektedir. Yunanistana. faydalı olacağını kaydet 

tikten sonra şöyle diyor: 
"Türk ve Yunan hudutlarına bir 

Dün valinin resmi beyanatını Ku.l 
run'a koyarken "bunu okuduktan 
sonra, menfaat ve rekabet ihtiraı:la
rile pusudan Vakıt müessesesine sa]. 

dıranlar acaba utanacaklar mı?,, 
demiştik. Buna hemen bir ''heyhat!,, 
ekleyişimiz meğer ne kadar yerinde 
imiş!.. 

"Belediye afişaj işleri memur. 
luğu ünvanı resmisi altında ça. 
hşıldığı yollu foyası meyda. 
na ç.:kmış iftira artıkJarile iki sü. 
tun yer dolduranlar hükumetin 
verdiği bu beyanatı almamış, öğ

renmemişten gelmişler, kanunun ve 
meslek ahlakının kendilerine em
rettiği bu vazifeye yüz çevirmişler. 

dir. Yani Açık Söz gazetesi günler. 
dir yazdıklarının okurlarına aksini 
kat'i ve resmi bir dille söy1iyecek o
lan bu beyanatı koymaya cesaret e. 
dememi;ttir. 

Cesaret edememekte kalsa neyse 
ne? .. Gene bir anlayış zerre.si ifade 
eder. Fakat bugün ister misiniz şöy. 
le bir martavaUa başlasın: 

Evvelki gün geç vakit valinin be
yanatını aldık. içinde matbuat kanu. 
nunun filan maddesi mucibince koy. 
malısınız denmiyordu. Yazımız da çok 
tu, koyamadık. Oteki arkadaşlarımız 

da aynen çıktı, "okunduğu kadar,, da 
okundu, şimdi biz burada cernplan. 
nı \'erelim: Bu beyanat ... ilh.) 

Ve papağan gibi kendine belletL 
leni kekeliyen satırlar. 

Zavallı mürettipler siz 

!le inanmadığınız satırlar 

mahkumsnnuzdur. 

ne boş, 

dizmeye 

Z2vallr Açık Söz karileri, siıin 
doğru ve iyi bir şe) araylp bulmak 
için gösterdiğiniz hüsnü zan ve 
sabır "e tahammülle bakınız, ne ağır 
surette oynanmaktadır? 

Akşam, "tarife harkinde tahsilat 
yapılmadığı yolundaki ifadeyi teba. 
rüz ettirirken, kin: bilir hangi dil.. 
şünce ile beyanatın ehemmiyetli bir 
kaç parçasını ttz geçmiş! Bu parça. 
lar bugünkü müteahhidin mukave.le. 
· f edilen Anadolu Ajansı muka. 

velesinin ayni olduıfunu söylüyor L 
lan resmi, afişaj ücreti denen para
ların ayrı ayn iki kanuna da)andr. 
ğını ~öyliyerck, b•ınlarm bir elden 
ve mü~ahhide tahc;iJ ettirilmesinde 
mükellefe kolaylık gösterilmesi fik. 
rinin de müessir olduğunu anlatıyor. 
du. Ondan sonra diyordu ki: 

(Sonu Sa. S SiL 1) 

