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Hataydaki Eti Türkle,. 1 

mümessili • • 
rının 

Abdülhamid Hayyat oğlu ve 
damadı şehrimizde 

Hatay davamız
da hakh bir 

şüphe 
Milletler Cemiyetinin son Kon.5ey 

toplantısında Hatay meselesi müna
kaşa: edilerek Türkiye tarafından in
tihabat niz.:ı.mna.:11esi hakkında ileri 
~~rmeıı itirn.1.4:9.r tamamen haklı gö
:Ulın~tU; Fransız delegelerinin de 
IŞtfralci ile verilen kararda Türk te
~:ne gore bu nizamnamenin değiştiril
ll'le1Ji esas kabul olunmuştu. 

Fransızlar bu tarzda verilen Kon
sey kararına sadece iııtirak etmekle 
de kalmarlılar, şimdiki Fransız mebu
sa.n reisi Heryo'nun dört yıl evvel ieş.. 
ltiı ettiği Tiirk - Fransız dostluk gn.ı
Pluıu yeniden faaliyete getirdilef. 
Bundan maksat ise Türkiye ile Fran
~ arasındaki ananevi dostluğu yeni
C!en canlar.dırmak olduğu söylendi. 

Biz Cenevre kararından sonra Fran
lanın siyası mahafilinde Türk efkA.rı
~Umiyesine karşı gösterilen bu dost
, k tezahüratına bakarak memnun o
kUYorduk. Bu şekilde memnun olur
ı;n tab!i. olarak ~ransız doetlanmızın 

atay ışınde nıhayet hak ve insaf 
~oluna girmiş olduklarını dü§ünüyor

Uk. 

lialbuki bayram arası (Jurnal) ga
~lesinin diplomatik muharriri Sen -
~is~in bir makalesinr.lcki bir fıkra gö
?ı lllilze ilişti ki Türk - Fransız mU
b asebetıcrinin g-elecektcki inklşaflnn 
~~llnından dikkatle okunmağa ıa. 
~ tır. Zira bu fıha Fransızların son 
1r nevre Konseyi tarafından verilen 
ıtrara i~tiraklcri öyle zannedildiği 

ASIM US 
(Smm ~rı. 4 ~o. 5) 

Hataydakl Eti Türklerinin dini ,.e 
siyası milmesslllert olan mecliel u
m umt azasından bay Abdülhamid 
Hayyat lla oğlu bay Selim ''e dama
dı bay Şeklp şehrimize gel mişlerdir. 

Ve Hatay cemiyetinin misafiri olmuş 
Jardır. 

Dün şehrimizdeki mUze -ve camile 
rl gezmişlerdi. Yarın akşam Anka 
raya giderek büyüklerlmir.le görilşe 
ceklerdfr. An karada üç gün kn ldık
tan sonra Hataya döneceklerdir. 

Bay AbdUlhamld Hayyatın elinde 
geçen sene fransızlarm Hataydaki 
komiseri tarafından verilmiş bir ve
sika vardır. Bunda bay A bdUlhamf
dln Bataydakl biltıin EU tUrklerln1n 
dint nıUmes11ill olduğu yazılmakta
dır. 

Eti Tilrk lert.. Suriyelilerin arzıııa 
rına mutavaat göstermeyince Hasan 
Ccbbare Bay Abdlilhamdln mümes
sil olmadığım ~östermek üzere bir 
vesika tanzimine teşebbils etmiş, fa 
kat bunu hiç bir Eti TUrkU imza et 
memlştir. 

Bozuk eczalar 
mı var? 

Sıhhat bakanlığ ı katl 
t el b l r le r a lmak Uzere 

( Y a:ısı 2 nci snyf ada) 

·sonbahar 
Her m an S uderman dan 

nefis b:r hlklye 

Dört beş ı;Un denm edecek 
olan hu hJkAye bu gün sekizinci 
sayıfaını:r:<la ha~ladı. 

Galatasaray Beşiktaşa, Fener
bahçe Güneşe yenildiler 

CGneı • F enerbahçe maçında Cihadın bir kurtanıı 
(Ycuıaı 9 tutCU&ayıfad.a) 

Avrupada kabine buhranları ............ ..-.... .... __... ... .._. ........................ ________ _ 
ifalya ile dostluk meselesinden 

İngiliz kabinesinde 
ihtilif çıkti 

Hariciye nazırı qakında 
istifa edecek 

T..ondra, 14 (A.A.) - Bütiln gru:ete
ler, geçen hafta sonunda dolaşmağa 
başlayan ve Başvekil Chamberlain 
(Çemberlin) ile Eden {İdn) arasında 
ezcilmle İngiliz - İtalyan görüşmele
rinin yeniden başlaması ve iki meml&. 
ket arasında muhtemel bir anlaşma

nın esas şartları üzerinde ihtilaf çık
mış olduğunu bildiren şayialan ehem
miyetle mevzuubahs etmektedir. 

Gazeteler, bu fikir ihtilifmdan bah'
scderken biribirinden ~ok ayn düşün
celer ileri siirmektedir. Bir taraftan 
muhafa7.Rkar partiye mensup ga?.Cte
lcr, sol cenah gazeteleri ile birlikte, 
bu şayiaların katiycn doği-u olmadığı-

( Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

Romanya Krn1ı 'Ve Başvekil Patrik 

Miron Kristca (solda). 

--------------------------------------

- KU RUN 
Okuyucularına 

beda va 
Her gün bir mühim 
parçası neşredil

mek şartlle 

an ır haifta nçnn
d e tam a mla 

n acak 
RESiMLi 

KURUN 
Ceb rcmanı 

No. 1 

Ölüm provası 
XcvyorJ..-ıın en kalabalık caddesi 

ı:rodncy'de cereyan etmi§ üstUste 
iki korkuııç cinayetin esrarını 

mııhtcui bir tiyatro facia,,-ım anla
trın çok meraklı bir zabıta rom.anı
dır. 

Çeviren: 

Hıkmet M ü nir 
Y~rınk l nushamızla 

beraber 
KU R UN okuyuculanna 
bedava o'a rak veriliyor. 

" 

B~7.:il Çemberlln Hariciye Nazın ldn 

Veni Romanya kabi· 
iıeside mi istifa etti ? 

Viyanadan verilen bu haberi 
Bükreş tekzib ediyor 

Romanyadaki Goga kabinesi, uzun 
müddet iktidar mevkiinde kalamıya

rak istifa etmiş, yerine patrik Miron 
'Kriskteamn teşkil ettiği kabine geçmiş 

ti. Kabinede yedi tane eski başvekil 
vardı. Eski başvekil Tataresko başve
kil muavinliğini ve hariciye nezareti
ni deruhte etmiş bulunuyordu. 

Milli bir temerküz kabinesi olan ye 
ni kabine liberal parti ile muhtelif 
sağ cenah partileri unsurlarından mü
rekkepti. Yeni kabine ilk iş olarak 
bütün memlekette örfi idare ilan et
miştir. Her vilayetin askeri kumanda· 
nı vali vazifesini görecektir. SansUr 
kU\rvetlendirilmfş, seçim tehir edilmiş
tir. Partilerin siyasi faaliyetine scd 
çekilecektir. 

(Sonu Sn. 4 Sü. 1) 

Bagl"aklı vapura 
ispa nya sularında 
tehlike atlattı! 

lzmir; 14 {hususi) - 1zmirle Kaa 
şıyaka arasında işletilmek üzere 
Londrada yaptırılmış olan Bayrak!I 
vapuru bugün limanımıza gelmlştlıft 

Vapur lspanya sularından gece1'1 
ken bir tehlike geçirmiştir .• 

lngillzlerln bir gemisini batırmıı 
olan meçhul tahtelbahlrlerden bl~ 
bir müddet Bayraklıyı da takip etıl 
miştlr. Vapur gilçlUkle kacabllmtş V4i 
tahtelbahir peşlerini bırakmıştır. 

Basın kurumu balosu 
Bu senede pek büyük bir 

neşe içinde geçti 
' 

Baloda 'bulunanlardcltl bir f"Mp ... 



2-KURUN lo Ş U B A. T-. 1938 

• • - Hög okulları mü/re-- .. ..- . 
Yenı kıtaplar: dat proğıamında Sıyası zcmal: 

Ş-0-kS·p·-Tr-den hikayeler Ziraa~ işı~rine Yeni Romen hük .. meti 
her gun bır sa-

N tt• A t k • • t • • • t- 1 d Roman yada hiı; beklen.mi yen bir etrafında bazı sözler konuşulmU§ <il ur e 1 n r a m 1 n u u pa nem 1 ze a ı a y r 1 1 zamanda birdenbire iktidar mevkiine duğunu anlatmak istediler. . tal' 
v d v ı · b• Kültür BakanlığI, eğitmenli köy geçen Goga hUki.lmeti yine beklenmi- Muhakkak olan cihet şudur ki l kazand1rdıg~ eger 1 ır eser okullannda tatbik ed;Jen köy okullan yen bir ııekildemevkiindcn çekildi Ye- yanın İngiliz piyıısalarından herh~ 
YAZAN: l !Rleil'D~ All"iıme~ ~e'9'ell'il~~ 

Memleketimizde Garp kültüriinün 
yerleşip yayılması yolundaki çalışma
Jar arasında. tercümeyi ehemmiyetle 
gözönüı:de ve birinci planda. tutma
mız lCı.znn. Senelerdenberi gazete ve 
mecmııa sütunlarında bu bahis konu
şulur durur ve senelerdenberi mem
leketimizde birçok tercüme kitaplar 
intişar eder. Bu kitapların teşkil etti
ği yığınlar karşısında şimdiye kadar 
harcanan emeğe ve paraya acımamak 
kabil olmayor; zira maalesef bu eser
lerin :t:<"k çoğu hiç bir ciddi intihaba 
tabi tutulmadan rastgele ele alınıp di
limize çevıilmiş kitaplardır. Halbuki 
bu sahada esaslı, planlı ve programlı 
bir çahşrna memleket irfanı içirı. pek 
faydalı neticeler verebilirdi. 

Son yıllarda lstanbulun Ankara 
caddesinden memleketimiz neşriyat 
Alemine ayak basan birkaç seıi kitap 
var ki bunların intişarı tabi ve naşir
lerin b:ı vadide şuurlu bir surette ça
lı§rnnğa başladıklarını göstermek iti
bariyle ibirer mes'ut hfidise sayılmalı. 
Bu arada ''Dün ve yarın,, külliyatı ile 
İbrahim Hilmi ve Remzi kütüphane
lerinin tercüme serllerini sayabiliriz. 

lstanbulun Ankara caddesinde bu 
faaliyet görUlUrken. Ankaraıun Ulus 
basımevi de yine ayni suretle memnu
niyetle ka.r§ılanrnası lfizımgelen ve sa
yısı on beşi bulan bir "Tercümeler kU
tüphanesi., vUcude getirmektedir; bu
gün hu serinin on beşinci kitabı ola
rak "Şckspirdcn hikayeler,, masamı
zın UstUnde ve gözümUzUn önünde bu
lunuyor. 

Bay Nureddin Artnm 

kuzuncu asrın ilk yarısında. yaşamış 

ve zamanımızdan yUz dört yıl önce öl
mü§ olan lngiliz muharriri Çarls 
Lcmb, kız kardeşi Meri Lemb ile bir
likte çalışarak Şekspirin bazı piyesle
rinin mevzularını asıllarına mümkün. 
olduğu kadar sadık kalmağa çalışarak 
hikaye şeklinde yazmışlar, ''Şekspir
den hik5ycler,, isimli kitap bu suretle 
vücude gelmişti. lki kardeşe ehemmi
yetli bir şöhret kazandıran eser, inti
şarındanberi İngiliz ve Amerikan 
mekteplerinde gençlik için pek faydalı 
bir eser olarak aH'ika ile elden ele do
laştığı gibi başka dillere ~e\Tilen ter
cümeleri de ayni rağbet ve hürmetle 
kn.rşılnnrnışbr. 

müfredat programındaki ziraat işlerinı: rine Rumen Ortodoks patriği Miron'un gi bir istikrazda bulunması için 
her gün bir saat aynlmıştır. Bu işler başkanlığı altında bir iş kabinesi te- memleket arasında mevcut olan bil: 
mahalli şartlara göre çok değişcceğin- §ekkül etti. siyasi meselelerin halledilmis ol.In 
den ,bütün okull2ır1n ihtiyaçlarını kar- Hariçten gelen her ajans telgrafı lfiznndır. . 
şılayacak bir ziraat müfredatı vücuda bu hadiseyi kendi memleketinin siya- Balkan Antantı K011SC1fl 
getirmeğe lınk.an görülememektedir. setine göre izah etti. Bazıları buhra- Balkan Antantının 16 şubatta :4; 

Ziraat faaliyetine ayrılan saatte her nm sebebi Rus elçisinin Bükreşten karada toplanacak olan konsey JÇ 

eğitmen, bulunduğu köyde çocuklara gidişi, yahut Rus işgüderinin esraren- maı R~manyadaki h~et b 
yaptırılması mümkün olan zirnat işleri- giz surette ortadan kaybol~u netice- dolayısıyle şubabn 25 ıne kaldı. 
nin en mühimleri üzerinde duracak, sidir dedi· diğer bazıları hfüliseyi Go- Şu halde Yugoslavya Başvekili Stc' 
talebesine kursta öğrettiği faaliyet şe· ğa. bük~eti Berlin • Roma mihveri- yadinoviç ile Yunan Başvekili Me 
killerini gösterecek, gereken vasıtaları nin cazibesine kapılmıştı; Londra • sas karn.dan şimendifer ile, Ronın~ 
kullandıracaktır. Bu derslerde talebe _ Paris mihverinin tazyiki bu hUkfime- Başvekil muavini ve hariciye n 

11 nin iş yaparak öğrenmesine ehemmi- ti düşürdü şeklinde izah etti. Nihayet vekili Tataresko da denizden lstanb 
yet verilecektir. Zira.:ıt faaliyetleri ara- bir kısım kaynaklar da. Goğa hüküme- la ?elecekler, ayn~ günde ~§3lll ~ 
smda mevsime ve mahalli şartlara göre tinin antisemist siyaseti bu değişik- ni ile Ankara.ya gıdeoeklerdır. Bu o# 
hayvan bakimı, arıcılık, k.ümes hayvan liğe sebep oldu, dediler. retle 26 şubatta Balkan Antantı Jc 
lan yetiştirmesi, fidancılık ve meyve- Halbuki iktidar mevkiinden çekile- seyi topl~ış olaca~. . 

1 cilik, yağcılık, sebzecilik, tarla .ziraati, rek buhrana sebep olan eski Başvekil Bu defakı konsey müzakerelen 
sütçülük b-ibi işler yuptırılacaktır. Bu Goğa. gazetecilere verdiği beyanatta nan B~ekili Metaksru:'m başk 
faaliyet okulun bahçesinde., ahır ve kü- şöyle diyor: altında cereyan edecektir. 
mesinde, eğitmene veya köyliilerden - Yeni teşekkUl eden kabine kom- Hit'ler :- ~~ıig Mülaktıts 
b. · · bah ı . Bayram gilnlerınde vuku bulan mne aıt çe, tara, ahır ve kümeste bineronunu krala tavsıye eden benim, ft-~ hıı..:ıı· 

1 
. ..hi i A 

cereyan edecektir. Yine bunun için lbu kabineye kendim 'fw:u ;ıse ::;1 Şen .;;:,,-hr;;;clye 
Bu esaslar dairesinde gezici baş öğ- girmek istemedim.,, ury~ b~~kte ~ n.d 

retpıenler, .ziraat faaaliyeti hFJk'kpıda Hakikaten hA.diseler Goğa.nm' tiu ~e:'e gi~erek Hi:::rıe :n saat 
eğitmenlere direktif verecekler ve yap- sözlerini doğru gösterecek bir manza.· vam eden uzun müzakerelerde bul 
tmlacak işlerin talebenin seviyesile ra ile inkişaf ediyor: Yeni Rumen htl- muş olmasıdır. Dikkate değer 
mütenasip olmasına bilhassa !dikkat kfimcti Bplgn.ristanda., Yuna.nistandti andur kı' bu on saatlik mülakatın 
edeceklerdir. .... artı · "k l htan 1..... ııt~ 

oldugu gibi P _ cilı. . a ey 0 ...... ticesinde hiç haber sızmamış, hi!i 
iLK OKULLARA GiREN YAŞLARI bir siyasete dognı gıdıyor. Romanya.o tebliğ neşrolunma.mL~ır. Tabii ol 

KOÇUK ÇOCUKLAR nm istikbalini tayin edecek yeni kanu- Almanyada wku bulan siyasi ,,e 
İlk okullara girmek üzere müracaat nu esasi yapılmak üzere mevcut ka.- k " d ..... lkl"klerden sonra Hltlet 

eden ve y~lan ilk okul talimatnamesi " · er'" tt kaldırılma en egış 1 
-:ı nunu esasının m ıye en • Avusturya Başvekili arasında 

hükümlerine uygun olmayan çocuklar 81 ve intihababn muayyen olmayan kuzun süren fevknlMe gizli bir 
için yeniden bazı ~ayıtlar tesbit edil- bir müddet ile geri!e bırak?lması bu ~kat yapılmış olması her tarafta. 

miştir. hususta en kuvvetlı bir delil olara'k rak ve al&.ka uynndırmı§: 
Bakanlığın tesbit ettiği bu esaslara görilnüyor. _ Acaba bu mU1akatm bu şekli 

göre, hüviyet cilzdanlannda alakalı · t lb ,_md Uh" • 
Harici sıyase aıuııı. an ~ ım manyadaki değişiklikler lle bir nı, 

mahkemelere müracaat edilmiş çocuk- olan nokta şudur: Eski Başvekil Ta- sebeti olmasından mr ileri geliyor· 
larm yaşlarının düzeltilmesi hususun- taresko Başvekil Miron'un muavini Gnf;lies!nl EnıfnlcR:a ~dm!! 
da mahkemece bir karar verilmeden bu olmakla beraber hariciye nezaretllıi 

1 
~ TJ. 

~cuklar okula alınamayacaklardır. vekil olarak uhdesine almrştir. Tata- ' • 
Yaşlannın dilzeltilmesi için mahke- reskonun hariciye nezaretine vekil ol

mclcre milracaat ettiklerine dair aldık- ması Romanyanm beynelmilel siya ... 
lan vesika üzerine evvelce okullara setinde hiç bir değişiklik olmayacağı
~ydedilmi§ olan talebeden velilerine nı göstermeğe k8.fi gelir. Romanya.-
okul idarelerince dört ay mühlet veri- nın Bcrlin _ Roma mihverinin cazibe-
lerek bu müddet zarfında çocuklanrun sine tutulduğu yolundaki rivayetler 
yaşlarının düzeltildiğine dair mahke • de kendi kendine ortadan kalkacaktır. 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

.Memleket Memleket 
içinde dışında 

Aylıli 95 155 Krt 
5 aylıli 260 425 ,, 
(j nylık 475 820 ,, 
Yıllık 900 1600 ,, di 

On rı~tıncı asrın ve ondan sonraki 
asırların en bUytik sanatkarlarından \ 
biri olan Vilyam Şekspir, üstünden 
yilz yıllar geçtikçe diinyanm dört 
bucağında. kökle§en bir muazzam şöh
rettir; bütün sanat ve fikir alemi onun 
nuruntl.ın ışıklo.nıyor; eserleri her li
sana çe:uillyor, onlnn izah için kitap
lar ytl.ZJbyor; piyesleri her memleket
te yüzlerce defa oynanıyor, seyirci bu
luyor. 

Şekspirin eserlerinden bazıları za
man zaman muhtelif kalemler tara
fından dilimize de çevrilmiştir. Bu a
rada Abdullah Cevdetin bugün artık 
anlaaılmasına inıkfuı kalmayan ağdalı 
UslubiyJe tercüme ettiği piyesleri, bu 
yolda lıiç olmazsa bir başlangıç olma
sı itibariyle, zikredelim; İstanbul şe
!hir tiyatrosu drnmaürgu Şükrü Erte
min Şehir Tiyatrosu sahnesinde tem
sil edildikten sonra kitap halinde çı
kan Şekspir tercUmelerini de hatırln
aıktan sonra masamızın Ustünde bulu
nan "Şekspirden hikayeler .. e dönelim. 

Nureddin Artam, şimdi bu değerli 
kitabı tUrkçeye çevirerek Türk lise 
ve üniversite talebesinin ve umumiyet
le Türk okur yazarlarının fikri isti
fadelerini temin etm\ş oluyor; kitap.. 
ta Şekspirin Fırtına, Yaz gecesi rüy~ 
sı, Kış masalı, Bo.su boşur..a yaygara, 
Hoşlandığınız gibi, lki Vcronab, Ve
n~ikli tacir, Simblin, Kral Lir, M:ılt
bet, SongünlUğü, Şirrctin uysallaştı
rılması, Yanlışlar komedisi, Cezaya 
ceza, Onikinci gece, Atinalı Timon, 
Romeo ve Juliyet, Hamlet, Otel1o, Sur 
Prensi Perikles isimli eserlerinin mev
zularından nlmmıı;;ı yirmi hikaye var. 

meden karar almamış yahut çıkan ka
rara göre okula girecek yaşta olmadık
ları anlaşılmış çocukların °okul ile alli
larının kesileceğine dair kendilerine 
tebligat yapılacak., bu müddetin sonun 
da verilecek direktif dairesinde hareket 

lngilt.erc - ltalya Münasebetleri 

Bayram günlerinde gelen telgraf
lnr arasında İngiliz - İtalyan müna
sebetlerini alakalandıran haberler var
dı. İtalyanın İngiliz piyasalarından 
yirmi beş milyon sterlinlik bir istik

raz yapacağı havadisi ile bunun Ro
madan yalanlanması bu haberler cUm
lesindendir. Güya İtalya Habeşistan
dn Tana gölü civarında İngiltereye 
şerit halinde bir toprak verecek, İn
gilizler de buna muka:bil ikrazd.a bu
lunacakmış. Roma bu haberi yalan

lamakla beraber bazı İngiliz gazetele
ri ateş olmayan yerden duman çık
maz manasını ifade eder neşriyatta 

Tarifesinden Balkan Dirllfil için ıı>~ 
otuz kuruş llüşülür. Postn birliğine ~ hi 
meyen yerlere oyda yetmiş beşer 1'1.1 

On sekizinci asır sonun.da. ve on do-

...... ıuı••··························••tı-••---.. :::s:: ....................................................... :s 

Günlerin peşinden: ji 
----oomı--------..- .. ı: 

Yerinde bir 
..... . 
amın 

.s 
li .. 
= = :: .. 

G-azete'ler yazıyor: " Yiyecek Ü 
içecek maddelerinin temizliğini tc- f: 
min için birtakım 'belediye tedbirle- ii 
ri alınacaktır. Bu maddeleri 8atan i! 
yerler muhitin uygunsuzluğu ha- il 
Zinde kapatılacaktır. Buralarda ça- U 
lışan i§çiler için IM/i aptcsthanc'ler :: .. 
ve ~vabolar bulundurulacaktır. Yt. ji 

Şekspirin piyeslerini dilimize se
virmek lüzumlu ve faydalı bir iş ol
duğu kadar büyük sanatkann piyesle
rinden çıkarılmış hikayeleri dilimize 
kazandırmak da nyni suretle ehemmi
yetli bir hiunettir. 

Nureddin Artam'ın doğrudan doğ
ruya ing;lizceden yaptığı bu tercüme
lerde kullandığı temiz, giizel, sevimli 
ifnde şeklinin okqyucuya verdiği zev
ki de ayrıca kaydedelim; muharririn 
evvelce intişar etmiş olan "'Boş saat
lerde,, isimli nesir kitabr ile "Varım, 
yoğum,, isimli eiir mecmuası, yüksek 
sanat kudreti taşıyan ve sahibinin de
ğerini ortaya koymuş olan eserlerdir. 

Nureddin Artnm, Rudyar Kipling'in 
''Cengel kitabı,, isimli eserini de yine 
ingilizcedeki aslından tercüme edip 
çen seneki Ulus tercümeler serisi ara
sında bastırmak suretiyle tercümedeki 
kudretine yeni bir bürhan vermişti. 
Yazımıza bnzı tereUme eserlerin in

tihabında gösterilen ihmale ve ka
yıtsızlığa işaret ederek başlp.mıştık; 
Nureddin Artam'm gerek ''Cengel ki
tabı,, nı, gerekse "Şckspirden hikfl
yelcr,,i tercüme etmek suretiyle gös -
terdiği isabeti saygı ile anmak vazi
fedir. 

Milli kütüphanemizin İngiliz ede
biyatından edeceği istifadeler bundan 
ibaret değildir; değerli mütercimden 
daha başka himmetler beklemek hak
kmıızdır. 

: yecck, içecek satanlar ellerini yıka- si 
madıkça para alıp oormiyecekler- !i 
dir. Nihayet yiyilip içilecek madde- İi 
Zer hiç bir 'dükkanda, hiç bir kimse ii 
tam/ından el ile alınıp kaba kağıda !i 
'kcn:rnayaoak, satılan maddeler cins- H 
Zerine oo nevilerine göre birer mü- :: 
nasip vasıta ile tutularak a'lınaocı1c h 
oo o suretle temiz kutulara, yahut ii 

ıı~~~~~~-----------
torlxı7ara 7«maca.ktır.,, ı: Emllk flrketl relsllğl 

KURUN: - AMiN!.... !i 
HASAN KUMÇAYI ii Taksim cınliik şirketi idare meclisi 

lı••••mmn•••••••--=-ii reisliğine 1spa.rta mebusu Mükerrem I 
Ünsal tayin edilmi§tir. 

edilecektir. 
OKULLAR BUGON AÇILIYOR 
Kurban bayramI münasebetile dört 

gündenberi kaprılı bulunan okullar bu 
günden itibaren açılarak tedrisata baş
layacaklardır. 

Yaprak yeşili güzel 
bir takım 

Uç parçadnn, yani elek, caket ve 
kaptan müteşekkil olan takım daima 
güzeldir. Burada kışla bahar r.rasında 
gıyac,,;t:k yaprak yeşüi bır takım g8-
ril1Uyor. Koyu yeşil veya. siyah bere 
ile ayni renl:te yün eldiv<'nler ve yap
rağı andıran cep kapaklan bu elbise
nin en büyük hususiyetini teşkil edi~o. 

bulundular. Bu suretle istikraz bahsi 

Bozuk eczalar 
mı var? 

Sıhhat bakanlığı katt 
tetblrler almak üzere 

Sıhhat bakanlığı son zamanlarda 
halkın sağlığı ile ilgill işlere fazla 
ehemmiyet Yermeğe başlamıştır. Bu 
işlerin en başında doktor ücretleri 
ne ceza fiatları gelmektedir. 

Etlbba odası doktorları derecelere 
taksim ettikten sonra l:)unların vizite 
Ucretlcrl do aşağı yukarı tayin edil
mişti. FFakat bakanlık yeni bir ince 
leme yapmak düzumunu görmUştUr 

Eczn flatlnrına gelince, sıhhat mn 
fcttlşlerl tarafından yapılan btr cok 
tedklkler neticesinde kapalı olarak 
satılan bir çok eczaların bozuk oldu 
ğu anlaşılmıştır. 

Bunların bir kısmı kutuyn n.mba 
laj yapılırken iyl konmadıkları için 
bozulmnktndır. 

VckAlot her iki işle de kati surette 
mücadeleye karar vermiştir. 

zammedilir. ıi 
Abonn kaydını biJdlren mektup ve tf 

graf ficretlnl, abone parasının posfO f 
yn bnnkn ile yollnmn ücretini idare ~t 
di üzerine ıılır. • ~ 

Yeniden & abone yazım veya 5 ~ 
blrclcn ynzılnnlara, mekteplerle köY 
lnnnn aynen tenzilnt yapılır. 

Türklymfn her posta mcrke:tnd1 

KUIWN'a abone yazılır. (/' 
Adres de~lştirme nereli 25 kunışt 

Hava durumtl 
Dün yurdumuzda en düşük ,uııııl' 

Karsta sıfırın altında 25, en Y · 
suhunet de Adanada -;- 15 derece, 

Karl?J örtülü olan bölgelerde !ıııı' 
en fazla kalın olduğu yer ErzllfllP' 
Kar 43 santimi bulmuştur. d 

Dün Trakya, Ege ve Doğu ~eri' 
lda hava kapalı ve yağışlı, diğer Y ıs' 
de bulutlu geçmiştir. Ankarada b 
kısmen bulutlu idi, istanbulda dl 
leden evvel bulutlu, öğleden 110~ 
palı geçmiş, riizgfir cenuptan es tôt' 

Karadeniz ve Akdenizde dün ° et!' 
gibi bugün ide fırtına devanı ede' 

Geçmiş Kurunlar: 
1 

11 ~ $<a111He eV'fB 
~lYl~lYıın 

Hükumeti mcrkeziyece. Jlı 
sularında asayi§ oo inzibcı"11 ~ 
için Taşoz torpid-Osu ile s;..z,,.t; 
gambotu vilayet emrine tı 
ihtiyaç görUldüğü takd,irdc 

jandarma k-ıWVôtleri tr_ktJP 'J&'f· 
muhtelif sevcıhilc sevkedı7.ece ·~ıct' 

Sahili tefti§ t•e tarassııt ...-; g 
ayni §e.lcildc bu torpidolarlcı 
cektir. 
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_Ş_e_h_iı: hab~rleri 1 

i Cenazeler Belediye 
~ 

Şehir bayramı .,_~sll 
geçirdi? 

----

Tanıdıklarımdan biri diyor ki vasıtalarile 
kaldırılaeak "Bir eğlentide otuz beş liramın eridiğini anlayınca 

benim de içim eridi; bir ay belimi doğrultamam artık,, Üsküdar tevkif
hanesinden bir 

firar 
Onnlğl öldüren Ihsan 
~lyaretçflerln arasına 

karışarak kaçtı 

Katil lh~rm 
•laı lkı ay evvel üsklidarda Yenima
~ .. lede Onnik isminde bir ihtiyarı öl-
1.~e~ İhsan Üsküdar müddeiumumi
~~1ııın kararı ile tevkif olunmuş, Üs-
Udar tevkifhanesine konulmuştu. 

ti lbsan bayramdan evvel ziyaretçilc-
ıı arasına karışarak tevkifhaneden 

1 ~ıştır. Katilin kaçmasında ihmal;li görülen Mahmud ve Musa isınin
tn~ iki gardiyan hakkında zabıt tutul
llı ıış: kendileri cürmümeşhut mahke -
esıne verilmişlerdir. 

i~ l:apılan muhakeme neticesinde her 
Ilı'~ gardiyan üçer ay hapis ve o kadar 
tn Uddet memuriyetten mahrumiyete 
li alıkuın olmuşlardır. Bu karar üze
(jj~e .gardiyanlar hapishaneye nakle-

ltlışterdir; İhsan aranmaktadır. 
Kedi Yavruları 

bi netediye tarafından §Ubelere yeni 
t'u~ lanıirn gönderilmiş, kedilerin yav
le ;:a ınevsiminin yaklaştığı cihet
~Uı ~t'diye zabıtası memurları ile çöp
li erın sokaklarda tesadüf edecekte -
ha n\'ru kedileri toplayıp himayei 
bi]~~at cemiyetine göndermeleri 
~·· Tilrniştir. 
.;:ter_ek Dıwarlnra Mil.<Ja.ade Yok 

re, b~edıyenin yeni bir kar:µ-ma gö
lar .~r §ahıs uhdesinde bulunan arsa
l'ap ~2'.erine yanyana müteaddit evler 
ltt1~ dığı ve binaların hiç bir veçhile 
takd~t Ve ınünasebeti bulunmadığı 
~'it ırdc her bina müstakil addedile
~Clll \'e her bina için ayrı ayrı yapı 
ltıııa ar kanunu ile izahname tatbik 0-

bu cakttr. 

l'ııaıt~dan sonra ötedenberi yapıl -
'altd olan müşterek duvarlarn mü -
l'ııe1ıe olunmayacak, her bina için te. 

erde 
'h-ı d ve tE'.nıellerden yukarı ayrı 

uvarlar bulunacaktır. 
~ 01 Yol Paraları 

~ati Paratannın tahakkuku şubat, 
tahaıt~e nisan aylarındadır. Belediye 
ttıultıe .. u.k §ubeleri memurları mahalle 
l'l tesb~lleri ile "lele verip mükellefe
l'aııı1a 1 

etmeye başlanmıştır. Ancak 
ltlllt ı ~ tetkikler neticesinde tahak-· 
d· eınin b u 1t1Iern • ... u uç ay zarfında sona er-
~beıer ~1~.ı görUlmUştür. Belediye 
111lııt rn~ gonderdiği bir tamimde. ka
~lıen:ıehddet ?.arfında tahakkuk işinin 
:ltltdar aı bitirilmesini. aksi halde a-

11'tlaca ... nıern~rların şiddetle ce1.alan
ll'rt,-~nı bıldinniştir. 

t::tr D-
'"t:ÇCfclcri Hak1.."111d11 Rir 

lı ~letı· Tamim 

tıeltitı-ıle 'Ye merkez ve şubelerindeki 
ıla rce rn a ~ fakı uayene ve tedavileri ya-

ıı~lı1I>l~rin~n. hastalara aid reçetelerin 
~lllıurrı _fa.kir olduklarının tesltiti-

lta baş:0rUlrneksizin her tarafta 
a ınerci ve memurlar tara-

Cenazelerin belediye vesaiti taraEın
dan kaldırılmasına mart <IJı içinde baş 
)anacaktır. Uzun bir zamandanberi de
;am eden hazırlıklar sona ermiş, liı
zumlu olan vesait alınmıştır . 

Bundan başka tabutlar üzerine ör
tülmek ıizere hayir sahipleri tarafından 
camilere ve -diğer yerlere vakfedilmiş 

kıymetli şallarla örtülerin mahalle mü
messilleri tarafından tesbitine başlan

mıştır. Bunlar belediyeye devredile
cektir. 

Belediye t"rafından şubelere ve zabı
taya yapılan bir tamimle dilencilerin 
mezarlık haricinde toplanıp halkı ra
hatsız etmelerine meyden verilmemesi 
bildirilmiştir • 

Mezarlık bekçilerine verilen ı;ıkı bir 
emirle mezarli~lara son zamanlarda 
dilencıler girememektedir. 

~)-

Dışarda iş alan inhisar 
memurları 

İnhisarlar memurin kanununa göre, 
İnhisar idaresinde çalışan memurla
rın dışarda bir vazüe veya memuriyet 
alma::ıı kat'i surette memnudur. Buna 
rağmen bir kısım inhisar memurları
nın gerek hwıusi gerek resmi bazı 
devafre müracaat edip memuriyet is
tedikleri, bu arada bazılarının memu
riyet ı:larak çalıştıkları görülmüş ve 
hemen faaliyete geçen inhisar müfet
tişleri bu gibileri tesbite ba.'.jlamıştır. 
Diğ~r taraftan öğrendiğimize göre; 

bir kısım inhisar memurları da vazi
fe alınak üzere Kültür Bakanlığına 
müracaat etmişlerdir. Bunlara da va
zifesi verilmiyecektir. 

Acı bir kayıp 
l\ıymelll bir M aarlf

çlmiz öldö 
Kadıköy ~z orta 

mektebi müdürü bay 
Feridun Ustünel bir 
müddettenberi te -
davi edilmekte oldu 
ğu Hc:ıydarpa§a Nü· 
.uune hastahane -
sinde bayramın Ü -

çüncü pazar günü 
sabahı vefat etmiş
tir. 

Merhum 1297 de 
doğmu§ mektebi harbiyeyi ikmal ettik

Arife günü, bayramın nasıl geçece
ğini tesbite memur edilmiştim. Dört 
bayram günü tatilinden sonra "bayram 
n~ıl geçti,, başlıklı bir yazı yazacak
tım. Istanbul gazeteleri, şehrin her 
türlü değişini sayfal.:.rma aksettirirler. 
Koca §Chrin içinde olup bitenler, gene 
bu koca şehrin içinde oturanlar tara
fından alaka ile okunur. Fakat bilmem 
bayramın nasıl geçtiği de aynı şekil· 

de gene İstanbullular tarafından al~ka 
ile karşılanır mı? 

Yalnız istanbulda bayramın na-;ıl 

geçtiği i~tanbul dışında bulun<•n cku· 
yucular için meraklı olsa gerek . 

ı;: .... 

Beyoğlunun kalabalık, içkili yerleri 
adam almaz, sinemaların tahammlil 
edilmez olması, bayramın bir hususi
yeti sayılamaz elbet. Gerçi bayram eğ
lencesi için bir ay evvelinden para bi
r~tirenler hep buralarda keselerini bo
şalttılar. Fakat bayram bu gibiler için 
hakiki mantısını kaybeder. Dün bir ta· 
nıdığıma sordum: 

- Bayramı nasıl geçirdiniz 
Sorma Allah aşkına.. diye başlaya

rak anlattı: Birkaç arkadtış Bcyoğlun.ı 
gittik; her türlü sazlı yerelere girdik. 
Ne yedik, ne eğlendik b:tmiyorum ama 
cebimdeki otuz beş liranın eridiğini 

anlıır anlamaz içim de eridi. Yani bay
ram bana hiç de uğurlu, neşeli gelmi
yor. Bir ay belimi doğrultamayacağım. 

~ . . 
Beı.:yıram deyince bizim, hatta babala· 

rımızm aklına gelen, bayram yeri olu
yor. İstanbulun muııyyen bayram yer
leri, senede fl\i defa sabahın erken sa
atinden karanlık basıncaya kadar bü
tün çığlığı ile devam eder. Atlı karın
ca, döner dolap, tel kaydırma, seyy•ll' 
sinema vesaire .. 

Beş ktaşm Ihlamurda kurulan bay
ram yeri ile Tophane, Kasımpaşa, Kü
çükpazar, Fener, Cibali bôyram yerle
ri geçen senelere nisbetle !fOk parlak 
olmuş, bunu bayram yerinde iş yapan
lar söy~ediler. Fakat kazanç pek yok-
muş. 

Tel kaydıran biri: 
- Bayım, dcıdi, biz olmasak b<:•bala

rın hali yaman. Baksanız a yirmi para
ya, bir kuruşa kaç tel kaydmyo:-uz. 

işte. yüz paraya daı atlı kanncllya :bi
nen çocuklar var. 

Biz böyle konuşurken yüzü pancara 
dönmüş bir ihtiyar, hiddetle adamca~-
zın önünde durdu· · ' 

- Bıktık, dedi bıktık sizden. Yirm~ 
para ama kaç yirmi para. Yumurcak 
sabahtanberi elli kuruş a1'dı. Biraz ev· 
vel tokatlayaralç kovdum. Keşki bir 
kuruş verse imişim. Görsem onu bir. 

- Ne yaptı?. 
Diye sordum. 
- Ne yapacaktı. Henüz bir kadehini 

içtiğim rakı şişesini alıp gitmiş. 

- Rakı şişesini mi? Demek rakı içe
cek? 

- Ne rakısı bayım. Çocu~ beş ya
şında .. 

- O halde rakıyı ne yapacak? 
- Rakıyı dökecek. Şişesini de ya 

yirmi parilya, yahut otuz paraya satıp 
telde kayacak .. 

Adamcağız belki daha içini dökecek
ti. Beş yaşındaki yumurcağı üzeri ör
tülü yaysız bir arabJ.ya yirmi metre 
gidip gelmek için binmeğe giderken 
gördü ve yayından fıryh:ıyan bir ok gi-· 
bi çocuğa doğru atıldı. 

Rakısını içemediği için sarhoş olmuş 
baba, çocuğunu emıesinden yakalaya
rak havaya kaldırdı, zavallı çocuk el· 
teri, aya.klan ile çırpmıyor, sesinin yet-
tiği kadar bağırıyordu. Evde ~m bilir 
ne dayak yemiştir. 

1(. 1(. :(. 

Bu sene bayram yorlcri.Iidc bir de 
e§ck modası b:ışlamış. Başka seneler 
b~ kuruşa at taru moda imiş. Bu $ene 
at gene var. Faktıt eşekler daha rağbet 
görüyor. Galiba İstanbul sokaklarında 
gezmekten menedilen e§eklere bayram 
dan bayrama görecekleri vazife ile sa
hiplerine bir varidat membaı olactıktır. 

Baştan başa cicili bicili lsırmızı, ye
şil, renk renk elbiseleri ile durup din
lenmeden para harcayan çocuklar için 
en fena şey, bayram yerlerinde satıl~ 
yiyecek maddeleridir. Orada aşure, 

mahallebi bir taraftan hazırlanır, bir 
taraftan t<:obağı yüzer paraya satılır. 

Tabaklar ya yıkanmadan doldurulur, 
yahut çamur gibi kirli su içinde çalka
nır. 

lstanbulun bayram yerleri vechele
rini hiç ~eğiştirmezler. Buraya ilk gi· 
denler, manzarayı medeni bir şehrin ten sonra orduya girmiş, orada birkaç 

sene hizmetten sonra istifa ederek mu. 
arife intisap etmişti. Maarif mekteple
rinden başka mektebi harbiye ve polis · i 
mektebinde de muallimliği vardır. 

Şi .. ~yetler, temennUer 1 

çerçeve~ini sığdıramazlar. Orada bütün 
j iptidailikler göze batar. Yeni neslin bay 

ram yeri, dedelerimizin bayram yerle
rinden ayrı olnıt.."llalı mıdır?. 

"Polis efendilere mahsus terbiye ve 
ma!Cımı.tı mülkiye,. namındaki kita\)ı 

takdir edilmi§tir. 
Darülmuallimin ve DarüşşefakaJa 

müdür muavinliği; İstanbul sultanisi 
Maarif Vekaleti meslek mekteplc:n 

1 i!I 

-..,, - ...._., ~ -~~ ..... 
Fatih tramvay 

durağı 
Fatih civarında oturan okuyucu

larmıız<unı aldığımız muhtelif 1Mk
tıcplarda deniyor ki: 

müfettişliğinde de bulunmuştur. Da- "Bugünkü tramvay durağı Fati-
rülmuallimat ve Ankara erkek Iisesin- he yapıldığı zaman, semtin manza. 
de müdürlükleri vardır. rası bambaşka idi. Henüz Edirne-

Her gittiği me~tebi ıslah etmiş ve 1 ı 
1 kapıya giden cadde a~ılmadığı gibi 

asri bir şekle sok;ı::ak hayat uyandır- 1 j tramvay kumpanyasnun hattı uzat
mıştır. mak etrafında muayyen bir fikri 

Himayeietfal cemiyeti Ankara mcı - 1 
1 de yoktu; onun için bugünkil durak 

kezi ve Kızılay Kmltoprak nahiye mcr \ j mür.asip bir yerde intihap olun
kezi reisliklerinde de bulunmuş aza 1 m:.ıştu. J:<•akat lUlirnekapıya giden 
ve varidat miktarlarınr artırarak muhi- ıı ca ·.iı:ie açılıp yol genişledikten ~n
tinin büyük takdirini kaz:•:1mıştır. ra bu durağın artık buradan kaldı· 

Cenazesi dünkü pazartesi günü saat :! rıhp Maltaçarşısmın başladığı ye· 
ı ı ıde Haydarpaşa Nümune hastahane- re alınması daha münasip olacaktır. 
sinden ~aldırılarak Karac~·1hmed me - Çünkü, yeni evlerin tekasüf e baş-
zarlığına gömülmÜ:itÜr. la'.lığı Malta ciheti tramvay araba-

Cenabıhak rahmet eyliye. larınııı değiştirilmesine daha mli· 

fından tasdik olunduğu tesbit edil - 1 sait olduğu gibi, daha da tehlike-
. . sizdir. Sonra, bir bekleme yerinin 

mıştır. . . ·-· .. 1 yapıiması hususunda da yeni durak ı ı 
Beledıye rcıshgı hu munasebetlc şu- . . . 1 • 1. b' ld -. _ . . yerının en e verış ı ır yer o ugu-

belere bır yayım gondermı~. beledıye- .. 't a· H • h ld tram 
. . _ . raf d'l I ' nu umı e ıyoruz. er a e -

nı.rı bu ışe ayırdıgı paranın 15 e 1 
- ı vnv kumpaeyası burada yaptrraca-

memesi için bu ta~dik keyfiyetinin her ı - b' k ·rı 1 ka 
1 

• • • • • I gı ır ·eşı e arzu arımızın ne -
şubede bır tek kı~ının ehnden geçme- l IJ d . d ld - ı yacak 

. _ ~ ar yerın e o ııgunu an a • ı ı sini bildirmiştir. Ayrıca bu ışle ugra- . j t 
şanların isimleri de Belediye reisliği- j' iii!i. !!i!ı~r.~,.~!!!!öii!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~e!!~ 
ne bildirilecektir. 