b
bir tehir fikri asla doğru değildir. Zira 
o~ 

gazlar konferansının mevzuu ile 
~~~~~~-L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

ta ar ruz olduğu takdirde Türkiye dört , Atatürk 
Prağ'dan Ankara'ya kadar assarnbl · b' "b' . enı:ı mevzuu tamamen ırı ı • 

~nden ayrı meseleJerdir. Bir taraftan 
.enevrede Milletler Cemiyeti assamble-

81 toplanıp müzakereler yapabilir, icap 
:derse bir taraftan da Montreux'de bo
&aılar konferansı müzakerelerine de -
"arn edebilir. (Montreux) ile (Cenev -
~c)~ arası bir kaç saatlik bir mesafe ol • 
.ugundan konfera:ısın mesaisi iyi tan

;ırn edilirse muhtelif memleket delege
feri isterlerse ayni zamanda her iki kon
crans[ takip edebilir. 

ASIM US 

Leh, Bu,gar ve Iran elçi
ler lnİ kabul ettiler 

Ankara, 12 (A.A.) - Polonya bü. 
yük elçisi Bay Michel Sokolnicki sa. 
at 16 da Bulgaristan elçisi Bay Teo. 
dor Hristof da saat 17 de Çq.nkayaya 
gideıek cumurreisi Atatürke itimat. 
namelerin! takdim etmişlerdir. 

Atatürk saat 18 de de Iran büyük 
elçisi Halil Fahimiyi hususi olarak 
kabul etmiştir. 

Iran büyi.ik elçisi cumurreisine S. 
M. lran Şehinşahının el yazısı ile bir 

(Sonu Sa. 5 Sil !) mektubunu vermiştir . 
..._____~--........_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tayyare piyangosunda kazananlar 

gün içinde Trakyaya 500.000 kişilik 
bir kuvvet toplar ve Yunanistanm Şi
mali Şarki hudutlarını müdafaa ede· 
bilir.,, 
KONFERANSA GiDECEK OLAN 

HEYETlıUIZ 

Haziranın 22 sinde İsviçrede, Mont
rewc şehrinde toplanacak olan Boğaz
lar konf eransma gidecek heyeti
ıniz ayın 20 sinde memleketimizden 
hareket edeceklerdir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras'ın başkanlığı altında olan heyet 
arasında erkanıharbiye asbaşkanı Ge
neral Asım, hariciye vekaleti hukuk 
müşaviri Ziya, İktisat vekaleti deniz 
ve hava müsteşarı Sadullah, Sıhhat 

vekaleti hıfzıssıhha umum müdürü 
Asım İsmail. heyet genel sekreteri 
olarak hariciye umum rnüdi.irlerinden 
Cevat ve muhtelif rütbeden 7 zabit de 
bulunmaktadır. Heyet 41 kişiden mü
rekkep olacaktır. 

Heyetin yarın şehrimize gelmesi 
bekl('nmektedir. 

Kamutay 
Yaz tatiline girdi 

(Yazısı 2 inci Sayı/ada) 

Salbaa e•rlade 70 
milyon kişi varı 

Balkan Antantı Basın Birliği konferan
sını açarken Roman,1Ja Dış işleri bakanı

• nın söylediği heyecanlı sözler 

Biikreşin ana caddelerinden biri 

r,, ....... ___ ~zö-"BU.Hii'""'Ciiiii:trt·e~i·""""·"·"""'"'"""'""'"l 
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~~ ~,_ 30 bin liralık ikr"1niyeyi kazanan talihlilerden valiniJ Bu tarih iyice hatmnızda kalsın. Çünkü o gün ' 1 

l>QYi~ B."'k~eple vali konağının kapıcııı B. Seyfi ( i~~ndiler) ,~ bütün OkUyUCUlarımız için hazırladığımız ... \ 
~'Ad;en1Glden paralarını alıyorlar. Solcla: 8. Sedat, Sagda: Ba-ı ' ' 

a:e. (Y auı 3 üncü aayıfamuxla) .. ıııııı111_. .......... ....._,,1111111ıılffMflllıııtfl"ttl .............. "J111'11tt111ııt11t11tttt11..........,....ıı11ı11ıııııuııııııtmı111uııı11111111uı11"11111111ıuıııu111/'''111111uıııııııuuııı11ıı11111ı11ıı1111111ııı111ıı1111rttıııt11111ııııııı 



Prag'dan Ankara'ya kadar 

Sulhun enırinde 20 
nıilyon kişi var! 

• 
BaJkan Antantı Basın Birliii konferansını açarken Romanya Dıı iı1eri 

bakanının söy!edifi heyecanlı sözler 

Bük1' ışte topı.tan Ballcan antantı l 
ın birliği konfcraı\sı açılmış, ilk 

plantıda. D>manya dış i§leri bakanı 
Tıtwleskc.', Dış işleri bakanlığı müs

... 11cp.n B. Ra1. lulesko, Türkiye elçisi B. 
hl TannÖ'.;Ter, Yunanistaıı elçisi 

Kolae, Yugo.'Slavya elçilik mi\step
B. Aku.moviç, Balkan antantı mem

eketleri basın dUdrtörleri, bu mem
ketler delegeleri ~e Romanya basm 

mümessilleri hazır 'bulunmuşlardır. 

Romanya Dıı \§teri bakanı Titüles
a bu mUnasebetle a&ylediği bir nu

a ~yle demiştir: 
~e kadar mes'ut ve ne derece şa
~ byıt bir tesacUlftür ki, Balkan 

tantı basınını kuracak olan konfe
awamı, ~ KUçük Anı.nt devlet

ri reislerinin hakiki kıymeti ancak 
müstakbel hidieelertn hı1d.pfı ile bl

ecek olan müsmir bir çalışmadan 
nra yeniden buluşmak Uaere sami

int bir surette aynim.alan akabinde 
toplanmaktadırlar. 

Bug\bı niçin bir Balkan antantı 
basm birliği te.,kil ediyoruz? 

Siyasi b}r anlaf}Ina, basm tarafın
dan kabul edilmedikçe, nihayet bir 
hışaat plA.mdır. Asıl inşaat, basmm 
faaliyetile batlıyacaktır. Mütemadi 
1eyir halinde bulunan canlı bir inşaat 
da dllşünülemez. Onun için, baam .mU
mauıilleri, siyasi bir anlafJIDa yapan
Jarm hakiki iJ arkadnşıdırlar. 

~L VE SAGLAM BİR ANLAŞMA 
Sizlere §unu söylemek jgterim ki 

bu suretle hayat vereceğiniz anlaşma, 

çok güzel bir anlaşmadır ve bu anlaş-ı 
ma güzel olduğu kadar da aajlamdır 

Balkan antantı fikri güzeldir. Çün 
kil bu fikir, başkalarmm hakkına o 
derece hürmet ki Balk~ antantı ia
larmm, bu Azalık ııfatiyle olan hak
lan, henU. ha olmıyanlarmkinden 
fazla değildir. Balkan antantı fikri 
güalclir. Çünkü bu antant, ismi ihti
W ve harp kelimelerile m\lteradif o
lan bir mmtakaya em.niyet ve sUkfuı 
hissi, evvelce ancak karıpklık ve tezat 
bulunan bir yere ahenk mefhumu ge
tirmiştir. Balkan antantı fikri ıüzel
dir. Çllnkil blokumuzun tegekktllilnden 
beri, yeni bir gey kurmue olduğumuz 
hissinı duymuyoruz. Duyduğumuz his, 
biribirlmiz.i nihayet bulduğumuz hı. 
sidir. 

BUı Balkan mıtlletleri, bir tek aile
yiz. Vaktiyle tarihin felaketleri bu a
Ueyl parçalamilJbr. Fakat tfıiıdi her 
gün beraber bulundukça !JUDU mtlp.
hede ediyoruz ki dostluğUD iyDlklerin 
den istifade edeblimek lçlD daha evvel 
itimat telkin etmeleri lbım _gelen ya
bancılarla mllnuebet halinde defiliz, 
mUnasebette bulundutunnm insanlar, 
kendi muhabbet haklarını latlyen 
lcardeşlerhnizdlr. Balkan liri&tlerinl 
bu tam birliği o derece kuvvetlidir kl 
bizim birliğimize hlll dahil olmamış
lara bakbğmın zaman diyorus ki: l&
tediğlntz kadar, kendi menfaatlerini
zin icabı tellkti ettilfnJI yolda ytırü. 
y\lnb, IUJlU blliniJi ki bilim için siz. 
ler de alledensinll. 

Belediyelerin imar 
faaliyetleri ilerliyor 

:;yeni kanun Kamutayda kabul edildi, 
Şükrü Kaya izahatta ~ulundu 
Ankara, 12 (A.A.) - Belediyeler 1 ri, böyle ıcraiti fenniye haricindeki su

UIUlr heyetinin fen itlerine bakmak ve tarla milletdaılan bir takım haıtahlda• 
bu heyete merbut olmak üzere kulla:ıa- ra maruz bırakmayı. kendi ıerefiyle mU
cağr mütehassıs mühendis, mimar, me- tenasip addedemezdi. Onun için bu 
mur ve mültabdeuılerin ücret ve barci- memleketin temia ıuyunu, t,ıvekilimin 
rahlartnın belediyeler bankası kanunu söylediği prensip dahilinde temin edebil 
• aıamnamell m,abiaıce beledi1olere mclr için, enelemirde IU lfiai de aldık • ., 
talrtılacak te.UI bflleltJ"hicn Te • Şükril Kaya bundan IOma yaprlan 
rilmesi hakkımJaki kanunun müzakere - su tesisatları hakkında izahat verdi ve 
ıi esnalmda bir .uaı. kal)llık olmak il- kanun kabul edildi. 
sere iç ifleri bakanı ftikrü Kaya, laele • 
diyelerin programlannda yapılacak çok 
esaslı ve önemli iJler bulunduğunu \'e 
hu itl~ diler memleketlerde bir ısır 
evvel baıanlmı!I olduğunu ifaret ede • 
rk dantıtlr kl: 

Kamutay 
Yaz tatiline girdi 

"Beledi~ler cumuıiydtle beraber A -'"' 12 (T 1 f la) ...! K 
eml k · h h d k" f 1. .rv1aara, e e on amuta7 

m e etin er sa asm a ı aa ıyete b ::- zı- k kabul · .ır,; kan • uıuu m""a ere v• etti.. un-
mUuYI olarak' bir terakki bamleaıne larlı nısnamnindeJd nfaddeleri bltirmi 
PStUer. BWyonunau ld, 1923 den 1927 .ı 

kadar 2--3 • lnd b 1 d" el bulunuyordu. Bundan eonra vertıen bır 
'e aene ıç e . e e ıy e - takrirle Kamutayın her aene topluıtr 
rimfa 2*-30 uneyc 11fac:ak ııler bapr- rilıi 1 1 rin" i -n-n-

ta o an tq ıaan .,..., ·--uue 
dılar. Fakat ondan aonra ı.elen cihan kadar tatil deneaine cirmeal kabul edil 
bullnmı kendilerini fena vuıyette bı • di ve batkan AlbUlhallk Renda ıu .aı:
nktr. ftlerlnl ıBremes, borçlarmı ve· lerile Kamutayı tatil etti: 
r,mez oldular. Bunun tlffrlne belediye B ı.-ı- • ..a-ı- u-1.- i 

U tene ~paCI ,...,,"'°'" UIClllC IC-
let, m8tterek bir l>Jnkı 1rurmalr vui • . • . 
• ..._:-ı *- 1 rin ldılar B il lf nesini ikmal edıyonıs. Tatil mUddetinı 
.-uu wı:er e • ı . u vu e a -LL-tl i-...:..ı..: dil h 1:ı· • 

INJUlll e ıeç l"lJICDUı er ve ep ızı 

tdildL Bucü:ı o kanunun tatbiki saye - aayp ve aevcf De aetımlanm. 
tiade aa,U bOtçeli belediyelerin bu mllt 

terek banblarm• dart milyon lira nak M• JıA •• d f 
cll aennayıleri nrdır. Bu nakitle be • ) 1 mU 8 88mJZ3 
ledJye banblı nvelt belediyelerin dU,- E9 '- /.4 lı • 
müt 1ibi görünen itibanru doğruİtmaya r efJICa ud.e ta 81 saltan 
~alıf&caır, kendilerine iırruatta bwuna - 7,500,000 Li,a agrıldı 

Balkan Antantı sağlamdır, çUnkU 
KUçUk Antant gibi antantımız da ken
di menfaatlerinin aiyuetbıi gütmek
tedir. Milli menfaatlerimizin esiri ol
makla beraber, mukabilinde hiç bir 
kimsenin de emri altmda değiliz. Biz, 
istimwıuı bütün büyük devletlerin, 
Franaanm, ln&ilterenlıı. İtalyanın. Al 
manyanm, Sovyetler birliğinin ve di
ğerlerinin doetluğunu istiyoruz. Bu 
devletlerin t.eker teker hepsine karşı, 
kendileriyle bant ve dostluk içinde 
yqamak hakkmdaki 1amimt arzumu
zun mUsbet delillerini vermeğe hazı

rız. Fakat buna mukabil, bu devletle
rin hiç blriıılne karşı, hatti bütün bü
yük devletlerin heyeti umumiyesine 
karşı, devletler arasındaki müsavat 
prensibinden, yani kendi kendimizin 
Amiri olmak hakkından feds.klrhk Y•
pamayız. Ve bizim karşımızda bizim 
tasvibimiz olmadan almacak hiç bir 
karan hiçbir zaman kabul etmemeğe 
karar vvmi!J bulunuyorm. 

;Bqka başka çerçeveler içinde, kU.
çUk antant ve Balkan antantı, ayni 
hedetl ıtıtmektedlrler. Bu iki antan
qn. üatUate ıelmeaile Pragdan Ankara 
ya kadar ıulhun emrinde 70 milyon 
müdafi ftl'dır. 

Fakat bbler, sulhu sevmekle bera
ber, körUklSrllne sulhçu da c!eğiliz. Şu
nu da billyorus ki s\llhu idame ettir
mek ic;in, harbe hazırlanmaktan ve 
!Uzumu anında harp yapmaktan kor
kumuz yoktur diyebilmekten daha e
min bir çare yoktur. 

C. H. P. Kamutay 
Grupunda. 

l.taıaı 
Boğazlar konferanaının 

toplantı tarihini 
bildirdi 

Aabra, 12 (A.A.) - C. H. Parti. 
si kamutay srupu 1dare heyeti baş. 

kubjından: 

C H. PartW kamutay l'rDPU hu
rin ltleden enet Dr. <Amal Tunea. 
nm hqkanhflnda toplandı. 

B:ışbakan bmet JnUnU bofazlar 
konfuansının 22 haziranda Mon. 
treux şehrinde toplanacafını partiye 
bil dlrmlştir. 

Avam kamarasında 
"Manzaraların 

1• • ' en e ımı.,, 
Müstemlekeler Bakanı 

istifa etti ve ayrıldı 
Londra, 12 (A.A.) - Eski mUs. 

teml~klt nazın Bay Tltomuın avam 
kamarumdakf llOll nutku ancak bir 
ka~ dakika devam etmlıttr. 

Thomas, tekrar 1erfne oturduğu 
zaman gözleri yaşla dolmuıtu. 

Sir Alfred Buttun da istifa etmit 
olduğu kamaraya bildirildikten son
ra Bay Baldvin ayağa kalkmıştır. 
Başvekil tahkikat mahkemesinin faa. 
liyeti lulkkında lsahat nrıalş n şöy. 

le demiştir: 
Şimdi t.emap ıtmi, oldatumuz 

manzara avam kamarasmın şahit ol. 
dutu manzaraların en ellmidir. 

ANKARA DAN 
Yüksek mektep v lise 

mezunlarının as erlikleri 
Kanunun bir maddesindeki liste dcfiıtirildi 

Ankara, 12 (Telefonla) - Kamu -\ 
tayın bucUnkU toplantıamda müzakere 
olunan kanun layihaiına göre Türkkuşuı 
mezunlarından ihtiyat subayı yetifti -
rilebilıcıktir. 

İhtiyat subayları her sene bir •1 
pilot usuıu yapacaklardır. 

2745 ıaJılı kanunun birinci ınadde
sindeki cedvelde ıu değitiklikler yapıl· 
mııtır: 

"Lise ve aluadilleri mealek mektep • 
leri, yüksek deniz ticaret mektebi ve 
Universiteden maun olup da aaker! eh 

llyetnaınesi olıruyanlar 18, tam d~ 
U.elerden mesun olup da yatnıs oıt' 
mektep ehliyetnameleri olanlar 16, -
devreli lise ve orta mektep ehliye~ • 
meti olanlar U, yülqck mekteplerle ,. 

sek deniz ticaret mektebi ve Onfverttl' 
muuiılınndan ukcri yilkaclr ehliyet ' 

nameli olanlar n muunlarile tiıd " 
veraite ve yülnek melrtep mes~ 
dan yüksek yelken USU!" ıörtrd 
brcvesini alanlar 12 ay hizmet c6rCC• 
lerdir. 

• 
Küttür kadroları 

genııl~tiidı 

~ lstanbul telef on ıdarııı 

Ankara, 12 (Telefonla) - BucUn 
mevcut bulunan 18 ikmal okulunun or-

ta okula çevrilmeli killtUr bakanhpca 
kararlattınlmlf tır. 

Bundan b~ ~517 aa,m bıiuna 
ballı cedvelde ıi.terile:ı 79 Otta okul 
direktörlUIU kadroau dobana, lile, oı • 
ta ve muallim okullan direktlrlerlle mu 
avinlerlnin aayıaı da, 132 fulalqtın • 
tarak, 141 e çıkanbmftır. 

Bu aene açılacak dört orta oJNlla 165 
ıube için yeniden 500 muallim alına • 
caktır. 

Camur Baıkanlık 
orkestrası kadrosu 

Ankara, 12 (Telefonla) - Cumur 
başkanlıiı filarmonik orkeatraamın kad 
roıu bir 1ef, iki muavin, 90 orkestra 
Uyeai, 1 kltip, 1 lrUtilpbane. memuru r• 
larak teebit edilmJıtlr. 

Orkestra Uyeleri, çalacakJan sazla
rın orkestradaki mevlrilerile blribirle • 
rine nazaran güçlük derecelerine g8re 
Uç ayn maaı kategorisine aynhmf n 
terfllerl kıdemlerile beraber g6stete .. 
cekterl ehtlyet dereceslne baflantmttır. 

ilk me ·tep!erde 
On llç muallim 9eniden 
kıdem zammı göıdü 

ttk okul öğretmenlerinden on 
tlçU bu yıl yeniden kıdem zammı gör· 
mUşlerdir. 

Zam gören öğretmenler şunlard1I': 
Usktıdar 30 uncu okuldan Nezihe, 

Istanbul ·64 üncll okuldan F.mine, Be· 
yoğlu 31 inci okuldan Huriye, Silivri 
okulunda HA.mit, Kadıköy 11 inci o
kuldan Iamail Dundar, İatanbul 12 in
ci okuldıtn Mustafa, Betiktaş 15 inci 
okuldan Fatma, lstanbul 12 inci okul· 
dan Kerime, Kadıköy 12 inci okuldnn 
Kilbeccel, BUyük Ç'.ekmece merkez o. 
kulundan Nahit, Kadıköy 9 uncu okul 
dan Hasan Halit. Bakırköy okutun 
dan Osman Nihat, İstanbul 15 inci 
okuldan Fatma. 

Kırık numara nlrnca •• 
Dün lstikli.l lisesinde • çirkin bir 

hAdise otınuıtur: 

kadı osu 
Ankara, 12 (Tlefonla) - fatan~ 

telefon idaresi tqlriltt lra.-ıunu li~ 
KamutaJUl ıelecek toplutıllllda aıO -
sakueye konulacaktır. 

1936 maU yıh içinde bu ~-~ 
ledilecek muflı memurlann ~ 
temin etmek için poeta. telanf n _.ti' 
fon. umum mUdUrliliO 916 btltçeeipe "
lenen 1'yiha lle on kitilik muth motJ'f11. 
kadrosu kabul edilmiftir. 

Bu kadroya CÖl'e müdüre 90, 111UI • 
• 1&""' vinine 80, santrallar ve !lebeke Ansır'!"' 

rlle muhasebeciye yetmiter, lfletmı t 
mirine SS, muhaaebci mua'llnile ~ 
me Amirine kırk beter, zat ve yut "i 
ri Amirine 40, ayniyat muhaslblne 
lira maaı verilecektir. • 
Fa:zla teıefon ücretler• 

Beledigeqe r111riltli 
Ankara, 12 (Telefonla) - t~ 

telefon tirketlcri abonelerinden fasla~ 
mıı olduiu mükaleme Ucretleri ~ 
nin Haseki ve Cerrahpap haıtall el 
inpatma yardım olaralr fstanbaJ bel 

1 
yeslne verllmeslne dair o1an lranun _'! 
yınası buılln Kamutayda kalJ:ul 'c;' 
rııi§flr. n 

~ 

Pazar ruhsatiyesi 
Berberlerin dileli lcai,1 

~dilmiqecelc mı? ,_, 
Berberler pazar n,ıhsatiyesüılJl 

yadelqmeei üzerine belediye~-~~ 
caatta bulunarak bu remnlıı ~ 
sini tstemitlerdlr. Bu mU.raeaat ~ 
encllmence tetkike bql~:.-~ 
cak aallbiyetll bir zatııı lll>y .. ~ 
gare pazar nıhaatlyeei yeni emlP td.
metlerlne göre almmaktadlr. SU :J. 
barla berberİerln indirme teklifi ~ 
edilmiyecek gibidir. 

Gümrük binası 

~lekfrik tesıaaıil, bliqf) 
b11 ontre110 halin• 

qeı;, iliqor 
Liman idaresi tstanbul ~ 

dan memlekete girecek qya.yı ..,_ ~ 
pıdan sokmak için bUtln ltb 

- ... '*çatı altında ..:::J 
cak mi .prepolar vUcud& 
kanl' .,... Bu antNpo1arl ~..il 
ilk glmrlk bq mtldlrltlil U. ....-:t 
faa bq mtıctOrlottı. lthalltw -~ 

barlcsl'9 sQmrllderl 
cloku ...,.ıı aabarmm " . • ~ 
pomtüt .... ln bulunduiu Slr~ 
l2aıilllDIM kadar UIU&D ~~ 
tetld1 edllckUr. Bu binada b '# 
stımrUk idareleri Km1Jen çml1I , 
tmı h&DJD& ttfm&CÜ ... bin& il 

cak ve icap edene onlara hesabı cari a
~caktır. 

Kamutayda kabul edil~i~ini yazdı
ğımız 25,780,000 liralık fevkal4de tah
ıiatın 7.520.000 llruı mllU. müdafaa 

Orta kısım son sınıf talebesinden 

biri okul yar dlrektM Ba1 Ali'J9 bu 
vurarak 8llllf geçip ~dllbal 81· 
renmek latemlttlr. Bay Ali de not def· 
terlnl alarak kendtatne nmnankrlllı 
IBylemletlr. J'abt talebe numaralm
mn 1m'lk oldulmıu ve mmfta kaldJfı· 
nı ~frenince direktör muavinine mil· 

nuebetais bir takım kelimeler arfet
mefe bqlann,tır. Talebenin bu .-ı. 
rine kartı Bay Ali evvell 'lldırmamıl 

talebe daha ileri giderek Ondne Jal. 
cum edhıoe poU. telefon ederek llll

Bay Baldvin, bundan IOnra Bay tecavfz talebeyi teslim etmJttlr. 
Thomasın kabinede bulunduğu sıra-

IUD idanllDI ViiiiJeaütlr. °"" ..Jı1 
raftan ldmınm dJIDICla nhtma ~ 

"Bugün 400 belediyenin ikmal edil
mİ§, (enni ve aıhht ıeraiti haiz suyu yok 
tur. Olanlar dahi noksandır. Ve ihtiya
ca ıa,ri Ufidir. Şehirlerimizi bu va • 
dyette bnkmak blyUk itler bapra:ı 

bqglnkll nealiıı tahammül edeccii va -
st,et .. tftcti. Buctın İf 1-tmda ve mee' 
uUıtt .ıtlla4a Rıtmal> ncaJi belediyele-

vekiletbe verilmektedir. 
Gaz maskesi imaline ait olan 2 mil • 

yon ve eu temülcmc, toplama, can kur 
tarma malsemeaine ait 400.000 lira adı• 
biye ve içtimai yardım vekaletine ay -
nlan bundadır. 

BUt;eye konulan fevkallde tahtiaat 

da ifa etmlt o1dafa hizmetlerden si- Rabert Koleji bıtirenler 
taJltle baMttmlftlr. Bu )'il Robertkollej okuhmıa bl~ 

fcvkallde. ıaeınbaludan temin edilecek· 
tlr . .Bu itlere 4alr 1937-38 •nelerinde 
taahhüt icra11 için alikadar nkillere sa• 
ltbiytt velllmJı ve bu itlerin icrasına 
da ınaliJC vekili muun. addedilmittir. 

mele muvaffak olan pnçlere dlD dtp
lomalan törenle verilmiştir. T8rende 
okul direktörü her Webeye diploma· 
smı ayn ayn vermiş ve kendilerine 

muvaffaldyetJer dllemlatir. 

de• modlrlı mlhanlJd ~ • 
........ pttrl1eeü, blm1e 
claa aMı•Jars JIDdl c1airadaa 
binanın içine verecekJerdfr. ~' 
elektrlklt yt1k aaam&iei'I bUI~ 
tır. Binadaki tertibat bu Nne .... _...., 

ele ikmal ec1UmJt olacaktlr. 
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Afişa 1i 
Valinin resmi beyanatını 

nasıl karşıladılar? 
(tJstyanı 1 incide ) 

ea ~aıtıtelerdeki neşriyat başlayın. 
~Ya kadar belediye bu hususta ala. 
at darlar tarafından hiç bir müraca. 

1 "' şikAyete muhatap olmadığı 
: - halbuki şiklyetçiler eşikleri 
hQ clınnış görünüyordu? - Sekiz 
t ... ~ sene deram eden bu tatbik 
~nı ortada değişen hi~ bir şey 

111bııadıfı halde bir çok tenkitlere 
ti~ teşkil etmesindeki sebep anla. 
arnanu.ş tır .,, 

b Ak§aın'ın nakle lüzum görmediği 
,. satırlar bir haf ta, on gün evvel 
t~r facia halini altlığı,, ndan bahset. 
"ı leri bu gürültünün hangi teneke 
~~ tenekeciden çıktığını anlatmaya 
lah· gib:el bir başl:ıngıç olabilecekti. 

ır ondan kaçınmışlardı. 
laa Bu son fıkrada ise valinin bir ha
ila 1 tardı: O da vd.ktile gazetelerle 

8 1\ tdilmiş bugünkU tatbik tarzının 
likhııtuk sene değil, sekiz buçuk sene. 
~Ana.dolu AjaMı ve belediye za. 
ita llına yarım sene de vakıt zamanı 

tııırsa tam 9 yıl 2 ay olduğudur! 
'l' Cumhuriyet gnretesi, (Hakikatle 
~ban Tabana) gibi içi başlığından, 
ita hfı içinden mana.c:ıız bir yazısma 

fı§tırdıfı bu beyanatın bu nokta
~ aklınca cevap olank gazeteye 
ota en şikayetler şu ne idiği malfım 
bıa il eczacı Hnsanın mektubu ile 
ı)':lanuştır ,-e te,·ali etmiştir, diyor. 
iıJt Yl ! Bu söz 1927 yılının 27 mar -
ta danberf tatbik edilen bir tahsil 
"te~ın 9 yıl ve iki ay hi~ bir itiraz 
tat §~kayet uyand:rmadığı halde, o 
)' kbık tarzında da hiç hir değişiklik 
hin ken, 9 yıl 2 ay sonra birdenbire 
.. r Yaygara kopmasının neden ileri 
'>tlldı';;.• • 1 tah"l" it' ını merak edenlere ana ! ır 
•ll 

ın (Son Posta) ya da bakınız: imza. 
lij 1 nldızla saklıyan bir yazıcı (bü. 
it~ bu suitefehhümleri hu.sust fert. 
t~ti·rı resmt bir daire namına o daf. 
ka 'tın ınühür ,.e lmzasile tahsilata 

1krnası doğurmu;tur) diyor. 
'"1ı 1.tf nnbyan biri gelsin! Bir vali. 
Ilı 9 Ylldır bu böyle oluyordu de. 
ta tal: _26 mayıs J931l da bu paraların 
-.,hsilınde hangi usul tatbik olunuvor 
l'a 0 günden gerisin geri 2 ay 9 ),la 
d~llcaya kadar gene öyle oluyordu, 
~ ektir. O halde insanda bu tarz. 
de il 'ikAyet duygusu doğmak için ne. 
altı~ ~llayıs 1936 nın bir i.sneyn gece. 
~ı· Oeklemiş durmuştur? lş eski iş, 
t 1 ~ eskı vali ... Eczacı Hasan Serbest 
d,: a denini de yaşamış bir adam 

gıl ıtıidlr? 
Ce liangt bir )anlışı düzeltmeli'! .. 