Şehrin iç mahallelerinin sokaklan da 
birer bayram yeri halinde idi. Mesela 
Sirkecide Demirk,apıya giden yolda beş 
yüz metrelik yol yük arabaları ile bir 
kuruşa katediliyor. On beş yirmi çocuk 
arab~a dolduruluyor, şarkılar yayga
ralar, arabacının komiklikleri arasında 
geçen üç 4dört dakika sonra yol bitiyor. 

Büyük,lerin küçüklere itimatlan mı 
yok, bilmiyorum. Eğlenen çocuklardan 
para ldaima peşin alınıyor. - N. A. 

Nişanlanma 
Gazi Antep saylavı Ali Kılıcın kızı 

Bebekteki Amerikan kolejinin güzide 
taleb.:!lerinden Berin Kılıçla Yüksek 
Ticaret mektebi talebesinden Enver 
lnsel'in ni§allJaması yann Ali Kılıç'ın 
Taksimde Cumhuriyet apartmanında
ki dairesinde kutıulanacaktır. 

Galatasa.nı.y klübünün tanınmış 
sporcularından olan Enver lnsel, kıy
metli operatörlerimizden Fehminin de 
kardeşidır. Genç ve güzide nişanlılara 
Ye ailelerine saadetler temenni ederiz. 

lsmall Hl minin bir · 
konteransı 

Bugün saat 18.30 da Beyoğlu Hal
kcvinde bir toplantı yapılacak, Bay 
İsmail Hami Danişmend tarafından 
"Y ccüc ve mecüc,, mevzulu bir konfe
rans verilecektir. 

-
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işaıetler: 

DELi 
Budala ne kadar aşağı ve değersis 

ise deli onun aksine olarak normal 
insanların yaşadığı cihanın üstünde 
bir fil.emle münasebet kuran adamdır, 

Deli ile dahi arasındaki mesafe bi· 
zim bugünkü hesaplanmızla yüzde 
yüz ölçülecek bir §CY değildir. Bazan 
biz dahi ile deliyi binöirine kanşfı
rII'IZ. Deli Petro. Deli ~ b!.?.e bil' 
acaip zekA. parıltısı, ve aklın haril.-u
lAde bir şehra.yini gıöl gÖ%Üken tipler.. 

dlr. Sakalına inci dizdiren deli lbrahime 
biz türkçe hatssiyle deli diyoruz ona 
ve emsali için budalalık biçilmiş kaf
tandır. Delinin ufukta parıldayan 
gözleri ba.zan Jmkansızlıklarr realite 
hudu!ları içine sokuverir. 

'' RodCDıbah"m beyaz · bileklerinin 
mavi damarlan gözüken başlı res
sam kızı, hayali nasıl bir kudretle 
hakikat haline koyuverir. 

Normal insan şuurunun, şuuru a
sırlardan gelen türlü, türlü baskml~ 
rm altında hicap denen, derli ,toplu 
düşünme ve nezaket denen rutin'in al
tında gözle~i bağlı bir bostan dolahm 
dan başka bir şey değildir. Günler 
gilnlere benzer. Alelade dediğimiz §eY. 
"bir kuyunun dibinde her gUn bilinen 
sayrya. yeniden başlamak, nihayet 
vermek ve nihayet verirken yeniden 
başlamak,, dan başka bir şey değildir. 
Mutad hayat normal adamın ruhu ö
nünde bir kale duvarı gibi yUksellr 
ve yalnız onu seyreder. ttiyadlar ayni 
kanaldan akan sulardan, ayni yolu tıı.. 
kip eden hayvanlardan, ayni istika -
mette esen ~aarlardan daha farklı 
değildir. 

I ti yad insanı bir Jtere yaptığını 
mUtemadiyen ve ha.yatı sönünce tek
rar eden inatçı hayvan haline kor •• 
Mermer üstüne pisleyen kedilerin pis
liklerini örtmek için eşindikleri zaman 
güleriz. Fakat biz, beyaz :rakalıkları
mrz,caketlerimiz, tıraşlı suratlarmıız
la kedileri güldürecek hareketlerin 
kahramanlığım yaparız. 

beli, ufku, kalenin içinden değil, 
iistünc çıkarak, duvarlarının kenarın
dan bol, bol seyreden insandır. 

Bu geniş ufuklu görüş insanı bazan 
tıpkı muharebe meydanında: kendini 
siperleyen kıt'alar gibi gözlerden 
kaybolan, irndnlann hududundan im
çan hakikatleri keşfeder. 

Dahi, alelade ve mut.ad olan hayn-

(Lüt/cn ooyıfayı çeviriniz) 

Okuyucu mektupları:. ------··----
Hamdi Tuzcuoğluna 

Mektubunuz ~ bir hakkı al~
kalandırdığı görüldü. Ait olduğu ve
kalet ma.kamma sunulmuştur, 



Avusfuryada hazırla
nan hükOmet darbesi 
Bitlerle Şüşnig'in görüşmesi sebep 

teşkil etmiş 

Romanya kabi-
nesi de mi istifa 

etti 
(ll.ıyanı: l in.cide.) 

Yeni .kabine, De§l'ettiği :programın-
da. 4tbfa.kla.rm ta.ktjye edileceğini, ye
ni dostluklar tem.in 't>lunacağnu beyan 
etmett.aır . .P.rognanda Romenya ır -
kmm vuıflarm& ziyan getiren un -
aurlarm ımmıleketten çıkarılacağı da 
ill-.. Cı1.melctedir. 

Bu Kabine De •i lati/4 Etti1 
v~ ı ı(A.L) - Reuterin iyi 

bir b.ynaldan aldığı malümata göre, 
Romanşa kabinesi lltifa etmiştir. B. 
Tatareskonun yeni h'1klhneti teşkil e
deoEii bildirilmektmir. 

Tek::ip 
· Bllkreş, 14 (A.A.) - Hükfunette 
değigiklik olacağına dair çıkan ha
berleri Rador ajansı tekzibe salfıhi-
yettardır. t 

Balkan Atıtantı Konseyi 
Ayın on 'tlltısmaa Ankarada topla

nacak o1an Balkan Antantı konseyi 
ıtomanyadaki kabine deği§lkliki yü
Züııden aynı yirmi be~ine tehir edll
ml§tlr. 

Y:eni Hariciye Nazırından 
Yetciksa.s'a. 

Atlna, ı' (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

B. Metaksa.snı 'Balkan Antanh 'kon
seyi reiali,ğinl uhdesine aldığını bildi
ren telgrafa verdiği cevapta 'B. Tata
resko ezcümle diyor ki: 

''M"ıi§terek sulh hedefine doğru Bal
kan Antantmm yeni b~arılar elde et
mesi ümidini veren yüksek devlet a -
damı meziyetlerinlzi tebarüz ettirmek 
isterim. Yüksek ida.rcniz altmila Bal
kan Antantının enternasyonal plan
daki \•aziyetini muhafaza edeceğinden 
ve takviye edeceğinden eminim. Bal
kan An.tantı hedefinin tam başarılma
sı bususunda sadık işbirliğime emin 
olmanızı rica ederim. ,, 

Romanya - Lehistan - ltalya 

Va:rşov.a., 14 (A.A.) - lyl haber a
lan mahf eller yeni Romanya Başvekili 
Klron Kt1steanın gelecek nıayıs1:a Po
lonyayı ziyaret edeceğini öğrenmişler
dir. Bu mahfeller bu ziyareUn bir 
müddet evvel kararlaştırılmış olduğu
nu ve P.oloııya ortodoks kilisesinin re
isi bat peSkopos Denis'in ziyaretini i· 
a.ae etmek maksadiyle yapılacağını 
beyan etmektedirler. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre, 
Bek'in Romayı ziyaretinden sonra 
Kont Ciano (çano) da mayıs ayında 
Va~vaya gidecektir. 

Gene mayıe ayında cumhurreisi 
Mosl'ickl Budape~ye gidecektir. 

tın arkasındakini olacağı keşfeden ve 
ona sekil veren insandır. 

Deli buan da, bo§anınış bir yuy gi
bi iradesiyle mutadın Ustüne çıkar ve 
o zaman deha. de dcliliğl biribirinden 
ayırt etmek mUşkUI olur. 

Bu seoepten deha ile ci~tl kardeş 
farzedenler mutadın dışına çıkmaya 

cesareti olmayan insanlardır. Bunlar 
deliden korkusu için değil, dehayı 
çekemedikleri için onu karalamak is
terler. Halbuki yeniyi, yeni ufukt.-•, 
bol, taze havayı ve orijinali bulan onu 
şekillendiren; mutada alıean insanla
ra imkAnmz gibi gözüken hayali ehli 
bir hayvan hal,ne sokarak teslim eden 
inlan hangi sıfatı alrrsa alsın "üs
tad,, olan akim ve iradenin hududu
nu aşan mahlfıktur. Bu sebepten halk 
dilinde deli dehanın yanında fakat, 
budala normal altında bir mana ifa
de etmektedir • 

SADR.I BR.TEll 

Paris, 14 (Husust) - B. Bitler A
vusturya başvekili B. Ş\llllİg' arasın
daki görüsme gazeteleri meşgul et
mektedir: 

''Jurnal,, gazetesinin Viyana muha
biri .şunları bildiriyor: 

Teeyyüt ettiğine göre, Bitler - Şuş
nig mülakatını doğuran sebepler ara
sında en mühimi, bundan tiç hafta 
evvel tevkif olunan 'nasyonal sosya
list şefi Tavs'ın hazırladığı bir ihtilfil 
planının meydana çıkarılması üzerine 
Almanya ile Avusturya arastnda be
liren vahim anfaşmazlıktır. 

"M.alüm olduğu üzere Tavs, plinm
da, bagvekalete ve diğer hükfunet da
irelerine hilcumu tasarlamakta idi. Bu 
vesikanın meydana çıkması üzerine, 
Berlin kendi mesuliyetini ka.pamağa 
te§ebbüs etmiş, Viyana ise hiçbir if
şaatta bulunmamıştır .. Mamafi, ~ua
nig, Almanyanm 11temmuz1936 an
laşmalarına rağmen, bu ihtilal bare
ketıniu hazırlanmasına. yardım etti
ğini ispat edecek vaziyette idi. Dola
şan §ayia1arn. göre, Şuşnigebu husus
ta sükutu muhafaza. eylemeğe hazır 
olduğunu bildirmiş. Fakat, buna mu
kabil, Hitlerden 20 §ubatta irad ede
ceği biiyük nutukta 11 temmuz anl~
masının. esas gartln.rmı teşkil eden 
Avusturya. istiklili ve h8.kimiyeti ile 
Almanyanın Avusturya nazırları ile 
olrtkadnr bulunmadığı keyfiyetlerine 
israrla temas etmesini istemiştir. 
Hitler ise, Avusturya nazll'1armm va
z'iyetini halletmek tcşcbbiisllnU bizzat 
Şuşnig aldığı ve kabineYI nazırlar le
hine ~eni~lcttiği takdirde, buna hazır 
bulunduğunu ibldirmiştir. 

Esl~ Atıla.,.\'ma Ve l"'enisi ... 
Viyann, 14 (A.A.) - Neuc 'Vicner 

Tagblatt gazetesine göre, Berchtes
gadcn mUiakn.tında, 11 temmuz anlaş
masına mUtcmmim olarak bir anlaş
ma. hazırlanması kararla§tırılmıştır. 

Yeni hUkflınetler eski anlaşmada hiç 
bir tadili tazammun etmiyecek fakat 
mevcut bazı süitefchhUmleri izaleye 
ve 11 temmuzda yapllan anlaşmaların 
tevsiine matuf bulunacaktll'. 

Bu haber teyit edilmemiştir. 
Berlin, 14 (A.A.) - Salahiyettar 

Alman mahafili hariciye nazırı Von 
Ribb:mtrop•un Romayı: ziyareti hak
kında henUz bir proje mevcut olmadığı 
gibi böyle bir ziyaretin düşünülmedi
ğini bile tasrih etmektedir. 
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ilk okullar sekiz 
sene 

Çifte tetrlsota son 
vermek için 

düfUnUlen çarelerden 
biri budur 

Ankara; H (telefonla) - Yeni
den bir ~ok yerlerde mektepler aç
mal: ve c1ffo tedrisat usulüne niha
yet vererek fnallyet sahasını geniş 
Jetmelc tein tetlkiklerde bulunmak il 
zere maarif \'ekliletinde iki komis
yon kurulmuştur .. 

Komisyonlardan biri ilk ve orta 
okullarla liselerde tedklkler yapa -
cak, tahsil cağında bulunan bUtUn co 
<:u'kların mektepsiz ka.lmaması için 
Hlzım gel n <ınreler aranacaktır. 

Bu arada ilk okulların sekiz sene 
ye cıkarılmaet dUşünlllmektedlr. Bu 
tekdirde, tık okul bulunan yerlerde 
orta okullar kendiUğlnden kurul -
muş olacaktır. Liselerin olduğu gibi 
orta okulların da flit kısmı buluna
caktır. 

İklncl komisyon ise, bu mektepler 
de muallim ihtiyaçlarını karşılamak 
için ne gibi tedbirler alınması llzrm 
geleceği hakkında. tetkikler yapacak 
tır. 

iktısat vekili 
izmirde 

Sınagl milesseseleı ini 
gezdi 

tzmir, U (husuat) - Dllu şehrimi 
ıe yelen lttıeat vekili ve ziraat vekA 
letl veldU B. Şakir Keıebtr bu 11&

bab -refakatinde 1zmlr mebusu eskl 
iktısad ,·ekili B .. Jıahml, ziraat ban 
kası genel dlrektöril B. Kemal Zaim 
İlbay B. Fazll GUicç ve belediye re
isi doktor B. Behçet Uz olduğu hal 
de, Bornova ziraat mektebini, bağ 
cılık istasyonunu, haşarat ve emraz 
enetltUellnU ziyaret etmiş ve köy1Uler 
le hangi çeşid zlraatle meşgul olduk 
ları vo ne gibi ziraat aletleri kullan 
dıkları hakkında görUşmUş ve ens
tıtnnUn JA.boratuvarını ve mücadele 
işlerini tcdklk etmlştlr. 

Öğleden eYvel 1zmlrdekl bazı sa 
nayi nıücssesolerlnl gezen tktısad ve 
klll saat 11 de ticaret odawı salonun 
dn lbracatcıların bir toplantısına ri 
yaset etmiş ve bUtün Uzum, incir, pa 
muk ve ppal!mut tnccarlarının ihra
cat fşlerl Uzerlndekl muhhtellt mUta
lea ve dtleklertnı dinlemiştir. 

!ktısad vekllfmtz kendileriyle gö 
rtıştUğU ihracatçıların "tiltiln eklmi
nl n tahdld edilip edtlmlyeceğl" hak 
kındald suallerine şu cevabı vermiş 
tir: 

"Mahsulün ekimini tahdld etmek 
kararlaştırılmamıştır. Bn meseleyi 
!lcrde todkik edeceı;-tz. Tahdidi kU
tult çiftçiler fı;tn faydalı gtsrUyoruz. 
BUyük ziraat yapan sınıf lı;ln dUşU 
nllyoruz, TUtilnctılerfn şikA.yetlerl::ıl 
'dfnJlyerek bunların ('.inlerine goce -
çek ve arr.ularını tatmin edobllecek 
bir lAyıba hazırladık. l.Jtyıha mecll 
ee verilmiştir. Bu lA.:rıhaya tntUn eki 
minin tahdidi hakkında da flaYeler 
yapabillriz." 

B. Şakir Keseblr. U.._ llıraoa.~.ı1a 
rı ile olan görU9melerlnde, tllccnrıa 
rın ellerinde kalan mahsulün sallfI 
nı temin fcin tedbirler düşünüld!lğU
nU, incir mabeulUnUn ise tam')IDen 
satıldığını söylemiştir. 

Pa!Amutçuların standart nfzamna 
meslnden olan şlkA.yetlerini dlnliyen 
iktısad vekilimiz bunları da tedklk 
edecğl vaadinde bulunmuştur. 

lktısad Yveklli öğleden sonra, Ti 
caret odasındaki ikincı toplantıda 

pamukcuıar ve sanayi müessesesi sa 
bipleriyle görüşmüştür. Akşam şere 
tine bir zlyatet verilmiştir. 

B. Şakir Kesebir yarın (bugün) 
lzmirden ayrılacaktır. 

Muvakkaten iki ga
zete kapatıldı 

Ankara, (A. A) - Resrrit tebliğ: 
Yabancı propaganda meııha.larmdan 

aldıkları ve memleketimizin harict 
dostluk mUnaaebetıerini rencide ede
cek ve dost memleket devlet reislerinin 
Yliksek aaJısiyetlerini mü~ir ed&o 
cek bazı resim, yazı ve yani~ haberle
ri neşrettiklerinden dolayı, Adanadt. 
çıkan ~eni Adana,, ve lstaııbulda çı
kan "Haber,, gueteleri Uçer gün 
müddetle 'kapatılmıştır. 

Erzlncanın kurtuluş 
bayramı 

Erzincan, 14 (A.A.) - Erzincanm 
kurtuluş yıldönUmtl dUn bUyük teza.. 
hüratla kutlulan.mıştır. Her taraf kar
la örtülü, ha.va gilneşli idi. Mazinin bu 
§811.lı tarihi günU, geni3 bir program.. 
la canlandrnldı. Erzincanlılar yirmi 
yıl evvel yemden kazanılan öz toprak
Iann cumhuri~tin nurundan aldığı 
feyizle, gUn&n güne kıymetlendiril -
diğini görmekle bahtiyarlık duynıak-ı 
tadır. 

-----0-

Başvekil 
Ankara, 1' (Telefonla) - Baavekil 

B. OeUU Bayar bugfuı öğleden sonra. 
Anadolu klübilne gelmiş ve bir müd
det istirahattan sonra ''Ulus,, gazete
sini ziyaret etmiştir ,. 

Almanya karşısmdll 
ingiltere kendisini tehlikede 

hissediyor 
Almanyadaki son hldiselerden .son- ( de deniz ve ha.vayı terclli etmeJctedJt' 

ra Bitlerin 20 auı..atta Raybatag'da Bugün 1250 ~irinci sınff. harp ~~ 
söyleyeceği nutuk merakla beklenJyor. resi ve hazırla.nmt§ olan yinIU 

Londradan bildirildiğine göre, Hit- milyon gaz maskesi İngilterenln hava
lcr bu nutkunda Almanyanm orta Av- dan hücumuna. karşı bir silfilıbr. ~ 
rupada tutacağı aiyueti ve ordusunu kr..t kara ordusu kuvvetli olmayan 
42 fll'kaya çıkaracak yeni sil8lılanma. giltero kendisini dalma t.ehllkede bit' 
projmini tesbit edecektir. Hitler, or- &edecektir. _ . _..ııiJI 
dusunu kuvvetlendirmek 7.8.I'Uretini hı Şimdi !ngilterenin alınak ~ 
gilterenin ve Amerikanın askeri hazır- blrtakıin tedbirler var. Bunlards.J1 tıl
lıklan karpsmda dıcyduğunu da bildi- rinciai bijtün vatandaşları k~ 
recektir. ve memlel<etl müdafaaya mu~ 

Hitlerin söyleyeceği lıu nutukta bir hald_ yeti§tir.n:lek "Keep fit" (Jeti' 
bilhassa. lngilterenin muhatap ola.cağı fit) "kendinizi iyi vaziyette bUluııd; 
düşüııWerek Londra.da bUyük bir en- run11 ismini vcrilikleri bu harek~a; 
dije uya..n.tnI§tll'. Bilhassa Almanya - gayesi İngiliz gençliğini sivil hl' 
nm ordu.sunu daha kuvvetlendirmek askerliğe hazırlamakta.dır. 
istemesi İngiltere için büyük bir teh- Dllşünülcn iIWıcI tedbir, :AJınall~ 
like şeklinde görülmek:edir. Çünk~, ~i gibi, her va~daşı bir müdde~ 
Ingilteren.in hava ve denız kuvvetlen- çın, memlekete hizmete davet ettıı 
ne mukabil orduda. efrat sayIEr pek 'Oçüncil fikir de §U: Yalnız kara ot' 
azdır: Bugünkü ordu mevcudu ancak dusu için, askerliği mecburi kılın::, 
70.000 dir. Uzun müddetten.beri düşiln 

Bu vaziyete sebep !ngilterede as- mecbwi ı:.skerlik ihdasi belld ~ 
kerliğin mecburi olmamasıdll'. Muka- renin kendisini tehlikede gördi.iğU 
vele ile hilkfuriete bağlanan askerler- günlerde tahakkuk edecektir. _.,,.,-

Basın kurumu balos~ 
İstanbul basın kurumunun her se den sayılmalıdır .• 

ne bUyUk bir alA.ka ile beklenen ve Ankarada bulunan basm me~ 
mevsimin en gilzel, en nezih ve kibar ları namına matbuat umum m~ 
eğlencesini teşkil eden balosu, bu se JUğU memleket mUşavlrl Sadrl J!l ti 
ne de bayramın ikinci günil okşam1 den gelen ve 1stanbuldak1baanı1' 
Makslm salonlarında Terllmlştir. supları ile misafirlerini sellml.ı; 

1stanbuluo yerli ecnebi en kibar rak basın balosunda kendllertıı•,
halkt hemen tamamen bu toplantıda şe dileyen telgrafı da allnşlarla 
temsil edilmiş bulunuyordu. şılanmıştır. __..,,,,,, 

Salonlar pek zarif bir şekilde slls __ ......._ _________ _ 

ıenmiş. Türkıye basın birliği yazııı Hatay davamıı' 
levhanın Ustünde AtatUrkiln ziyalı re 
simleri sanatkArane bir çelenk içine da hakh bir 
ahnmı~. gazetecilerimizin bir çokla 
rının karlkatUrler:i ciztlmlş fenerler 
yakılmıştı. 

tkl orkestra en gllzel dans havala 
ruıı .Çalıyordu. Da\•etlller sabaha ka
dar bUytık bir ne1J9 lçlnde vakit geçtr 
diler. (Anbasadör) de çalışan u.Jatul' \ 
ka revtıdekt mfllf danslar ve tilrkn-

ler,Gregor orkestrasının eğlenceli nu 
maralarr, şehir tiyatrosu sanatkA.r
lanndan Hazım ve Muammerin çifte 
konferans takliclli numaraları balo
ya revnak veren gUzel eflenceler a 
ruındadır. Balo gazetesinin, çeşitli 
kotlyonların dağıtılması, piyanko çc 
kllmesl gibi eğlenceler de bu gUzcl 
toplantının mümtaz hususiyetlerin -

lngiliz kabine
sinde 

(Vstyanı 1 iKci sayı/ada) 
nı ve bu pyialara cıaşmak lhımgel
diğini bildirmektedir. Diğer taraftan, 
''Daily Mail., (Deyli Meyl) gibi milf
rlt muhafazakar gar.eteler ise, bu ha
berin, .katiyen doğru olduğunu bildiren 
yeni makaleler yazmaktadır. 

Guete evvelce bildirdiği bu oayia
lar Ü?..erinde israr etmekte ve kabine
de değişikliklerin ne tarzda yapılaca
ğı hakkmda tafsilat dahi vermekte
dir. 

Cumartesi günkü yazısmd.ı. B. Ede
nin yakmda kabineden çekileceğinl bil 
diren "Daily Mail'' in siyasi muharri
ri, bugünkü yazısında diyor ki: 

"Bu değişmenin nasıl olacağına da
ir bugün tafsilat verebilecek vaziyet
teyim. Sivil tayyarecilik üzerinde tet
kikat yapan komisyon, bugünlerde, 
:raporunu neşredecektir. Bu raporda, 
ezcümle, sivil tayyareciliğin hava ne
zaretinden ayrılarak ayn bir nezaret 
halinde idaresi tavsiye edilmektedir. 
Kabinede nazırlar arasında deği!'jİklik
ler, bunun üzerine yapılacaktır. Bu a
rada, halen hava nazın olan Svinso
nun bahriye nezaretine, Harbiye nazı
rı B. Hore - Belisha hava nezaretine, 
B. Vinston C!iurchlll (Çarçil) muhte
mel olarak harbiye nezaretine getiri
leoektm. 

Usun zamandanberi harict siyaset 
1berinde namrlar araamda bulunan fi
kir aynlıklan geçen hafta zarfında 
en aon haddine vardıktan eonra, kabi
nede değiıiklikler yapılması, bugün, 
çok kat'i bir ihtimal dairesine girmirr 
tir. 

şüphe 
(Üsty'1m 1 inci4'1 

.gib! g&ıfil ho~luğu 1le olm~~ 
tercccl4 daha doğrusu kalb~ 
!h~lı .sı.ıxette fJ{iphe verecek maJ1l1"' 
tedir. .IJJ" 

Sen - Bris ibahse mevzu olan f 
da şöyle diyar: ~ 

'' Strc.:xı cephesinin yıkıl-, 
'dolayı zarar gören yalnız JngiJiilef ~ 
ğildir. Fran8!1. dahi yakın ooğJM16 ; 
Wklar ifindedir. Hatay i~,; 
zanuıamesi tadil edilmek ~11 ~ 
defa Türkler yat1§tınltıbildi. ~ 
bir Türk nasyonali::mi ile .Arap _..,., 
nalizmi arasında sı~p kalm.ı§fsf'j1 
Ö1Jw bir oo.ziyettir ki hiç olmcasl' fi 
deniz ilcvlctıcri arasında a~ ,; 
Zunmrumı ioap eder. Aksi tak~,,, 
va."!iyct Fransa için taham~ 
mcz bir ::orlıık yokliai alır.,, ~ 

Bu satırlar alelade ~ bir "...,,d 
teci d~ çevrilecek olursa.~ 
muharririnin maksadı §U suretle 
oluna.bilir: • .a 

"Fransız delegesi Ha.tay xn~ 
hakkında. Ccne\Tede verilen ., 
im~'l koydu. Faknt Fransanın ~ ,# 
rara i tiraki gönül rızası ile di!. fi 
cak Akdcnizde Franna. ve !ngil--., 
ltalya arasında rakabet bult~ 
dan ileri gelen bir mecburiyet ilJllıt" 
olmuştur. Onun için İtalya ile t#Off. 
re ara.smda başfaynn a.nla§ttla "-
kerelerine sevinmek lftzmıdıt'· ~ 
Frnnsa ve !ngiltere ilo ttaıya ~ 
daki milzakereler bir anlaşıl'l~ ki~ 
sine varırsa. Hatay işinde 'I'iil' ~ 
vermiş olduğumuz imzayı inl<~ "tsl!. 
mi§ olfln.k: bile kararın tatbi •a-~ 
zorluklar ~ıkerarak her vaklt ora 
tediğimizi yapa.biliriz.,, irdit df1'_ 

Türkçede akıl için yol ~ 
bir söz vardır. Fransız g ~ 
sözü akıl ölçüsiine vurulunca :Bil,; 
başka bir mana çıkarılanı~ ~ 
Bris'in fıkrnsmı Fnı.ns1Z d?' ~ 
zın ilk fırsatta Hatay i§ini Y!ne ·111 '1 
tırmak istediklerine bir del~~ 
lakki ettik. Bu itibar ile bu k~ .Pıf. 
kardığımız bu manayı: dıı. ~ 
efkarnınıumlyesine ifa.de ~ ~ 
zum gördUk. Bun~ıı ~1:;~.; 
zu ve temenni ederız ki h! ~ 
zi bu tahmlnimlme ha~_...~ 
mUzU isbat ~tsin. Türk - ıı~fl" 
luğu yeni tecrübelerden ın 

rak çıksın. ASINI 91I 



5.- KURUN 

;-~~~~~~=~~========~~-Ekmektiı~~le 
,,.,, Edebi roman: aı Anasını öldürdü 

OSMAN OFLAR 
YAZAN; Kenan Hulası 

Dlmlt,rl Alekslyevlç Pet- \ 
4o 'Grıgorof 

_9smanoflar ailesinde acılmak U
ftro bulunan yenl yen\ Yak'alara ln
Uzaren tekrar Dlmitrl Alekslyevi~ 

Sabahın Karnnbad Uzerinde nçıl

mata başladığı ilk dakikalarında, 

Dlmltrl Alekslycvlçln bu erken ha
reketlerini hatırlıyorum: kaloş fo-

le, Grtgorofa dönUyorum: ...... 
Karnabadm bUyUk bir hazırlığı 

tnUteaklp ancak iki Uç ı;Un sUrebi\en 
panayırından sonra b~n kasaba 
Bulgarları,n llkklnun yortusuna ha
ıırlanmnya başlam'1Şıı. Delk\ de bu, 
baskın tchllk~nln Karnabadı bir 
Yaı yağmuru gibi yalayıp hemen 
retlverm"sinden ileri gellyor; ve pa
nay1~nlerinde olduğu kadar zahi
re ltamelerlnin manastıra. tırmanışı 
'd'vam ediyor; bUtUn bunların nlha
l'etfnde Dlmltrl Alekslyev1cle Petro 
Grtgorof ayakta; ikisi de halledile
cek blrc-r muamma halinde dimdik 
duruvorl:ırdı. . ... 

EylUl •e teşrinievvel aylarına 

doğru manastırı ilk ziyaretimde, ne 
Osmnnoflar ne de doğrudan doğru. 
Ya Kunabad tein yer etmiş herhan
gi bır fikrim yoktu. Yalnız, Dlmltrl ';/ 

~lekslyevlcln yanında, bu muammn, 
tözUlecek bir bilmece kadar beni 
kendine cckruektcn de serl kalmn
)'ordu. Halbuki, benden daha ev-çel 
bizzat Osmanofların onu hallederek 
beyaz bir kAğıt glbl vaziyetini ap -
4Ydınlrk ortaya koymaları ldzrmdı. 
:Fakat Osmanorınrm manastıra ,·er-j 
dlkJcrl mUsnnde o dcrc.cc nnl olmuş
tu ki, "ke>nallerl blle farkına var
tnak,•;ızın Dlmltrl .r\lckslyc,'icl he -
llıen orı:ıda bulmermlşler ve mnnnı;. 
tır ayni dnJdka aşılmaz bir da~ ka
c!ar krındllerlnden ötede knJmıştı. 
1'ahud Osmnnorıar onu nşma/;a JU 
tum görmlyorJnr, ve manastırı lçer
lerlndc ıuzumsuz bir mesele hnllndo 
bul uyorlanlı. 

Sndccc, ;\emek gUnlerl. Ahmed yıı 
°hud HnllJ Osnıanoflnrclan her han
sı biri, sarı yoncnlnrın patika kenar 
la.tında ıtr"mcğc başladığı dakika
lar tl"pryo dogru yavaş ya,·aş trrma 
tıırlar. Ah:ned Osmnnof, J{a,rnaba
dın mnnu rnsı ayakları dibinde acı 
hrk<'n C'n bilyUk Osmanofun, ge. 
lllş hlr nere alarak cadırmı 
'lturduğu ilk gUnlcrl hayal e-
c2er, ve kardeşine gelince fikri dal 
dan dala uuçan llnlll Osmanof, lıü
tUn Oı-nınnorıardnıı daha çok, inat
tı bir fikri sabitle Yuvanna l\Iihnilo 
"lce tnlulır.; yabud birdenbire geri
)'e dönerek, ~na.ıı odasında temizlc
ltıe~ı unuttuğu csld bir slldhm meka 
lıltı;neıcrlnl g6zdon gcclrmeği tasar 
lırür. 

l3ununla beraber yeşil bir tabiatın 
>'tnı bıışın<ln hlr kus kadar her da • 
ltııta havalanmnğa ·musald bulduğu 
llııs.nl\stır, nşaGı bnlkanlnrda bir sulh 
lhJd,.ı-;tnricn tok bir mum kulesi ha-
11ndo, Dlmltrl Alolcstyevlcln elJerln-

~e tuttu~u bir canın işaretini bek
b~rdt. Dlmltrl AlC'ksiyevlç, Grlgorofu 

r tarafa bırakarak bu canın ipini 
llo Zntnan çekecek? 

llunu kendisi de bilmemekle be
raber, manastırın, \'PŞII vapraklar a-
ta · • 
lt 

8
UlJa kl7.ll her tchllko gibi, her da 

(\ika baş kaldırm:ık Uzere olduğu 
1 lrluhakkaktı. 

ltı~u kadnr Yar ki, Osmanofların \"n. 
b '"akıt me.ıınstıra karşı aldıkları 
l' llrekete mukabil, bina on seneye 
to.~lı.ın bir znmandanlıerl boştuu. Dl 
l'tı~rı A.lckslye,·ic hayatının en bil· 
~tka &llnnhını orada yalnız kalmakla 
bı rtıyordu. Ve lbndcıt yerinde hiç 
rı I' dlrıı nıernslm ynpılmazdr. Dlmlt 

..\lckslyc\ iç bunu itiraf ederken: 
llı; nulgnrıarrn hnklnrı var, derdi 
~aıt~astır kendfJerinden o kcdar u
l"t 1

11 
kt. .. Çoban yn.hud çiftti bir mil 

lttntl~ tllnııastır onların ayaklarımı 
v (' e ınt?t-burdur. 

ıı: : hakikaten. Dlmltrl Alekslye
•108 Unu Yııpıyordu; Karnabadın AY . \' . 
ı:ii.ıt b an1boıu şehlrlerhıc kadar kU-
lt1tıe~rer blallkft.neye benzlyen clft
'e h Dlnıttrı Alckslycvfce açıktı. 

artan b lı~r bt ırı eır gUnUnU hunlardan 
llırttt. rlne 1aı>tığı ziyaretlere ayır 

tinlerl Karnabnda inen dar patika 
yollarmda izler bırakıyor; etekleri 
blr cnrşnf gibi arka"-mda. Fakat her 
nedense bu hareketlerini yabancıla 
rıı göstermek istemiyor, Ye derhal 
mannstırm fstasrona doğru inen yo
lu nihayetinde, bir saniye. evvelki 
'koşu hareketi tnm bir sUkfınete, bir 
rahibe Jdzım olnbllocek kadar tem
kinli bir sUkfınete geçiyordu... Dl
mitri Alekslyevlc artık buralarda yö 
rUmezdl, yörUmez ve sadece dudakla 
rındn garıp bir dua mırıldanarak kı 
mıldamağa başlardı.Bu dakikalar ke 
şişin en mesud daklkalaridl;yahud 
çiftçiler böyle dUşilnUrler; '\"e Dlmltrl 
Aleksiye\ \çln başka bir ziyaretine 
kadar kapılarından içeriye hiç bir 
fenalığın giremiyeceğine inanırlar

dı. 

e·r Bulgar evi 
Dlmltri Alekslyevlçin Bulgar clft 

~ilerine yaptığı bu sabah ziyaretle
rinde keşişten daha çok belki de 
DuJgar evlorinln lçerslnl daha ziya 
de meraklı buluyorum: 

Dışnrda, asma çardaklarının al. 
tında, toprnltlnr bl r Türk bahçesinde 
gtirUlebllecck kadnr temizdi. Tahta 
ayaklı bar masa avlunun bUtUn möb 
lesini teşkil etmekle beraber.sabah 
tan akşama kadar \"akit ,·akit deği
şen gölgeler, buu büyük boşluğu ka
pıyor Ye noredpn aktığı belirsiz bir 
suyun sesi için lciıı duyuluyordu. 

Delki de bu su küçük bir tepeden 
nkıyor, yahud odalardan birisinin al 
tında toprakları oyarak sadece bir 
sos halinde meydana çıkıyor; ve he 
men az öt~de geldiği yere dönerek 
kendi kendine kaybolup gidiyordu. 

Birer kat Uzerlne acıtan a\'ludnn 
girer girmez lçerde her şeyl deği3-
mlş bulurdunuz. Ekseriya tahtadan 
yapılan eşynlar,su desUJerl,belkl bir 
ayna, hepsinin birer birer nçreyo ko 
nulacnklarmda tayin edllomemfş tu 
haf bir halleri vardı. İşin en garibi 
onları bizzat intihap edeceğiniz bir 
yer~ koyduğunuz takdirde yine ken 
di Jcendlnlzde bir tUrlil teskin ede
modtğinlz ·bir cmniyetalzJlkle karşı 
taşırdınız. 

Çok kereler Bulgar evlerinin bu 
eşya intizamsızlığını odaların bici -
ınlnde dUşUnmUştUm. Fakat Osma -
noflarm evleri de bir avluya açılan 
ve ayni sora üzerinde odalardan 1-
baret nynl basit mimariden başka 
bir yapılışta değildi. Sadece htc bir 
Yaklt ikisini yan yana kıyas edemi-
yorum: 

Osmnnofları başka bir tarafta an
lattığım intizamına mukabll burada.
ki dağınıklık bir musevl evinde bu 
lacağınız dağınıklığa da ben;emez 
dl: Yeşil ağaçlara, tazeliğe, bol ha
''nya acılan odaların içinde birden
bire bir koku, Osmanofların hattA. 
Grfgorofta buldukları ve mahiyetini 
tayin edemedikleri kokuyu teneffüs 

ederdiniz. Bu koku adeta odaların 
harcına sinmiş glblycll; ''c belki de 
derilerin de bile onu kokluyorlardı. 
Dir gUn Yl!tak odalarını bUyUk bir 

emniyetle hana açtıkları zaman o
rada neler görmUştüm? Yntnk in U
zam içindeydi: yorganlar katlanmış, 
toplu bir halde nynk uclarma ycr-

leştlrtlmiştl. Fakat bir köpeğin bile 
yatamly:ırnk başka bir yer nrnyaca 
ğı k:ıdnr pir.ti. Bunu görmüyorlar 
miydi? .. Belki.. Kendilerine bahset 
tlğlm zamnn: 

- Osmanofların C"o'fndc her şeyi 
intizama sol~nn Osmanoflar olduğu. 
nu zannetmeyiniz, dediler. Bunu 
dogrııdan doğruya Zehra Osmnnoftn 
nramnhsrnız. Eğer Osınanoflnrıo i
tine blrnz dnhıı. evvel gelecek olsay. 
dı, busun Karnabndı bile değiştire
ceği şüphesizdi. Bizim fnUzamsızhğı 
mıza gclfnt'<', biz temizliğe vakit bu 
Iamfyoruz ki ... 

(Devamı var) 

İzmir, 14 (hususl) - Karapınar 
nnhlyestndo çok feci bir cinayet ol 
muş, yirmi beş yaşında Nuri isminde 
bir genç, anası KUbrayı ekmek bıca 
ğı tıe boğazından keserek öldUrmüş 
tür. 

Katilin dellrdl~I ve bu cinayet! 
kendini bllmlyerck yaptığı zannolu
mıyor. 

Bir sahtekarlak 
lzmlr; 14 (hususi) - Bir mübadi

lin sabtek~rlıkla ikinci defa olarak 
kırk blbn liralık bono aldığı ve Muğ 
lada bir müzayedeye girdiği anlaşıl 
mıştır. Adam 1zmfrdedlr. Tevkif edil 
mek Uzero aranmaktadır. 

(Yeni Neşriyat 
Yeni adam 

) 
Yeni Adamın 215 inci sayısı çıktı. 

Bu fikir ve sanat gazetesinin bu sa. 
nat gazetesinin bu sayısındaki yazıla.
nn başlıcaları: İsmail Hakkı Balta
cıoğlu, Çocuk hik~yelerl. Suyu niçin 
severim? Hayatım. HUsamettin Bo
zok, Türkiyede popUlist edebiyat. Hü
seyin Avni, Türkiyede Nazicilik. Hak
kı Toklu, Yugoslavyada 'endUstri lş
lE:l'i. Gil.süm Scpctçioğlu, .F.rılru;a4a nü
fus. Hüsnü Cınth, BüyUk pedagoklar. 
Sefer Aytekin, Güneş Qzliyen çocuk
lar. Henri Berbusse, Bir tesadüf( hi
kaye - Çeviren Hasan Ali Ediz). 

Bu kıymetli fikir mccmuasmı oku
yucularımıza tavsiye ederiz. 

--....--
EllTUCRUL SADİ 

TEK TİYATROSU 
Bu gece: ( Bakır
köy. Miltiyadi) ya
rın gece: (Üsküdar 
Hale) sinemaların

da ve Cuma gü.nU 
ak§amı Şehmdeba

şı (TURAN) tiyatrosunda Cehennem. 

TURAN TiYATROSU 
Bu a.k§am sanatklr 
N AŞIT ve arkadaş
ları Hakkı Ruşen. 

Rlfkt, Eyilp Sabri 
birlikte M A CAR 
VAYETESl 

::leyyar Otel vodvil 3 perde 

Sinemalar 
Sakarya: Yakan buseler. 
Melek: Bora. 

Bugün Kalkacak l' apurlar 
Saat Vapurun ada Gittiği yol 
9.30 Kocaeli lzmir 
8.30 Mudanya Bursa 

20 Saadet Bandırma 

19 Seyyar K ft-abiga 
10 GUneysu Mersin 
12 KaraC:eniz Karadeniz 

11 
6.30 

16.30 

Gelecek vapurlar 
Ege 
Saadet 
Mersin 

Kar.ı.öeniz 

Bandırma 

Bartın 

* Galata C. H. P. Gençler birliği 

spor klübU b:ıyramm ikinci günU ak
şamı kurumun Galatadaki salonund:
sababa kada rsüren bir eğlence tertip 
etnıi~tir. Eğlencede bilhassa muhte
lif yerli ve halk slirprizlerine ehemmi
yet verilmiş, eğlence bilyük bir takdir
le karşılanmıştır. 

neşrettiği bfr ma -
kalede, edebiyatı -
mızın bir zamandan 
beri bir dert halin
de devam eden me • 
selelorinden birine 

1 

dokundu; edebiya -
tımızda kontrolsüz -
lük meselesine .. 

Şair sah:bine sor
gu sual edilmeden basılan bir_ kitap 
hakkın'da nazarı dikkııti celbett~ten 

sonra gazetelerin iyi ve kötü kitapla 
yakından meşgul olmalarını temenni 
ve edebiyatımızdaki kontrolsuzluğun 

nasıl yokedileceğ:ni ortaya ntmFJkta
dır. Halid Fahri yazısında şöyle diyor: 

ilk akla gelen, edebi bir inzibatın 
teusüıüdür. Her aklına gelenin yazı 

yazdığı, risale çıkardığı bir neıriyat 

aahasmdn bu iıleri .düzeltecek, perva • 
aızlıklan önleyecek ve bu anat'§inİn 

önüne geçecek manevi bir kuvvet mu
hakkak ki lizondır. O manevi kuvvet, 
edebi varlığın disiplinini koruyacak 
olan bir edebi cemiyet mi olur, yoksa 
ciddi gazetelerinüzin günü gününe 

edebi güzel nepiya.tı okurlanna haber 
veren ve fcnalarmı, iğrilerin~ sakat ve 
hilelerini insafsızca darl>eliyen tenkit~ 

leri mi? Buna muhtelif çareler düşünü

lebilir. Bence hemen bütün gazeteleri
miz, patronlıınndan, baıyazıcılanndan 
ve yazı müdürlerinden tutun da en 
küçük köıe muharrirlerine, fıkra yazı

alanna kadar, bu iıle meıgul olmalı
dırlar. Ta ki Türk edebiyatında ve 
Türle neıriyat hayabnda yalnız ve yal

mz "iyin ve "güzel,, İn fikir ve aa.nat 
hayatında yeri olduğunu ve buna zıd 
;temayüllerin, hareketlerin daima bal -

tanacağını anlamayanlar arbk anlasın
lar! Yoksa bu gidiıle, fikir ve sanat 

yolundaki bu kontrolsüz, sallapati yÜ· 

rüyüıle yann, öbürüsü gün Caba, acl
beler ortaya çıkacağım ancak Tann 
bilebilir! 
AL K.APON DELi OLMUŞ! 

Senelerce Ame -
rikayı titretmiş 0-

1 loo meşhur hayıdut 
Al Kapon deli ol
muş! 

Al Kapon, Ame -
rikada içki yasak 
olduğu senelerde, 
büyük m:ırt:rda ka
çakçılık yaı nuş, bu 
uğurda cinayetler 

' işlemiş, korkunç bir 
gangster (Ameri -

kan haydudu) idi. Nihtıyet 931 de tu
t~lmuş, fakat ancak kaçakçılık suçUSile 
on bir sene nğır h~pse mahkQm c'dil
mişti. 