ı,rrıe bu yaıı:ıcı, Cu:nhuriyetin sütun
~ı:• dolduran Sahih Kemarıe pek 
«. d aş~ış: Anadolu Ajansı zamanın • 
._6 efişmiş bir madde ile bugünkü 
~:ahhfdi ilzama kalkışarak, mağa. 
llt tın üzerindekı tek levhalardan 
~or~ltrı alıyorlar şikayetini tekrar
llıec~· Kaç defa söıledik: Asılması 
lıtaaı Urt levhalar var: ÜnYan levha.cır, 
atı ~n re mini belediye kendisi tah. 
'-Qte er. Görüyoı-sunuz ya, işte gene 
t~lhhidin muka\·ele.sinden hariç! 
aı, .. t asılması ihtiyari ıe,·halardan 
lir,~" resmi belediye tahakkuk etti. 
der ~ntrol için; müteahhit tahsil e. 
~ • .;. r Para tahsil ücreti almadan'!. 
~)hh~ bunu kime anlatacağız?. Mü. 
itte~ verirlerse alıyor. Yermiyen. 
tt"-e rşı resmi sıfatı yok: Menede. 
btıt ot men, tah!ili emval kanunu tat. 
l,di unacaksa tatbik edecek olan be. 
>01t ':ı·· Müteahhidin zoru, topuzu 

1) ••• 

I'~ ~e kadar müteahhit ortalığı ha. 
l'rıtr t!Sınf§ diyorlardı. Bugün başla. 
dı,.~ lllflteahhldin tahsilatının bele. 
~~ıer: tahakkukundan ibaret ve tet
~lc Cöre aynen ve tamamen bu 
~tlıı Ukata mutabık bulunduğu haki_ 
fiil._ e l"Urdular. Ancak vızıltı halil'de 
illi? n~Q'88eeeden 18 lira istemedi 
)\ ,~rlar, müteahhidi iğneli ftçı. 
~- letıyorlar. Müteahhide ta. 
~ror!: veren belediye değil miydi? 
' uz. O halde müteahhide ve-

~eler niye? diyorlar. Müte. 

ahhidin işi bir mi? Fazla olarak te. 
si.sat yap'lcak, belediyeye terkedecek. 
Hani ya, tesisat diyorlar!? 

Tesisat yoksa, lıe adamlar, muka. 
nleniıı teminatı da yok mu? .. 

Belediye parasın:ı bir hususi mü. 
essese n:Lc:ııl el sürer? Diyorlar. Ya 
siz müstahdemlerinizin ka1..anç ,·ergi. 
sini onlardan kendiniz kesip almQ or 
mu, toplayıp maHye şubesine gö. 
türmüyor mu. unuz? Diyoruz; dil
leri tutuluyor! Farzedelim ki 
on binlerle tahakkuk ,.e tah.c:ıil 

muamelesinde .;, 10 hata olsun; on 
binde bir hata! Bizzat 'f'ergiyi kendi 
memurları elile alan devletin tahak. 
kuk ve tahsil muameleleri itiraz, is. 
tinaf, temyiz yollarında kornla.ran 
kaç hin, kaç yüz bin arzuhal yok mu? 
Tek levhadan da rf?Sim istiyorlar di. 
yen ~avacı hiç olmaz._.:ıa kendi mat. 
baasmın üstüne konmuş Son Posta 
le\·hasmdan müteahhit bir şey iste. 
miş midir, bunu olsun sorup öğrene
mez mi? 

llfıhi bu afiş işinin ne sihirli bir 
mühürü de \'armış! Tam eltstiki bir 
mühür! Bir gün yazı (Belediye ilan 
\'e afiş işleri) dir. Ertesi gün (Bele. 
diye il~n ve afiş işleri şubesi) olu
yor, ne sihirdir, ne keramet! .Mühüre 
bir resmiyet çeşnLı;;i Yermek için ya. 
zıyı Tıiye çevirmeli: (Belediye afişaj 
işleri memurluğu) ibaresine! 

Ye bunlara Son Posta'nın adı giz. 
li muharriri acaba kendisi inanıyor 
mu:' Bunlar herkesi kör, alemi •ser. 
sem mi sanıyorlar? 

Farzedelim ki Anadolu Ajansile 
yapılan ilk mukavelenin bir yerin . 
de bir takdir hatası da bulun!';un, 
feshedilen bir mukavele üzerine, ay. 
ni şartlarla bir müzayede yapmayı 
bir Jaınun z:ırureti olnrak karşımızdn 
durdukça, biz belediyeye ne diyebili. 
riz, siz müteahhide ne diyebilirsi. 
niz? 

Hem, yüksek perdeden ahp duran. 

Piyangodan 
kazananlar 

~alinin şoförile kapıcı

"Açık Söz,, gazetesi 
aleyhine açılan dava 

sı da .talihliler arasında Dava edilenlerden ikisi duruşmanın tehirini istediler 
:a~are ~iyangosu_n~~ i~in~i keşi- Duruşma 22 Hazirana kaldı 

desı dun çekılerek bıtırilmıştır. En 
büyük ikramiye olan otuz bin lira 
29661 numaraya çıkmıştır. 

Bu biletin talihlileri valinin şoförü 
Bay Recep ile vali konağının kapıcısı 
Bay Seyfi'dir. Bayi Bay Cemal büyi.ik 
ikramiye çıkınca hemen bir otomobil· 
le Nişantaşına gitmiş, iki Vılibliyi a
ramıştır. Bunlardan Seyf i'yi civarda.
ki bir ağaçta sınk keserken bulmuş 
kendisine büyük ikramiye çıktığını 

söylemi§tir. Bay Seyfi hemen kendisi
ni ağaçtan aşağıya atarak bayi ile 
birlikte şoför bay Receb'i aramıya 

gitmiştir. Şoför izinli olduğundan te· 
Iefonla bulunmuş, Bay Recep geçen 
ay kendisine bUyUk ikramiye çıktığı 
tarzında bir şaka yapıldığı için bu se
ferki müjdeye inanmamıştır. Kendisi 
gllç halle ikna edilmiş, gişeye çağırı
larak hisselerine düşen paraları veril· 
mi§tlr. 

Sütlücede Hayvan borsasında me
mur bay Sedat da otuz bin liranm 
talih.Jilerindcndir. Bay Sedat evvelki 
gün biletini Eminönündeki Zengin gi
§CSinden nlırken: 

- Bu sefer bana mutlaka büyUk ik· 
ramiye çıkacak demiş, dün de gişey 
gelerek parasını almıştır. 

Sultanahmettc Zeynep Sultan so
kağında 21 numaralı evde oturan ba
yan Adile de bilyük ikramiye talihlile

Müteahhit Abdurrahman Naci ta-
rafından, aleyhindeki bazı nesriyatı 
doalyısile "Açık Söz,, gazetesi umumi 
neşriyat müdürü Etem İzzet Benice 
ile bu neşriyata esas olmak üzere ba
zı iddialar ortaya atmaları dolayısile 
müteahhit Sabri Celal ve Galata itha
lat gümrüğü muamelat servisinde me
mur Vehpi Demirer aleyhlerine açılan 
davaya, İstanbul üçüncü <.:eza halı:yc
rinde dün de bakıldı. 

Hakyeri heyeti, Necip No.clir'in ri
yasetinde Hüseyin ,.c Euıhancttin'le 

teşekkül etmişti. Müddeiumumiliğ: 
muavinlerden Kamil temsil ediyor
du. 

İlk duruşma. Etem lzzet Benice 
ile Vehpi Demirer'in kendilerini mü· 
dafaa yollu etraflı izahat \'ermeleri 
ve Sabri Celal'e tebligat yapılması 

için düne kalmı15tı. Dünkü celse, saat 
on dört buçukta açıldı. Abdurrahman 
Naci'nin vekilleri Sadi Rıza ile Ziya· 
ettin ve dava. edilenler gelmişlerdi. 

Sabri Celal'e karşı ileri sürülen id
dianın anlaşılması için, ilk celsede o
kunan dava istidası tekrar okundu. 
Bunda, İstanbul - Silivri yolunun ya
pılış tarzına ait iddianın, "yüzde alt
mııı eksik, yi.iz bin liralık fark,, iddia
sının ve yoğurtçu çayın köprüsüne 
ait iddianın sahibi Sabri Celal oldu-

ri narsmdadır. 
Telef on idaresinde isimlerini söy- ğu, bu iddiaların asılsız bulunduğu ve 

~ gazetenin de bu asılsız iddialan tc
lemiuen iki memura on beş bin, Gazı-

" kabbül ederek, olmıyan v:ık'alan ol-
antep hastahanesinde memur Bay lz. 

muş gibi gösterdiği ileri sürülüyor 
zet ile Bcşiktaşta kunduracı Rifat Sabri Cclal'in de diğer da•:a edilenler 
Nişnntaşında bah<;ıvan Teodos da gibi, matbuat kanununun 27 inci mad 
on ikişer bin liralık ikramiyenjn ta- desinin son fıkrası ve ceza kanunu-
lihlilerindcndir. nun 480 inci maddesi mucibince ceza-

Sonlan 61 le nihayetlenen biletler 
de ikişer lira amorti alacaklardır. 

Muntazam numarn listemiz 4 üncü 
sayıfamızdadır. 

lnndmlması isteniliyordu .. 
Reis Necip Nadir, Sabri Celftl'in 

hüviyetini zapta geçirdi. Sabri Celal. 

51 yaşında ve İstanbullu olduğunu. 
Bebekte Yalı boyunda 131 numaralı 
evde oturduğunu, bekar bulunduğunu, 
şimdiye kadar yol işlerinde çalıştığı

nı, şimdi bir ~ey yapmadığını söyledi. 
Reis, bundan sonra şöyle sordu: 

- Ne diyeceksiniz? Asılsız olarak 
ve madde tayini suret.ile hakarette bu 
lunduğunuz, sıra halinde bu kabil muh 
telif yazıların neşrine ,·esile verdiği

niz iddia olunuyor? 
Şu cevap alındı: 
- Davanın mevzu ve mahiyetine 

şimdi muttali oluyorum. Henüz Yekl
limle görüşemedim. Meseleyi tetlrik e
derek, vekilimle görüşerek, cevap ver
meğc hazırlanacağım. Dunışmanın te
hirini rica eder!m. 

Etem İzzet Benice de. a\-ukatınm 
gelmediğini ka ·dederck, talik isteğin
de bulundu. 

Abdurrahman N'aci'nin vekillerin
den Sadi Rıza duruşmanın bu sebeple 
başka güne kalmasına itiraz etti: 

- Dava. matbuat davas,dır. Bo
yuna uzıyaınaz. Hem hart-e gidecek 
değiliz, ortada hazırlanacak bir §ey 
yok!. Söyfodiklerini, yazdıklarını el· 
bette biliyorlar. Kendilerini müdafaa
ya girişsinler! 

- Ben, bir şeyler hazırladım Mü
saadenizle takdim edeyim .. 

Bunu söyliycn, Vehpi Demırer'df. 
~ifahi ifade makamında olmak iizere 
bir IByiha ile Zonguldak defterderlı
ğından aldığmı sö ·lecliği bir tezl:ereyi 
hakverinc ver<li. 

Bunlar, gelecek celsede okunmak 
üzere dosyaya konuldu ve d\lnıNm:ı, 

di~cr dava edilenlerin etraflı olar~ıc 
cevap vermeğe hnzırlanmaları içi11. 22 
haziran pazartesi gUnii snat on dörde 
bırakıldı. 

böyle işleri müteahhide \'ermemeli Kızılay k er m esı· 
telkinini veren şu Cumhuriyete mü. Traktörle tramvay çarpışması 
ahhidi dönUp de: 

- Belediyenin bu ilan ye afiş i~- Sinema qı/dızlarını davet 
leri nkı\ müessesesinin idaresine geç. - A 
meden b!r müddet evvel avni i"te etmek uzere vrupaqa 
belediye ,·eya Anadolu .~jansı~rn bir mümess;/ gitti 
yerine geçmek için malılm bir şirket 
idare meclisinde teı.-ebbii:-ı karan H. 

rcnler arasında Cumhuri) et gazetesi. 
nin mümessili yok muydu? 

Derse, belki bun·ı mutad bir saf,.a. 
tayla karşıl:ıyabilirc:ıiniz; fakat hu. 
nun emsa!inin hikayelerini pek iyi 
bilen efkarı umumiye buna inanır, 
aldanır mı? 

Polis haberleri · 

Rakı içerken .• 
Galatada oturan Feyzi evvelki ge

ce odasında rakı içmiş, sarhoş ·olunca 
sağ elini masanın üzerindeki bardağa 
vurarak kırmıştır. Bardağın parçala
rı elinin damarlarını kesmiş, Feyzi 
etraftan yetişenler tarafından hasta
haneye kaldırımıştır. 

DOMATESTEN ZEHİRLENDl?
Fatihte Horhor yokuşunda oturan 23 
yaşında Bahtiyar ismindeki kadın dün 
öğle üzeri pirzola ile bol domates sa
latası yemiş, biraz sonra zehirlenmiş. 
Haseki hastahanesine kaldırılmıştır. 

KİRA İSTEYİNCE - Yeniköyde 
oturan Despina dün Taksimde Karaca 
sokağındaki evine gitmiş, kiracıların
dan aylığı istemiştir. Kiracı Bedros 
ile karısı bir olarak Despina'yı döv
müşler, başından yaralamışlardır. 

PARMAl{LARINI KAPTIRMIŞ -
Fatihte yağ fabrikasında çalışan Yani 
sol elini makineye kaptırmış, parmak 
lan kesilmiştir. Yani hastahaneye kal 
dınlmıştır. 

OYNARKEN SOKACA DÜŞTÜ -
Usküdarda oturan beş yaşında LUtfi 
evinin taracasmda oynarken sokağa 

düşmüş, muhtelif yerlerinden yarala-, 
narak hastahaneye kaldmlmıştır. 1 

Kızılay tarafından tertip edilen 
Kermes için şehrimizde muhtelif film 
kumpanyaları acenteliğini yapan bir 
zat, Kızılay hesabına, tanınmış sine
ma yıldızlarilc temas etmek ve onla
n buraya getirmek için anlaşma yap 
mak üzere Parise hareket etm1§tir. 
Acente sahibi Paristen sonra Londra, 
Roma, Berlin, Viyanaya da uğrıyacnk 
ve tanınmış sinema yıldızlarını Kızıl
aym lstnnbul Kermesine davet edecek 
tir. Bu arada bir müddet evvel haber 
verdiğimiz gibi bilhassa giizel sesli 

Marta Eggerth davet edileceği gibi im 
kan bulunduğu takdirde Briget Helm
da davet edilecek ve Kermesin ~ok 
güzel geçmesine itina olunacaktır. 

••• 
Kermes tertip heyeti gelecek cu

martesi gÜnU öğleden sonra Ticaret 
odasında toplanacaktır. 

DENIZYOLLARI POSTALARIN 
DA DECIŞIKLIK 

Deniz yolları idaresi Eğe denizi 

ve Akdeniz postalarında yeni<len ba
zı değişiklikler yapmıştır. Bu arada 
pazartesi günleri yapılan İzmir ikinci 
sürat postası önümüzdeki haftadan 
itibaren kaldırılacaktır. Mersin yolu 
postalarının da dönüşte Çeşme lima
nına uğramaması takarrür etmiştir 

TÜRK - FRANSIZ MUHTELiT 
MAHKEMeSINDE 

Türk - Fransız muhtelit hakem 
mahkemesi henüz işini bitirmediği i
çin TUrk ajanları ile beş memurun 
bir sene daha çalışmalarına karar ve
rilmiş, hariciye vekaletinden alika

darlara tebligat yapılmıştır. 

Bir romork 
yolcu 

yoldan çıktı, 
yaralandı 

•• uç 

Ka:::adaıı .!Otıra .• 

Dün sabah dokuza doğru Türbede Vakit erken olduğundan tramvay. 
bir traktör tramvaya çarparak ro- da Edirnekapıya giden ancak Uç yol
morku yoldan çıkarmış, hasara uğrat cu bulunuyordu. Hattan çıkan romork 
mış. Uç kişi yaralanmıştır: bir müddet sonra yola konmuş, depo-

689 numaralı vatman Cemal'in ida ya çckilmi3tir. Traktörün makMmda 
resindeki 76 numaralı Edirnekapı - olan ani bir bozukluk Uzerine tram
Sirkeci tramvayı Türbedeki tramvay vaya çarptığı anlaşılmıştır. Yar&.hlar 
durağından kalkmış, Beyazıda doğru tedavi altına alınmışlardır. 
giderken karşıdan gelen bir traktör 
ansızın yolunu deği§tirerek tramva
yın üzerine doğru gelmiş, motrisi sı
yırarak geçmiş, romorka şiddetle çarp 
mıştır. 

Bu çarpışma şiddetli olmuş, ro
mork yoldan çıkmış, ön sahanlığı par
"ıt lanmış. camları tamamen kırılmış
tır. 

Traktörü idare eden lsmail kula
ğından, yanıııda bulunan Nuri yüzün
den yaralanmrntır. Tram\-a.y bilPt<:isi 
824 numaralı f small ile yolculardan 
Saniye çarpışma üzerine yere yuvar-
1 anmıglar, yüzlerinden yaralannııelar· 
dır. 

ŞAPKA VE HARF KANUNLA· 
RiNA AYKIRI HAREKET 

EDENLER CEZA GORECEK 

Son Kamutay toplantısında konu
eulan mühim bir çok meseleler arasıa 
da şapka giymek hakkındaki 62t nu
maralı kanunla yeni Türk harflerinin 
kabul ve tatbiki hakkındaki 1353 nu
maralı kanunun hükümlerine muhalif 
hareket edenJerin Uç aya kadar hap
sine ve on liradan iki yüz liraya ka
dar da para cezasına çarptırılmaları
na karar verilıni§tir. 
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Misafirimiz lzmirden geldi 

Baq Şevki Behmen 
duqqularını anlatıqor 

" A,nkarada, Büyük Atatürk'ün genç 
Türkiyesini, en bariz bir şekilde 

görmek mümkün oluyor,, 

I 

Yugoalavya hükumeti nezarctsiz( memleketlerine örnek olabilecek de-I 
nazırlarından yüksek misafirimiz bayı recede 11ıükemmcldir. JJ!cseUi. ismet 
Şevki Behmen ve refikası dün akşam paııa en.stitüsü o derecede mükemmel 
lımirdcn gelmişler, Perapala~ oteline yapılmış, lazım olan bfitün değerleri 
inmişlerdir. kendinde o kadar toplamı~tır 7-.i, mcm 

Dost memleket nazırı, Ankaraya lelcctime döndüğüm zaman böyle bir 
gitmiş oradan !zmire geçmiş ve bu müessesenin bizde de yapılma~n için 
arada Afyonkarahlsara da uğramıştı . Z6zım gelen yerlerde teşcL-büste bu-

Bay Şevki Bchmen diln yorgun ol- lımacağım. 
masına rağmen Perapalas otelindeki Ziraat enstiffisü de A vrupad.a1:i 
dairesinde gazetecileri kabul ederek, benzerlerine eş olabielcck milkemmıe
scyahati hakkındaki intibalarını an- liycttedir. Çubuk baraj, yeni Türki
lattnıştır. yenin teknik terakkisini gösterir. Or-

Dost memleketin yüksek ve sevim- ta Anadoluda Atatürk çiftliği gibi 
li şahsiyeti Bay Şevki Behmen demiş- bir varlık ortaya konması ve bunun 
tir ki: bu derece müterakki bir hale gelmesi 

"Herşeyden evvel söylemeği keti- Türkiye için bir iftihar vesilesidir. ls
dimc vecibe saydığım bir §ey varsa tanbula gelmeden önce yolda az bir 
o dtı Türkiye cumuriyeti hiıktlmetinin zaman uğradığım Afyon şehri de ye. 
gösterdiği tarifi gayri kabil m~afir- ni Türkiyenin her yerde ayni azimle 
peroerliktcn feukal&ie milteh~ri3 ol- çal~tığını göstermeğe kd/i idi. Bunıı 
cJuğumdur. gözlerimle gl1rdilm. Ziyaretim bendn 

Türk matVıtattnın da gösterdiği derin intibalar 'hasıl etti. Ziyarctleri
teveccilh ve alôkaya çok '111Mte§ekk~ miz iki memleketin 'bağlarını daha 
rim. Tilrkiyede az zaman içinde t~ ziycıM ku1J'Vetlendirmektcdir. Yugo~
hakk-uk ettirilmiı1 olan ilerleyi§i Wnıi- lavya ile Türkiye arasında şimdikin· 
dimin fevkinde btıldum:. Ankarantn den daha fazla bir yakınlık teminine 
Amerikanvari bir mıratle terak~ imkan ııarsa o da temin edilecektir.,, 
gönlümde derin intibalar mraktı. An- Bay Şevki Behmen dUn Yugoslav· 
karada büyük Atatürk'ıln genç Tilr- ya. ba§ konsolosu Ba.y Vukotiç ve re· 
7dyesini en barie §t:1.."11de görmek müm fikası ve Yugoslav askeri ai:a§esl ko
k"'iin oluyor. lonel Rakoceviç tarafından ziyaret 

Kültür eahasındaki tekdm-UZ de kan edilmietlr. 
dini göstermektedir. Orada buluttdu- Sayın misafirimiz memleketimizde 
{!um mfü1detçe biltün 7d1ltur miile.!86- daha on gün kalacak Bunıa ve Yalo· 
sclerini gezdim. Bu mli.e3aeseler Garp vaya da gidecektir. 

s p o R 

Bugünkü müsabakalar 
Gündüz atletizm müsabakaları, 

maçı yapılacak boks 
gece 

Bugün Fenerbahçe stadında. Gala
tasaray - Fcncrbahçe klüpleri atlet
leri arasında mUsabakalar yapılacak
tır. Bu müsabakaların bundan evvel 
yapılanlardan daha verimli olacağı 

umuluyor. Bilhassa ıınkl~ yüksek at
layıcı Fethi'nln geçen hafta yaptığı 
(3ı55) rekoru kırması ve yeni bir re
kor yapması ihtimal dahilinde görUIU-
yor. 

• • • 
Yugoslavların yan orta boks ea.m· 

piyonları 1van Komstey dUn !Jehrimt
ze gelmieUr. 

Yugoslav bok,'förii lvan Komstcy 

Hisarı ve Bebek arasında. tertip edile
cektir. Girmek istiyenler ayın 24 ne 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi dstemiıin ~öıte1diği 

No. 

86 
226 
247 
388 
415 
416 
478 
482 
812 
881 
905 

1012 
40 
95 

145 
157 
169 
182 
185 
193 
262 
331 
448 
452 
463 
553 
693 
705 
734 
745 
748 
876 
879 
874 
901 
941 
957 
975 

2023 
114 
149 
204 
262 
276 
298 
437 
465 
497 
557 
558 
719 
876 
877 
908 
952 
976 

3069 
82 
84 

118 
225 
238 
258 
275 
342 
362 
387 
393 
523 
531 
637 
855 
863 
904 
905 
910 
977 

4054 
57 
62 
73 

135 
163 
185 
310 
404 
430 
472 

Lira 

30 
500 

30 
50 

100 
50 

500 
100 

50 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
500 

50 
30 
50 
30 

500 
500 
100 
500 

30 
1000 

30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
so 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
50 
so 

500 
100 

50 
so 
30 

150 
30 
30 

100 
50 
so 

100 
50 
30 
50 
50 

150 
50 

150 
30 
50 
50 

500 
so 
50 

500 
30 
30 

500 
50 
50 
so 

150 
50 

No. 

520 
543 
589 
627 
707 
861 
862 
886 
923 

5045 
62 

322 
333 
366 
532 
580 
607 
655 
721 
731 
777 
827 
846 
867 
882 
926 

6016 
66 
69 

125 
176 
177 
373 
377 
444 
445 
460 
480 
530 
575 
594 
623 
701 
703 
799 

7008 
59 
61 
73 

101 
183 
236 
323 
388 
414 
432 
492 
550 
611 
648 
669 
744 
780 
953 
929 
971 
998 
999 

80.51 
121 
133 
147 
179 
19.'i 
229 
300 
410 
41 'i 
452 
'i71 
581 
il 14 
749 
'in ı; 
~:u 
8 .'il'i 

880 
945 

Lira 

30 
50 
30 
50 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

150 
100 
50 

100 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
30 

500 
50 

500 
50 

500 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
50 

100 
30 

100 
100 

.'iO 
30 
30 

BO 
50 
~o 

.ı:o 

30 
30 
30 

mükafatları derhal verecektir. " 

No. 

9°065 
113 
132 
219 
263 
306 
519 
506 
518 
524 
545 
590 
605 
652 
703 
737 
765 
802 
849 
889 
899 
923 
938 
993 

10027 
29 
50 
62 

248 
235 
276 
336 
371 
427 
470 
519 
545 
691 
696 
720 
745 
730 
774 
837 
881 
886 
889 
891 
930 
991 

11003 
7 

14 
18 
40 
76 

160 
206 
296 
375 
404 
458 
506 
522 
524 
584 
590 
660 
731 
745 
841 
88Q 
903 
926 

12163 
194 
307 
334 
387 
407 
433 
46\ 
495 
45R 
47R 
621\ 
758 
781 

Lira 

30 
50 

150 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
30 

100 
30 
30 

150 
30 
50 
30 

. 30 
50 
30 
30 
50 

100 
150 

50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
50 

150 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

500 
50 
50 
50 
50 

100 
30 
50 

100 
30 
50 

150 
500 
100 
30 
30 

500 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

No. 

802 
836 
923 
987 

13009 
73 
75 

133 
175 
236 
256 
257 
284 
422 
559 
606 
735 
746 
762 
764 
820 
809 
962 

14017 
141 
188 
339 
469 
533 
615 
69R 
729 
751 

15178 
209 
212 
242 
359 
379 
408 
425 
414 
496 
497 
531 
542 
660 
800 
824 
911 
938 
998 

16006 
85 
75 

130 
132 
178 
217 
278 
448 
.'i02 
527 
.'i20 
5.'i:\ 
5QR 
59cı 

f'iOO 
fiQ4 

77'!. 
76Q 
!UR 
823 
83?. 
QOn 
017 

QJQ 

993 
17004 
10~ 

:rno 
20~ 

210 
7ı;? 

?'il'\ 

?71 
2"11 
367 

Lira 

50 
50 
50 

500 
100 

50 
30 

150 
500 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 

500 
50 
30 
50 
50 

100 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
50 

500 
150 

30 
30 

100 
50 
50 
50 

150 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

500 
500 

50 
30 
50 
30 
50 
50 
.'iO 
50 
.50 
30 
50 
30 
30 
50 
.'iO 
30 
30 
50 
30 
'!.O 
50 
30 

150 
500 

50 
30 
50 
30 
30 

~no 

son 
50 
,'ill 

1 nn 
ı;rı 

:ın 

30 
M 
30 

No. 

437 
462 
540 
551 
575 
596 
635 
669 
703 
786 
811 
817 
849 
882 
950 

1804?. 
52 
66 

118 
167 
205 
247 
250 
267 
329 
390 
471 
475 
572 
59fi 
537 
692 
729 
760 
794 
837 
951 
976 
984 
997 

19053 
97 

104 
130 
127 
159 
270 
307 
328 
394 
514 
519 
547 
564 
598 
711 
744 
773 
779 
786 
787 
846 
847 

20064 
206 
270 
272 
349 
362 
368 
395 
417 
418 
442 
505 
582 
612 
618 
670 
804 
862 
888 
896 
935 

21001 
12 

251 
280 

Lira 

50 
150 
30 

150 
30 

500 
50 
50 
50 
30 

500 
150 
30 
50 
30 

500 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