Şimdi haydudun, bulunduğu hapis
hanede deli olduğu haber veriliyor. Ge-

çen cumartesi günü, mahpuslara cumar 
tesi ve pcızar günleri giydirilen elbise 
yerine Al Kapon yine eski elbisesini 
giymiş •. Gardiyanlar çıkarmasını söy-

lemişler .. Al Kapon kalkmış adamların 
suratına tükürmeye b<ışlamış.. Gardi
yanlar zaptedememişler ve haydut tek
melerle herkesin üzerine yürümüş .. 
Sonra e.dli olduğu anlaşılmış .. 

Kutupta futbol 

J' 

&>v~ t:t ılim heyetinin buzlar {lzerln-ı men, lıayat devnm et~e!ctedir. Bıirn-1 
de ka;argih kurarak tetkik atta bulwı- da, gemicilerin karlar üstünde f udbol 
duldan şimal kutbunda, her 1919 nğ- oynadıkları görülüyor. 

l 
lenmesi sebep gös • 
tenlere~ marefll 
fon Blombcrg mev. 

- kiinden indirilir • 
- ken kızının da, ma. 

reşalın yerine geti • 
rilen ger.eralin· oğhı 
ile nişanland!ğını 
hC)ber vermiştik. 

Fon Blomberg111 
kızı Dorote ile ge • 
neral Kaytelpin ole 
lu Karli.n nipnla~ 
masını Almanyada 
yalnız resmi bir ga-

zete kısaca ilan etmiş, diğer gazettlet
de hiç yer bulmamıştır. 

Bununla beraber, bu Aomeo • Juliel 
macerası değildir: Şekspiriıı bu iki kaJi 
ramanı birbirine ldüpnan iki ailenia 
çocukları idi. Hall:>uki, Blombcrglo 
Knytcller yine birbirine çok iyi dost 
iki ailedir. Bunun için, iki gencin qo 
kına son hadiselerin bir tesiri olma~ 
cak sanılıyor! Q 

Hatırlarsınız ki, Ruzveltin oğlu ~ 

babasının siyasi rakibi olan bir adamni 
kızı ile evlenmişti .• 

KIN GOTMEDEN 
URN AL gazeteli 
bütün Fransızlaı 

arasında dostluk ve 
kardeşlik ba.ğl&l'I 

tesis etmek maba • 
dile bir teşebbilsf 
girişmiştir: 

''Sizin kerldiniaı 

göre düşündükleriniz var, diyor, benim 
de kendi filQrlerim var. Bunları, birbl .. 
rimize kızmooan söyliyelim ve birbi.dt 
mize ka111 hiç kin beslemiyelim.b 

Bu maksat etrafında toplanacak olan 
lar için gazete bir de rozet hazırlanut
tır. Fransızca "Kin gütmeden,, man .. 
sma gelen "sans htine., (san en) keU.. 
melerinin baş harflerinde te§ekldlJ eden 
bu SH işaretini göğsünde taşıyacak 

olanlar birbirlerine karşı dostluk va 
ka~eşlik hisleri bcsliyecelcr1er ve fikir4 
]erini serbestçe münakaşa edecekler • 
dir, 

Gazete, bu işareti, tasdllYni almak 
Uzere, Cumhurreisine vermiştir, 

KOCALARA BiR TAVSiYE: 
SAKIN HORLAMAYIN! 

Faris.mahkemesi geçen gUn bir adam 
aleyhinde, geceleri horladığı için, bo

şanma kararı verdi 1 . 
Al:famcağız gece sc:ıbaha kadar horul 

horul horlar, kansınt uyutmaz:mı1-. 

Kadın evvela sesini çıkartmıyor, sonra 
kocasına nezaketle söylilyor, daha son• 
ra şikayet ediyor ve en nihayet daya .. 
tıyor: 4 

Senin şu horlama huyun geçmezse 
boşr.ınırım 1 
Adamı bunun üzerine, kendini dolr: .. 

tora baktırıyor. Do~or: 

- Çaresi, ameliyat, diyor " 
Fakat adam horlamayı ve bu yilzden 

karıs]ndan boşanmayı ameliyata tercih 
ediyor. Kooın mahkemeye müracaai 
ediyor. Avukatı, adamın ameliyat ol. 
mak istemesini boşanma için en büyük 
bir sebep olarak gösteriyor, ve mahkt 
me boşanma kararını veriyor 1 

FASULYEDEN OTOı\iOBIL 

so sene sonra ne olacak diye VelsiQ 
bir yazısını neşretmiştik. H.:ıyali ro· 
manların üstadı olan V els, bu yazısında 
yakında F "rdun fasulyeden otomobil 
yapacal>ını da haber vermişti .. 

Haki1t,aten, Amerikadan bildirildiği • 
ne göre, büyük otomobil fobrikacısı 

Ford simdi ''soya,, denilen fasulye cin
si üzeriıl':le uğraşmaktadır. 

Fordun yetiştirmek istediği soya fa. 
sulyesi bu fasulyenin yenmiyen cinsi• 
dir. Bu f~:mlyeden Ford iki şekilde is
tifade etmek istiyor: Birincisi, fasul
yeden çıkarılan yağla otomobilleri bo
yayacak; ikincisi, fasulyenin ilyafi, hu
susi bir şekilde halledildikten son
ra, çok sert bir madde teş'l\il eder; bun 
dan da otomobillerin tahtadan olan ıa.. 
sımları yapılacak. 

Soya fasulyesi bilhrı1sa Asya mem
leketlerinde yetişir. Fordun istediği bu 
f aaul 
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Dört gün içerisinde gelen ecnebi 
gazetelerinden mühim haberler: 

usolini ingiltereden 
is ikraz yapacak 

Eski Kayserin oğlu Avusturgaga geçti 
(DEYLI EKSPRES diplomatik mu

habiri yazıyor): 
Bu haftanın sonuna doğru, Musol!ni 

Avrupa s:yooi vaziyetinin alacağı ijra
rnat°' şekiller arasında başlıca simayı 
teşkil edecektir. 

Anlaşıldığına göre, Musolini, asker
lerini İspanya dahili hc:.rbinden çeke· 
cek bazı tedbirler almağa hazır bulun
maktadır. Aynı zamanda İngiltere ile 
de iyi münasebetleri iadeye amade
dir. 

Musolininin vaziyeti şöyledir: 
Almanyada yapılan kabine tebeddü

la~ı, - ki Nazi siyasetinin ordu üzerin
de galebesini göstermektedir • çok sür 
meden Avusturyayı Almanyaya ilhak 
i~in yeni bir darbeyi intaç edebilir. 

Bunun karşısında Musolini, Avustur 
ya ile İtalya arasında bulunan Bren
ner ge~iaıni mümkün olduğu kadar 
tah~m ve takviye etmek istiyor. 

Bugün belki de 40,000 kadar İtal

yan Franko ordusuna dahil olar'11<: is
panyada bulunuyor. Bunlann orada 
bulunması, Musoliniye hayli masrafa 
maloluyor. 

Eğer Musolini yrıkın bir istikbalde 
Frankoya yardım etmek vaziyetinde 
ise, binlerce asker daha göndermeğe 

mecbur olacaktır ki bunlann bahalı 

techizatı, silahlan ve muhafazası bir 
hayli masrafı ic<ıp edei:ektir. 
Habeşistan dahi Musoliniye zahmet 

vermektedir. Esasen orı:ıda bir ordu 
bulundurmağa mecbutdu. Son .zaman
larda bu orduyu takviye etme~ zaru. 
r etini hissetti. 

İtalyada mali ve iktısadi ihtiya~lar 
ua g"ttikçe artarcık kendini gösteriyor. 
I.I .... so1:ni, eski dostlannın kendisine 
.ar~: soguk davrandığını görüyor, on-
ların yerine yeni ve kuvvetli dostlar 
<la e:linemiyor. 

Musolin:nin derdi şudur: ''1spanya 
iht:lafından, onuruna halel gelmeden 
ııy.rılabilmek.,, 

ması.; 

EDENiN YARDIMI? ·. 
İngiltere Harici • 

~ ye nazın Eden, Mu
~ ... , l solini için bir kur _ 

tulu1 yolu araştırı • 
yor. Onun sarfettiği 
gayretlerden §U gi
bi neticeler beklen 

2) İyi münasebetlerin iadesi ve Ak
/denizdeki gerginliğin izalesi i~in İngil 
tere ile İtalya arasında, görii§meler. 

3) İspooyadaki ihtilafı hakiki bir 
dahili harp vaziyetine indirmek sureti
le Avrupa ahvalini düzeltmek ve kolay 
laıtırmak. 

İngiltere Harıc:ıve nazırı, İtalyanın 
Londra sefiri Kvat Grandi ile görüş

mektedir. Bu görüşmeler ispanyadak.i 
gönüllüleri geri çekmek yolunda tngil
terenin hazırladığı planı d~ıa süra~le 

tatbik etmeği intaç cıdebür. 

Bu planın tatbiki 2,250,000 sterlin 
sarfını icap ediyor. İngiltere, Fransa, 
Almanya, İtalya ve Rusya, bu masra · 
fın yüzde &eksenini ödeyeceklerdir. 

ingilterenin hissesi 360,000 sterlin 
olacaktır ki, İngiliz kazinesi bu meb
lağı ödemeğe zaten kartn" vermiş bulu
nuyor. 

Eğer, İngiliz - Italyan münase'Jeti 
ilerlerse, Musolini, Londradan istikraz 
yapmağa teşebbüs edecektir. 
Aynı zamanda bilhassa Fifa.tin ve 

Mısırdaki İngiliz aleyhtan propagı:.n

daya nihayet verei:eği gibi, Alsle:üzı:ie· 
ki İngiliz haldannı da tanıyacağını ta
ahhüt edecektir 

EsTci ooliaht (sağda ve emirberi 

Eski Kayserin oğlu 
A vusturyaya geçli 

V eı.rşovadan bildiriliyor: 
Alman ordusundaki buhran de

vam etme'/ı.."iedir. Btıroya gelen ma-
1Umata göre, 'bilhassa. aŞrki Pnıs
yada Alen.Jtayn ve Ştolp'deki gar-
11izonZar ''istifa eden,, kumandanla
rı için itirwıda bulımmt'§lar ııe bu 
hateketlcrin derhal önllne geçilmi§· 
tir. 
D~ taraftan, ~ki Kayzmi" o~

lu AVU8turyaya o kat:14r alelôoele 
gcçmi§tir ki pa.saport bile almadan 
gittiği zannediliyor. Bit-çok gene
rallerin de Avusturya hududundan 
içeri girdikleri söyleniyor. 

Resmi Alman mahafilinde bütün 
bu §ayia?ar tekzip lJdilmektedir. 
Bununla beraber, şayialar yine de
vam ediyor. 

tNGJLTERE KRAL VE KRALiÇE
SiNiN PARIS ZiYARETi 

'(TAYMS gazetesi başmakalesin -
iden): 

\, .-~,z İngiltere kral ve 
"' 1 " krali~esinin hazi • 

j randa Fransa Cum· 
', buriyeti reisine ya

pacağı ziyar~t do • 
layısile İngiltere ef· 
karında birçck, can
lı ve mesut hatıralar 
uyanmaktadır. İn • 
giltere krahnm sal
tanatının ilk devre • 
sinde yabancı dev -

Jet reilcrine ziyaretler yapması anane
dendir. Buna Fransa ile başlarken, 
kral, babası ve annesi tarafından atıl

ın:§ bir adımı takip etmiş oluyor. On
lar, 1914 senesi b:ıharmda Parise vaki 
olan resmi ziyaretlerinde Fransız aha

lisi tarafın'dan en samimi tezahüratla 
karşılanmışlardı. Önlerinde bu gibi bic 
örnek olmasa dahi, Londra ile Parisi.'1 
birbi:rine en yakı neski merkez oluşu, 

böyle bir ziyareti yine tabii kılar. Di
ğer taraf tan, İngiltere ile Fransanrn 
tarihi, uzun asırlard~nbcri birb:rinden 
ayrılmayacak, derecede bağlı bulunu· 
yor; bele bugünlerde, her zamanldn
den ıdaha samimidirler. 

tngiltere kral ve kraliçesi, aynı su. 
retle belki diğer devletlerin reislerine 
de ziyaretler yapacaklardır. 

Çünkü &hval ve şeraitle iyi gittiği 

zamanlarda böyle nezaket ziyaretlerin
de bulunmak, dostluğu ve daha iyi 
mütekc;bü anlaşmayı tcm:n ıçin kuvvet 
1i b!r vasıta teşkil eder. 

Kralımızın Fransayı ziyaretini, Pa
risteki bütün siyasi partiler, müttehi
den sevinçle karşıladılar. 

Hiç §Uphe yok )9, kral altıncı Jorjla, 

kraliçe Elizabet, 1914 de kral betinci 
Jorj ile kraliçeye gösterilen aynı yük
sek tezahüratla karşılanacaklar ve ay
nı mesut hatırayı bırakacaklardır.,. 

MUSOLININlN KARŞILAŞTIGI 
MESELELER 

(DEYLI EKSPRES başmalc.alesin • 
den): 

Musolininin üç derdi var: 
1) ispanya. 

(2) Habeşistan, 
3) İtalya. 
ispanya harbi, Frankorıun Teruel 

üzerine yaptığı yeni taarruz hareke 
tine rağmen asiler lehine cereyan edi
yor. Habeşler, yeniden harp yoluna gir 

Roma • Berlin mihveri ise, iyi eeme-
d:ler. İtalyanlar, müzayaka içinde • 
re vermiyor. Zaten hiç verm.emiıti. 

Musolininin karıılaştığı muamma 
şudur: 

Almanya ldahilt mücadelesinde eğer 
ordu hakikaten kazansaydı, ordu, ser· 
güzeşt siyasetini bırakıp İtalya ile it
tifaka da lbir nihayet verecekti. 

Müfrit Naziler yzandığı takdirde, 
bütün Alman ırkını birleıtirm~k yo!ı;n 
daki arzulanru tahakkuk ettirmek ii· 
terler ki, bu da Alman devletine Avu5 
turyayı da ilhak etmek demektir , 

İ§te bu, Musolininin hiç i§ine gel
mez, zira, öyle bir idealin tah:ıkkuku, 
İtalya 'Js;apılarına bir Alman kuvveti 
'dikmek olur. 

Şu halde ne yapmalıdır? 
Roğruıunu isterseniz, biz İngilizler, 

suih istiyoruz. Ve ıulh uğruna icap 
eden maddt fedakırlığı da yaparız. 

Fakat pntaj karıııında değil. Hiçbir 
yaklaşma, tarafımızdan reddedilmez. 
Fakat hakiki ve sa.mimi olmak şcrtile.,. 

AVUSTURY ADAKI ALMANLARIN 
BiR IKAZI 

(DEYLİ EKSPRES Münih muha
biri yazıyor) : 

Hitler ve Musolini, birbirlerine res· 
men kompliman yapmakta iken, .. hari~ 
teki Alman elçalliyetleri cemiyeti,, ttal 
yanlara karşı hiç de bir cemile telakki 
edilemiyecek olan şayanı dikkat bir el 
kitabı neşretmiıtir. 

Bir seyahat büroıürü mahiyetinde 

olan bu el kitabında, eskiden Avustur
yalılar elinde iken, bugün İtalya tara-

fından idare olunan cenubi Tirola gel
dikleri zaman, nasıl davranmaları icap 
ettiğine dair, Nazilere izahat verilmek· 
tedir. 

Kitapta zikrolunan başlıca on ~d
deden biri §Öyledir: 

Cenubi Tirol, ~öküne kadar Alman 
toprağıdır. Cenubi Tirolun ahalis~ ıi
zin ve benim kadar Almandır. Oranın 
İtalyanlar tarafından üstünkörü değiı· 
tirilmiş olan zahiri vaziyetine aldanma 
yınız.,, 

R0'1ANY A KABiNESiNiN DUŞ • 
MESt NASIL KARŞILANDI 

idiye hitap eden bir itimat mektnbile 
yeni bir Romanya elçisinin Romaya 
gönder:lmesinin gecik,nıesindcn dolayı 

dü§en kabineye kar!ı memnuniyet iz. 
har etmiyordu.,. 

Askeri bahisler: 

Japonları düşündürelı bir tehlik 

Singapur kalesi 
İngilizler müthiş zenginllklerinin 

bir kısmını sll!hlanma.ya tahsls et 
tller. İngiltere yarım adasından baş 
ka dünyanın beş lntasında mUstemle 
keleri olan İnglllz imparatorluğu. 

Hindistan yollarının emniyeti tein 
her turlü fedakA.rlığı göze almış bu 
Iunuyor. 

Şimdiye kadar 20 milyon İngiliz 
lirası sarfedilerek tahkim ve kuvvet 
lf bir deniz Ussil halfne konan Singa 
pur, şarkla. garp arasındaki denizyol 
Jarmın demir bir kapısı haline geti 
rilmiştJr. Amerilrn donanmasının blr 
cUzU de iştirak ederek yapılan 

Singapurun acılış nUmayişleri 

Japonları cok düşündUrmektedtr. 
İngilizler, blltün dllnya denizle 

rindekl hakimiyetleri üzerinde kıs 
kançtırlar. Tarihten aldıkları dere 
ler ve ecdatlarından kalan ananele 
re bağlanarak kilçük denizlerle ok 
yanuslardakl mllhtm istiratejik mev 
kileri tahkimde devam ediyorlar. 

Şimdiye kadar Hint okyanusu, 
Akdeniz, Atlas denizi ve diğer deniz 
Ierde aldıkları askcrt tedbirler cok 
bUyUktUr. Son zamanlarda İngtlizle 
rl en fazla. dUşilndilren denizler, Ak 
denizle, Japon ve Çin denizleri, daha 
doğrusu U;ı;akşark veHindlstandır. 

İnglltereyl zenginleştiren uzak 
şark ve Hindistan denlzyollarının 

emniyet altına alrnrollsı uğrunda. ya 
pılan fedakft.rlıklar çok bUy~ktUr. 

Cebe1llttarrk, Mnlta, Silveyş kana 
lJ, Aden, Kolombodan sonra, dlkkat 
nazarlarını şimdi, Singapura çevir 
diler. Birinci derecede birer kuvvet 
haline getirilen bu müstahkem mev 
kfler<lcn sonra, Hint okyanusundan 
Kap burnuna Imdar İngllfz hUkUm 
ranh~ının bayrak ı:ıalladığı yerlerde 
ikinci derecede Uslcrle, knleler mey 
dana getfrllmeğe başlanmıştır. tngl 
llz ticareti bu suretle iki katlı emnl 
yet altma alınacak ve dUnya fstatU 
kosunun muhafazmn noktai nazarın 
dan da bu tedbirl<'rin çok mUhlm 
neticeler verecel;-1 ilrnit olunuyor. 

12 Şubatta acılan Slngapur lstlh 
kA.mları ayni zamanda, Hindistam, 
Malaya adalarım, Avustralyayı koru 
yaco.ktır. Singapururun tahkimi, 
Fransızlarla, Hollandalılarm uzak 
şarktaki hUkfımranlrğının korunma
sına da yarayacaktır. Şimdiye kadar 
!ngflfz ve Amerlknlıların korkusu 
başka bir deniz devletinin uznk şark 
denizlerindeki lstfratejik kıymeti bil 
ytlk bazı adalara el koymasından 
idi. Slngapurun tahkimi bu korkuyu 
kısmen gideriyor. Hep bu mildafaa 
maksadlledlr ki, Portekizlflerin Hin 
dfstandakt Goa. ve Dio mUstemlckele 
rlni Almanların satın alacağı haberi 
orta.ya çıkınca, İngllf zler buna şiddet 
le muhalefet ettller. 

İngflizlertn sakındığı büyUk deniz 
devletleri tabiatile Japonlarla İtal 
yanlardır. '.Akdenlzde İtalyanlara. 

karşt tedbirler alırken, uzak şarkta 
da , Çine sattıkları cepane ve slla.h 

Acı bir kayıp 
Nafia Vek~eti malzeme müdilrli 

Bay .A!ınn Tertemizin valdesi, arka
daşla.rmuzdan Avukat İrfan Em.in ve 
Diatabibi Fikri Emin Kösemihaloğlu
nun teyzesi Bayan Halisenin kalp sek
te.sinden öldüğünü esefle haber aldık; 
cenazesi bu gün Aksa.rayda Millet cad
desinde 52 numaralı evinden kaldırıla
rak Edirnckapıda Halebf Merhum ci
varında eşi ulemadan ve eski şeyhler
den merhum Bay İbrahim Hakkmm 
yanma. defnedilecektir. Merhume çok 
iyi kalpli, hakka ve hayra bağlı muh
terem bir kadındı. Geride k:ı.lanlara 
sabır, gidene mağfiret dileriz. 

Teşekkilr 
Çok sevdiğimiz Ye büyük istinadga~ 

hımız olan tüccar Ahmet S:ı.bri Oga
ıw:ı cenaze törenine gelerek ve çele~k 
göndererek derin accılanmıza ~tirak 
eden dostlarımıza. sonsuz saygılarımı
z ıvc ebedi minnct.kfu-lar1mızı arzede
riz • E~, ev1t1dlan, damadı~ toru-

"" ve ka.rd&tleri. 

Singapuraan 'bir göran~ , 

larla Japonları yıpratmağa ve teblf 
keslz bir hale getlrmeğe çalışıyorlal' 
Amerikalılar İngilizlerin bu siyaseti 
nl, cihan sulhu ve dUı:ıya lstatukotd 
nun bozulmaması namına, tasv1P ~ 
dcrek, fcabındn yardıma da. koşaca1' 
larını 110.n ediyorlar. 

Bir iki gUn eYvel Slngapur talı» 
matının açılışı milnasebetile yapıl., 
bahri nümayişlere Amerika dona.ti 
mnsrnın da fştJrakl, Amerikalıları' 
İnglltoreye karşı olan ta.svtpklr li1' 
setinin bir deUlidlr. Amerlkaiıllf 
Slngapuru Flllpln ve Malaya adalatf 
mihverinin son blr mUdafa.a no~ 
olarnk kabul edlyorlor • 

İngilizler, dominyonla.r ve :Anıerl 
kanın teşvikile Japonya ne olan l~ 
taklarının bozarak, bunun yerine > 
merika. dostluğunu tercih etttkterl 
1921 yılında, !ngillz amlrallıfı sus 
ge~??m b!r donis &19! l!eJIH .... ,.., 
ğl mnnasip g6rm\1ştll. Derhal batl• 
yan inşa ve tahkimat işleri, fkt!d.ıf 
alo alan blrlncl Leyberlst kablneııf11 

tuttu~u torkl tesllha.t sly:ı.setl ,.U~ 
den yilzUstU bırakılmıetı. Bu efy~ 
Japonların Mançuryaya bllcum ettV' 

leri zaman~ kadar devam etti. FIL1',C 
o tarihten sonra lnşave taıhklmat 1' 
nlden başladı çUnkU totaliter ded,t 
lerl l harp siyasetleri !ngtlfzleri )ol 
kutmuştu . Bu korka fngll!zleri bat' 
ket~ getiJt. Uzak şarkın mtlde.fR.,S 
Jçln Slngapurdakl tahkimat ıaatt1' 
tine germl verildi. 

!n;11lerı? hükumeti ne ~la.layR ac!I 
larmdnkl ahali, Avustralys. ve dilet 
domhıyonlar tahkimata sı?rfednecei 
parayı temin ettller. Du euretle ot" 
diye kadar 20 milyon 1ngfllz ur"' 
sar!edllerek mUdnfaa tertibatı alıf 
dr. Binlerle hektar bataklık kurutııl 
muş altı milyon metre murabbaı to: 
rak aktarılmış, sarp yamaçlar ktlçU 
balkanlar devrilmiş ve bunların ~ 
rlne betondan yeraltı JstlhkADll ol 
yapılmıştır. Bu lstihkft.mlara 18 ~ıt 
luk bUyilk toplar yerleştirtJınf~...-; 
Tayyare istasyonları son derece sSS 
dern bir slstemdedlr. 

60000 tonluk bir seyyar "dok f~ 
edllmlşş ve bu dok sayesinde ga f) 
sert bir şekflde vapurların taınlrl" 
Uyacı karşılanmıştır.Askeri ınUtab .ıt 
sısların itirafına göre, T Slnı•P ,ti 
istlhkft.mları 1939 yılında tanıaın~ 
dbktan sonra dünyanın en ınod t:tt 
müstahkem mevkii haline ge1ece•1>ft 

İngilizlerin niyeti, burasını blC Jtl 
euretle zaptedilemlyecek bir yera 
kalesi haline koymaktır. d•ıs 

Esasen, tngllizler daha şfındl r• 
deniz tezgahlarında bitirmek 11~ıtf 
oldukları harp gemllerl suya 1~01, 
lirken Avrupadakl müdafaa pi 11 k rk su rma halel gelmeden, uza şa ,~ıs 
rma 8 saffıharp gemisi derhal 

~:;~~111!~!:r. lngflizlere hUcuın ~~; 
bllccck sa!fıharp gemilerinin 8

" ııtf 
ise dokuzdur. Çok tabHdir kf, tng ,.,ı 
donanmasına Amerika donan~,~ 
da yardım edecek olursa, uza1'• 1'11' 
t:. J~pon1arın vaz~;etJ çok na~aııd• 
safhaya girer. Fransa ııe :ııo un ftJ 
nm yardımı ise vaziyeti bUsbUt ıut• 
glllzlerin lehine temin etınlt"' 
U'zaktıark fstatUkosu da. bU 1 

lr.orıınmus olur ... 



Bir bar hikayesi: 
-......_. .................................................. .. 

KONSOMASYON 

Rcrkesin alkışlaması üzerine caz
b&nd, yeniden bir dans hr>vası çalma· 
ia başladı. 

Masaların birinde oturan üç müşte
riden b.raz genç olanr, komşu masa
dan kendilerine sık sık bakan genç ka
dına önce güldü; sonra mantt•r taban 
tası gibi birden ses çıkararak: 

- Ben sizi tanıyorum, demek cesa
retini gösterdi. 

Komıu masadaki kadın fırsat ka · 
Çlftnaksızın sordu: 

- Nereden? 
- 1zmirden tanıyorum. 
Genç adamı, yanmd~·~i arkadaşları 

eteğinden çektiler: 

- Kes, ded:ler. Fazla ileri gitme. 
\7 an;)rsın ı 

Genç müşterinin hevesi artmıştı. 
\'anıbaşındaki kadının, bu defa ger
Çtltten tatlı gelen iltifatından heycca · 
na düşmüş olarak: 

h "-:- Hele bir düşün, dedi. Bir '1kşam 
~nı senin çalıştı ğın yere gelmiştik de, 
• t kavga çıkmıştı. Bir müşteri, ş=şc 
ılc karşısındakinin kafasını patlatmış· 
tı. ve sen b:r çır;hk kopardındı. Sonra 
bıı seni aldık, bir bölmeye çektik de, 
'llbeyim sana şarap ısmar1'ımıştı. 
tadın, konuşmayı uzatmak için ol-

l
dijiuna hiç şüphe edilm:yecelc; iki kat
ı bi r sahte hayretle : 

- Tuhaf şey, dedi. Hatırlayamıyo
ruııı ı 

Ve bura-Oa çantasındoo bir ağızlık 
Çıkararak: 

- Bir sigara versene! dedi . 

da Genç müşteri arandı. Arkadaşlann-
n birinin paketini aldı. Kadına u -

~~ttı. Arkadaşları tekr~ eteğini çek
.,' e~. O, bir eliyle onları iteler gibi bir 
tl~ ·Yet. takınarak ve kızdan da yüzü · 

Çevırıncksizin sırıta sınta · 
d - Canım, nasıl hatırlama~sın , diye 
p~~arn etti. Hani, sen ""}'ağımı iskar
t tnlcr sıkıyor., demiştin. Nasırların a-
ıyorın . k, it . U§. Ben, masanın altına gırere 
~ın iskarpinler:ni çıkarmak istemiş· 
lı de, sen, şaka olsun diye ayağının 

cu ile dil .. l . . düh suratımı rtuş emıştın; az 
Ga gözümü çıkartıyordun 1 
~ tnç kadın, bu kadar tafsilatlı hi· 
,_ Yeden sonra bir vakayı hala hatı~
.... ya...,a k im . na lığın aptallık demek olaca-

~n Çekinere~: 
- ıı )al b a, evet, evet, dedi. Hayal me-

~a •atırlıyoru.m. (Ve mükalemenin ar
ıay~t kesmemek için hemen sordu): 
~ laınıısın değil mi? 

rltek karıt d .. a·· -.. t•., • ·:rısın a gor ugu manza-
'"·•ttt h" 

Cdiy . 1~ ~e fena olmadığına dikkat 
"licu~: 1~ birkaç lakırdı ile o güzel 
""a dar duyduklarını anlatmağa 
bcsyı:lY~rdu. Fakat masadak.i kadın, 
'arcı~~ r takaire imkan bırakmaksızın, 
"erdi ~u sualin cevabını yine kendisı 

liıt:n. Ne Yapalım, dedi. İşsizlik. işsiz-
So zayırıayoruz. 

f" nra v . . 
ı de ' <.1tıyetıni anlatmak için ka-
tircr:~tede söz söylediğine kanaat ge· 

......_ C derhal maksada yanaştı: 
Gc clacne buraya! 

f :ıç tnü"t .. 
l olar- : er.nın arkadaşlan, son ıde-
Ctlerir1~ çı?1dik atarcasına, onu kaba 
llt tesir n bir daha dürttüler. Fakat yi
dt"etin etmedi. Gcncı müşteri, kadının 
d .... ~ c kar.. 1 "Cru :r1 yı ı~tı . Onun masasına 

ye, §İmdi yukan kattaki locaları işaret
le: 

-Oraya çık,ahm, tdiyordu. Şarap 

içeriz. 
Ve büyük bir karde§ muhabbeti gös

teriyormuş gibi, delikanlıyı yanına a
lar.:.k: 

- Burada, bana bir kokteyl ısmarla
yacaksın; bir ıarap parasının aşağı yu
kan yarısını vereceksin, dedi. Bir kok
teyli ben, bir yudumda içerim. İki 

doos edinceye kadar biter değil mi? .. 
Halbuki şarap ... Canrm ıen buraların 

~urdusundur. Ben ıde sana çocuk gibi 
akıl öğretiyorum! •.. 

Genç müşteri, bu okşayıştan mem· 
nun olmu§ bir tarzda kahkahalarla gü· 
lerek ve eliyle krzın ensesinden tutup 
mZ1Saya doğru bastırmak gibi garip b:r 
harekette bulunarak: 

- Yamansın be, diye haykırdı. 
Ve arkadaşlarına doğru, - onların 

sözlerini dinlemediği için biraz mahcup 
olmakla beraber • biraz da, kendisini 
b'r şeyler bildiğine inandıran bir bakış
la yerinden oynadı. Kızla beraber yu· 
k,arıya çıktılar. 

Delikanhnrn arkadaJl2'rr, oturdukla
rı yerde omuz silktiler. Herbirinin yü
zünde "her koyun kendi bacağından a
sılır.,, der gibi bir hal vardr. Kadının 
arkadaşları olan diğer "konsomasyon,, 
kızları ise, ~! on ı<fokikadanberi takip 
ettikleri davet sahnesinin, birdenbire 
böyle rnuvaffakiyetle neticelenmcsin • 
den hayret ve biraz da Jı;ıskançlrğa ka· 
pılmrş olarak yukarıya doğru bakıyor
lardı~ Yukanki loc,ıların birinde, ev
vela delikanlının, sonra kadının baıla
rı göründü ..• Demek ki kar§ı karııya 

oturmuılardt. 

Aşağıdan, garsonun elinde, heri 
beyaz bir peçete ile kukuleteli bir ko
ğa gitti: Şarap! .• Arı':ia bir atairya in
meler; dans .•. Her geçti~e etrafa milş 
terek bir smtma... "Eğlenmek buna 
derler i§te !,, der gibi meydan okurca
sına bir nümayiş! Bir dans, bir d<as 
daha .• Biraz ara, yine bir dans .. 

Yarım saat olmu§ olmamıştı ki, deli
kanlı ile genç kadın yeniden aşağıya 
indiler. Fakat bu sefer, tekrar locaya 
dönüş olmadı. Genç kadın, dmstan ay
rılır ayrılmaz evvelki masasına değil 

de, barın ta kal"§ıki köşesinde sigara 
satan bir Rus kadının yamnda~i mz-Ga
ya kadar yürüdü oraya oturdu. 

Genç müşteri, arkadaşlannın daveti
ne lüzum kalmadZıtı, kenıdi masasının 

hasır koltuklarından birine çöktü. Ya -
rım saat kadar önce, cebinde beş on li
ra daha fazla bulunan bir adımken, 

şimdi bunları yüksekçe bir mevkiden 
havaya lıçunnu~ şikayetsiz bir bedbaht 
halinde buôalaca sırıtıyordu. 

Yarım saat içinde bir §i§e şarabın 

bitip parasının ödenmesine süratle yar
dı~ eden genç k,adın, di§lerinin arasın
da kalmış mezelik bir elma kırıntısını 
diliyle oynatmağa ~alşarak, gözle k~ 
arasında yiyeceğini tedariklemiş kedi 

gibi yalanıyordu .•. 

Herkesin alkışlamac:ı 
baqd, yeniden bir d::-ns 
ğa başladı . 

üzerine caz -
havası çalma-

Hikmet MUnlr 

r-:;o~iı2 S~Ay G~Er71 
' \)&Htenııu ıı:Oo(krtleD vazılar. g~te :1 
~ (irmek ıc:ın \ate. artının k~ene '~• · 
ceteı ""llmP.İıt vıızıımalıdt• 

Karşııııc uıUyen ııcurıar mektuplarına 

•o ıcuruı:ııuı. pul kuvnı'-hdırlar 

~~ııuııyaıı vıu:ıı:ın ren l(tln<1-erıı1rkten 
ıuymet.stı yoll&nmıt aıektupıarm lc;tn• 
K<lDllllUt L>iU>tl&•tr 1u1ytı0ln11U1IOd&n , tl&n 

:>!arak çıkan yuılard411 dnlıı'(1 dtrektOr tı"A "a~eyJeder gibi oldu. Kadının o- ı " ... na . . . , 

I 

ôyle tiıtürı tirya7dsi, ki ?m ye
tıi dalgıç; dcni::in d ibindcyl:cn lJilc ci
gara içmek ihtiyacını duyuyor! 

- Af/edersiniz, bir sual sormama 
milsoadc buyurur musımuz; siz cid
den bir şey satrn almak niyetinde mi
siniz, yok.'la bizim mağazayı sergi ha
line getirtip de bu dekorasyon ortasrn
da resim çckdirtnıck fik"Tinde mi.si-. ,, tn.::: .••.•• 

- Aman, kocacığım; inanmazsm, 
böyle açıkta, tertemiz havayı ciğerle
rime çekerek hareket halinde bulun
mak, bana öyle iyi geliyor kil 

~ Kocatıtzın eve sarhoş geldiğine 
nereden hükmettiniz! 

- A a, bu besbelli bir §01J; vazoda
ki yapma çiçekleri suladı! 

~~ 

~l\a ,.. w gıtrneyıp de, onu kent:i ma· I 1 
'-J ,, ·a•17ırın 
e-i~nl .. asındaki sebep belli idi. 

Yatı 1Y1• fa la . lltkad " mc.ısraf taraflı sı olma-
dıı_ l..tlcin ~şiarından ayırmak isteyor
tı!\I ~ d w.u •rr-tia kadın yeniden fik· 

1 - Onunla 'her sabah böyle ba~başa 
l?iinfl Q"<"""~ <tcıyılaı ıo kllru~h" ı kahvaltı ediyoruz; insanın böyle daha 

ziyade ~tahı açılıyor .. Hayvanın da!1. 

tgııtird· d' 
ı ne ır? Genç müıteri-

Uıu.rtrııtt;df' eıkaa f97ıhıırl• rf'lltmlt-rlıt 

ı .... , baklo .. 11.H kfllldt"I tcl11dlr .J 1 " l I R l 1 f'+r" abone () 'u-
• - it- l nuz ve abone ediniz 
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l'JO. 34 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Holivutta unutamıyacağım bir vaka 

Yıldızlar otomobili
me biniyor 

Atıare Lüget 

Ev sahiblerine çok çok te§ekkUrler 
ederek ve cidden minnettar olarak bu 
defa bir aoför tarafından sevkedilen o
tohobile atladığım zaman artık sabah 
mobile atladığım zaman artık sabah 
olmuştu. Ben de kalanların sonuncu
su değildim. 

Bu dönüş esna.smda duyduğum sa
adet ve zevki hi~ unutamam. Artık e
mellerime nail olmuş, yıldızlarla. tanı~
mı§, bir ikisinin parolasınr öğrenml~, 
kendilerini evlerinde ziya.ret müsaa
desini almıştım. 

Felaket Yeni Saadet De Yalnız 
<klme% 

Bu gecenin ertesi gUn öğleden !On
ra yataktan henilz kallanıştnn ki te
l~f on çaldı. Loe Ancelosun mUhlm bir 
ticaret müessesesi bentmle ~cvııek 
isteyormU§. Şimdi otomobilimizi gön
dereceğiz geliniz, dediler. Ka.bul ettim 
ve içimden .hayırdır inşailah dedim. 

Otomobil geldi beni Los Ancelosa 
götürdü. Benimle görüşmek isteyen 
ticarethane bir incir şirketi imiş. A
merikada büylik şirketlerin hepsinin 
radyoda reklam saatlan vardır. Mese
ıa Lucky Strike sigara şirketi Suri
yelileri toplar onlara alaturka bir şey 
çaldırrr. Ve sonra sigaralarmııroa en 
çok Türk tütünü kullanılır, . der. DUn
yanm en meşhur musikişinastan Yeya 
güzel ses sahibleri büyük şirketler ta
raf mdan tutularak koMerler verdiri
lir. Ve arada bir daima o müesse8"nin 
de rekl§mr yapılrr. Amcrikada her 
evde bir radyo olduğu için bu reklillll
lar en aşağı sekiz on milyon adam ta
rafından dinlenir. Büyük şirketler 

bunlar için mUhim paralar ayırırlar .. 
Bundan dolayı da Amerika radyola
rmda daima mükemmel bir program 
vardır: 

Bu incir ticaretlıanesi iki ay müd
detle bE:.nden her akşam radyoda Tür
kiye haklCmda bir konferans vermek
liğimi, bazan da binbir gece hikayele
ri anlatmak.lığımı istedi; !yi bir ücret 
de teklif etti. Memnuniyetle kabul ey
ledim. Söylenecek fiCYleri beraber ha
zırlayarak çıktık. Derhal aramıu:la 
bir mukavele yaptık ve imzaladık. 3 
gün sonra radyoda konferanslarım 
başlayacaktı. 
Şimdiye kadar birçok nutuklar söy

lemiş olmakla beraber radyoda hi~ 
söz söytemımıiştim. Bunun için de be
ni biraz talim edeceklerini söylediler. 
Bir gUn eV\•el hususi bir ders alacak
tım. 

Buradan döndüğüm zaman elimde 
bana epey irad getirecek bir kontura
trm vardr. Diyorum ya saadet yalnız 
başına gelmezmiş ... 

Amerikada bulunmak başlı başına 

bir varlıktır. Burada benim gibi yirmi 
bir yaşında bulunan bir adamın başka
l!llnda.n para alması ayıptır. -Kendisi 
kazanmak ]Azım.dır. Amerikada açrk
göz bir genç, ne yapar yapar para ka
zanır; hattA çok para kazanır. Bunun 
için dira.ytıt, dlr'et, pyret ve tabi! 

A 

Lai IJa1(ıyd 

7.ekA llznndır. Amerika insanla.ra. fitt 
bir yerde bulunamayacak imk!ıı1ar 

verir. Bir fikir bir düşünce lbir ibret 
sizi zengin edebilir. Buradaki fırsatlar 
baŞka hiç ıbir memlekette buluna.mu,, 
Awupada böyle bir piyango yoktur, 
Halbuki Amerikada bir tesadUf ytı. 
ziinden yoktan var olanlar pek çoktur. 
MeselA biri çok iyi bildiğiniz şam fıstı .. 
ğını be~ azn boyamak için bir ihtira be.o 
ratı almış. Başka kimse fıstığı beyaza 
boyayamaz. Halk ise mutlaka beyaza 
boyanmış fıstrk alır. Tabii renkteki 
fıstığı bedava verseniz kimse ylizilne 
bile bakmaz. lşte 123 milyon halkm 
ihtiyacını bir fikirle siz temin ettiniz. 
Artık mutlaka. bir milyone.rsiniz. 123 
milyon mUşterlnJz vardır. 

Amerikan zihniyetini anlara.yari 
ondan istifade etmek itibariyle bir m
ka ve clirayet meselesidir... Fa.kat si.ı 
zin de nihayet belki böyle bir §eY dü .. 
şürunenlz ve bulmanız her uman ihtf· 
mal dahilindedir. Bunun için Amerika· 
da kendine güvenen ibir genç için yol 
daima açıktır. Dayanmak, sebat et. 
mek ve hiç bir işi istihkar etmemclGı 
muvaffakiyet için 13.zım olan ha.slef
lerdir. 

Hiç Bir iş Yapmak Amerikada 
Ayıp Değil! 

l 
Amerika zenginlerinin yür.de dolC• 

san dolruzu çekirdekten yeti~iş vı 
birçok sıkıntılar çektikten sonra zen.. 
gin olmağa başlamışlardır. Bu itibar• 
la Amerikada hiçbir iş ve hiç bir çaı.1 

lışma ayıplanmaz. Ayıp olan şey ha.y; .. 
!azlık ve çalışmamaktır. ı 

Burada çok tuhaf bir zihniyet var. 
dır. Herhangi zengin bir adama. l'a..st. 
gelseniz size ya gazete sabcılığmdan, 
veyahut lokantalarda tabak yıkayıcı
lığından işe başladığını kemali ifil• 
harla söyler. Bir Amerikalı için btt 
seviyeden ylikselmek ütihar edilecelC 
bir meziyettir. Böyle pespaye bir iş.. 

ten yükselmiş olmaktan miltevellid 
gurura pek çok tesadüf edersiniz. 

Amerika cidden demokrat bir mem• 
lekcttir. Memleketin en büylik kuvve
ti de demokrasiye olan hürmettedir. 
Çalışan her bir adam bir centilmen
dir. Biri az diğeri çok kaza.rur. Fakat: 
az kazananın birkaç sene sonra mil .. 
yoner olması ve çok kazananın da bu· 
laşık yıkamağa avdeti daima müm .. 
kündür. lş çalışmaktan daha fazla 
kazanmak yolunu aramaktadır. Ça,. 
lışan bir adama her kız ve herke9 
hürmet eder. Çalışmayan bir adama 
Amerikada daima fena nazarla ba .. 
karlar, isterse milyoner evladı olsun.. 

Amerikanın hakiki büyükliiğü işte 
bu zihniyette mündemiçtir. Orada pa .. 
ra kazanmak ve sonra hepsini batır• 
mak tekrar kazanmak ve tekrar batır .. 
mak alelMe hadiselerdendir. Ne pa• 
ra.smı batırdığından dolayı kimse 
takbih olunur ne de herhangi bir va
sıta ile çok servet kazananlara tine-
dilir. "Ar1cıaM .._...)" 
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Kurun'un uzun hikayesi 

s B 
Yazan: Herman Suderman 

Blrlnclteşrln ayının güneşli bir 
öğleden sonrası ldl. Tlrgarten cad
delerinde insan selleri akıyordu. 

Muazzam şehir, nerede ise sönecek, 
son nefesini verecek lhtlyar bir ka
dın gibi, derin bir ihtiras ile yazın 
son ncvazlşlerlnl duyuyordu. Nokta. 
Iarı andıran yüzlerce insan Champs 
Elyseesnin aksine olarak Ça.rluten
burga uzanan geniş ve gUl renkll 
yolu kaplıyordu. 