150 
150 

30 
50 
30 

100 
30 
30 

100 
150 

30 
50 
50 

500 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
50 

500 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
50 
50 

100 
50 
50 
30 

100 
100 
500 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 

10000 
100 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

500 
50 

No. 

;s 1 l 
J5U 
455 
4 'llJ 
a82 
otS.i 
7lb 
814 
912 
9Hs 
938 
867 
981 

22059 
61 
73 

109 
117 
216 
225 
262 
298 
355 
455 
499 
5115 
601 
677 
683 
728 
751 
753 
773 
780 
819 
92.'i 
976 
992 

2300~ 

H 
105 
129 
171 
204 
260 
38~ 

397 
406 
52Q 
661 
719 
728 
750 
765 
835 
862 
883 
900 
9g3 

24002 
36 
47 

115 
220 
258 
262 
3159 
421 
430 
574 
625 
629 
658 
663 
730 
811 
83!i 
R7R 
922 
948 
978 

25022 
33 
3.CI 
6' 
99 

131 
175 

Liral 
! 

5U 
.'>U 
3U 
JU 
.1U 

5vv 
5U 
3u 

15U 
150 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

150 
30 

500 
30 

500 
50 
30 

500 
30 
30 

500 
50 
50 
30 
30 
so 
50 

100 
50 
50 

100 
30 

100 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

500 
500 
500 

50 
50 
so 
30 

soo 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
3ô 
50 

100 
30 
50 
50 

100 
30 
30 

No. 

ııd 

~\14 

ıtJl 

"td't 

411.S 
411/ 

5Jl 
542 
.545 
561 
61'4 
o~g 

068 
uıH 

693 
1596 
737 
743 
775 
7715 
879 

2ou76 
185 
231 
'l/8 
345 
360 
395 
440 
454 
sos 
554 
o7l 
ı82 

791 
956 
978 

2?U28 
126 
128 
257 
390 
396 
495 
Si O 
699 
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Bu akeam ıekiz buçukta Taksim 
stadında Galatasaraylı bolt$Ör Melih
le kar§ılaşacaktır. Melih bu müsaba
lcaları kazanırsa olimpiyada gitmek 
imk&nmı elde edeceği için mUsabn
kanın çok hararetli olacağı umuluyor.' 
Bundan başka Galatasaray ve Güneş 
boksörleri arasında bir kaç karşılaş
ma daha yapılacaktır. 

• • • kadar Bebekte Galatasaray Su sporla- -------------------------------------------

rı lokaline .. (~el 36.174) kay~olmaları Sür'at bakımından hizmet-j A ğaç Fi orya da Bir mUddettlr tehir edilen lik maç
la.nna bugün ve yann devam edile
cektir. Yarın Fenerbahçe stadında 

Anadolu ile Fenerbahçe takımları, 

Taksim stadında da Anadoluhisarı
Beylerbeyi, Topkapı-Eyüp, Glineş -
Beykoz, Galatasaray-Vefa takımlan 
sah gUnU de Fencrbahçe - Hilal ta
kımlnn karşılaşacaklardır. 

Deniz Bayramı 
Galatasaray Deniz bayramı tertip 

1ı C'IJctindcn: 
27 haziran cumartesi günü saat 16 

da Bebekte Galatasaray deniz bayra
mı münasebetile muhtelif deniz müsa
bakaları ve bu meyanda Şarpı ve Kot 
ra yar1tlan da yapılacak, birinciye 
bir kupa verilecektir. 

Bu yanşlar btmın tekne sahipleri
ne açıktJ1'. 

Yan~ rota.si Bebek, Vaniköy, A. 

ve yarış gunu en geç saat_<LJ.30) Be- t ıkarılaca k va pur y ok d 
bekte hazır bulunmaları rıc.ı. olunur. en ç (AGAÇ) ın 11 inci •ayuı bu- 8~ion dükkan/ar k iroQ 

Yarıfı1 günü ve ak5arnı Bebek bah· ).{untazam posta seferleri yapan gün çıktı. içi.nele Necip Fazıl, Zi- .• 
çesinde bir gardenparti verilecektir. vapurların en az on mil yollu olması yaettin Fahri, /. Galip, Salih Ze- fleT ll llJOr 

111
, 

ve on milden az yollu gemilere sefer n.1edl ta al d ptır 
ki, Asal Halet, Selmin T evlik, Del ye r ın an ya 1" 

yaptır.lmıyacağı c!hetle bir çok vapur • . Floryadaki beton dUkkinlnr 1<lr:r BakırkÖlJ istiklal 
alanı açılıqor 
Bakırköy lstil:'Uil idman 

başka11lığmda11: 

larln hı.zrnetten çıkarılması lflzım gc· Mıraç, Cevdet Kudret, Fıkret A- .1 kt" D""kk. 1 .. k ..., 11 , . . • verı ece ır. U an ar UÇ Jl!!u• il~' 

yttrd:· lcceği yazılmıştır. dı~ ve Şerıl Hulu~ının yazıl~rı &1e rılmıştır. Birinci kısımdakı on . d
1
J 

Diin salflhiycttar bir makamdan saır yazılar, kronır.ler ve re•ımler. kanda meR<:i, manav. bakkal. ılr il" 
yapılan tahkikata göre poı;ta hatları- ( AGAÇ) memleketin yegane •a- kısımdaki dokuz dükkanda msJı• JSll' 
na tahsis edilecek vapurlarcla bulun· nat ve fikir mecmuasıdır. Bütün bici, şerbetcl, pastacı, UçUncü l<:ııe.' 

14.6.936 pazar günü saat 13 de fo
tikliil alanınm açılma töreni yapılarak 
tır. BUtün üyelerin gelmeleri rica o
lunur. 

Tören programı: 
1 - 1stiklal marşı ve açılma töreni. 
2 - Geçit resmi, 
3 - Atletizm milsabakaları, 
1 - Güreş, 

5 - Kurtuluş - İstiklal bir~nci ta-
kım futbol maçı. · 1 

ması lazım gelen evsaf hakkında üç d•ki du.'kkinlard'" da berber tUt -• mür:evverlere hararetle tav•iye e- " "' ' e" 
sene evvel yapılmış bir talimrı.tname boyacı gibi esnaf kiralayıp iş yıır' 

c!eriz. 
bulunduğu ve bu talimatnamenin sür- --------------- tır., n' 
n.t hnlcJrınraki ahkamının bu ay ba· Pmıtacıhk inhisarlarını işleten de- Guinolar da kiraya veritınc1' 
şından itibaren mer'iyete girdiği an· niz yolları i3letmesinin, bu talimatna- re mUzavedeye ~karılmıştır. 
\aşılmıştır. me hükümlerine göre sefer yapamıya- FATiH DURAK YERi t.11" 

Bu ahkamdan maksat, Akdeniz ve cak kadar yolsuz vapurları bulunma· Tramvay •irketi tarafından ~~ 
TTn.-... ..ın ... ·., unJcııhıklarınm yolsuz va· dığı için tatbikatta, halen i§lerr.ekte' teki durak yerinde Ustu kapalı bl~W' 
purlarla yapılmaması ve programların olan herhangi bir vapurun bağlanma- leme yerl yapılmuma karar veri t• 
tamamen tatbikinin teminidir. sı icap etmiyccektir. tir. Yakında inşaata başlauaca1<t1 



~-
8 - ~URUN 13 HAZiRAN 1936 ~ 

~ezintiler 1 Haftada bir: 

•• 
Ors altında bir Dünya • 

sıyasasına 

kütüphane (Ustyanı ı ınoiae; 
Herhalde boğazlar konferansının j)k 

fıl.~Q~ueımaniye kütüphaneıinde iti boğazların tahkimine karar vermek
'b... ıq bır eıerden örnekler ,ıkan- tir. Bu karar konferansın daha ilk top -
,urd la:ıtısında alınabilir. Derhal tatbikatına 
ı "'"· Okuma yerlerinde deli""rılıl da geçilebilir. Ondan sonra bc#:azlar · 
)o, ar oturmuılar; derı çalııı- dan ticaret gemilerinin gc2mesıne dair 
)o~ctr. ~bbeler altında çıt bil~ olan hükümler kalır ki bu da konferan
~· Yerıme geçerken, göz ucile sın ikinci müzakere safhasını teşkil e -

~ 1111ftım. Ônlerindeki eurler der. 
d~p derı kitaplarıydı. Kendi ken- Nihayet bir de boğazlar meselesinde 
~"1.e: Okusunlar da, ne okurlarw İtalyanın vaziyeti vardr. İtalya ile Tür
.,.. ok kiye aras:ııda hususi olarak hiç ihtilaf 

uıunlar! diyorum. Ç mevzuu yoktur. Bu itibarla İngiltere . 
fl1tl etrefil bir ıahifede, yanlı§ nin, Fransanın, İtalyanın ve diğer 
fli4 QYıf.lara düfmemek için bütün devletlerin muvafakat ettiği bir rejimin 
Or kQtrmi harcadığım bir ıırada tatbikine İtalya tarafından bir itiraz gel

l~~rğ~ k~rkunç bir uğultu kap- mesi beklenemez. Şu kadar var ki ital-
14 • Sılkınerek kalktım. Seı. çığ- ya Milletler Cemiyeti kararile tatbik e
~ halinde sürüyor. Bcqımız üı- dilmekte olan sanksiyonlardan dolayı 
oqrtcl dünyaya küsmüş bir vaziyette bulunu-

e •anki bir uçak dönüyor. yor. "Sanksiyonlar kaldırılmadıkça 
- Ne var? Ne oluyoruz? İtalya herhangi arsıulusal bir işe kan • 

toplu bir bakış 
tı. GOya Almanya Avusturyadaki eme!• 
}erinden vazgeçecek, İtalya da buna 
karşı hem Almanyanın sömürge arzu -
larmı yeri:ıe getirecek, hem de Balkan· 
]ara doğru genişlemesine müsait bulu
nacakmış. Nitekim bu türlü rivayetlere 
karşı İngiltercnin Almanya ile anlaşa
rak bu memlekti orta Avrupada ser -
best bırakacağı şeklinde bir takım ş• • 
yialar da çıkıyor. Bu suretle her ı:ün 
biri ötekini bozan rivayetler biribirini 
takip edip gidiyor. 

Muhakkak olan bir cihet varsa o da 
sanksiyonlar karşısı:ıdakl İtalyan has
sasiyetinin artmıı olmasıdır. Haziranın 
otuzunda assamble toplanır da sanksi -
yonlarm kaldırılmasına karar vermezse 
İtalyanın Milletler Cemiyetinden çeki
leceği, bundan sonra Macaristanla Avus 
turyanın da ayni şekilde hareket edece
ği Roma telgraflarıyle dünyanın her t<• 
rafına yayılıyor. 

Franıada durum: 
6-ı?ertıeğe kalmadan bir bQ§ka şamaz ... diyor. İşte bunun için İtalya -

Q daha sökü' tt• B' h b l nın Mo:ıtrcux konferansına iştirak et • ,...._ • n e ı. 1r aç a - Fransada Leon Blum hükumeti iş 
.. ~ bird .. ·· .. d • l miyeccği anlaşılıyor. Acaba İtalyanın L en orı ustun e 1§ emeğe başına geçer geçmez mühim bir umumi 
-tlqıf I l boğazlar konferansına iştirak etmemesi 
ı.. ı. ni ti, uğultu, dan/ dun!.. &rcv hadisesile kar•ıla•tı. Bu hadisenin 
C\ıt b nasıl bir hukuki netice tevlit edecek - :ıı s 
,,_ Q ı kapadım. Kitap yurdunun tir? Herhalde bu netice konferansın ehemmiyeti derecesini anlamak için bir 

ernuru t ··t" a· haftada:ıbcri memleketimize Fransız na yanaş ım, gu umse ı: müzakerelerine mani olacak bir şey ol -- N l k• gazetelerinin gelmemekte olmasına dilr 
,.,., e er çe ıyoruz, neler! mıyacaktır. Ve İtalya ko:ıferanınn ka -u kat etmek klHidir. Bu hal gimdiye ka· 

'Ye sızılJantlı Meğer tam l rarlarına her vakit iştirak etmek imka-'-- · a - dar görülmilg bir •ey deg~ildir. Bu ara· 
·wrıı~r/Q b • k b k d kk nını haiz bulunacaktır. :ıı UQ,. ır aç ıça çı Ü anı da münferit mahiyette olmakla bera -
dö 1'>11f. Her gün, her saat demir ltalyacla değiıiklikler: ber ite kanlı hft.diseleri:ı kantmaaı da 

l .. "erler, motörlü çarklarla orta - vaziyetteki vahametin bir alimeti ııa • 
'iı velveleye verirlermi§. Son günlerde 1talyada hükumet de- yılabilir. 

Nrı.ruo • k "t" h • / ğişiklikleri oldu. Bunların en mühimmi Hükumet bir taraftan böyle dahili 
fQ116 l-' k'?1

1 
anıye u up aneıı I· Mussolininin üzerinde olan muhtelif ve- buhranın önüne geçmek için uğraşırken 

a..ı u c;ıa ı erin hemen en iyi[P- k' ''1'1d - kaletlerden se ılerek yalnız hükumet bir taraftan da (halk cephesi) progra· 
~en sayılır. Çok rahat, pek el· reisliği sı!atı:u ve vazifesini muhafaza nunın icaplarını tatbik yollarını arıyor. 
lifi li bir okuma yeridir. Zengin- etmesidir. Bu arada dış işleri bakanlı - Hükumetin esaslı hedeflerinden biri 
~ I ele azımsanamaz. F akat

1 
et- ğını Mussolininln damadı (Kont Ciya· Fransa bankasını yeni esaslara göre kur 

Q11.··y1 d 

Mihrace 
Dün geldi. Bu akşam 

Ankaraya gidecek 

Mihrace Sir Şimalal Setalvad 

Dün sabah Dagampur mihracesi Sir 
Şimalal Setalvad maiyeti ile birlikte 
şehrimize ıelmi§. Petapalas oteli:ıde 

kendisine tahsis edilen dairelere yer • 
leşmiştir. 

Hintli mihrace bu akşam Ankarayı 
gCSrmeğe gidecek, bir iki gün sonra tel. 
rar şehrimize dönerek Londradan ge • 
lip kendisine mlilaki olacak Hint er -
kanından bir zatla birlikte Romanya • 
ya gideceklerdir. 

Hi:ıtli mihrace dün şehrimiz müze
lerini gezmiştir. 

BEYOCLU HALKEVINDE 
Beyoğlu Halkevi üyelerini biriblri

ne tanı§tırmak maksadile dün Evin 
salonunda bir çay ziyafeti verilmiş
tir. Ziyafet iki saatten fazla sürmüş. 
samlmt bir hava içinde geçmiştir. 

HALK 
OPERETi ı..._ oo e kahvelerin patırdısile no) nun alm.ı§ olması ır. Bununla be - maktır. Bu mali teıkilatın temellerini 

-;:tatılınca, bütün değeri hiçe raber İtalyanın Cenevrede Milletler C<· deği§tirmektir. Hükumet bugün, yarın Taksim Bahçesindı 
.. ,er. miyeti nezdinde yine delegelik vazife - bu maksatla Fransız meclisinden sa • • Bilyilk ha.zırlıklarlt 

il si Baro:ı (Aloisi) de kalacaktır. lahiyet iıtiyecektir. Şimdiden bu it ü- Pek yakında 
elediye, gürültüye savaş açtı . Ancak İtalyadaki bu değiıiklikler zcri:ıde hususi bir komisyon çalıgmak-

- e1hir tekerlek lere laıtik geçirt- memleketin dış siyayası ile alakalr de- tadır. Sonra Fransadaki içtimai kanun-
• lf-1b k · · ı · · - Yeni orkestra &· '« u ı sessız ığın gerçekten ğildir. Mussolini gerek Habe~, gerek !arın yine (halk epheai) programla -

Yeni Kadro 

Sağlık köşe~i 

KURUN 
Hekimi sorgulara 

. 
cevap verıyor 
Üsküdarda Doğancılar parkı 

kar§ısmda No. 21 de Bay Sadiye: 
Size muf assai cevap vermek i

cap eder. Gazete sütununda buna 
imkan yoktur. Ya pazartesi günü 
İstanbul muayenehanemize kadar 
ge.Jir muayene olursunuz ve yahut 
şimdiye kadar geçirdiğiniz hasta· 
lıklar ve tedavileri hakkında taf
silatlı mektup yaznr ve 6 kuruş· 
luk pulu ilave ede:-seni2. hemen 
cevap veririz. 

,,. . "" 
Kadıköyünde Kurbağalıda Şair 

Süruri ıokağında No. 9 da Bay 
Turhana: 

Pazartesi günü İstanbul mua
yenehanemize kadar gelerek mua· 
yene olmanız icap eder. . . ~ 

Eskiıehirde ziraat ıubeıi ami
ri Bay M. Kemal Turala: 

Vaziyetiniz yakından tetkik e
dilmeden kat'i bir ,ey ıöylene • 
mez. Anlattığınız hastalık hak
kında §İmdiye kadar yapılan tah
liJit ve çektiğiniz haıtalıklar hak
kında malfunat verir ve 6 kuruf
luk pulu ilave ederseniz size he
men cevap veririz. 

Kurun hekimi 
......._.Mlllat9 l W lf .............. ._.MtldlWiiNHIYAI~ 

lstanbul rcdinci icra lılemurluğu'lt 
dmı: 

Bir borçtan dolayı merhun 
olup sattlmnsına karar ver ilen san
tufruy sıkma makinesi ve UUi maki
nesi ve saire 16161936 sah günü saat 
on ikiden on üçe k ndar Y<'f'ildireok c 
Hoca handa hazır hulunara l· ..,, ~·mır 
tarafından satılncağı t lan .ılur ı 

(V. No. 16605) ~t kıymet olduğu yerlerde aklı- Avrupa işlerinde şimdiye kadar takip rına göre yeni baştan tanzimi mesele • _Y_enı __ BaI....._e_h_e_y_eu __ • __ _ 
i~~ barındırqmıyoruz. Ôğrenmek ettiği yol Üzerinde bulunmaktadır. Yal- ıi vardır. Bu da Fransa için çok esaslı !talyaya karşı zecri tedbirlerin tatbiki-
""tıy b mz son zamanlarda Fransada Leon işlerdendir. d d'l . J{AYJP ŞAHADETNAME 
,.._ en, u uğurda vakit, göz nu- :ıe evam e 1 mesı fikrinde olduğu, 927 senesinde Robert Kolej sanayi 

---------------
.,. tiik t d k Blum hükumetinin 1ngiltereye yaklaş - Yeni Fransız hükfimeti fırsat düş • hattl bu fikirde İngiliz hükumetinden 
-' e en a ama arıı •flygı 1 .. k it 1 B 1. il . k f lid f d bah kısmından aldığım şahadetnameyi za-"tr"- k mı§ o maoına arıı a yanın er ı:ı e tü çe rangın m a aası:ı an set - ziyade ileriye gideceği rivayetleri de do 

"'11Q gerektir. 1 'ht' 11 · k k • • F k L d f' 1 • yi ettim. Yenisini alacağımdan eski-
0 

an aşması ı ıma erı sı sı mevzuu mıştır. a at on ra ınansçı an nıha• la•ıyor. Bu türlil rivayetlerı'n ne der ' • · U § d :ıı • sınin h 'kmü olmadığını ili'm ederim. 
ı .. ren im, ki bu dükkanlardan bahsoluyor. Bir kaç gün evvel İtalya ile yet Lcon Blum'ün frankta devalüasyo- celerde dogwru oldu~unu yakın bı'rl urti • s Robart Kolej 927 8anay i 1.rsmt 
fi.:_.~ı e~lrafınmıı. Buraları gürül· Almanya arasında yapılacak bir itti - na gideceği kanaatindedir. zaman gösterecektir. mezunu Ocmal Ahmet 
i;"'l:. tıcaret yerleri haline getiri- fakın esaslarına dair şayialar bile çıl· · Nihayet yeni Fransız hükumetinin ASIM US (V. No. 1661?, 

'>te'l:. mi?.. i_,....._ ...... ...., ..... _. ........... ,,... ..... .,...ı ........................................... ...., ......................... _.... ... .,.._. ........................................ ____ .. ,,.... ....... _... ........ .... 

E:ıki R d " "lt ··a · · le usya a guru u en sınrr-
;..~n bir bilginin evi önünden 
tı l Q geçmesi yaıak edilmif. Sa-
~ı Q 

İı· rın orada bağırmalarına da 
ı11 verı·ı • B . .h •t "l k t-.· memıf. ır ı tı a aıır-

il" rle savrulan yerlerde bile ilme 
tre ' 

it nmeye bu karlar yer verilir-
IQ, 

1
ctrtrh her lırıatta susadığımızı 

)ed• .... · b'l • • • ltt ıgrmı:z: ı gı ıçın bizim n~ 
.,_ Yvp1114mı:z: gerektiğini artık 
~ "Gı·· .. arının. 

"te~ bir k~ dükkanı istimlak et
~Oc te mi elimizden gelmez? .. 
te4•Q bir kitap yurdu böyle örıle 

ıç araııncla bırakılır mı? .. 

"--._ S. Gezgin 

~kiı®i r Birinci Sulh Hukttk Mah
n.den: 

~i ~ 
hııiç "t>oglu Mehmet: Balıkesirde Bi-

~ellerin oğlu: 

l?ı~her tarafından Üsküdar Emanet 
()llltı:rluğu fle sizın aleyhinize ikame 1 
~tlkı n. istihkak davasının cari muha
~ll eaınde ikametgahınızın meçhul 
lıgattı.ınasına mebni ilanen yapılan teb 
~ a l"ıı;;._ .. d 
e~e --.,.uıen muayyen gun e mah-

deini Ye gelmemi!} olduğunuzdan mUd
htl' it~ §ahitleri gıyabınızda dinlenerek 
~~az ve taanda. bulunmadığmız ve 
~ lği~lz takdirde şahadab vakayı 
~det~~ addolunmak ü~re 15 günl 
lı.etı t e nıuameleli gıyap kararının ili 
l>e'le ebliğine ve muhakemenin 217136 
\otrtı:be saat 10 na talikine karar 1 
ba;en ıg . olmakla tarihi ilandan iti
~ ~Uddeti mezkC'tre zarfında iti
~e edifinlz ve gelmediğiniz tak
~n "aloalan kabul etmiş addoluna-

ıa lllnen tebliğ olunur. 
(V. No. 16013) 

cı 
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2 
Miı Koletin Osep Karagözyanla rutanının bo. 

zulma11nd21ki a11l sebep, sanıldığı gibi doktor Çetir. 
ere kartı göıterdiği iıtek değildir; belki de bu istek
le o nıtanın bir arada sürüp ~itmeıi bile kabil olUT. 
du. Bu iıin batka bir hikayesi vardır: 

Miı K.oletin Çıplaklar birliğinde tanıdığı eatc. 
tik cerrahiıi mütehaum yahudi doktor GoJdıtayn 

timdiye kadar rastladığı insanların en açıkgözü aa • 
yılabilirdi. 

Gold§tayn, Hitler fırtınasının önüne kahlnuı 

bir kuru yaprak ıibi bir hamlede Almanya dııına 
dütmüı, ondan sonra talihin kendisine çizdiği yol • 
da, batı boı, hedefsiz, meçhule doğru giderken la • 
tanbul üniversitesi için çağınlan profesörler kafik. 
sine takılarak buraya gelmişti; fakat htanbul üni -
versitesinde ilim henüz pazar malı haline gelmediği 
için onun ihtisaaına ait olan künü de kunılmamıştı ... 

Goldttayn ümitsizliğe dütmedi; htanbulda mor. 
den sınıfın gidip geldikleri salonlara, yine üniversite
nin yeni Alman profesörlerine takılarak, devama bar• 
layınca az vakitte tam bir inanııla aördü ki güzellik 
meselesinin "afer,, haline getirilebilmesi için en uy -
gun ımıhitin ortasına düşmüştür. Bir cemiyet ki 
Şark an'anesindcn ayrılmıthr, Garp kültürü ise bu 
topluluğu ancak yaldızlı parlak bir dış t.beka ha • 
linde aannaktadır; öyle kimseler ki fikir ihtiyacını 
pornografik Franıız mecmualannı okuyarak yerine 
getiriyorlar, aan'at zevkleri tehvani filmlerin ıey • 
riyle beıleniyor; cinıiyet bu cemiyet için hayatın en 
miihim hadisesidir. Uzviyetine maymun guddesi aşr. 
)atmak için varını yoğunu veren zenginler bu toplu
luğun içindedir; Mısırlı, Iraklı ve Efganlı erkeklerin 
servetleri yanında cinsi kudretlerinin de bitip tüker. 
mez bir kftynııktan kuvvet aldığı yolunda ilhamlara 
uyarak kocalarını br~kıı.n, vuvalannı dağıtan ve ya
bancı beyreJdann altına ıığınan kadınlar sörülmek. 
te-dil'. 

Doktor Goldıtayn, bu hakikatleri öğrendikten 
ıonra mealeği dahilinde kadınlann mahrem ve huıu
ıi hizmetlerinde 'bulunmak üzere bir servis vücuda 
getinnekte gecikmemiıti; fakat 'bu iti daha fazla iler. 
letmek için Beyoilunun en meıhur kadın berberine 
ve Türkiyenin en büyük parfümeri ticaret evinin sa· 
hibine bir ıirket kunnak için uygun teklifler yapb; 
neticede Türkiye ve Balkanlann en büyük güzellik 
enstitüsü Beyoğlunda kurulup ortaya çıktı; kibar s•. 
nıf içinde süksesi olan güzel, methur, mühim bir 
bayanın bu itin başrnda -görünmesi gijzelleımek hu • 
susundaki dayanılmaz isteklerine rağmen bu nevi mü. 
esa~lere girip çdi:makta ürkek olan bir kmm kadır. 
lann tereddütlerini sarsar ve müıteri getirirdi; Goldı
tayn ve ortaktan bu düıünce iledir ki htanbulda, 
son zamanların ibaşlıca hadisesi ıayılan Mis Koleti 
ıirkete aldılar; bu teşebbüsü duyunca Oıep Karagöz. 
yan da bu kazançlı işe girmek iıtedi, fakat Kolet bu 
İsteği arkalarnadı. onun içindir ki nııanlmyle arası 
açıldı, zaten örselene örıelene ince!miı olan bağ, se&
siz ve hadise~ tabü bir şekilde koptu. 

3 
Doktor Çetiner Mis kolet için sadece güzel, ya

kışıklı, güçlü kuvvetli bir erkek olmaktan fazla bir 
§eydi; kadın, yeni i.ıığırun şahsiyetinde tatmin edi • 
len ve yeniden yükselen gurur abideıine güzel bir 
piyedestal buluyordu; etrafında pervane olan erkek. 
ler arasında kendiıine alakadar o1nnyan ve kendisi 
alakadar olduiu zaman da lakayt kalan bir erkek 
Miı Kolet için mutlaka baır ezilmesi lazım gelen bir 
düpn:ındı. Bu düınnn ıimdi bitkin, halsiz, acıkh bir 
teılimiyetle yere serflm.işti. 

Doktor Çetiner, küçük bekar apartımanını bı. 
rakmamtş olmakla beraber bir çok geceler, Mis Ko • 
Jetin güzellik enstitüsü icindcki hususi dairesinden 
aynhnak ve evine sitmek için vakit, iır~an ve istek l 
bulamıyordu. 

Mis Kolet, genç adamı derin bir ıefkatle ve 
umulmaz bir teselli havasıyle ıannııtı. Bu bir taktik 
mi idi, yoksa sahiden rnuztarip dostuna acıyor, onun 
yaaına ortak olmakta anlaşılmaz bir zevk mi bulu -
yordu, bilinmez; fakat güzel bir kadının ıöaterdiii 