Taşıma vasıtalarının lUküslUğU 

bakımından herhangi bir Avrupa 
şehrlle boy HlçUşemiycn Berlln, bu 
gUn ne kadar arabası, bir kelime i
le nakil vasıtaları varsa hepsini 
meydana koyuvermişti. Sanki .. Ha
vanın kapalı kupalar için meV"slm
slz sayılacak kadar gUzcl, çok gU
zeldl. Onun tçln de, geniş rahat 
J!ndonlar ortalığı kaplamıştı. Yal
nız, o da arada sıra.da zarU Ylktor
:ya arabaları takırdaya takırdaya 

geçiyor veyahut da dört atlı kibar 
faytonları, kalabalığın salgı bakış. 

Jarını çekiyordu. 
Koyu s,an renkli bir araba, erba

bının takdir dalu bakışlarını üze.. 
rJne çevirdi. Kendisini idare eden 
ellerin hakimiyetini hissetmiş gibi 
a~rnnen asıl hayvan arabasını cekl
:ror, başını kımıldatmaksızın, yetl
eıımtyecek kadar sUratle arka ba • 
cakla.rile efendisini uçuruyordu. 

'.Arabayı kullanan, kırk yaşların • 
Cia. kadar uzun boylu, ve gUçlU kuv
:vetll bir adamdı. Parlak kurşuni 

gtszlcrl, keskin bir profil ve gayet 
kısa kesilmiş bıyıkları vardı. 

lnce, tunçlaşmış :ranak1annda bir 
BtırU ve oldukça derin kılıç yarası iz. 
lerl bell1 f dl. :Ve dllz, dar kaşlarının 
ortasında da iki derin çizgi yeret
ınlştl. Koyu kurşuni, kalın paltalu, 
renkll glSmleğt ve kırmızı eldivenle
ri ne sporcu olduğu anlnşıltyordu. 
Ayaklarında da baldırlarının blltnn 
hatlarını beUrten sarı çizmeler var. 
dı. 

Blrı:okları onu selrimladtlar. O 
da, bu selAmları gayet kayıtsız bir 
eda ne, sanki başkalarının kendi 
hakkında dllşllndllklerlnl bllfyormuş 

gtbl bir tavır aldı. Eğer tanıdıkla

rından birinin yanında blr kadın 
vaırsa, kadına hiç bakmadan, hür
metle eğilerek selA.m verdi. Gelip 
geçenler arkasından bakarak: 

-Baron fon Studkart .. dlye fısılda 
'dılar ve ah bu adam!. diye söylen. 
emer, ve bir daha arkalarına döne
rek ona baktılar. 

Baron bUyük yıldız meydanına 

ulaşınca, sola snp.tı, nehir boyunu 
takip etti. Meşhur "Çadır,, lar say. 
flyesint geçti: erkA.nıharbiy~ bina.. 
sının biraz lStcsinde durdu. ÖnUnde 
parmaklıklı bir bahçesi ve yekpare 
C!emlrden bir kapısı bulunan muh
teşem bir evin önUne geldi. 

'.Arabanın arkasında heykel gibi 
duran uşağa. dizginlerini fırlatarak: 

- Eve snr, dedi. 
'.Arabadan atlarken de, clzmelerl

nln birinden bir kaşağı başının çık
tığını gördn, çekti. Arabanın otura
cak yerine attı ve evden !çeriye gir. 
dl. 

Eski tn.nıdık olan kapıcı, bahşiş 

bekliyen tayfanın samimiyeti, yakın 
lığı ile onu selA.mladı. 

İkinci katta, pirine bir plA.kanın 
üzerinde cam dilğmesı parlıyan, 

zlll cektl. 
PlO.kada şöyle bir isim kakılmış. 

tı: 

JJUDOVlKA JCRAfSSL 
Başında beyaz bir danteleden bir 

bone, Ustünde temiz ve sade yine 
beyaz bir lSnlUk bulunan bir hizmet 
ti kız kapıyı açtı. Baron içeriye gir
di ve kartını uzattı. 

- Madam evdeler mi? 
- Hayır efendim. 
Hizmetçi kızn yarı kapalı gözlerl

rlnin arnsındnn baktı, ve sUt gibi 
mbeynz, madonna. kadar saf ve 

masum yQzünUn, kumral saclarının ı' 
dibine kndar kızardığım gördü. 

- Nereye gittiler? 
Genç kız kckeUy-0, kekellye: 

R 
Çeviren : lbrahlm Hoyl 

- Madam terzisine uğrayacak, O· 

rada.n ufaktefek saun alacaktı. dedl 
Gene kız Baronun gözlerine baka. 
mıyordu. İşe gireli daha Uç ay olmuş 
onun tein henUz yalan kıvırmakta 

usta olamamıştı. 
Baron dişleri araı:pnda bir ıslıkla 

bir hava tutturdu ve salona daldı. 
Bayıltıcı bir koku her tarafı kap 

lamıştı. 

- Pencereyi ac Meta! 
Meta ses çıkarmadan odaya girdi, 

pencereyi açtı. Baron kaşlarını çata
rak etrafına bakındı. Hafit meşrep 
kadının, kuru, boş, şatafatı, kendi 
zevkini bozuyor, harap ediyordu. 
Burnda yaşayan mahinkun, köşe 

bucn.ğı adi ve zevksiz öteberi lle dol 
durmak gibi bir tabiatı vardı. Zira 
Baron, bu apartımanı kadına terk. 
ettiği zaman, bu kUçtıcUk şirin yuva
da 16 ıncı Lul tarzı mobilyeler, in
ce, asil zevki ellsllyen eşya vardı. 

Bakındı hele, birkaç sene içinde ka
dın burasını alelA.do bir koltukçu 
dUkkAnma çevirmişti. 

Hizmetçi kız: 
- Bir çay, yahut başka blr şey 

emreder misiniz?. diye sordu. 
- Hayır. TeşokkUr ederim. Çizme 

lerl çek Meta. Elbisemi değişecek, 

ondan sonra da sokağa çıkacağım. 
Meta, engin bir tevazu,' hatta ha. 

klrane bir tavır Ue eğtldl ve Baro. 
nunun mahmuzlu nyağım ağır, ağır 
dizine koydu. Sonra Usttekl bağlan 
çözdU. Baron ise, gözlerini, kızın 

yumuşak gUmUş gibi pırıldayan kum 
ral saçlarında dinlendiriyor; bir yan 
dan da: 

- Metresimin e'yasını koltuğuna 
vurup kapı dışarı etsem de, şu kızı 
alsam, nasıl olur? .. diye dilşUnUyor
du. 

Fakat, bu fikri hemen kafasından 
çıkardı. Buna. kovdu da. diyeblllrlz. 
Zira g6zU HnUnde birçok misaller 
vardı. Arkadaşları bu yolu denemiş. 
lor, ve en namuslu, en mUtevazl kız 
senesine varmadan o derece yoldan 
cıkmış ye dUşmUştU ki, nihayet soka 
ğa. ntmaK mccburlyeU hasıl olmuş 
tu. 

- Biz erkekler, galiba mikroplu 
hava neşrediyor olmalıyız ki, her 
lrndını baştan çıkarıyoruz .. diye bir 
felsefe do yürüttU Baron; sonra, ve 
yahut ben tiynette olan insanlar .. 
diye ehemmlyctll bir Bft.ve yaptı: 

Kız, ellerini cllvell cllveli önlUğU. 
ne sürterek sordu. 

- Başka bir emriniz var mı? Ba-
ron?. 

- Hayır, teşekkUrler .. 
Kız kapıya doğrulurken: 

- Bir şey daha soracağım Meta 
dedi: madam kaçta döneceğini söy. 
ledl. 

Gene kızın ytızn bir kere daha al 
al oldu. 

- Kat! bir şey demedi. Mazeret
lerini bildirmemi tonbih etti. Fakat 
her halde nkşama döneceklerdir. 

Baron başını salladı, kız da "Ooh 
kurtuldum!,, der gibi derin bir nefes 
nlarak odadan çıktı vo yavaşça ka. 
pıyı kapadı. 

Baron ıslığına. devam ederek, as
ma Hl.mbayn bakmaya başladı. Ta. 
vanda asılı ve uzanılması gUç olacak 
kadar yüksekte bulunan bu IAmb~ 
nın içinde, geçen sene ·tesadüfen bir 
sürU nşk mektuplan bulmuştu. Yazı 
masasının gizli gözilnil bile emniyet 
li bulmnynn met.resi, onları buraya 
saklamıştı. 

Baron akıllı bir adamdı. Öğrendik 
lerini açığa vurmamış, sadece, ara
da sırada metresini ince ince alay. 
larıla lğncllyerck,kadında bir takım 
değişiklikler olduğunu söylcmiştl. 

Böylelikle, metresinin kendisini kaç 
kişi ile ve on samtmt dostlarından 

kimlerle aldattığını çıtlatrvermiştl. 
Bir iskemle ynkaladr, üzerine çıkıp, 
lı1mbaln.rı bir kere daha muayene 
ederek, en yeni maceralarım öğren 
mck ister gibi göründü. Sonra elini 
yanma sarkıttı. 

Kadın, bugUn kendisini kiminle 
aldatmış ise aldatmış, ne çıkardı 

ai etrafında yapılan müôaknşalardan son:
ra burnnın kıymetini takdir için bir ko
misyon teşkil edilmiştir. 

• MAARİF VEKALETi eski maarif mn~ 
fetUşlerfnden Ahmet Tevhide ait m~ktlldlt' 
koleksiyonunu satın nlmı.Aa karar. veimtş
Ur. 

• BELEDİYE turizm mndO.rlfiAil tarafın
dan tesblt edildiğine göre bu sene şehri
mize her :r:amnnkl.nden fazla s-.?yyah gele
cektir. Bu meyanda bilhassa İngiliz sey
yahlnn bulunmaktadır. Bu oy sonuna ka
dar gelecek seyyahlnnn adedi 1000 kndnr: 
dır. 

• TALEBE KAMPLARl'nın sayısı bu se 
ne 6 dan 10 n cıknrılncaktır. Bu iş için vi
lft)•et bütccslndcn O bin Ura oynlmıştır. 
Ayrıca biri Knndillidc, di~eri de Eren
köyiindc ortnmektep tnlebeleri için de bi
rer kamp açılacaktır. 

• D.D. 1DARES1 yeniden 88 lokomotif, 
106 yolcu v:ıgonu, 816 yük vagona, 12 o
toray ve bir dinnmotre vo~onu nlmnğn 
knrnr vermiştir. 

• YOKSEK TiCARET MEKTEBİ tnlelfo
Jcrl, busnn Tokatllyonda bir çay ziyafeti 
vereccklr.rcllr • 

• DAHiLİYE VEKALET! vilayet bütçe
lerinin sfirnlle tasdik edilerek yerlerine 
gönderilmesini temin maksadile al!ikadar 
Iara bir tamim göndermiştir. 

• A?'\"KARADA toplanacak olan bQ)ilk 
ziraat kongresi için hnzırlıklara (ievnm 
edilmektedir. 

• vtLAYET zlrant mfidfirlüğQ tnrafın· 
dan BQyükdere meyve fidnnlığın<!nn ')'apı
lnn sntışlnr devam etmektedir. Şim'dikl 

halde kaysı, erik ve ayva fidonlan bit
miştir. Diğer villıyctler bu fidanlıktan bil· 
hnssa çam satın nlmaktndırlnr. 

• LOLETAŞI için, Eskişehirln Sansu, 
Marga, Sepetçi ve Kemikli köylerine mah
sus verilen lOletnşı imtiyazı feshedilmiş
tir. 

• ERZfNCAN'nın kurtuluşunun 20 inci 
yıldönfimil dün şehrimizde mc:rnsimle 
kutlulnnmıştır. 

• AKHİSAR parti b:ışkanlığı 45 bin li
ra snrrıte gü:r.el bir hnlkevl binası lnşnsını 
kıırarlııştırrnıştır. 

• BAŞVEKALET İstanbul arşiv mildfir
llll'tü lstıınbuldnki tnrihl evrakın tasnifine 
devam etmektedir. 

• HARiCiYE VEKİJ4tl\11Z'in Mısıra yn
pncalh scynhat mnrt içinde vukul:iulncak
tır. Tevfik RüştQ Arasa bazı harici)•e ~u
be mfidilrlerl de refakat edecektir. 

• ANKARK BORSASl'nın açılması lçln 
hanrlıklar devam etmektedir. Şimdiki 
halde muvnkknt olarak bulunan blnadn 
bnzı tadllnt ynpılacaktır. 

•RASATHANE perşeml:ie günO akşamı 
saat 22,Stl 36 snnlye scce şiddetli bir zel
zele kaydetmiştir. Zelzelenin merkez üssn 
lstonbuldan 920 ldlometre mesnfede oldu
lJu tahmin edilmektedir. 

• TOPKAPI :MÜZESİNDE şimdiye kadnr 
kopalı bulunan snlonlnrın bir kısmı %iya
retcllerc açılacaktır. 

• BELEDİYE şehir C!nhllindeki bütfin 
J)ozuk ve pis yolları dilzellmelti kararlaş
tırmıştır. 

• ŞEYH GALtntN Yüksekknldırımdnki 
Mevlevi tekkesi tamir ettirllec·ekUr. Şeyh 
Galibin mczan da bu bina içinde bulun
maktadır. JJ(tlcn barnda bir ilkmektep 
mevcuttur. üstat (llüsnQ Aşk) isimli ese
• ~"li hu blnnrln yı:zmıştır. 

sanki .. 
Yorulmuştu. BUtUn gUnU de ne ka. 

dar fena geçmişti ya .. Hullden ge • 
tlrttiği Uç yaşlarında halfssUddem 
bir at, gayri tabıt denecek kadar 
hassas Urkek cıkmış ve korkaklığı 

'\"e bazı kılıklarile kendisini adeta 
Umltslzlendlrmlş; yeise dUşUrmUştU. 
Saatlerce dolaştırmış, binmiş, yürüt 
muş ve sonunda, hayvanı daha asa
btleştlrmekton, yormaktan başka. 

bir şey yapmamıştı. Eğer atın bu 
hali devam eder de düzelmezse ver. 
diği o kadar para yanacak, boşa gl. 
decektl. 

Tasalarını, kederlerini başka bl
rlsile paylaşmak ihtlyaclle yanıyor
du. Ama ne böyle bir kimseyi tam. 
yor, ne de blllyordu. Bayan Ludlnin 
basit aynı zamanda hodbin teH'lkki
lerfne göre, erkek muvaffak olma
makla mükellef idi. Bu da onun v~ 
zlfesl idi. Traş dinlemek hiç de ho. 
şuna g~tmezdl. KlUpte do, herkes 
kendi derdllo meşguldü. Keseri ken 
dl taraflarına yontuyorlardı. Onun 
tein, bu gibi yerlerde dikkatle, kılı 
kır yararak konuşmak gerekti. Yok. 
sn, nlcHlde ve herhangi boş, manasız 
bir söz, umumt efkdra fena halde 
tesir edebl11rdf. 

O kadar bunaldı ki, hizmetçi kızı 
~ağırıp dertlerini ona d6kmeyo ka
rar \'ererek gibi oldu. 

Derken, kendi pısırıklığına öfke
lendi. Blltun bu, halleri hep herkes
ten uzak yaşamak, ve ll.leme muvaf 
fakiyctlnlle parmak ısırtmak f;e>dn 
sından ileri geliyordu. 

{Ar kası var); 
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Cihan piyasasında birınci evsafı 
taşımakta devam ediyor ., 

Bursa '(hususi)' - SUmerbank 
Bursa merinos fabrikasının ~urulu
şunda tiftik imnl!t meselesini de e
hemmiyetle göz önilnde bulundur. 
muş ve bu sistemin icap ettirdiği ma 
kinelerle fabrikaya tiftik kısmını 1-
ıa.ve etmiştir. 

Memleketimizde yüksek numara
da saf tiftik ipliği yapılması merinos 
fabrikaslyle birlikte başlamıştır. 

Merinos fabrikası, diğer 1mala.tı 
hariç, senede 60000 kilo kadnr tlf· 
tık fpllğl verecektir. Tiftiğe mühim 
blr mahreç olan kadife endüstrisi 
memleketimizde henllz kurulmadığı 
için, fabrllta kendi tiftik imalft.tım 
stnndardlze edllmlş tipler halinde de 
ğll, piyasanın bugUnkn ihtiyacı olan 
muhtelif ceşidlere göre tanzim ede
cektir. Fnbrlka zamanla yapacağı 
varyasyonlara tiftiğin saf veya karı
şık bir baldo sarfiyat sahasını geniş 
letmeğe çalışacak ve bu suretle ima 
IA.tına bir kaç misil kuvvet verecek.
Ur. Tlftlklerlmlztn işlenmesi yolun
da Bursa merinos fabrikasından de
ğerli neticeler bekll:receğtğmlz mu
hakkaktır. 

Tiftik evvelA TUrklcr tara.fmdıın 
işlendi 

Dokuma endüstrisinde tiftik, dun. 
ya piyasasında. yerini dolduracak 1-
kinci bir cinsi olmadıb'1ndan, değerli 
bir saha işgal etmiştir. Türkler tara 
:fmdan bundan 2400 sene eveı yetiş 
tlrllmosino başlanan Ankara tiftik 
keçileri zamanla orta asyaya ve o. 
radan Çine kadar yayılmıştır .. 

ŞUphe gôtürmez bir hakikattır ki, 
Türkler, bugün bile dünyanın bUyUk 
koyun yetiştirme merkezlerinde, il
remlerlne ciddi ber emek sarfedllen 
tiftik keçilerinin yUnUnU de eskiden 
beri ayni zamanda giyim endUstrisln 
do ham madde olarak kullanmışlar 
ve tiftiği yün endüstrisine hediye et 
moklo insanlığa büyUk bir hizmette 
bulunmuşlardır. 

• 
Awupada tiftik 

A vrupada giyim endUstrlsl Herle.. 
dikçe tlftlklerin ehemmiyeU artmış 
kendilerinden yapılan hususi cins 
sarfiyatı ve buna. karşılık endüstri
yel memleketlerin tlfti!;'i hariçten al 
ması bir ticaret politikası meselesi 
olmuş, başta fngiltero bulunmak Uze 
re 1864 senesinde tiftik keçileri An 
karadan getirilen damızlıklarlyle 

Afrlkanın Kap ayaleUnde Uretllme
ğe başlanmıştır.(1894) senesinde de 
Şimali Amerikada yetiştirilmeleri
nin ilk adımı atılmıştır. İklim yUzUn 
den Kapta yetişen tiftikler, kalite 
itibariyle oldukça iyileşmiş ve Türk 
tlftlklerinln ovsa!mo. yaklaşmıştır. 

Buna karşılık şimali Amerika.da son 
zamanlarda bUyUk mikyasta istihsal 
edilen tirtikler, bizimkilere göre an 
calı: ilçto bir kıymetinde kalmıştır. 

Bizim tttttklcrln ka1itelcrl 
Türk tlftiltlerinln kaliteleri olduk 

ça. muhtcllftir. Van tarafında za19an 
la adi keçilere yapılan aşılamalar yU 
zilndcn karakterleri değişmektedir .. 
Memleketimizde cins ve kaliteyi ele 
alırsak, en lyJ, olarak incelik bakı
mından Afyon ve Kütahya, parlak
lık bakımından Kastamonu ve Yoz. 
gad tiftiklerini göstereblllriz. Bun
lardan sonra Ankara, Beypazarı, Es 
kişehlr, Yenişehir gibi yerlerin tif 
tikleri gelmektedir. Ankarn. kecllerJ. 

nln kendilerine mahsus olan beyG1 
vo bazen natürel renkte, pparlak. a
zun, geniş dalğah ve kalpak yUn16' 
rl, (tlftlklerl) için vasatı kaıtterl 
(D) kabul cdeblllrlz. Bununla bertl" 
ber oğlak tlfUklerde kallte (B ve~ 
ye kadar yükseldiği gibi, ana ıteP 
lerdo (EE)' ye düşmektedir. . 

lhtiyarlarında elyaf tamamen ~ 
balaşarak adt keçi kılı kalınlığı~ 
bulmaktadır. 

Tiftik nerede L..111lanılır? 1' 

Tiftikler, mensucat endUstrİsıııo"ı 
bilhassa mobilya kadlfe1erlyle blr ~ 
sım halılar, elbise astarlıkları, '~t 
lar ve pek az da yünle k!arıştırılafl"'" 
muayyen tip kadın kumaşları ıınalbl 
de kullanılır. Türk tlftlklerindell ~ 
ranmış ipllk sisteminde '(66-60) 11~ 
maraya kadar lpllk yapılab11nıettt' 
dlr .. 

Tiftikler çok defa ken'dllertnd~ 
yapılacak malın cins ve kalltesll.1~ 
göre kıymet verllmektedlr. piye.Bil 
tışlarmda yüksek flatı bazıın ort' 
kalite ve bazan da yOksek ka11tel'1 
almaktadır. 

Tiftik elyafının boyu va.satı ~1" .. ,.. 
rnk (200-300) millmetre arasınv 
dır. tiftikler piyasaya istihsal e6d' 
diklerin yerin adiyle beraber (!{~ 
monu tiftiği) ana ve oğlak diye 
!;ikarılmaktadır. f' 

Yalnız fabrikasyona glrerkeıı t 
şln şekli değişmekte olup buradB ~ 
tik, yapılacak kalite ve evsafa '~ 
re, elyafın inceliği, yumuşaklığı ı;c 
lfği ve parlaklığı dikkatle göz l!Jl~ 
de bulundurularak muhtelif pa.rtl • 
re ayrılmaktadır. Tiftikler yüne Jl~ 

1'1" zarnn daha yağsız vo tersiz oldll ıııt 
rı zaman kirli ağırlıklarının nı " 
mlkdarını ve ancnk yüzde ıo-20 1> 
darmı kaybetmektedir. 