ruh büyüklüğü karımnda "minnet" le tealim olm.ı • 
yacak erkek az bulunur. 

DOklor Çetiner kederini güzel melezin mahre • 
miyetinde unutmağı tecrübe etmekten kaçınmadı; e• 
sasen bir zamandır ginnit olduğu dolambaç, kanıık, 
karanlık sevgi yolunda korkunç bir irade z&fı içinde, 
ne yaptığını bil~den, uykudft gezen bir adam gibi, 
ilerliyordu, 

4 
Goldıtayn'in Türkiyede muayenehane açabiL 

mcsi ve hekimlik etmesi, uzun resmi muameleleri 
icap ettiren bir müsaadeye bağlı olmak lazım gelir • 
di; onun için Cüzellik enıtitüsünün sıhhi servisleri 
görünüşte doktor Çetinerin nezareti altında idi; fa
kat yüz buruşukluklarının ~iderilmesi, çizgileri mü. 
ba1ağalı burunlarm fazla iğri yerlerinin alınmaıı, çe
ne kılJannın çıkanlma61 gibi operasyonlar Golc'.t • 
tayn tarafından yapılıyordu; Gold~tayn, meşhur Vo
ronof'la da muhabereye giri~mişti; bu te~ebbüsünden 
ya!b lstarbu) bayanları lehine iyi r.etice1er alıtcağım 
umuyordu. 

Doktor Çetiner ayık olduğu zamanlar makiyaJ 
denılerinin tatbikatında bulunuyor, bazı operasyon • 
lan scyred'yor, müessesenin yerli ecnebi, kadın ~ 
kek ziyaretçilerini k bul ediyor; arada hekimliğini 
vaktile cemiyd için, köylü için. Anadolu için vakfet
rniı oldufunu hdırlnd·ğı zamanlar oluyor ve o za • 
man bumda para ın ş·mnrttığı kimseler arasında 

qeeeıı ""Ul"~ •• Vf' f" ·d~ın: ıtünlerine yanmak istiyor, 
fakat hemen kendiıini oyahyarak: 

,(Arkası yann) 



L,_ıs_ıan __ b_ıı_ı_R_a_r_ı_c_i_A_s_k_e_r_ı_K_ıt_a_a_ı_ı _i_ıa_n_ı_a_,._, ___ ,_
1 

ihale tarihi 

Ademi 
iktidar» Cinsi miktarı teminatı saati 

kilo Lira 
Sabun 23850 630 1/ 7/ 936 çarşamba 14.30 kapalı zarf 
Bulgur 63900 576 29 16/ 936 pazartesi 14,30 ,, ,, 
Pirinç 17100 337 26 '6/ 936 cuma 14 30 ,. ,, 

Bay:-amıç G&rnizonu için yukarıda yazılı üç kalem erzak hiza· 
farında yftztlı gün ve ıaatlerde Bayramıçta satınalma komisyo
nunca eksiltmeye konulmuıtur. İsteklilerin kanunun 2, 3 maddele· 
rinde yazılı vesikalarile belli saatte .kot'lisyona gelmeleri. 

(20) (3270) 

Tophanedeki Dikimevi için 200 
kuruş ye\'miye ile terzi ustası alı
nacaktır. İsteklilerin kabul ~era
itin: öğrenmek üzere 25 haı:iran 
936 ya kadar her gün sabahtan 
öğleye kadar mezkur dikimevi di
rektörlüğüne mürac~atları. 

(7) (3024 ) 
.y. 

!, 

ıHTıYARLl61 
YOK t:DfR 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

Üçüncü umumi müfettişlik için 125 - 150 lire ücretle iki 1' 
mur alınacaktır. 

Şartları: 1' 
1 - Lise mezunu olmak (da ha yüksek mektep mezunları 

ecnebi lisanına vakrf olanlar tercih edileceklerdir.) 
2 - 35 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Seyahate elverişli ve tamussıhha olmak. 
4 - Her hanl'Ti bi ı mevzuu kalemf" almak ve daktilografi1' u 

layikile vakıf olm:ık ıt 
5 - Mahkumiyeti ülmad1ğını ve iyi ahlak sahibi olduğunu t 

sik etmek. 

6 - Askerliğ ini yapmış olma~. . . ,dl 
7 - Devlet ve müessesah hiz metınde bulunmuo ı se veııkala 

getirmek. . . . . . fi' 
Bu evsafı haiz olanların nüfus tezkerelerı ıkı kıt a vesıka .,ı 

toğrafı ve diğer belgelerile birlikte bir dilekçe ile v1layete mürac 
Tayyc>.recihk, makıne, elektrık, etmeleri ilan olunur. (B) (32~ 
otomobil, mimarlık, inşaat mü-

Kor ihtiyacı olan ıs ton sade 
yağı 27-6-936 cumartesi günü 
saat 11 de kapalı zarf usulü ile 
satın ahııacaktır. Muhammen be-

1 
deli ı2000 liradır. ilk teminatı 
900 liradır. lıteklilerin ,artname· 
sini görmek üzere her gün ve iha
le gününde ihale saatinden bir 
saat evvel teklif mektuplarile Ba
hkesirde kolordu satınalma ko· ı 
misyonuna müracaatları. 

(23) (3272) 

hendisleri. Kiremitçilik kısmı. Istanbul av vergileri miidiirlüg"" ündeıı: 
Alman hükumetince tasdik edil- dl 

Bursa ve Mudanya Garnizon- mit ve kabul edilmi• mühendis I ı _ Bafra kazasında vaki Bafra göllerile Bafra gölünün bil' 
ları için 60000 kilo koyun eti sa· mektebi. nizle iltisak ettiği noktaya kadar olan kısmında Sayt olunacak " 

tın alınacaktır. Tahmin edilen ~============~ umum balıkların hasılatı saydiye rusumuna resmi miri balık •;,,. 
bedeli 24000 liradır. Şartnamesi , l mak hakkı 31- 5-1936 tarihinden baılamak ~e 31-~1939 ··set' • • • 

1 - 936 - 937 ders senesi için 
Kuleli, Maltepe ve Bursa liseleri· 
le Kmkkaledeki Askeri San'at li
seıine ve Konya, Erzincan AS. 
Orta mekteplerine talebe alına

Bursa Sııtmalma Komisyonunda · ı Almanya' da hinde hitam bulmak üzere üç sene müddetle kıraya verılmek u 
dır. Eksiltme 8 Temmuz 936 çar- MÜHENDiS MEKTEPLERi açık arttırmaya konulmuştur. 
şamba günü saat 16 da Bursa As- 2 - Tahmin edilen bedel 12000 liradır. .. 
keri Satmalma Komisyonunda o· 3 - Tal ipler arttırmaya iştirak için tahmin olunan bedelin yij1 
lacaktır. Eksiltme kapalı zarf u- de yedi buçuğu olan 900 lira muvakkat teminat verilecektir. Mu~ 

caktır. 
Makineıerı etctculk mühtndi&\ikleri;!~- d bil' ıuliyle olacaktır. ilk teminatı kat teminat nakit veya nakit yeri ne banka mektub•..ı istikrazı a !1. 
ıcıme bilgileri/otomobil ve tayyarecilik bv 

1800 liradır. İsteklilerin Z490 sa- ... ____ r ... , .... •• , .... ----• Ergani ve bunların evsafındaki Devlet tahviileri ve bonoları ve &Sil 
2 - Kabul ıartları AS. lise ve 

orta mektepler talimatında yazı· 
lıdır. Bu talimat aıkeri mektep
lerde ve askerlik tubelerinde gö

yılı kanunun 2, 3 maddesindeki -------------- kumetçe tayin edilecek Milli Esham ve Tahvilat 2490 sayılı kanuıı 
vesikaları göstermeleri lazımdır .... --·---~~----~~-. 17 inci maddesi mucibince kabul olunacaktır• . 
Teklif mektuplar! 8 Temmuz 936 Drolog Operatör 4 _ Bedel haddi lavik görüldüğü takdirde ihale keyfiyeti "'' 

rülebilir. 
3 - isteklilerin aıağıda yazı

lı husuıları da göz önünde bulun

saat IS şe kadar Satınalma Ko- Doktor Jiye Vekaletinden istizan olunacaktır. b~ 
misyonuna verilmiş olacaktır. Süreyya S - Şartnamenin bir sureti Samsun Defterdarlığında ve 

(21) (3269) sureti lstanbul Av Vergileri Müdürlüğünde de vardır 
Atamal 6 - İsteklilerin bu tarihe kadar her gün Bafra malmüdürlü, durrnalan lazımdır. Bursa Garnizonu için 242SO 

Mudanya için 8900 ve Bandırma 
için de 8900 kilo olmak üzere 
42050 kilo sade yağı satın alına-

Muayenehane: Beyoğlu • Parmale ne müracaatları ilan olunur. (3257) 

Istanbul Milli Emlak MildilrlllğUnden: 

A - Bütün mekteplerde kay
clı kabul 1 Temmuz 936 da baş· 
lar \'C 10 Ağustos 936 da biter. 
:vlü.ı:?'.baka imtihanı da 15 Ağus

~cs':'.\ 21 Ağustos arasında yapılır. 

kapı tramvay durağı, Roma oteli 
yanında 121 birinci kat 3-8 

Her gün 15 - 20 ye kadar. 
caktır. Tahmin edilen bedeli İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cine ve mevkii 

D - Mekteplerin bulundukla
· ı yerler haricindeki mevkilerde 
}~ur:•n isteklilerin ıo haziran 936 
lan 31 Temmuz 936 tarihine ka-

37845 ı:radır. İstekli çıkana 

muhtelif Garnizonlara ait ıade •••••••••••••r• 
yağlar ayrı ayrı taliplere ihale e- D enizyolları Lalelide: Eski Me3ihpaşa yeni K<!:nal paşa mahallesinin es-
dilebilir . Şartnameler Bursa Sa· ki Aksaray yeni Cumhuriyet caddesinde 16 kapı 913 ada 7 50 

<l ıır bulundukları yerlerin asker
lik fubelerine müracaat etmit ol

tınalma KomisyonuncJa olup ha- i ' L E T M E S i parsel No. lı kağir odanır. üçte bir payı: 3 
riçten istiyenlere posta ile gönde- Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı Cerrahpaşada: Keçi Hatun mahal lesinin eski Toprak yeni 
rilebilir. Eksiltme 9 temmuz 936 Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade Açıkgöz sokağında eski 3 yeni 15 No. h üç oda, bir matbah 

maları liznndrr. .. __ Han telefon: 22140 •-•ı hela ve biraz bahresi bulunan ahşap evin tamamı: perşembe günü saat 16 da Bursa· :ı-
da Askeri Satınalma komisyonun- 1 rabzon Postaları Aksarayda: Eski Canbaziye yeni Kürkçübaıı mahallesinin C - Kabul 1artlarmı taııyan 

istekliler evrakını tamamlattmlıp 
askerlik fubeleri vasıtaıile mekte
be göndermeleri ve mekteplerden 
davet vaki olmadan hiç bir istek

da olacaktır. Eksi!tme kapalı zarf Pazar 12 de, Sah, Koca Mustafapaşa caddesinde eski 41 yeni 39 No. h iki kat- 6Sf 
usuliyle olacaktır. ilk teminat Pel'§embe ıs de la dört oda ve sair müştemilatı havi ah§ap evin tamamı: 
2838 lira 38 kuru,tur. Eksiltmeye Boğaziçinde: Beylerbeyinde eski Şemsibey yeni birinci yeni 

:r l•mı·r ·su .. r' at Postaları ı k 944 s bb h b l k' s m·· 

li mektebe gitmemelidir. 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun "" so <a ta , metre mura aı sa ası u unan es ı u- 50 
2, 3 maddelerindeki vesikaları Cumartesi 15 de kerrer yeni 17 No. h bahçeli ahşap evin tamamı: 2 

D - Müaabaka imtihanına göstermeleri lazımdır. Teklif mek Mersin Postaları Taksimde: Büyük Pangaltı mahallesinin Yedi Kuyular so-
tupları 9-7-936 saat 15 şe ka· kağında eski 7, 9 yeni 7, 9/ 3 No. 1ı 172 M2. arsa; beher met· girmek için davet edilen istekli

lerin imtihan yapılacak yere ka- dar satmalma komisyonuna veril · 
dar gitmek ve imtihanı kazanma- miş olacaktır. (22) (3271) 

yınca geri dönmek için yapacak- ~------------...
ları muraflar tamamen istekliye ı Istanbul Komutanlığı ı 
aittir. Bunun için de gidiı ve dö- Sıııbnalma komisyonu if lr. ı 
nüt masrafını beraber götürmesi C 1 M·· t k M k' K 
1.. d ~ataca us an em ev ı o-
azım ır. 1 y l'k "h . mutan ıgı eratının sene ı ı tıva-

E - İstekli mektebe kabul e- cı olan elli bin 50,000 kilo sığır 
dilmediği takdirde hiç bir hak id- etine verilmi§ olan fiat makamca 
dia edemez ve bir sene terki tah- pahalı görüldüğünden 24 haziran 
sili olanıar da mektebe alınmaz- 936 çarpmba günü saat 16,30 ka· 

Iar. palı zarfla alınacaktır. Muham-
fl - Mektepler leyli ve mecca- men tutarı 11,990 liradır. llk te· 

nidir. Talebenin iaıeainden ba§ka minatı 899 lira 25 kuruştur. Şar~
giydirilmeıi, techizatı ve kitapla- namesi her gün öğleden evvel Ko
rı mektebe ait olduğu gibi ayrıca misyonumuzda görülebilir. istek· 
her ay bir miktar maat da verilir. lilerin ilk teminat makbuz veya 

5 - Askeri Ji,eleri muvaffakı- mektupiarile 2490 No. lu kanu· 
yelle bitirenlerden arzu edenler nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
müıabaka imtihanına girerek ka- saik!e beraber ihaleden en az bir 
zandıkları takdirde mühendis ve saat evveline kadar teklif mck 

Salı, Pertembe 10 da Kalkarlar r murabbaı: 1 

Diğer Postalar Ayni yerde: Eski 7, 9 yeni 7, 9/ 1 No. it 292 M2. arsa; beher 
ı Bartın ·- Cumarteıi, metre murabbaı: 

iz mit 
Çar1amba 18 de. Yukr.rıda cins ve mevkileri gösterilen emlak paraları naki~~ 

- Pazar, Salı, Per- ya yüzde 5 faizli hazine tahvili ola rak peıin ;eritmek şartile his~ 
şembe . Cuma 9 rmdııki bedeller üzerinden açık art tırm~. ~~ulıle ayrı .. ayrı s~tıla 

1
1 

30 da tır. IstekJilerin 24-6--936 çarşam ha gunu saat on dortte yuzde ) 
Mudanya - Cumartesi 14 de pey akçalarile müracaatları. (M) (3~ , 

~!~er günler 8. 30 

1 

_ 

1 Bandırma - Pazartesi , Salı Deniz Levazım Satınalma Kom;sqon11 ilanları 
Çar§amba , Per- -----------~---~-~ ~ 

Karabiga 
lmroz 
Ayvalık 

- d' ı . 111,...· ıembe. Cumartesi, Tahmin edilen bedeli 14500 lira olan 200 ton ıze mayı , 
20 de ruku 29 Haziran 36 pazartesi günü saat 14 de kapalı suretile ahtı' 

- Salı, Cuma 19 d caktır 
P 5 d r • • • •• k . . h .. k . .. t oıuıtl' - azar, 1 e Şartne.mesını gorme ıçın er . gun omıs:ona rnu~acaa r1'f 

- Salı 19 da, Cuma bilir. Eksiltme için yazılı saatten hır saat evveı 1087 lıra 50 ku. ti 
17 de. tan ibaret M. teminat makbuz veya mektuplarile ka?uni b~lgeler;,_., 

TRABZON ve MERSiN posta- teklif mektubunu muhtevi mazrufun Kasımpa§adakı komısyon ) 
larma kalkıt günler; yük alrn· '-::anlığına verilmesi. (3232 

maz. (3256) 1 

fen memuru yetiştirilmek üzere tuplarını Frndıkl.daki Komutan· =========================== 
Avrupaya tahsile gönderilir. Irk arttırma eksiltme komisyonu · 

Usküdar tahsil direktörlüğünde11: 
Usküdarda Altuni zade Mecidiye mahallesinde N;,antaşı cad~ 

sinde- eski 4 mükerrer yeni 12, 12/ 1, ı2/2 sayılı mahal muta•;,o. 
(18) (3244) na vermeleri. (3161) 

Usküdar tahsil direktörlüğünden: 
Usküdar Altuni zade mahallesinin Selamsız Tophaneli oğlu cacl· 

desinde kain 20 numaralı mahal mutasarrıfı Hafı;: Şükrünün 164 
l ir~ borcundan dolayı mahalli mezkur 800 lira üurindeıı rr.üza· 
yede vaz edi)miıtir Talip \>lanl arın ihalei evveliyc ol~ıı 15 6 9361 

gününe müıadif pazartesi günü % 7,5 pey akçelerile Üsküdar ka· ' 
zaıı İdare Heyetine müracaatları. (2935) 

KADER 
Tefrikamız yazımızın çokluğundan fı Yakubun 360 lira 6 kuruı borcundan .do~ay_ı mezkur mahal ~ 

bugün konamadı, Okurlarımızdan özUr lira kıymet ~zerinden ~ü~~y-~d.eye ~azedıl.mış~ır •. ıs - 6 - ~36d,I 
ılileriz. nüne müsadıf pazartesı gunu ıhaleı evvelıyesı ıcra kılınacagıt1 ,ti 

talip olanların % 7,5 pey akçeleri) e birlikte Üsküdar Kazaıı td 
~ . Karadcrvi.J ağrı wıkfı miitcı·cllili- heyetine müracaattan. (2936) ,.,,,,,JI 
gmd en: s ,. ıl' 

Vakıf ıı.karatdan Bakırköyündc rileccktir. 1716 936 da ihalesi yapıla-ı İstanbul Vakıflan baş müdüriyet~ 
Cami !Okağında 2, 24 numaralı dük-J caktır. İstekliler 13,5 lira teminat ak- re encUmenine gelsinler. 
klnlar pazarlıkla. bir sene kiraya ve-! çelcrilc birlikte ihale günü saat 14 de (Vft No. 16628), 
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Bütün eliılerinde C. B. "Cartier - Bresson ,, markasını taııgan koton ve 
malzemeyi tercih ediniz I 

Renkleri yıkamakla ve gUnefin teairile sol.mu, geril.mu ve gevıemes. 

Toplan ve perakende aatq: NIKOLAIDI EFTIS 
lıtanbul. Beyoğlu, istiklal caddesi 204. Telefon: 41862 

.................................................................. 
ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 

Boğaziçinin Vaniköy, Rumelihisanna kadar olan iskeleleri için DOKSAN ve onlardan yuka
n iskeleleri için SEKSEN günlük gidit geliıli ücretler mukabilinde 122 gün seyahat hakkı veren 
ve ayni günde mükerreren ve pazar günleri Boğazın her iskelesinden gene mükerreren muteber 
olmak üzere 11 haziran 936 tarihinden itibaren 10 teırinievvele kadar dört aylık fevkalide ten
zillth ve fotoğraflı kartlann ihdas edildiği ilin edilmiıti. 

"Ancak bentlz Boğaza nakit hane etmemiş olanların da lstl
fadelerlnl korumak maksadlle bu kartların gene 10 teşrini
evvele kadar hOkmft olmak Ozere 10 temmuz1 9S6 akşamına 
kadar satışına devam olunacağı şu kadar ki 11 hazirandan 
itibaren geçecek gUnlere alt bedellerin ayni tenzlU\t esası 
dairesinde kartlar bedelinden lodlrlleceğl sayın halkımıza 
blldlrlllr.,, 

Bu kartlar tirketin idarei merkeziyeıinde kontrol müdüriyetinde aablmUtaCID'. 
Boiazın iki sahiline araba vapurile gidip gelecek otomobiller i,in yapılan aon teDilfff&h 

l:iafka olarak bu kere de yüzde yirmi tenzilatlı ve 20 varaklı karneler ihdu edilmittir. Bunlar 
bir müddete tlbi olmayıp yalnız azimet veya avdette tek olarak ta iıtimal edilebilir. 

Karnelerin temin ettiti tenzilat ıekli: 
Gidit 60 Kr. Gidit ve geliı 120 Kr.Geliı 80 L. 

Bu karn~ler itskOdar, Kabataş ve Sirkeci araba vapuru 
lskelelerlnde satılmoktadır. 

Satılık Gemi ] l8r;: _:_v ~ mumli 1 
Akay işletmesi direktörlüğünden: <p11k>, 19. Haberler, 19,ıs. Muhtelif 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

p pliklar, 19,30. Çocuk saati: Hiklyeler, 
~ "tababçe koyunda denizde batmq nziyette idaremizin mali 20. Çocuk musikisi: (pl!k), 20,30. Stnd 
tıL. ~il F enerbabçe ve yakacık v apurlan açık arttırma ile ıabhğa yo orkestralan, 21,30. Son haberler 

Menba sulan arasında en kuvvetli 
radioaktevitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10- 6 - 936 gününden 

~~l1tıı1tır. Arttırma 16 haziran 936 sah günü Akay Şefler En- Saat 22 den sonra Anadolu ajansı-
""Qleıı· d ih nm gazetelere mahsus havadis servisi 
lipı • ın e saat 15 de baılayarak 16 da • aleıi yapdacağmdan ta- verilecektir. 1 ~ tartnameyi görmek üzere itletme ıefliiine .% 7,5 güvenme ve ,,,_ ___________ -. 

itibaren suculara verilmeğe ~Pan.larile o gün Encümene ıeimeleri. .(3139) B Q R S A 
başlanmıştır. A • 

PJpo meraklılarına 
S Ha1abım1 nete ve zevkle geçirmek iateneniz muhakkak 
te.ndard almalııınız. 

STANDARD 
Bruyer pi-

'S "i •Pda.cağı evvelce ilin edil mit bulunan muhtelif malzeme ek

d, d llnlerinde; ı&rillen lümm üzerine qafıda ıöaterildiii ıekil· 
elftiltlikler yapılmııtır. Eksiltme ıa~tlerinde defi,iklik yoktur. 

b.- - . (3276) 

~ eksiltme Ekıiltme Yeniden tayin edilen 
mevzuu eksiltme günü 

Hurda dökme 
Çelikler 
Kereste 
Lbtikler, eı;onit ICatular, Clmamo n· 
Jqtan, kontrol •aat teri yedekleri. 
Bezirler, Neft, vernik, ıirafit, enıaye 
boya. 

Oıtübeçler, toz boya, ırafitler. 
lllçlar · 
Oıtüpa 
Amyant klingrlt ve liordamyantlar, tnlnı
ıniıyon kayıtlan, muıam'ha linoleom 
Ye pegamoitler 
Sabunlar, ıoda, sud kos\jk 

ICar'holineom amonyak, trikloretilen 
Haauzıar, ıöztap. 

30/6/936 
29/6/936 
24/6/936 

1/7/936 

7/7/936 
10/7/936 
6/7/936 
8J.7l936 

15/7/936 
16/7/936 
17/7/936 
t7/.7L93AJ 

lll:ıralannda 7ddls ~ olulu, a.. Müteaddit resmi müessesatı sıhhiye müteliasslı etibliuı taraF~ 
:: ı:-=-=~~tiy.=-;:'8' dan yapılan hikemi, kimyevvi ve bakteriyolojik muayenat netice

____ P_A_R __ A_L_A_R----ı si tanzim edilen raporlarla, sıhhi sularda aramlan bütün evaafı hi· 
kemiyeyi haiz olduğu (kolibasil, e naerop, likefyan) mikroplarla her 
türlü mevaddı kimyeviye ve uzviy eden tamamen iri bulunduğu bil
dirilen ve emsali arasında en kuvveli RADIOAKTEVITESI bulu· 
nan Alemclağı Defneli ıuyu 10 - 6 - 936 gününden itibaren ağzı, 
bir tarafı (Evkaf) Diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı 
huıuai kurıun mühürle mühürlü o tuz litrelik küçük boy damacana
larla iki buçuk litrelik galon §İtel er deronunda ıuculara verilmel• 
maıl anmıttır. 

•IAICIN 829.·- •Vlr- 24.-
•N..,n t26b0 • lıladrlc! 16-
•Pula 166.- • Berlbl 80.-
• llDAılo 196 - •v....,.. 28.-
•BrObeJ 8'- • Budapefte 2'--
• AtlDa WbO •Baknt Hl.-
•Cenevre 20,- •Bellftd 69-
•llofJa 26- •Yokoba.ına B4 -
• Am8terdam 8', - •Alba \176 -
•Praa 88- • Baalı:not 9'i-
•Btokholm 88-

ÇEKLER 

• Lmdra 683.- • VIJaDa UiöS 
• R..,.n O. 79111 • Jıladrld 6.~ 
• PuU 12.08 • BerltD 1.9670 
• llDIDo 10.0,i2 • VUJ09a •,22hJ 
• BrOlaıel 4.6870 • BudaP9ft1 ~.8060 

• AtlDa 8'. '1 ib7 • Btllr:nıt 108.~l> 
• Cennn 2.'486 • Belgnd 116 OOH 
• ~ 68,1b82 • Yokohaına 2..70&> 
• A.materdam ı.1'100 • Moakova 2'89 90 
• J'nt 19.1~ • Stokholm 8 ~ 

ESHAM 
!f B&nkua 10.80 Tramva1 v.oo 

·Anadolu ıuo • Qlmento ıo M 
ReJ ı so aa,,,.. DeL o oo 

Yukarıda evsafı kimyeviye, hik eıniye ve bakteriyolojik liuıuılan 
bildirilen ve bilbaua RADIOAKTEVITESININ fazlatabğı ile müt .. 
mayiz olan bu ıuyun ıafiyetinden emin olabilmek için fitelerin ttz .. 
rindeki Evkafm hususi kuf!un mühür ve znnbuma dikkat ebnelerlnl 
ıayın halkmuza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230)' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma komisyonu llAnla.rı 

55 ton benzin 
IJlr. llQrl:r 1f> (O) ... il DtıL o 00 

• ....._ Bank 8700 BaJJa ooo Talimin edilen bedeli (16500) lira olan yukarıda millClan ft 
u. 8fgorta .00 Şark m. ecza D.00 cinsi yazılı malzeme Askeri fabri kalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Ponomoub 8,60 Telefon 0.00 

1-------------ı Komisyonunca 6 Temmuz 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
18tlkrazlar Tahvlllw 

• 1933 T.Bor. I 2126 llllelrtrllr 00,00 
• • • • D 2t,90 TramYQ 81,.70 

• • .. m 20 uo Rıbtnn ı,.oo 
r.tsk.Dahm ~ 00 Anadolu ı 4 S 86 

• l:rpnl tst1k &r>,00 Anadolu D ~.8:> 
U28 A il ıo 00 A.Dadolu n:i t 7 M> 

• S. Emırum U7 2b • MQızıoNU A b2 t;O 

• CUJD11rteıi P A.7.AR 
Takvım ıs Huiran 14Haziran 

kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1237) lira (50) 
kuruıu havi teklif mektuplarını nıezkGr günde ıaat 14 e kadar k~ 
misyona vermeleri ·ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerin~eki veaaikle mezkur gün ve saatte kom_iıyona müra-
caatlan. (3143l 

1500 metremikabı çam tahtası 
Tahmin edilen bedeli (63500) lira olan yukarda mikdarı ve cin-

GOD dotuıa 429 429 ai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
~~~-- 19 .. 'i9 19,40 Komiıyomınca 29 haziran 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 

11:::::11-=:a::=:s::ı::a:ı::s=s 2SR.Evvru 2SR.Evvel 

......... ....._ 330 330 
ogıe namuı 12'13 12 ıs kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (üç) lira (18) kurut 
Odndt namazı 16,13 16,13 mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan = = ~~::Ö ~i:!? (4425) lirayı havi teklif mektuplarını mezk6r günde saat 14 e ka-
hmak 2.fS 2.12 dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun ;:::=:::;; ~~ ~~~ 2. ve 3 maddelerinde ... ki vçıailde mezkUr gün ve ıaatte Komisyona 

._. ____ .... __ ...._ .... _ _. müracaatlan. '(3142)
1 



ABONE ŞARTLARI 

MeınlekettmJZde 

Yatuncı yerlere 
P~ta blrllğine l 
gtrınlyen yerlere\ 

Yıllık 

750 
1350 

1130 

8 aylık 

'20 
725 

950 

a aylık 
235 
400 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 
Aylık lata.nbul, Ankara Cadde.t, l V AJU'I yurdU) 

lPO 

150 
lld&re: ~•870 

Telcforı 1 ... 1 lYam ıoıert : 21 ..... 

reıgr&f adresi: KURUN lPta.otıul 

110 

TUrklyenln ber posta merkeztnde KURUN'a abone ya.zılır . Poeta ırutu1U Na. • e 

~~~~~~~~~-~ 
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Hala bir soğuk hava dolabı almakta tereddüt mü 
ediyorsunuz ? 

Yalnız kendinizi düşünmeyiniz! 
Sizden taze ve mikropsuz sUt bekllyeo, gilnlilk yumurta lstlyeo yavrunuzu da dUşUnUnUz 

Alacağınız dolap 

Yalnız 
F i i DAi RE' olmahdl 

F R i G i D A i R mar ası sıze h·akiki bir buz dolabından 
bek·lenen evsafı temin edebilir 

··eo"lJ .. R[A .... elR-A·o·E: R·[·E~ ...................... -...................................... : f1·9·35 .. ·n;·ad·a;·ı .. ··F:Rrc;T0Ai.RE ... eııa-e·r ... s.ao-ü k h s-
v a dolaplarına . nazaran °/ J 50 nisbetinB 
kadar elektrik cereyanını tasarruf eder 

ve Şürekası 
Galata: Hezaren caddesi 
Beyoğlu : İstiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi 

ı : 

-
F R 1 G i ·DA i R E 

Yavrularınm ııhhatini korumak iıtiyen annelerin dolabıdır. İ · tzmfr : Gazi 1fülwn · 
....... .-.--,--.... --··················-············· ···-·····-···· .. -······ 

1ote bu ;Ekovat konfre88ril sayesinde 
FR.İGİDAİRE soğuk hava dolabmız elektrik f 
cereyanını '7<ı 150 ntııbetlne kadar azaltır. i 

-·····················-····-···························-···· ························································•······· ·····-·············· .. ·······················--············ .. / 

··YILMAZ RAKISI 
Neş'e, keyif ve iştiha verir halis üzüm ve Çeşme anasonundan 

45 derecelik en yüksek ra.kıdır. . 

IAa ve rek im 
Avrupa şehirlerinden başka Mısır, 
Filistin, Suriye, Sudan için de ilan 

ve reklam kabul ediyoruz 

Bayan 

PANORAMA 
Bahçesindeki $ean$/arına devama baş/adı 
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Gibi 
Pekin. 

Köpeii 
Hayvan sevmiyen insan 

yoktur, ama kimi ?.edi sever, 
kimi köpek sever, kimi kuş, 
kimi koyun, kimi de akla gel
miyccek başka bir hayvan se-

. :ver. Denebilir ki sevilmiyen 
hayvan yoktur, daha doğrusu, 

,her hayvanı seven i~an bulu
nur. Bunun bir misali: 

1 Londrada 1932 de kurulan 
''Askeri hayvan dispanseri,. 
nin kapısında bir resim vardır .: 

Bir melek kollar.mı açmış, bir 
alay hayvanı bağrına basmak 
için duruyor. Bu hayva.nlann 
arasırıda at da var, öküz de 
var, köpek de var; güvercin, 
deve, hatta bir fille bir de mcr 
kep var! 

Bu resmin manası mı? Ba
sit: Büyük harpte, lngiliz -

, Fransız hududunda 269.000 at 
:ve katır, 22.812 deve, 628 inek 
.:ve bir çok köpek, merkep ve 
güvercin ölmü.' ! 

Hayvanları bize ettikleri 
. iyilikler için sevmek daha a-

o 

kıllıca olduğu halde bwıa pek 
"saf bir sevgi,, diyemeyiz. Fa
kat, insanların hayvanlara kar 
şı besledikleri sevgilerin çoğu 
hiç bir menfaat mukabili de
ğildir. 

ARSLAN YERİNE GEÇE~ 
KÖPEKLER 

Bugün dünyada en çok se
vilen hayvan, hiç şüphesiz, kö 
pektir. Köpeklerin de en sevim 
lisi, şüphesiz ki Pekin köpeği 
denilen cinstir. Pekin köpekle
ri üzerinde çok garip şeyler 
anlatırlar. Dinleyin bakın: 

Bu küçücük, sevimli köpek
ler yer yUzünde dört bin sene-

~-· · 

mimde (llrdüğürıiiz fino /><"kin :..·iipckfrri müsaba
luuında IHrincitlği l;azanmış ııc aldığı altın kuparım içine 

kurulmuştur! 

S. 14 ICURUNun iLAVESi 

denbcri bulunmaktadırlar, ya
ni ilk köpek cinslerinden biri
dir. İsminden de anlaşıhcağı 
gibi, menşeleri Çindir. 

Eskiden Çinde bu Pekin kö
pekleri arsaln yerine geçermiş 
aslanla bir tutulumr:.ış! Bu kü
çücük .hayvan aslanla .nasıl 
bir tutulur! Demeyin. Koyu
nun olmadığı yerde keçiye Ab 
dürrahman Çelebi derler. Bu
nun gibi, Çinde de aslan yok
tur. Halbuki, Çinlilerin flahi 
Buda'yı heykellerde hep bir 
aslanın yanına oturturlar. 

İşte, aslanın yanma otur
muş bir Buda heykeli yapacak 
olan Çin heykelcilerf karşıla
nna bir Pekin köpeği otur
turlarmış! Hakikaten bu 
köpeğin duruşu biraz aslana 
benzer ama, onun yanında ke
di yavrusu herhalde daha fnıı;
la "aslan gibi,, kall?'! 
KÖPEKLER MEZARLICINA 

GÖMÜLEN ADAM 
Avrupada köpekler iGin me

zarlıklar bile vardrr. Zengfn
.ler, çok sevdikclri köpekleri 
ölünce onları buraya gömer-

ler. Mezarlarmın Üzerlerini <le 
çiçeklerle süslerler. 

Geçenlerde garip bir şey 
oldu: tngilterede Jarnes Pat
terson ism1nde bir adam ölür
ken şöyle bir vasiyetname bı
rakmış: 

"Ben bütiin hayatımda kQ
pcklcrin do.<Jtluğunu insanların 
dostluğu.na tercih ctmi§ bir a
dan olarak yaşadım. Ôldiiktcıı 
sonra da onların arasında bu
lunmak ·frıtiyorıım .•.• 

Bu adamcağızı, vasiyetna
mesi iktizası köpekler mezar
lığına gömdüler! 

Çok sevilen hayvanlar ara
sında papaganları, kanaryeler! 
de sayabiliriz. Son zamanlarda 
garip hayvanlara karşı da in· 
sanlar arasında bir sevgi uyan 
dı. Deve kuşu beslemek adeta 
bir moda oldu. Hele Amorika· 
da yılan besliycnler bile görU· 
lilyor! 

Resimdeki köpek Pekin kö
pekleri milsabakasmda birin• 
ciliği kazanmış ve aldığı altın 
kupanın içine kurulmuştur. 

s M Kendilerini Dövenler.!. 
E 
v 
A 
H 
A 
.~ 
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lFiipin 
Adalarında 

Filipin adalarının devlet mer 
ke.:i Manitadır. Fakat yazın bu 
merkez değişir, ve Bognio şeh
rine geçer. Buraya vardığım z~· 
man, bana burasmı:ı mukaddes 
bir hafta yaşamakta olduğunu 

söylediler. Bu söz üzerimde hiç 
bir tesir yapmadı. Herkes iste -
~iğ i haftayı takdis etmekte 
serbestti. Fakat geçirdiğim m<• 
cera bilmediğim bir çok şeyleri 
öğrenmeme sebep oldu. 

Geceleyin, otomobilimle bir 
hayli dolaştıktan sonra geri dö· 
nüyordum. Yolda otomobilim 
samura battı. Çamurdan çıkar• 

. mak için sarfcttiğim bütü:ı gay. 
ret boşa gitti. Civardaki evle • 
rin birine uğrayıp yardım is te• 
mekten başka çare yoktu. I~ık
lı bir evin kapısını çaldım ve 
kapı açihnca içeri girdjm. Kapı, 
zemini bambolarla döşenen bü • 
yilk bir odaya açılmıştı. Bir ma 
aanın etrafına bir silril adamlar 
'dizilmiş oturuyor ve içlerinden 
biri bir kitap okuyor. ötekiler 
dinliyordu. 

Frkekler bana bakmadılar. 

.Kad ın ın hiri ne istediğimi sor• 
du . n erdimi ıml ıı ttım . 

•• -ıclın hnni lrı:ka 
_götıi rcceğini , oradn 

bir yere 
dilediğim 

.Sırtlarını kırbaç!adıktan sonra bayılıp yere dü§enler . 

yardımı bulacagunı anlattc. Bu 
kadar adamın bana yardım e'• 
memeleri yüziinden merak et -
t im. • 

Sordum: 

- Bu adamlar kim? 
Kadın cevap vermeden dı • 

şan çıktı, ben de onu takibe 
mecbur oldum. Yakmcacık bir 
eve girdik. Ben de ev sahibi:ı~ 
derdimi açtım. Fakat ev sa • 
bibi: 

- Maalesef, dedi, s ize yar • 
dıma imkan yok. 

- Neden? 

- Çünkü mukaddes hafta • 
dayız ve adamlarımızın. hemen 
hepsi Flagellant'dırlar. 

- Ne demek bu? 

F.v sahibi ilk önce cevap ver• 
mek istemedi. Ben öğrenmek i· 
çin ısrar ettim. O da bana bu• 
nun ne demek olduğunu Sırtını döven bir udam 

göstermeğe razı o!du. Bu • 
nun içi:ı o gece orada misafir 
kalacaktım, o da bana hem bu a
damların kim olduklarını anlz• 
tacak, hem de kendilerini göste 
re:eekti. 

Otomobilimi unutmuş gibiy
dim. 

O gece orada kaldım ve er• 
tesi günler de kolay kolay gö • 
rülemiyecek bir takım hadise • 
leri görmek imkanın ı elde et -
t im. 

Filipinlilerin mühim bir kıs• 
mı hiristiya:ı ve katolik olduk -
lan halde bunu atalardan te • 
varüs ettikleri eski dini hiristi• 
yanlığa kanşdırmı~ ve kendile• 
rine mahsus bir din vUcude ge
tirmişlerdir . 

Bunlar !sanın asıldığı gfl • 
nün arifesin<le l:e:ı dilerine mah-

(Sonu 10 uncu aayfada) 

Kendileri;ıi döve döve kiiise yolu nu tutaniarJan &ir grup 
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.. orme ve 
• • •• 
ışieme qun 
bluzlar ve 
eıbiseler 
Or•e \'e itleme ylln bllslana .. 

MHaia yazlık ve kır •odelleriai tef. 
kil ett.iiini bir ~ defa yazmıştık. 

Buda de bir ka~ tane daha zarif 
ltlüz 1'f elbiseler gösteriyoruz. Mem. 
leke~mizln bol olan ytinlerile \'&ktinl 
eğlenceli geçir.mek istiyrn her ev ka. 
dını kendi gayretne hem kendisini, 
hem de evlatlarını süsleyebilir ve 
bunların bir çok ç~tlerlnl ve pat.. 
ronlan gayet 11cuz olarak "V AKIT• 
moda salonundan tedarik edebilir. 

Harice elll kuruşa mecmualar 
patranlarile \"e posta ücretile söade. 
rilir. 

11ıııııııııı1111111ıııııın111111111ııllfllllltl"""""''ıııntıuz -

VAKiT 
Kadın ve Moda 

Salonunu zigard 'diniz. Bn giba 

•aat birden on sekize kadar e~ 
açıktır. 

mıuıwuııııııııııııııııııııın111111111111111lllllllllnıııı> r 
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ş 
Yazmaktan_ 

farlt fHl71 
EdebiJd merakı. .... U' 

kadqlarm& uJatqonbı: 

- Artık - suete19 ,.. 
mata ..., ....... "llaftalü: sa-
r.ete,, ye yuıyorum, "YIWa,,a 
yaslJOl'UID, ''Kanarye,, Je ya.,..am. 

DlnliyenJerden biri: 
- Evet, dedi, yazıyonun 

ama cevap vermiyorlar! 

Açıkgöz/ 
Muallim çocuğa 10ruyordu: 
- 14 cevizin olsa, yarıamı 

aardeşin istese, sende kaç ta
ne kalır! 

-10 tane. 
- Nami? Hesap etmesini 

iıilmiyor mumm? 
- Ben hesap etmesini bili

roruın ama, kardeşim bilmez 
ki! 

Babası merak edip 
aorunca.. 

Jngiltere kralı 11eımmet Ed
~ar pek demokrat bir htıktlm· 
i;lardır. Daha mektep malarm 
'1a ktıçUk bir çocukken, öteki 

s 

arkadaelan ribl olmak later, Bir Wın ioccuını evJe nasıl rB rür? 
IJ>renalJiinl dtltllmnes, hatıl · 
~unu llJyliyenlere kızardı. Bir yedinci F.dvar bunu görünce yaptı? 
l,lihı ga.tl ellmll oldulu halde teıAt etti: Diye sordu. Küçük Edvar 
)araya pldl. BUyllk babuı - Bu ne bal? Bunu kim sanki mühim bir teY değilm:iı 
l 

y 
A 
z 
1 
s 
1 
z 

ikı to• ol• O.Jıa 
• • 
ıgı otar 

Genç işık sevg.ilisine pi
rane cümleler .söylUyordlı: 

- Ormanda. apçlar ab
da böyte l>ir melatap seynt. 
mekten daha tatlı r.e vardır! 

Sevlilfsi cevap verdi: 

- tıd mebtabı tıqretrnelı ! 

vurdum duymaz/ 
Saat on ikiye gelmişti. Kah 

veci, k~e MZmış kalmııs bi
risine: 

- Affedersiniz, dedi, ke
penkleri kapcyonım. 

Öteki istifini bozmadan: 

- Peki, dedi. kapayın, ben 
gürültüden rahatsız olmam. 

Yerind~ bır c~vap 
Bayan övünüyordu: 
- Geçen hafta bay Şükrü 

ile tanıştım. Bana "şimdiye ka 
dar tanıdığım kadınların en 
güzelisiniz,, dedi. 

Arkadaşı cevap verdi: 
- Hakkı var. Çünkü benim 

le daha dün tanıştı. 

-·····-·-···-···-···-···· .... --· ...... 
gibi cevap verdi: 

- Bir ·feY değil. Mektepte 
bir arkadaşım bana Alterov
yal dedi. Ben de kızdun. Ara
mızda küçük bir kavga oldu. 

H 
• 
1 
K 
A 
y 
E 
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1 - Genç ,ressamın oda 
kapısı açıldı. Arkadaşı Tuğ. 

rul içeriye girdi: 
- Merh'!lba Sungur, nasıl-

sın? Dedi. · -, 
öteki cevap \erdi: 
- Nasıl olacağım, i.5-"iı

likten boğuluyon!m. 
- ÖyJe L-.e_&el seni bizim 

patrona götüreyim. Dir ka. 
tibe ihtiyacı var. Ama bir 
şartla: 'Ressam olduğunu 

söylemiyeceksin. Çünkü re
simden ve ressamhırdan nef
ret eder. Bizim patron mil
yonerdir. Jsir gemisi ·var. 
Onun!a ~eyahat ediyoruı. 

2 - Bay Sungur eşyasını 
topladı. gemide rerJeşti. lyi 
bir aylık . .ıl:ıcak. Y~mek iç_ 
mek patrondan ıüstrlik deniz 
~yahati yapacak. 

Günler geçtik~e Bay Sun. 
gur ressamlığım unutamıyor. 
ikide birde :resim y:ıpmak iS: 
tiyor., uma koğulmaktan da 
korkuyor. 

3 - Nihayet bir gün da. 
yanamadı. Ne kadar yerlt·k 
yelken \'aı·s:ı hepsinin fo.;tiine 
res imle.r yapnmJ!a kışladı. 

Bununla da hcre$İni alamı)'a. 
rak yemek peçetelerine de 
resimler ~·aptı. 

.( - Milyoner peçeteleri 
görüne«! fe:!n :kızdı. Bunu kf. 
min )'aph~mı anlamak bte~I 
'.Araştırdı, soruşturdu . Bir 
türlü .pfe geçiremedi 

5 - 'Reruta gidec.eklrr<li. 
Patron yeni ,-~ıJr.-.,lerin n~ıl 

mastnı çmretti. Hepsini attı-

ılar. Fakat beJN>indt: de tiirlü 
türlü re.ı;imler vardı. Artık 

patronun öfke.si son' derecl'yi 
buldu. Gemi Berutn ynna~ın. 
c.a Sunguru işinden ·attı . 

6 - Sungur bir sokaktan 
geçerken etrafını dilenciler 
saı·dı. Zavallı bir kö~e)'e ~o

kuldu. mıerinden kurhıhnıya 
çalışıyordu. Jlirdcnbire aklr. 
na geldi. Celıiı:dt>n renkli 
kalemlerini çil<arıp .du\'ara 
bir dilencinin resmini ynpmı. 
ya koyuldu. 

7 - Del'ken ıtla,nındı~ı bi
nanın kapı.sı şitidttle açıldı. 

lfönde kor~unan hir lobut tu
tan bir adam, di1l'r.cileri pa. 
taklıyarak Sunguru ynkasın- • 
dan çekip =~·t•riye .aldı , "Bana 
bak. reı;;snm haşı. ibu odaların 
dU\rarlnnnn resim yapacak. 
sın. Ben de ~.ni 1besHyere
ğim . işini hiHrmedcn bir ~· c
:rc })•r a ,mtı ın .. dedi 

8 - Su'lgur oturup bütlin 
duvarlara çok gü:ıel, ÇQk dc
ğerU reı;im ler yapıyordu. 

~ - Buıırlnn memnun olan 
N ' r;ahihi ltt~r gün ona tavuk, 
gindi g etirhor, onu mlikem. 
mE·I lıir surt tle besliyordu 

10 - GUn;in birinde Tuğ. 
mi çıka geldi. .._ A·yol, ne. 
rc lcrdes in? l'atnın se.ni arı

yor,., dedi. " - Ey siz daha 
buralarda mısınız? Pntron be.. 
ni niçin nrı)·or? .. .. _ Nl<:in e
larnk1 YeJkt>nler.deki resimler 

hurad:t <'.Ol{ bt"{tt>nildi Jlünya 

kndar para ,erip satın almak 

istediler, • 'ıu; ıJl.l .sa tmadı. 

Ama senin de değerini ,anlndı. 

Şimdi kendi resmini ya,ptıra

cak ve 'bir da'ha seni yanından 
ayırmıyaca'k.,, 

11 - Sungur g~mıye git
ti. Milyoner ~pkusını c;:l:a .. 
rıp onu sellimladı. Büy(ik 
bir mükiıfat vererek tekrar 
yanına aldı. 

Bi ıl ·mece - 7 
Birincimde ıP.lamet, ikincimde kurtulı.ıı 
Şan ve :zafer ta~ıyan ba§larını lıaldırır. 
Birim .ile ikim de ıaldırmaJa ıÖn olmuı; 
Bir dönüm kö§eıinin bunlar ilk adımıdır .• 

Bir, iki, üç ve Jördiim bir Türk oymafı elemek 
Üçle Jördiün ve be§im kı§ın temiz rengidir. 
iki, üç, dör.t ve betim beni anlat•a gerek 
Üçle dört, altı, ydim kenar.ımda yükselir.. 

Yalnız Türklükte de,ğil, dünyc. tarihinde .de 
Dönüm açan en yüksek, en .ıa~lı luicliseyim. 
Yirmi gü;ı kan ahıttı sularımda arbede, 
Ondan zaferler doğdu. Şimdi söyle ben neyim. 

Beşinci b.ilmecenin çözümü 
Il2şta kanunun ilk ,gürliycn 

sesi (K) dır. Eski 1'üı1<.ler 

Şamanizm dfoinde iken ıdin 

işlerine bakan adamlara lKJtm 
derlerdi. B:ı sözde ıbilme.cenln 

birinci, jkinci .,.e üçüncü harf_ 

leri vaı·dır. (K, A, l\I). Duna 
lıir ,(U) katılsa (Kamu) olur 
ki !bütün lhatk anlamınadır. 

Üçüncü harf CM), dördiincü 
(U)' Beşinci (T) olunca 
(Mut) ~ıkar 'ki ~ındet (le01l'k. 

tir. Türkün asil hayvanı .at
tır. Dunun da ya\'rusuna 

' 

(Tay) dcniı· llu s öz de beşin_ 
ci had (l'), altıncı harf 
(A),, ycdin~i (Y) .dir. Hepsi. 
ni bir araya tpplasak ,(Kamu. 
tay) plur. 

Ulusun hakimliği !Kamu.. 
tayda görülür. Uak He ada.. 
let ){umul.arın gihderinde.n 
taşar. öteki çözümlere gc. 

lince: A'ltı JJe yedi gök kılıcı 
oian (Ay) dır. Dir, dört, beş 
(Kut) tur. lki, beş ve altın. 

cı harrıe.r de (Ata) sözünü 
yapıyor. 
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Bugünkü romancılar ... ...... - ............... .._...... ....... -. ........................... ------

Wirginia W oolf 
Yazan: Vahdet (;ültekin 

Wirginia Woolf bugünkü 
İngiliz romancıları arasında en 
başta ;gelenlerdendir. Bugünkü 
romancılar üzerindeki tetkikle
rime onunla baglamağı daha uy 
gu:ı buluyorum. ,Çünkü onun 
üzerinde yapacağımız tetkikler 

, bize dünkü ve bugünkü İngiliz 
edebiyatını da gözden geçirme• 
ğc imkan verecektir. 

İngilizler edebiyat tarihleri· 
ni krallık deviilerile ayırırlar: 

:Victoria devri, Edward devr.i, 
George devri. Şüphesiz, bunlar, 
ayn ayn kral veya kraliçelerin 
hükümaürdükleri devirler oldL:.• 
ğu gibi, edebiyatta da, nesil ve 
yıl itibarile, bir devir teşkil e • 
derler. 

Victoia devrinin muharrir -
leri bir .inanı§la birleıirler. Us
lupta, .mektepte birdirler. Fa • 
kat Edward devri:ıde ayrılıklar 
baş gösterir. Cereyanlar.ıru yir• 
minci asrın başında kuvvetlen
diren H. 'G. Wells, John Gals • 
worthy, Bernard Show ve Ar· 
nolu Benett Victoria dev,rini yık 
mağa çalışan ilk romancılardır. 

Fakat, bu cereyanın karşı • 
sı:ıa zıt bir cereyan çıkmakta 
gecikmiyor. 1910 - 1914 ara · 
sı edebiyat~ı1an an'aneci kesi • 

: -

liyorlar ve Victoria devrini mü
dafaa ediyorlar. 

işte, Rudyard Kipling, Cor.• 
rad ile beraber Wirginia Woolf 
da bunların arasındadır. 1918 
den sonra başlıyan bugünkü de
vir - George devri - roman • 
cıları arasında da bu iki cere -
yan yaşamaktadır. 1Çü:ıkü bu 
iki cereyanı ortaya çıkaranla • 
nn çoğu esasen bugün hayatta
dır. 

\Virginia Woolf, Edward 
devrinin .mektebine maddeci İt • 

mini verir. 1919 da yazdığı bir 
yazının bazı parçalarım bura -
ya alıyorum: 

"Wellı, Benett v~ 1Galıwo:-. 

thy bize evveli ümit verdiler ve 
sonra bu ümidi öyle kırdılar ki 
bizim onlara kartı :duyabilece • 
ğiıniz tükran ancak bize neler 
yapabileceklerini göıtermiı o!. 
duldan içindir. Fikrimizi bir 
kelimede izah etmek lazım ge· 
lirse diyebiliriz ki bu üç mu • 
harrir maddecidirler. Onlara a
laka veren ıey ruh dei'il, vü • 
cuttur. 

"Bu romancılann kitapla -
nnın üzerine bir tek kağıt ya • 
pıştınp "maddeci,, damgasını 

TUrarak şunu kastebnek iıtiyo-

~ Günlerim .. 

~ 

~ 
~ 

.1 

.Ellerim buz gibi.. ellerim ılık. 
Hava dondurucu, hayır bir alev. 
Şehir, cadde, sokak, gölı,kaldırım, eu, · 
Şimdi renk içinde, ıimdi karanlık! 

* * 
Yollar taze yqll .. yollar çakd, kum. · 
Göderim göklerde, gözler.im yerde. 
Gece yarısında, gündüz, •eherde, 
Uykum bir ız.tırap; bir •evinç .uykum/ 

* * 
Bir kuru yaprağım, hayır bir :tcqım. ' 
Mıhlıyım bir avuç su üzerinde. 
içim benden ayrı, içim yerinde. 
'Ah kalbim ağrıyor, ol ,hayır baıım! 

A. Sırrı Uzelli 
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Wir~inia Woolf 
ruz ki bunlar pek nz ehemmiy& 
ti olan şeyler yazıyorlar: E -
hemrniyetsiz §eyler üzerinde bü 
yük bir maharetle, büyük bir 
çalışma ile uğraşıyorlar ve on -
)arı hakiki ve ebedi şeylermİ§ 

gibi. ortaya koyuy~rlar. 

" ... Yalnız hayatla kifayet 
ediyorlar, sa}ıki hayatın ötesin
deki feylerin hiç bir kıymeti 
yokmuı gibi. Bu, muayyen gö
rüte salıip olamamaktan gelen 
bir şeydir. 

·" •.. iç dünyanı7.a bir bakın, 
hayat size bambaıka görüne • 
cektir. Herhangi bir gün her
hangi bir ruhu bir an gözden 
geçirin, ruhunuzda binlerce in. 
ıtiba uyanacnktJr: Her taraftan 
yağan .ıayııız atomlar; ve bu 
atomlar düştükçe, pazartesi v~ 
y{l salı günkü hayatta ışekilleri

ni aldıkça eskisinden bambaı • 
ka bir hale girerler. Bunun 
için, eier muharrir eıir değil 
de hür bir adamsa, yazmnÇa 
;meebur olduğunu değil de ho
ıuna ,gideni yazabiliyorsa ve ·f>o 

serini "convention" lar Ü7.erine 
değil de kendi hisleri ıÜzerine 
ıkurab:tiyorsa ortaya çıkacııH o

Jan eıerler ikuru ve yavan ol • 
rnaz.,, 

Wirginia Woolf, bu görür• 
le, en çok Rus edebiyatını be • 
ğenir. Ona göre Rus edebiyatı-

nın yeni İngiliz edebiyatı - ya'" 
ni bunları yazdığı zamanki e • 
dcbiyat - üzerinde büyük bir 
tesiri olmuştur ve [ıu iyi bir 
hadisedir. Çünkü "ruhu ve kal· 
bi Rus edebiyatı kadar hangi e
debiyat o kadar derin bir surtt
te anlamıştır?,, 

Wirginia Woolf'a !!Öre "re• 
mana mahsus madcl c., yoktur. 
Herhangi bir şey . herhangi bir 
his, herhangi bir fildr roman 
mevzuu olabilir. Romancının 

yapacağı şey aramak değil, bul
duğunu kendi göriişüyle gör -
mcktir. Bu görüş daima insan
lıktır. Hayatın istifhamları kar
şısında in&a!l acizdir. Roman in 
sanın bu hayat içindeki umurr.-

luk :ruhunu ortaya koyacaktır. 

İnsanda mücadele etmek hissi 

ıztıraba katlanmak .arzusunt\an 

daha kuvvetlidir. Onc.n için in

san daima çarpışı r. 

Woolfa'a göre, insa!lla ha • 

yat arasındaki bu çarpıımayı ,en 

iyi Rus romanı aksettirir. Bu ~ 

nun için Rus romanı çok faz • 

la Mizünlüdür. Buna ı:ıukabil 

lngiliz romanı, Sterne'den Mc

redith'e kadar mizaha ve ko -

medyaya. tabiatın ·güzelliğine, 

fikrin yüksekliği!le daha fazla 

yer vermektedir. 



Ciban barbinde lngi\izler 
Çanakkale selerine nasıl karar vermişler? 
lngiliz kabine

• 
sıne 

len 
ilave 

,. 
yenı 

edi
Mü-

dafaa Nazırının 
vazifelerı 

Yazan· 8. O 

fogilizcc "The Army, Navy 

a:ld Aaire force Gazette,, mec· 

mu asında, 1915 Ça:lakkale se • 

ferinden alınan dersler hakkın • 

da uzunca bir tetkik çıkm1ştır. 

İngiliz mecmuası, bu yazısında 

diyor ki: "O vakitki sistemi bu

gün kile mukayese edeblliriz. 

Kinçer ve Çörçil, erkanı har • 

biyei umumiye reisleri gibi ha

reket ediyorlardı. Generallere 

ve amirallere doğrudan doğru• 

ya emirler veriyorlardı. Bu iki 

sat, ekseriya, beraberce istişa

relerde bulunurlar ve harekat 

planlannı:l mes'uliyetini ve tat 

bikini müştereken deruhte e • 

derlerdi. Ruslar. Kiçner'den, 

Türklere karşı bir nümayiş yap

masını istediler Fakat o, kendi 

emrinde kafi asker olmadığı 

için Çörçil'e ne yapabileceğini 

ıordu. Bahriye nazın da, Ça • 

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

"Çanakkalede tabyalarımızın batırdığı dü§man zırhlılanndan biri•i 

nakkale teşebbüsünü tahakkuk 

ettirmek için mem:ıuniyetle bu 

fırsattan istifade etti ve boğa • 

zr, yalnız donanma ile zorlamak 

hususunda amiral Carden'in mu 

vafakatini aldı. 

Kiçner'in kendi işi başından 

aşmıştı. Yalnız~ orduya doku • 

nulmamak şartile bahriyenb 

her teşebbüsüne muvafakate 

hazırdı. Fakat, harekat başla -

dıktan sonra, daha kuvvetli bir 
şahsiyet olan Çörçil'in tesiri al· 
tında kaldı ve kolayca sürük • 

lendi. Çörçil, kendi maksadına 

yarıyacak her şeyi kendine çek· 

ti. Her ikisinin, daha yüksek bir 

irade altında bulunmalan:ıa ih· 

tiyaç vardı. işte, bu yoktu. Bun 

dan, ibret almalıyız. Yüksek 

siyasi makamdan çıkacak sev • 

kulcey§ planlarının hazırlan • 

ması ve tatbiki için müşterek 

bir "müdafaa nezareti,, ne ihti
yacımız vardır.,. 

Yukanda ismi geçen İngiliz 
mecmuasını, 1915 Çanakkale te

şebbüsü dolayrsile, meşgul eden 

müşterek müdafaa makamı me
selesi, se:ıelerdenberi tngild 

parlamentosunu ve matbuanıı. 

uğraştırmakta idi. Bu maksatla, 

evvela, harp sonunda "impcrial 

defcnce comittce,, namile bir 

imparatorluk mlidafaa komitee 

ıri vücuda getirildi. Komiteye, 

başvekil riyaset ederdi. Fakaf, 

işlerinin çokluğundan, kabine 

reisi müdafaa işlerile lüzumu 

kadar meşgul olamıyordu. Ken· 

disine yardım etmek ve harbi • 

ye, bahr,iye ve hava nezaretleri

nin mesaisini biribirine uydur• 

mak ve imparatorluk müdafaa 

komitesine, başvekil namına ri

yaset etmek vazifesile 193Ci se• , 

nesi martmdanberi, İngiliz ka • 

binesinde, "Ministre of the coor

dination of dcfence,, ya:ıi "Mü

dafaa i§leri telif nazın,, Unva • 

nilc yeni bir nazırlık ihdas o • 
lunmuştur. 

Kabinede, yeni bir müdafaa 

nazırlığı ihdası, memleketin mü 

dafaası hususunda baıvekilin u• 

mumi ve harbiye, bahriye ve 

hava nazırlarının, kendi saha • 

lanndaki işlerden dolayı hususi 

mcs'uliyetlerini azaltmamakta • 

dır. 
ÇanaHale Aarbi ltahr~lanndan: Topltırımız altında parçalanan 1'ir dü~man tıTabaft 
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Çocuklar •• 
Bu sayıfalar • • • • 

sızın ıçın .•• 
}kinci sayıfa arkadadır 

Hileli oyunlar 
Sİ\'rİ ucunu ezmiş ve durdur. 
muş. Ötekiler buna itiraz et. 
mlşler: 

Oyaa_larınız 

Kristof Kolombun yumur. 
tasını biliyorsunuz değil mi? 
Hani bir ziyafette, bir asib.a
de kendisine itiraz etmiş, 

"Amerikayı bulmak bir iş mi 
sanki? Kim gitse bulabilirdi." 
demiş. Sonra Kristof Kolomp 
sofradaki yumurtalardan bi. 
rini alarak "Bir yumurtayı 

- Böyie:;ini biz de yapar. 
dık! 

Demişler. l\ristof Kolomp 
cevap Yermiş: 

- Küçük piyes - ~· siv,ri ucu Ü7..erinde durdurabi. 
len Amerikayı keşfeder.,, ce. 
''ahını yermiş. 

- E\'et, gördükten sonra 
he,rkes yapar. Amerika da 
hulunduktan ~onra herkes 
bulmasını bilir. Çocuklnrınııza yaz tatili

ni eğlenceli geçirmek için a. 
ralarında oynıyabilecekleri 

1 eğlenceli oyunJar, küçük pi
y~ler vereceğiz. Bugünkü 
piyesimiz Roma tarihinden a. 
lınmış bir parçadır • .içinizde 

1 

~akayı bilmiyenler bulunur 
tliye kısaca anlatalım ,: 

ı · ''Krasyüs adında bir esir 
1 

efendisinden kaçmış, tutul. 
il •amak için Afrikanın fçleri .• ' 
11e sokulmuş. Bir gün orman-
! Ü dolaşırken ayağına diken 
1 batmış olan bir arslanın inli .. 
7erek yattığını görmüş. Ya. 
ıtaşça yanına &Okulmuş, ars. 
lanın ayağından dikeni çıkar
mış, sonra dost olmuşlar. 

Günlerden bir gün esir 

1 tekrar ele geçerek sahibine 

1 :t"erilmiş ve o zaman im para. 
ı ıor olan Neronun emrile vah. 'i hay,·anlara atılmak ceza.o;ıı. 

~ 

ita çarptırılmış. Olacak bu ya, 
Krasyüsün üzerine saldırılan 
hayvan meğer ormandaki 
'dostu arslanmrş. Tabii esire 
1
bir şey yapmamış, birbirleri
'ne sarılıp öpüşmüşler. Bunu 
gören halk bir mucize dire 
esiri alkışlamı;: ve affettir. 
mi~ ... 

işte vaka bu. Şimdi bun. 
«lan küçük bir piyes çıkara. 
)ım. Oyunumuz için iki kişi 
lizımdır. Biri Kra.~yUs ola. 
eak. öteki arslan kılığına gf. 
recek. Bunun için bir Roma. 
h esir kıyaf di ile aşağı yuka· 
rı arslana benziyecek bir kı
hk hazırlamahdrr. 

KRASYlJSlJN ARSLAN/ 

Krasyüs sahnede yalnız.. 
dır. Bir köşede arslanın dt. 
mir kafesi görUnilr •. 

Krasyüs - Aman Allahım, 
n zalim imparatorun emrUt 
l>t'ni \"ahşi hayva~lara yedire-

c~kler. Anı:ı, ben gene cesa. 
retli görüneceğim. Du, kan 
görmekten zevk alan seyirci. 
ler karşısında korkaklık gös. 
termek çok ayıp, çok fena o
lur. 

"Kalesin kapısı açılır." 

Krasyüs - .Aaa!.. Du ne? 
Ormanda birlikte yaşadığıma 
arslan ı Bak, o da beni tanı. , 
dı. Yavaş ya,·aş geliyor. 
(Kollarını açarak) Gel baka. 
lım dostum; gel de görüşe Um; 

(Arslan esirin yanına ge. 
}erek ellerini ayaklarını ya
lar. Seyirciler bunu şiddetle 
alkışlıyarak baiınrlar: 

- Mucize, mucize! .. 

Krasyüs - (Geriye çeki. 
lir, gözlerini arslana diker) 
Gel bakalım çöllerin kralı! 
Ben senden korkmam. (sonra 
çenesini tutarak) Aç., ağzını 
aç. Başımı o korkunç dişle. 
linin arasına sokacağım. 
(Arslan ağzını açar, Krasyüs 
başmı hayvanın ağzına soka• 
bir dakika öyle tutup çıkarır.) 

Seyirciler - Bra,·o, bra\'O ! 
Biz, biz ... 

Krasyüs - Bir daha aç 
bakayım, ey çöllerin büyük 
kralı. 

(Arslan ağzını açmaz.) 

Krasyüs - Açsana, ne 
duruyorsun? 

(Gene bir hareket yok. 
EBir çenesini tutarak açmaya 
çalışır ve bağırır:) 

Krasyüs - Aç diyorum 
sana!. 

(Arslan bir iki adım geri. 
ye çekilir. Esir onun iizerine 
yürür. Vahşi hayvan ka(a
rak bağırır:) 

Arslan - Açamam ayol. 
Bir defa için ne ise, ama artık 
ikincisine dayanamıyorum .. 
Ağzın Ral)lnsak kokuyor. 

Sofradakiler birer yumur. 
ta alıp uğraşmışlar, uğraş. 

mışlar, biı türlü başarnma. 
mışlar. Sonra Kolomp elin. 
deki yumurtayı masaya vurup 

lşte size bunun gibi hile. 
li oyunlar göstereceğiz. Tabii 
siz yapınra arkada§larınız, 

''biz de yaparız., diyecekler 
ama, siz yaptıktan sonra: 

Kağıt üstünde bardak 
.--- -1-
Bir su bardağı alınız, eli. 

nizde iskambil kağıtları da 
bulunsun. 
deyin ki: 

Arkadaşla rınıu 

- Bu kağıtlardan birinin 
ke8kin tarafı üzerinde bu su 
dolu bardağı durdurabilir mi
siniz? 

Tabii kimse yapamaz. O 
zaman siz, bir kağıt alır, bo. 
ru gibi büker n elinizde tu. 
tarsınrz. Su dolu bardağı 

bunun üzerine koyduntr.r. mu 
mis gibi durur. 

-2-

Gene bir iskambil k5fıdı 
alır, uzunlamasına parmak -
!arınız nra.·unda tutar, yalnız 
şahadet paı·mağınızı kağıdın 

arkasında serbest hlrakırsınız. 
Boş bir bardağın bir utunu 
kağıda, arkada kalacak olan 
ucunu da şahadet parmağını. 
za dayatırsınız. Kağıt . par. 
mağınızı saklıyacağı itin gi. 
rülmez. Bardağın bir kenan 
ile kağda dayanıp durduğuna 
herkes şaşar. 

..._,, 

~stL®J rs@.nr 

G1ame1Le hendese 
- Baba, bir şey daha so. 

rayım mı? 

- Sor ama, sonuncusu 
olsun. 

- Öğretmen bize yu za_ 
mirlerini anlatırken burası, 

,urası demişti. Aceba burası 
ile şura.o;ıı ara.'iındaki u1aklık 

ne kadardır?. 

Baba na$ihati 
- Baba, müsamerede f&l'

kımı söyledikten· sonra, sah. 
neden yava§ yavaş mı ~ 
yım, yoksa bir az dans ede. 
nk mi? 

- Ben senin yerinde llL 
sam, bu sesle prluyı 817ler 
söyltmH yıldırım hızlle Ata
rım. 

S. 11 KUR 



(S fillci Nylfa4lltl"Ut1flMJ 

IUa -··· yaparlK. Bu merasim bir ytlrilyütle 
bqlamakta ve erkekler beller.• 
ne kadar 90JWl8rÜ bu merasi
me iflirak etmekteclider. Bu ,.n SOJUllmUt erkekler omııa • 
~. alim ..... bacaldannda cftl
iilmlenen iJler tqıy.or, bat • 
lanm tl ı91Wıerhıe bdar u • 
sama '*thk'i•la &rt11odardı. 
Banlar J1r1Je yBrt,. bir or • 
ma:ım Ol'tuma ıic!iyor ft ba • 
ftda merililm bqhyorda. 

Yan pplak aaamtann ki • 
mi gUnqin aıtmda· ataçlara bal 
Jnmakta~ kimi kocaman bir u. 
h"bin tlzerinde çarmıha çekilen 
ha gibi dmma'lrta, kimi ellne bir 
~Çalarak b:ıd1nl butihı WY 

"fttile ~ lcD.Pabt bu 
larbaçJann uıcanda ince Ye· •k .. 
d brçakJar c1a can çarpıyorc1u. 

Bu yUzden kendilerini ·m • 
baçhyanıann mtmclan 11m 1ıe 
kır kan akmakta idi. · 

Ara nra bu adamların orta • 
amda bir bakraç su tapyan bi

'°' dolapyor •e kanıyan sırtlara 
.U ~Myordu. 

KenctDerlni kttbaçbyan • 
Jar.. . lçlnd'- t1Ut0P. bayılanlar 
JC)~ , ~eftıtn.. Bunlar olduklan 
yerde kab]ror 11e menilnün ·bit• 

MQeJdi ama c1aba ptmedi 1,. 
;, ..:_ ~Jqama döinı tekrar si

d aranm, dedbn. Hastam: ,: ~. ; ' 

• :- TqekkGr ederim . ., de • 
di "ve telefonu kapadı. 

1 
· "Anlqılan evinden çıkım • 

.J9caktı. 

•• O ıUD bir kere daha tele • 
fon ettim: Bir tc1 o•ma'"'ftL 
Bir 4e ,e:ce teleloa ~ Saat 
OD iki" ıeliyontu: Bay Soamea 
yoktu. Telefona hbmetçiai çık• 
tı: "- Apğı.da, dedi, i.ıerse • 
n1z çağıra)WD • ., ve itte o anda 
olan oldu... 

- Ne oldu? 

me.lnl ~ımlı. 
KelidilaiaUPace r..

bU adainlar bu kana lfbnc:e. 
yi tattıktan eonra kan ve tos 
isinde cerl dlmi)"Of ... fehrin 
aethaHndt beldiJOrlat. l)ebria 
içi1M1eD çdraa iki .ak De 1lir 
kadm ban1an yine elleriadetd 
kırbaçlarla karfdmnakta 'ft 1c• 
nklee bmçılamaktadlr. 

Bu ifkence de biT mtwdet 
deftm ediyor •e daha toma 

bunların hepli de kUİHJe ıtdL 
yorlar. 

Kllhede yapdan ma bir l . 
· ymt1en 80llra bunların hepü de 
tehire ,.ıan olan nehire penk 
Jlbmyor ft nehirden çıkınca 

mtlarma medlemler llrllyor • 
ı.r. 

AJla bu weJdlde bitmekte· 
dir. · '. 

YerHlerfn anlatıpna r8re e111o 

kiden bu ı,.mıer daha lllahte -
tem "(I) olurdu. Ve kendile • 
riiıe ipaıce ,apanlar ayıtam. 
,acak derecede çoktu. Awupa 
medeniyetinin Plllplnde lntlpn 
eski ltlkatlan çtlrtltmlt oldu • 
in için buıtht bmı1ann aym a. 
zahmı.. . 

Bunlan g8nlt\1ıcten 110nra a
rabamı kUrtumaia 1mk1n bul· 
dam. Ve yc)JUına devam ettim. 

te kendüDne lealeaecepn an • 
da.. yere diiftü.. Çıihk atarak 
hemen kOfblm, harebtlia Ja • 
tıyordu. Kaldırmak istedim. BJ. 
Jeri bus cibi olmqtu. JCork • 
tam. Alt kattakileri ayandır • 
dan. Baımı.t: ÖJmiit ... 

Doktor hikayesini bitlrmlt
ti. Bapndan saauna kadar 8Ce 

ğukka.-ılılıkla dinliyen ubdqı 
aktör 4e h'1 beklemedilf neti • 
ce karıısında dona katmııtr. ifa 
kat, kendini topladı, "irade,, si. 
ni kullandı, aordu: 

- Sen telefon ettiğin aman 
saat kaçb? 

- On Udye lld nrdı. 

- itte, adamcaftnıi 811lm6a 
ne sebep olan teJ bu "on Ddye 
Dd dakika" dır. O ıBn &Jecelf • 
nl ıkhna koyan •dam cnnan 
son dakibsmda.. Ttlefo11 ·ıesı 

ifitlnce...; Korkusundan &JdU.. 

- lıte, biıu evvel kabul et. 
mediğin fC)'I pek aıa teslim et. 
mit oluyorsun: Hayatta 8yle 
vak'alar vardıi ki en kuvvetli 
nıhJar Userlİıd bile Çok attt te-
11rıetj d6k\ınur. ' 

· l Peki,'. bu siJah ~etı.e be. 

Yüksek mekteplerde imtahan· 
Jar daha . 11kılaştırılacak 

tep1llM ı c • cı •. .-w. 
ZU t2 ..... tılr· flk ,.. ft 

Bil • • ... ı.a •••iledld 
finm •••' ıa . a s:IPll lleJ. 
lav* 119 : 7i 1 .ım ı 
........... 'W ......... 

orı _.. ,..._. tı&ta 111 5' • 

eden _..,.. 1lrl .... ' 
başıM eetM' 'dlll. 
Batrıe.•,.a ... ,.. 

baflıaafm enet ...... -. 
orgıeh .,._. illa ... .. 
1aatıU1a waı•11 ..._ 
ve ı. uda ... ........... 
konıı.te, ;ulkz' 1 ,..1ad • 
IDUI ft mire ..... __.ı 
olaaıklarttr. 

Bulaaula,....-•&aı.t 

na clüa .m tatwlmal ft 

önl..e...wı:t 19 ........ 

vukua p1eoek olma kWfm. 
Krasrıoyank cinrmc1a 6 1ıla 

metreye kadar havalanacak • • 

lan iki ta,,an içinden .te tet • 

kik olwuna1ma. lı:arar ftrilmlr 
tir. 

Ayni küsQfun t Dl ıo bıla 

metre yüksekliie Çlllan1acak 
aubstratostat'tan tetkik edilme

si de diltUnUlmektedir. Subatra 

tostat'm uçuıu nnumda k8sGf 
hldiseai, battan nihayete kadar, 

tır. 

SOY)'etler Blrlilf mm ab • .. . . ., 
demf:sl. kilsafma .~" ,., 
..... 30 --.... ..,. . .;• .. 

,.. ·~ . ..,. ~ , ... , 
?-: ...... ~ ~rfJk• 

Sen de GserbM. fula. cllplcl 

•ettt&. ıo ..._ rı' w 
lılbt ilim ..,... ......... 

••tdl• 8ktiple a•kı* ar • 
.-•' •• ..... ıt 'I' ıı•. Bur .. 

~Wr...-.~lleblc 

il• :C • ..,... ~den Le• 
rbpda .,..ı cıllılut bulunmü 

11:11 r. Amedbma Harvar4 
........ ılbileri -.ıetllP 
._ .. JMellllbuh__.. Q ..,T..,'"I 

~ ...... AMnı1ak ki. 
7kl• ..... eeddk e,llyecelı! 
........... h ..... 

fdf. • ı mıL As n IMlpetl 
.......... • ,..,. lhuel 

.... ·i 
.... _ .. ,. ... l.P .. . ........... ,," .... , 

- -- '* NJtDıB ... .. 
...... lr• 1 teala --
! s.wı.llmarlavılr• ... ......,.... 

Kmm Am "&ıfıW<, S-

~ tutlda ----

..,......,._ ..... .. .....,... ......... ... 

.... .......,, IJd;lw. ey1,.. 
eeld:ir .... .....,.,..., ... 

- J'll lcıWe bltıecek .,. tabe
tumil oıaleekbr. 

Sovpetler blrtill illa Abe 
temiNne wW ....,....U...,, 
nkh61~ 
~TlhGldDe ..... 
ndltehMllm kJtıı!ıf tarat9e • .... filtN olup ~ 
~ neviden bir vlrlıl 
bulmadliar. 

Bu maa, kAğıtlan maın.. 
elen AaalSerJa en baemda • 
ıma.ktacl&r. Bu Yirhln 
a,etfne teıtııtne • 111 ~ 
t&mamen yml .., atıl ..... 
kUJdı, bir kat ., s..- ... 
Ja~lıCmm Jilr.de. 80 hıl k&~ 

be~- ·1 
. Kljlt ,.,. .... mahveden 

""' Wrl18Un ketfbldeki bUytll 

~-~I~ ~· Zira ba 
bil!. ajeidııcle. hıfzedllmü 

, .. 
l8tmm tari1al .ve ıa,..ut . ..-
~ pı~tfa•• lghı yeni ve 
tar!'~~ ' ~-tyoa 
·~.~ 

~ er .. 
BI~ 

Parça 
~ asır öıı~e Anadoluda büyük bir imparatorluk kura~ Eti
lerdea.bir grupun Büyük Okyanus adalarından birine hicret 

ettikleri ve hali orada yaşadıkları anlaşılıyor 
Kı* . ._. ance Anaa6ıda bil 

yUk bir -.sıparatorluk ıı.an E
~erden bir crupun Bo,lt Ok· 
yanos adalarmdan billne ide • 
ret ettikleri ft Mfll orau fa • 
pdıklan an'ıc , ı •· 

Etilerin Anadoluya Çua Jl· 
malindeld Wkelerdeıı göç llllik. 
leri malQmclll&'. Koca bir ..,._ 
ratorluk arı- bu .ad ~e-

l~ eser • ldtlıl • l&Ga aıey. 
C1ana ÇI~ 'ft,........ bi • 

ru~·~· 
'lcııia samanlarda llııllere alt 

ol .. jta .-ıJJrtr -' bir çok 
.-er 1ııllJGk ~ adala • 
nndml olu ._._,de bulun • 
4tu. 

Baaerlerin buraya nUıı gel 
illi healls bir mummadır, ilim 
uımlan ba m••!!!llUIJI aydm
Jıltimk iÇia çüpforlar. Nite .. 
Jdlİl ırramls arkeolojiatlerindea 
~oktor Steplıen Cba•ftt bu Ok 
JISlOI aduı bakkmda tıopıınma 
• mDmkim olan btltOD vak'a.la. 
n bir araya ıetlren muazzam 
bir cilt ricude cetirmİf tir. 
' Prama arkeolajiati bütün 
un'at nerlerinin adada yap • 
J'aD yerWer tarafından konuıu· 
ı.. dilin. battl aayp cöre:ı bil • * itiıkatlarill tam BtDerin e • 
Ml'leriae, dil1edne ft itikatla • 
ıma uımamDe bemediihıi tes • 
bit etıınektedir. 

MtHll Okyanoa adaunda ya 
flYU ahali 11.aııutara adını vere 

·• l.ad 1* iW1a ibadet ediyor • 
Jar. • Wlmenin mınaı "ta. 
IÜa 1a1ıf11,. .m. Bu illlı, Etilerin 

!IOOO - -.eı taptddan "gU. 
IMll k1lfllııı, .mı hemen hemen 
iş' 5 .... -erde ba IWım .. 
111.!m!t~ ...... " onlara 
... celltdlllne lmmrlarcl'4 

~ 
.. 

1ıla · )'il ance 
~ Aayayah&. 
kimdiler. ·KımbJarJa Babillller, 
Etilerin imparatoduklannı yıb 
~r ve daıma .daim ettiler. Ban 
lann yedi bbileal,· Yup'm za. 
manrna kadar Filiatlndeld ~e. 
lerinde yapm•flar, nihayet Yu-

... burllamu da ellerinden aL ...... 
~t daiıJan Etiler ne ol • 

dıılar1 

Acaba bulana bir km. ti 
B'1)'ilk Okymou kadar plc • 

rek bmldald adaJıara - kan • 
du1u1 

Frllalls l1lml Btilerla bu ... 
kilde hareket etmit ol. 1 hı:. 

- ·---- " bunu ...... decek delilleri de aymlba • 
dlr. 

Etilerin cerçi müteaddit iı

Wılan vardı, fakat en çok ia7· 
cı cösterdikleri iWı &üneı kuıu 
idi. Etiler, .draatle •CfCUI ol • 
duJrJan içiD toprak ekcQ b6ttlıı 

iDNnlar aibi talibe çok b6).ek 
ebN1Jmiyet ver\rler Ye eünct ku 
fUDUD keadileriaıe talih ptirdiııo 
Pı• inlnırlardı. Kuter ada81· 
nm yerlileri de "Talih kup,, 
llia ayai tekilde inanmakta 'H 

.talibe a)'Di elaemmİ)"eti ftr1Dek 
teclirlel'. 

Franm Aliminin bu yeni ri.. 
ariyesüıe değer- veren bir nok
ta ffindiatanm İndUI ridisiftde 
ld Mobenjo.Daro'da Jlpılan bir 
kqiftir. Burada da tam Etile
rin medeniyetine benziyen bir 
medeniyetin isleri bulundu. Bu 
e.erlere g6re bu medeniyetiıı 

ialıipleri de talihe inamrtardı. 

Bilinmiyen, 1llr nokta bu mede
niyeti vücude getirenlediı ne. 
reye gittilderidir. Belki bunlar, 
buradan hicret ederek Okyanos 
adalarma 1erlqtiler. 

Euter adasının b.uıOııJdl a • 
llalisi 'Talih kuıu,. na inanma• 

nm kendilerüıe nuı1 intikal et. 
jitınl bilmiyorlar. Biltilıı sa,. • 
ledilderi bu ibadetin sok eSld ol 
4lupdan ibar~~ Hlrittiyua 
~erleri J>an]an dinleriD • 
~ .çnirİneie muvaffak olmq 
.az... d& solu JJne talih kufuııa 
inanmaktan mİeçmemifler, 
,:atm. esld dinlerinin bir çok L 
yhılerlnl unu•fa batlamqlar· . . .... 
dır. 

Biriatiyaıı m.layonerlerinin 

adaya ıelip 1ıal1a hiriatiyaıılıp 
sokmadan enel 1ıallc, kUflanıı 
dönüttl muı Ye orada babamı 
bqlanızcı olan eylQlde mera • 
aim yapıhrdı. 

K.utiu adaıua civanadaki 

karallk ••acdda rda yualumı 
lmrclUluı ilikı Baler ..... 
dan çıkıp )'ise )'ise bıwa ce 
çea .. bir lmf'Ul yambrtamu 

·-- ldmn ~ ..,.. 
ve celecek Hileye bdar .._ • 
Ji1a m.u.. nun mim uıdii tıfatile 

. leYP ıörOrdit. 

Ada ile kayalık adacıklar aıa 
rumda denizler hain cirdaP • 
lada dolu olduğu için bir ada
mın kazaya utramadan gidip 
gelmeei ancak talihin kendisine 
,_ olmnma IJaihdır. Onun i • 
sin bu adam kahraman uyıl • 
diktan batb mimoza ağacma 

n.mi yapıhr 'O'C 'r'Ollwun krate. 
rinde ikamete hak bnmrdı. 

Fakat bu kut91 muamele bir He 

ne aUrdükten sonra ertm yıl 

ilk yumurtayı getiren adam o. 
nan yerini almh. 

Adada ''Talih kutu,, nu gCS... 
teren bir çok heykeller bulun • 
muıtur. Bunlann hepst de Eti
lerin Günq kuıuna aon derece 
bell%emektedir. 

Euter adatiı Çili salrillerin • 

den 2000, Aayanm en yakın sa• 
hilinden 5000 mil mesafededir. 

Adayı ı 722 de Felemenkli ami

ral Roııeveen keıfetmitti. A • 

da mllich ısa pnü kqfolundu. 

iu "14ilidı ı.a yortusu,, manaıa 

ama ıeleıı Kuter adı •erilmit • 
tir. Fel~eııldi klfiOer de bu • 
rada Etilerin. heykellerine ben • 
aiyen ınuuzam heykelleri ~ör
d6kleri · balete bunlara ehemmi. 
yet vermemitler ve ıda ancak 
1914 'de Bml bir. deftt 'kuan • 
mata bqllftuıbr. 

. ' 
1914 aeneainde . R9utledge 

namında bir Jncili• burada 50~ 
600 heykel bulmaia muvaffak 
olmuttu. · Bu heykeller için li • 

.mn olan tatlar aiDen Wr .... 
bıım ~terinden almıyor& 
V olbnq civamıda yarım bı.a 

bir takım bqkellerJe buakd • 
1D1f aletleria buJ•mm.au ıafthim 
bir hldiseAİD vuku bulduğunu 
&öneriyor. 

Bu da anlaplrNmlftır• 

East:er .... bucii:ı 13 mil 
uaunıqunda. 1 mil ıenifti • 
jinMdir. Yerli dfuaunan •yıe 
• 250 den ibarettir. Ve baa • 
lar laayvaD .unDed yedıdnaek 
le geçinmektedirler. 

Bu muazzam heykeDeri 1'1-
pan ordu ordu insan nuı1 ya • 
fIYOrdu? Bu heykeller adanm 
bir tarafmdan abllr tarafına na. 
111 götürlililyordu? Heykeller 
yapıldıktan sonra baflırma im 
mızı tattan yapılma p.pkalar na 
111 iesiriliyordu? 

Bütün bunlar birer m..._. 
madu. 

Fakat btttiin bunların anlat. 
tıiı bir 1ey var: O da ba aer • 
leri yapa."llann uzaklardan gel. 
dikleri ve ytibek bir medeni • 
yete sahip olduklandır. 

Doktor Chauvet buradaki 
halkın Etilere memup oMluk • 
lanm gösteren bir nokta daha 
ileri •iiriiyor • .Adada tahta a. 
.serine bikkedilmif bir takma 
kitabeler bulunmaktadır. Cenup 
denizlerinin adalannd: timdi~ 
kadar hiç bir yazıya rast ıe • 
ijnmcmiıtir. Bugünkü yerlilerin 
de bu yuı hakkında serre ka • 
dar bil&ileri yoktur. Halbuki b1I 
yazılar, Etilere mensup olduk• 
lan anlafılan ve izleri Jlincliata 
mn M,;henjoJ>aro taraftumda 
balunanlarm yazıla~ ~ • 
mile be:azemektedir. Fakat ba 
yıız.;ıann çofu henh ok\INlftL 
mııtır. 

Bu yuılana okllluaasmdaa . __, 
10nra Easter adamdald•.r,erll • 

terin KtiJerdea oldülatma.1111' 
metkmek ıdmldba ......_. 

B.L 
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Cepte bu~unan beyaz yazılı 

siqah kllğıdı kim qazmıştı ? 
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Kısa boylu, güçlü kuvvetli 
görünüşlü adam lokantaya gir
di. Oturacağı masayı hemen 
kestirdi, oraya doğru ilerledi. 
Şapkasını çıkardı, oturdu. Fa. 
' ' kat hemen yi:ıe kalktı: Şap • 
kası iyi asılmamıştı. ·Başka çi • 
viye asmak istedi. Oradaki şap
kalardan ikisini yere düşürdii. 
Onları da alıp astıktan sonra 
tekrar oturdu. İki elile saçları.. 
nı düzeltirken_ ileri geri salla -• 
narak sandalyasında yerleşti. 

Fakat yine rahat edemedi. 
Masayı salladı, düzeltti. Üze • 
.rindeki çiçek vazosunu kaldır • 
Öı, biraz ileriye koyd~. Sonra 
yemek listesi:ıi eline alarak göz 
gezdirdi. Llkin yine sakin du. 
ramıyordu: Listeyi bıraktı. cep 
lerini kanştırdı, fakat bir şey 
çıkarmadı. 

ı Nihayet garsonu çağırdı, ye 
mek ısmarladı. Sonra yine göz
lerini etrafında gezdirdi. Yan _ 
daki sandalyada bir gazete var
dı: Orada birisi ·unutmuş ola _ 
caktı. Aldı, baktı: Gazete tam 
ortasından katlanmamıştı. Dü • 
zeltti, tekrar oraya koydu. 

ı Biraz ötedeki bir masada o -
turanlardan biri - aktör Dud. 
ley Drummo:ıd arkadaşına: 

Ne tuhaf adam 1 dedi. Sar • 
hoş gibi, ama sarhoş değil her 
halde. 

• Arkadaşı Cartwright (Kart
rayt): 

- Evet, dedi. Tam bir sinirli 
'tipi. Hastalarım arasında böy • 
lelerile çok karşılaştım. 

- Sinirlilik de ne demek? 
İnsanın iradesi yok mu? Ben de 
sinirliyim ama kendimi tutarım. 

, - Öfle deme, dostum. Si • 
nirlilik nedir biliyor musun sen. 

·.Geceleri yatağından kalkıp balı 
seye çıktığın, dolaştığı:ı oldu 
mu? Yoksa, hastalarımdan biri 
gibi, gece arslan hücumuna uğ
rayacağını vehmederek sokağa 
çıkmaktan korktun mu hiç? 

Doktor sinirli hastalannm 
başından geçenleri, o anda hı:• 
1

lırlıyabildiği kadar anlatıyordu. 
} Arkadaşı düşünceli düşünce• 
li durdu, so:ıra: 

İ - Peki, dedi, bütün bunla
i rm sebebi ne? Çok çalışmak mı, 
r10ba bDakis az çalışmak mı? 
~ - Bunlann ikisi de sinir .has 
Ja]ıklaı::ınm !~illeri arasında -
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dır. Fakat ekseriya başka amil. 
ler vardır. Mesela, şöyle bir 
vak'a olmu§tur: Babaları odun 
kesici olan iki Alman çocuğu. 
evde fena yetiştirilmeleri yüzün 
den, babalarını:ı odun kesmesi
ni adam öldürme işine benzet: 
mişlerdi. Çünkü ruhlarında on • 
tarı fena şeylere sürükliyen bir 
inhiraf olmuştu. Bu çocuklar 
bir gün "adam öldürme., oyunu 

- oynuyorlar. Büyük çocuk bal
t!lyı kaldırıyor, yerde yatan ar. 
kadaşının üzerine doğru indirir 
gibi yapıyor. Sıra küçük ço • 

• cuğa gelince o da baltayı kal. 
dır.ıyor, fakat. kuvveti onu ha • 
vada tutm,ağa yetmediği için, 
düş ürüyor: Kardeşini öl dürü • 
yor! 

"Acıklı, fakat "obseşsion,, 

denilen ve herhangi bir vak'a -
nın aksi tesiri ile husule gelen 
gayri şuuri itiyatlara güzel lıir 
misal. • tJ ., l J. 

Drummo:ıd: 
. ,.. .. ·-

- Evet, dedi, doğru. Fakat 
insanın sinirine hakim olması 

da kabildir. Buna da irade deı• 
)er 1 Mesela iddia edebilirim ki 
sizde böyle sinir bozuklukları 

yoktur. Bende de öyle. Bundan 
başka, hiç bir hurafeye inan -
marn, tesadüf, talih, sihir diye 
bir şey tanımam. Şüphesiz ki o 
muhtelif vak'alar bizim üzeri -
mizde tesir icra etmiyor. Veya• 
but, bu tesirleri irademizle gi
deriyor.uz. Çünkü, mesela ben, 
tesadüf, talih gibi şeylere esra. 
rengiz bir kuvvet olarak ina:ı • 
madığım halde bunların mevcu
diyetini teslim 

0

ederim. Demek 
ki onların tesirini görüyoruz, fa 
kat onlara esir olmuyoruz, 
hayran olarak kendimizi kap -
tırmıyoruz ..• 

Doktor, bitirdiği il~ tabağı 
ileri sürerek, suyunu içti ve: 

- Evet, dedi, bu üzerinde 
çok konuşulacak bir mesele • 
dir. Şarapla pirzola gelsin de 
sana bir vak'a a:'llatayım. 

Şarapla pirzola geldi. Doktor 
anlatmağa başladı: 

"Bu vak'a belki ruh hastalık
ları bakımından ziyade felsefi 
tarafile dikkate şayandır. Ve 
yine bu vak'a göstermektedir ki 
bir adamın aklı ve düşüncesi ne 
ka~ar kuvvetli olursa olsun ru. 

hunda bazı vak'aların büyük bir 
tesiri olur. 

"Anlatacağım vak'anın kah • 
ramanı ola:ı hastam son derece 
iyi teı biye görmüş, içtimai mev 
kii yüksek bir adamdı. Bunun
la beraber son derece kötü bir 

sinir hastalığına duçar bulunuyor 
du. Fakat, meselenin asıl t~haf 
tarafı bunların hiç biri değil, 
vak'anın en so:ı . aldığı şekildir. 

"Neyse, sana başından a:ı • 
!atayım. Fakat şunu da söyle -
yim ki sen yine buna bir tesa • 
düf diyeceksin. Ben de ilkönce 
öyle demiştim. Lakin sonradan 
emin oldum ki: "Alimlerin "giz 
Ji ilimler,. dedikleri bir şey ha • 
kikatcn var ve biz her şeyi '.~te

sadüf,. demekle izah edemiyc• 
ruz. Dinle, se:ı de hak vere·ccke 
sin. 

Anlat bakalım 1 

.'f; "' .,. 

"Bir eylfıl sabahı Liverpool· 
deki bir dokt'Jr arkadaşım.dan 
mektup aldım: Hastalarından 

biri üzerinde yapacağı konsül. 
tasyon için ,beni çağırıyordu. 

Gittim. Hasta içeri girdiği za • 
man baktım: Şair tipli, orta yaş· 
lı bir adamdı. Pek sıhhatli gö' • 
rünmüyordu, fakat sinir hasta.. 
sı olduğuna da ilk bakışta pek 
ihtimal verilemezdi. 

"Adamın anlattığı:ıa göre, 
hakikaten, bir iki hafta evveline 
kada~ sinir nedir bilmezmİ§. 

Yaptığım diğer muayenelerden 
anladım: Hurafata inanan tak• 
mından da değildi. Yalnız, son 
derece metodik çalışan bir a • 
damdı. Mesela her gece, soyu • 
:ıurken, elbisesinin bütün cep • 
lerinde nesi var n~si yok hepsi
ni masanın üzerine boşaltımuş: 
Ertesi sabah başka elbise giye!· 
se eski elbisesinin cebinde bir 
şey unutmuş olmamak için. 

"Anlattıkları arasında bunu 
en fazla dikkate şayan bir :ıokta 
olarak kaydettim. Bu onun ru• 

bundaki başkalarına benzemi . • 
yen bir cihet, binaenaleyh, fev. 
kalade hadiselere müsait bir ve:.• 
ziyet teşkil ediyordu. Tahmi • 
nimde aldanmamışm: llakika • 
ten. o adamdaki bu huyun aşıl 
vak'ada bir amil olduğunu soı;ı• 
ra gördüm. 

"Hastam bir "Sabah uyanı:tca 
masasının üzerinde, gece ce • 

binden çıkal'meldığl bir şey bul· 
muş!,. 

Drummond sabıcdemıyerek 

aordu! 
- Ne bulmut~ 
- üzerinde •b'Cyaz boya ile 

E.sroreng!z bir hikaye . . r Çeviren : V. G. ,. 

Ye büyük harflerle "30 tqrini
sani,. yazıtı siyah bir kifltJ 

- Acayip! 

- Evet, acayip. Çünkü, bir 
kere, esasen bu kağıdın ve üze
rindeki yazının .ne ifade. ct~li 

a irade liô.k\m 
olabilir mi ? · 
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anlaşılmıyor, insanı meraka sü. 
rüklüyor. ikincisi .• adam bu kf· 
ğu!ın cebine nasıl girdiğini bil
miyor, ne de çıkarırken ,gördü -
tünü hatırlamıyor. Bu öyle gö 
ze çarpacak bir şey ki cebinde:ı 
diğer şeyleri - not defterini, 
kalemlerini ve saireyi - çıkt• 

rnken farkında olmamasının ih
timali yok .. 

- Hayır, bir şaka olabilir ..• 
- Bir şaka mı? Fakat kim 

yapacak bu şakayı? Ve niçin? 
Bu sualler hastamızın da aklı. 

na gelmişti Evindekileri, yakın 
arkadaşlarını sorguda:ı geçiri • 

. yor: Kimsenin bir _şeyden ha -
beri yok. Şüphe.siz ki, eğer bu 
bir şaka olsaydı, onu ailesinden 
veya yakın arkadaşlarından lı'.· 

Tİ yapmış olacaktı. Şakayı ya -
pan da sırf ortaya gülünç bir 
vaziyet , çıkarmak düşüncesile 

hareket etmişti: .Beyaz yazılı si 
yah kağıt ortaya çıkınca şaka 
yapan adamın şakası:ıdan um • 
duğu neticeyi açığa vurması, 

yani şakasına devam etmesi la
zım gelirdi. Fakat, hiç kimse 
hakikaten haberi olmadığını söy 
lüyor. Bunun manası ne? 

"Halledemediği bu acayip 
vak'a karşısında ,adamda ilk s:
nir anzaları başlıyor. Bir iki 
hafta geçiyor: Mesele yine hal
lcdilememiştir. Dediğin gibi bu 
bir şaka olsaydı, adam üzerine 
düşmese bile. şakayı yapa:un 
meseleyi anlatması taz:mdı. He• 
le arkadaşının bu garip vak'a 
ile bu kadar sarsıldığını gören 
hiç bir kimse şakasının bu kor
kulu Şekli almasına raw ola • 
maz. 

"' :(. :/o 

"U zatmıyaJım, bu "30 teş -
rinisani,. adamcağızın fikrini 
öyle alstüst ediyor~ki. adeta gc· 
zünün önünde rakam ve yazı -
larda:ı başka bir şey göremez 

' oluyor. Hakikaten, siyah üze • 
_ rine beyazla yazılmış bir şeye 
bir iki saniye ... baktıkan sonra 
gözlerinizi nereye dikerseniz o
rada beyaz yazıları siyah ola • 
~ak görürsünüz. Bizim hasta da 
şimdi her yerde "30 teşrinisa -
ni,. tarihini görüyordu 1 

"Bu vaziyet karşısında ban:: 
düşen ilk vazife hastamı tes • 
kin etmek. si:lirlerini yatıştır -
maktJ. Bunun iç'in, meselenin 

garipliğini tabii gösterecek ba_ • 
zı şeyler söyledim: Kağıt pen
cereden içeri girmiştir, dedim. 
Kabul etmedi: Çünkü pencere• 

• sini hiç açmazmış. 
"O buna bambaşka bir m:ı

:ıa veriyordu: Ya arkadaşlarır:• 
dan biri, yıldız ilmi 'ile, o:ıun ö
leceği. tarihi keşfetmiş. bu~u 

kendisine bildiriyordu. Yah~t 

da o tarihte kendisini öldüre • 
ceklerdi. Yani. bu "30 teşri~i

sani,. tarihi onun için muhak• 
kak bir ölümü ifade ediyordu. 

"Kendisini bu cihette de te· 
min etmeğe ç;lı_ştım: bsanın 
ne gün öleceğinin evvelden· ta • 
yin edilemiyeceğini anlattım ve 
sıkı bir muayeneden geçirdik • 

. ten sonra, kendisinin hayat ıi • 
gorta şirketlerinin sıhhat itiba• 
rile biri:ıci sınıfa ,koyacakları 

vaziyette olduğunu söyledim. 
"Yine kani olmadı. O zaman 

başka bir şey düşündüm: Uı:e
rine beyaz ile "30 teşrinisani., 
yazılı siyah bir kağıdı arkadcış
larımdan birine gönderdim. Bu 
tecrübeyi hastama da anlattım. 
Neticeyi sabırsızlıkla bekledik: 
Arkada§ıma rastgeldirn: Bana 
hl! meçhul mektuptan gülerek 
bahsetti. Bunu hastama bildir • 
ciim ve kendisi:ıe. böyle hir şey 
karşısında bcışkalannın gayet 
sakin kaldıklannı anlatmağa ça· 
lıştım. 

"Adamcağız belki biraz iyi. 
leşecekti. Fakat 30 teşrinisa'ni

ye bir hafta kalmıştı! Şimdi, 

aklında "ölüm günü,, olarak ya 
şattığı bu tarihe daha fazla yak· 
taştığı için korkuyordu ve bana 
soruyordu: 

"O günü nasıl geçireyim?,. 
"Hakikaten, bu bir mesele 

idi. ilk aklı:ıa gelen şey yata· . 
ğından dışarı çıkmamaktı. Fa· 
kat ben bilakis, o günü kalaba • 
lık arasında geçirmesini tavsiye 
ettim. 

Nihayet beklenen - vcY.a 
beklenmiyen - gün geldi. 30 

• teşrinisani sabahı .hemen tele • 
• fonu açtım ve B. Soa.mes'i ara• 
dım. 

"- Nasılsın dostum, dedim, 
Göı üyorsu:ıuz ya bir ~y olma. 
dan 30 teşrinisani geldi., 

"Bay Soames c:vap verdi: 

' ( Uit /en sayı/<ı'fC çeviri1ıiz) 
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