TifUklerden maada kıl lpllği l~ 
lft.tını da yapan Bursa Merinos fş ti' 
kası görUIUyor ki, taranmış yilll ·~
ğl endüstrisinin bUtUn lmkAn "e 1 

lll.t sistemlerlno maliktir . 
~-----------------___../ 

ipek çoıapla adaıfl 
boğan 

eni bi 
Va man . .. , 

·sı:ı:l1'' 
Vaydtnaıl ~ riste 

deki Alınan . :eW~ 
,____, _____ ._, altı cinayet ~~. deıı 

zaman ken~ıııı'' 
tarih ~le' • tC VV

0

J eli 
varlığa nıısal :.....ılf 
ak 

. __ ;,,; bırııP" ~ 
r lt>ü..... ıcıı• 

olan Landrii . ~ 
tcinel 

tedilerek, . i ~ ' 
Landril dıye şitıı~ 

......,._...,,,_...,.ı.._ olunmuştu· ;_1 
. karın sııs .. ,ı~ 
ısc, getv' 

caniler daima Vaydmanı hatıra 
. de 

yor., . bifl 
Bugün, Belçikalı Brü i,srniJlde e~ 

ikinci bir Vaydmoo oıarak ~ fı'~ 
çıkarılmış bulunuyor. şlıddı19 ~~ 
beş kişinin katili olduğu anl~§l de f' 
Fakat, daha birçok cinayetlcril' 
kendisi olduğu zann~yor. ~ 

Brünün, cinayetlcrınde • çc!~ ı! 
alet bir ipek kadın çorabıdır~ tı 
ip gibi kullanan kzıtil, ı:urban. 
nunla 'boğarak öldUnnüştÜX'• 



Milli küme maçları başladı. Pazar günü yapılan müsabakalarda 

Giineş F enerbahçeyi 5 -2 yendi 
GalafasaralJ da Beşik/aşa 2 - 1 

mağlup oldu 
MilU küme müsabakalarının bu se · 

neki ılk karşılaşmalarını evvelki gün 
l'aksim stadında on bin seyirci önünde 
Yapıldı. 

k İstanbulun dört baş klübü n.1üsaba
l anın ekseri dakikalarında stadı kap· 
ayan meraklılara çok heyecanlı anlar 
~eçirtmeğe muvaffak oldularsa da her 
lk' 1 oyunda da sıkıcı dakikalar cks k 
değildi 

Galatasarayla Beşiktaş takımları Is
tanbulsporlu hakem Nuri Bosutun ida
re . 
1 
sınde yaptıkları ilk maça şu kadrolar .. 

a çıkmışlardı: 
S ~EŞ1KTAŞ: Mehrr:et Ali, Hristi. 
S ~·ını, Mustafa, Adnan, Celal, Necde~, 

ulcyman, Eşvak, Haşim, Bülend. 
~ BEŞiKTŞ: Mehmet Ali, Hr sto, 

aruk, Rifat, Feyzi, Nuri, Hayati, Mu· 
ıaffer, Hakkı, Şeref, Eşref. 
t :Rüzgara karşı oyuna başlayan Gala· 
~asaraylılann ilk dakikalaı dan itibaren 
h Urdukları üstünliık her iki devrede d:: 
h Ctan ziyadeleşerek ve adeta ezici b !r 
aı alarak devam edip gittiyse de dok
~ dakikalık maçta beş, altı akın an
talc Yapabilen siyah beyazlıların hü
cullt h d attında Şeref ile Hakkı fırsatlar-
r ltı Çok güzel istifade ederek takımla-

1111 galibiyete eriştirdiler. 
\~u seneye kadar müdafatıya niabctlc 

tı hatlarının muvaffakiyetlerile 
ı~~-ct kazanan Galatasaraylıların mil
~1~unıenin bu ilk maçında çok iyi te~
c tttikleri geri hatlarının önünde mu-
llılcre pek sönük kaldılar . 

t !!unlardan Necdet ve Süleyman müc; 
r '~na orta ve sol cihet bccerilaıizlikt~ 
t e'-0 r yaptılar. Haşim ve Bülendin is
Cıı:f 

ta1cı lz oyunu Eşvakın şüt atamaması 
l.t lltlarınm yenilmesine sebep oldu. 
~ ilk devresinde Beşiktaş nısıf 

1zrnir ve Anka
,.Qda milli küme 

maçları 
ı:ı 

llliJı~z~~ günü İzmir ve Ankaraqa da 
tın~ ltume maçlarına devam odilmiştir. 
ıle ~tada yapılan maçta Harbiyegücü 
c ı:tlı Uhafızgücü karşılaşmış, çok heye
İ(j ta~c sıkı bir k,arşılaşmadan sonra, 

h .1nı 2-2 berabere kalmışlardır. 
a lltırdc yapılan maç da ise Uçokla 
ncak 

~rt takımları oynamışlar, çok 
Cet 

taıcb .cYan eden bu maç 1-0 tlçokun 
esııe n . 1 . . 

etıce enm·ştır. 

- ··--
(8) takımları 

c 
t' ulllartes· . .. T k . d d b' ın.ci k · gunu a sım sta ın a ı· 

0~) t lUttıeden Galatasarayla Topkapı 
3 a ·ırn1 · ·3 b • arı arasında yapılan m<~ 

erab • :ı 
l>Qoar e:lık,le neticelendi. 

(~) taıc gunü Şeref stadında yapılan 
ele lı.ını ınıı maçlarında alın ;ı_1 neticeler 

l< ardır. 
~ 'Ilı • 

l'!l!§ikt~şa 4 - Davudyaşa . ı 
l\na~ § 7 - Beykoz - 2 
latarı~luhisar ı - Fencryıl;naz: l 

Ulspor: 1 • Süleyman iye: O 
--t>-"' .. "Pleı e maddi 

~ Yaı dım 
'ılthr· 

b<ıl lf:liz:dck' 
t lllınt· , 1 spor klüplerine. ist:rn· 
ar;ı. ·1.:aıı t f 

• "41. Ya d ara ından muhtelif mik 
!tııı t ını d'l 
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Galatasaray - Beıiktaı maçrnda Salim Şerefin bir akınrnı keserken 

sahasından ayrılmayan Galatasaraylı -
lar, rak plerinin sağdan ortaya geçen 
yegane tehlikeli akınlarında Şerefin 

volesile ilk golü yediler ve birinci dev
re bu netice ile bitti. 

ikinci kısımda rüzgarı da arkalarına 
alan ve üstünlükleri her da~ika ıdaha 
ziyadeleşen Galatasaraylılar kaçırdık -
lan sayısız fırsatlardan sonra Haşimin 
ayağile beraberliği temin edebildilerse 
de devre eonlarında siyah beyazlıların 
en faal elemanı Hakkı tekrar takımını 
galib:yete yükseltti ve müsabaka da 
böylece doksan dakikanın se'lçscn ldaki
kasmda hakim oynamı~ ve fakat gol 
çıkaramamı~ olan Galatasaraylıların 

mağliibiyctile ne'ticelendi • 

"' "' Ji. 
Galip takımın muavin ve muhacim 

hatları kabil olduğu kadar' bozuk oynı:.ı 
dı. Müdafaada Mehmet Ali ve Hristo 
vasat, Faruk en göze çarpan oyuncu 
idi. Muavinlerden Rifat va\tini netice· 
siz bir didinme ile geçirdi, Feyzi, bil· 
hassa Nuri yok gibi idiler. 

Hücum hattında Hakkı ve Şeref ta
kımlarının kazanmasını hazırladılar. 

İşte bu kadar .. Diğerleri pek sönüktü. 

Fener - Güneş 

Günün son müsabakası Güneşle Fe
nerbah~e arasında idi. 

Adnıa:ı Akının hakemliği ile oyna
nan bu oyuna: 

FENERLiLER: Necdet, Sedat, Le
bip, Esat, Angeliıdis, Reşat, Niyazi, 
Şaban, Bülend, Fikret ve Naci. 
GUNEŞLtLER ise: 
Cihat, Faruk .. Reşat, Yusuf, Rıza, 

Ömer, Salahaddin, Niyazi, Melih, Mu
rat, Reb:i. kadrolariie çıktrh:•r. 

Mü~abaka büyiik bir süratle başladı. 
Top bir müddet ortalar~a güzel ve ye
rini bulan paslarla dolaştıktan sonra 
Güneş sağ muzıvininden sağaçığa geç
ti. Salahaddin 18 çizgisi köşesine kadar 
sürdükten sonra ani bir vole ile mü

Nitekim 23 ıincü dakikada Muradın 
bir ara pasını Angelidisle Scdadın ısK.a 
geçmesi yüzünden yakalayan Melih 
üçüncü Güneş sayısını da kolayca k;:,y
detti. 

Fener müdafaasının bunaltlığı ve bu 
sırada Muradın ayağından çıkan şim
şek gi.b bir şütle Güneş dördüncü golü 
de kazandıktan sonra devre 4-1 Fener 
aleyhine bitti. 

ikinci devrede rüzgarla beraber oy
nayan Fenerliler - ilke nazaran - daha 
iyi mukavemet edebitdiler. Buna N ec
dctle çarpışarak sakatlanan Melihin 
korkak oyunu da sebep olmuştu. Güneş 
ta~mı kapt&nı Melihi sağaçığa geçırip 
ortaya ondan daha girgin bir a:kadaşı 
getirseydi Fenerbahçenin müthiş bir 
hezimete uğrayacağına şüphe yoktu. 

Bu kısımda san lacivertliler Niyazi
nin süratle bir inişten sonra vurduğu 
bir krı!a ile ikinci gollerini atmalarına 
mukabil Güneşliler de Rebiinin orta
sını nefis bir vole ile kaleye gönderen 
Niyazi vasıtasile beşinci gollerini at
tılar. 

Sarı lacivertliler bir penaltıyı ata
madıktan sonra müsabakanın son kı

sımları iki tarafın da ldurgun ve istek
siz oyunile gittikçe yavaşlayarak. fakat 
beş • ikilik netice değişmeden nihayet
lendi. 

• • 
Güneş daha milli kümenin ilk 

müsabakasında bize çok güzel bir oyu.1 
gösterdi. Takımda Cihat, Reşat, Fa
ruk, Ömer, Salahaddin fevkalade idı. 

Diğerleri de alelfiode bir oyun çıkardı

lar. 
Fencrbahçede Naci ve Fikret müstes 

na, başta müdafaa olmak üzere, bütün 
hatl~ bozu~u. 

Sedat ile Reşadrn mağlUbiyet sayı -
ları yükseldikçe asabileşerek karşısın -
dakilere tekme savurmaları ise hiç de 
iyi bir tesir bırakmadı. 

En. Er. 

sabakanın ilk golünü Fener ağlarına 1111 .. mı:•~.Jlliilı~IP.llllll:J •••~illl!f 
taktı. 1 

Bayram günlerinde 
yapılan diğer maçlar 

ikinci 
künıeler 

Beylerbeyi - KaragUmrUk 
Günün ilk oyununda Karagümrük 

sahaya gelmediğinden Beylerbeyi bük· 
men galip sayılmıştır. 

Galatagen .. ıer : 2 
0~1taköy: 1 

Saat 11, 15 de başlayan ik!nci oyunda 
ilk devre gençlerin 1-0 g.1libiyetile 
bitti. 

ikinci devre başlar başh:ımaz Orta
köylüler canh oynamağa başladılar ve 

• oyunun onuncu dakikasındaki bir akın
da beraberlik gollerini yaptılar. Oyun 
bu sefer Gençlerin htıkimiyetinc girdi 
ve devre ortalarında bir gol daha at
tılar. Galatagençelr 2-1 galip vaziyette 
oyunu bitirdiler • 

Fenerytlmaz: 2 
Kasımpa,a: o 

Burhan Atağın idaresinde oynanan 
Kasımpaşa - Feneryılmaz maçında Fe
ncryılmazhlar neticeyi 2-0 kc.azandılar. 

l TUrkiyedekl son maçıarı 

Yugoslav takı mı 
Şişliyi de yendı 

Galatc:ısaray klübii tarafından üç 
maç yapmak üzere şehrimize · getiril
miş olan Yugoslavya futbol takımı son 
müsabakasını da b<.ıyramm birinci cuma 
günü oldukça ' büyük bir kalabalı~ 
önünde Şişli klübile Ttıksim stadmıda 
yaptı. 

istanbulsporlu Saminin hakemliğile 

başlayan oyunun ilk dakikaları karşı • 
lıkh hücumlarla geçtikten sonra Yu -
goslavlar yavaş yavaş üstünlüğü ele 
tddılar. 

Beşinci dakikadan itibaren Şişli ka
lesi önünden aynlmayan misafir muha
cimleri 7 inci ?akı1!iada Albcrin hatası 
yüzündon ilk ve son gollerini de attı· 
lar. 

Bundan sonra Şişliler de gayret ve 
faaliyet başladı, fakat uzun sürmedi. 
Bir türlü rakip müdafaayı aş<xnayan 

Şişli muhacimleri hücum tefevvukunu 
tekrar rakiplerine bıraktılar . 

Uk devrede Vehabın iki şütilc Dira-

Şi§Iİ • Yugoslavya ~ çından bir gÖrÜnÜJ ... 

Alhnordu; 2 
Hl.il: 1 

Pazar günü ikinci küme (A) takım
larınd~n yalnız bir maç yapılmıştır. 
Kadıköyünde karşılaşan Altınordu -
Hilal takımlarından Altınordulular ne-
ticeyi 2-1 yaıaı{mışl<ırdır. 

Anadoluhisar: 
_ avutpafa : 1 

Anadoluhisarla Davutpaşe> arasında 

ki oyun 1-1 beraberlikle netic~lendi . 

Hl_;RONa abone olu-
nuz ve abope edinin 

mn cidden güzel bir volesi avuta kaç
tı. Yugoslav sağaçığının da Şişli kııle· 
cisinin ibaşından aşırdığı topu yleye 
girerken Agop yetişerek kornerle kur
tardı. 

ilk !devre tamamile m:safirlerin haki 
miyeti altında cereyan ederken bitti. 

JKINCI DEVRE 

ikinci haftayma yine misafirlerin 
"1tınlarile başlandı. Daha ilk anlarda 
merkez muhacim karşısındalQ iki mü
dafii geçerek kaleye girerken arkadan 
yetişen Nubar tarafından zorlukla dur
duruldu. 

Devre ortalannda birkaç hücum te
şebbüsünde bulunan Şişli akıncılan 
yine rtıkip müdafaayı yaramadan geri 
döndüler. 

Müsabaka gittikçe yavaşlayarak ve 
zevkini kaybederek, fakat vaziyet de
ğişmeden Şişlinin 1-0 mağliibiyetile 

neticelendi. 
Peraya ve Galatasaraya oyunlarını 

gördüğümüz misafir futbolcularlda, her 
pazar yapılan gayri federe müsabaka
larında seyrettiğimiz İzmirli Vehı:ı;,ın 

çalıştırdığı Şişli onbiri de ümid edilen 
tarzda bir maç yapamadılar . 

MiSAFiRLER MEMLEKETLERiNE 
DöNDOLER 

Yugoslav misafirler Şişli müsabaka· 
smdan sonra o akşamki trenle memle· 
ketlerine dönmüşlerdir. 

Bcryram münasebetile cumartesi, pa
zar ve dün Şeref stadında ikind küme 
lik maçlarına devam edildi. 

Pıllltaltt 1 :ıra sarfedilmek üze 
aldır. 

Sarı lac'vcrtliler bu beraberliği hiç 
de ulı.ın mü:lclet idame ettiremediler. 
Oyuna t::lm:ır başladığı anda ileri fırla
yan Güneş .ıcın .ıları Nccdetin büyük 
bir hatasmdan istifade ederek tekrar 
galibiyeti elde ettiler. Bu sırada gittik 
~e ac;ılan Güne~liler oyunu rakip saha
dan ayırmaz olc.lular. Her zamıı.n artan 
bu tazyik yüzünden ıde Fener müdafa:ı 

1 
hatları bocalamakta idi. Günet ve Fenerliler oyundan evvel.. 

Cumartesi günü oynanan maçların 

neticeleri şunlardır: 



- - ·--- ·- - --

e:=ı===========-============:~~:=ı===-:==================~\ 

Konuşmaya nereden Gözlerinden n 
1 

Bazn c~~~~~~~!·Ç@!Çlü~e fışkıran kad 
D<aırşu k©>ymak ltlJgerr l9>Dır ha O il• f d •• b l 

• 
çaııresl bıı.ııBmıı.ıışlaıır©lnır. OraıUarda ) M Ve en UDy;aSllll 8 re e 

yeni taılfiloş'{ÇnkDarru!fi1o~Oa b k · • l •• t 
En mahrem mevzuları ıra an filUCIZe er gos erıyor 

konuşabilirsin İZ Ul!i1.Cllk yerUeırden zlyaırtnne geUen llııaısl:ıaıOaıırı, topll<I 
ilk görUştO{IUnUz Çinli arınızla iyi geçinip . l~a gibi lylOeştlrlyOırliiliHYIŞ g 

' 1898 senegı. Bavyerada, tepelen kar-
geçlnmedfğlnlzi sorarsa onu ayıplamayar. ız la örtüHi yüksek i.>ir dağın eteğinde. 

küçük bir köyün adi bir evinde oturan 
çiftçi (Newnann) ın kansı bir laz ço. 

cuk doğuruyor• 

Er'&k fcmıu~mayı hangi mevzıUlan aç acağmı bilemiyor. Ve, kadın, onu ap. 
taıııkla, soğukluT;'la tavsif etmeye hak kazanıyor .•. 

Konuı:nanm en güç kıaım belkide her §CY hapishaneden çıkmağa vabeate 
bqlanfıcıdır. Bunun bir hakikat oldu- dir. 
~unu anlamak içln her hangi bir top- l.!tc Çln)i\erin bldlıirlerine yqlanı. 
Jantı yahud çay .2iyafetinde biribirleri- m sormalannı bu görliı zaviyesinden 
r.i u tanıyan insanları göyle bir uzak- muhakeme edersek, şu o:inyada daha 
tan seyretmek kafidir. Kimisinin elin- kaç gün müddetleri kaldığuu somıala 
de ?Y fincanı, 1dmdnhı elinde pasta ta larıru her halde ahcs addetmeğe lmkin 
balı alık alık ve ne yapacağım §Cl§ırmıg göremeyiz. Çünkü hayatta en mühim 
gibi etrafa bakınan davetlilerin hemen m:sele hiç şiıphe yoktur ki da.lıa kaç 
hepsinin derdleri konuımağa hangi mev gün. kaç sene ömllr kaldığıdır. 
%U Uzerindc baılamak meselesidir. Çün Fak~t Uzak şarkın bu makul insan 
kü hu gibi toplantılarda en esaslı mesele lan yanında biz, Garblılerin henüz ge 
mutlak ve muhakkak surette laf yarış- ri olduğumuzu gösteren 
tınnalrtır. Buralarda susan, abdallıkla, "Nasılsınız, iyi misiniz? ' 
alıklıkla, aoğuklukla itham olunur. Gibi sudan suallerimiz hakikaten ga 

M ükfileme zemini bulamamakla ge riptir. 
çen zaJlklnın bir kısmını insan yiyecek Böyle saçma bir suale muhatabımız 
ve içeceklere !hasrederek öldürebilirse tarafından cevap verilme güçlüğünden 

,de bu a.ğtı oynatmak ;şi bel' halde dave sarfınazar "nas1lsmız, daha jyisiniz in
tin .onuna kadar devam ettirilemez. Ve şallah !" cümlesine dogru dürüst ibir mtl 
nihayet muhakkak surette lafa başla- kabele de imkansızdır. 
mak zamanı gelir. imkansızdır, çünkıil: Be§ dakika ev-

Yukanda da dediğimiz gibi konuş vel tanıdığınız bir adama nasıl .olurda 
ma meselesinde başlanğrç en mühim- midenizin bozukluğundan, tansiyonu
dir. Bir çok yerlerde ve cemiyetlerde nuzun normalin altında olduğundan bah 
.bu gliçlüğe :ka.r§1 koymak, Uzere yeni sedersiniz? Hem bahsetseniz de onun 
takdim edildiğiniz insanlarla en mah- sizin .derdlerinizle alakadar olup olmi
rom mevzular üzerinde konuşmak yasak yacağı şüphelidir. Hatta bunlan dinle-
41eğildit. !Meseli söylediklerine göre, mek istemiyeceği de kuvvetle muhte
Çinlilcr hiç tanımadıkları adamlara, be- meldir. Şu halde "nasılsınız, iyisiniz 
men eöze lba§lar başlamaz, kaç yaşında ya?'' cümlesi manasız, cevabı verilmesi 
olduklannı, evli mi bekar mı bulunduk giıç saçma bir konuşma başlanğmdır 
lannr, lka.nlariyleiyi gc5inip g~nme- demek mübalağa ~lmaz sanırız. 
Giklerinl sormakta his bir ayıp müHi- Bundan baş'ica mükaleme ba~langıt.:ı 
bua etmemektedirler. olarak "Hava" mevzuu .da hakikaten 

Bir ibakıma, tanıdık tanıma.dık bir pek havaidir. Biribirleriyle konuımak 
insana ikaç ya§Inda olduğunu sormak a ve anlaşmak mevzuıiocılıs ise. iki kiıi
bea addcdilmemclidir. Çünkü şu hayat nin havanın lodos yahud poyraz oluşu 
yolculuğu öyle garip bir yo1.:uluktur üzerinde anlapnalarma imk!n yoktur. 
ki gcnclcrln orta yaşlıların ve nihayet Meğer 1d iki hava ncvraste.niği bir ara 
ya§ı ilerlemiflerin de iştirak noktalan ya gelmiı olsunlar. Çünkü normal ve 
vardır. $lhhatleri düzgı:.in insanlann havaya, ha 

Gençler yaflarımn ilerlemekte ol- vanm lodosuna, poyrazma pek aldınt 
duklan kanaatini, orta yaşlılar bilakis etmiyecekleri §Üphesizdir. Esasen hava 
daha gencleşmektc olduklarını, ihtiyar- öyle zannedildiği kadar dcğiıcn bir ne• 
lar ise hala ihtiyarlamadıklarını ortaya ne değildir. Bir mevsimden öbilr mev
atmakla yaş meselesinin hcıyatta he- sime giriş haftaları hariç. hava dUn ne 
men ıhemen birinci derecede ehcmmiye ise bugün de pek pek onun biraz fark-
ti haiz lbir mesele <ılduğu meydana çık· lısıdır. 
mıu mı? Mı:ıamafh mükaleme;i kolayla§tt-

Diğer taraftan binbirlcriyle tanı- ran :zeminler de yok değiM!ir. Meseli 
f2l1 insanlann yqlannı .sormaları. tıp- iki İzmirli yahud Konyalı her nel'Cde 
ıa lıapiabaneye düşenler.in biribirlerine olursn olsun buluştular mr çok çabuk 
auçlannmJıe olduğunu so.rmalarına ben ahbab olacakları şüphesizdir. 
zer. Çünkü hapishaneye girenlerin ha- Ayni meslek müntesiplerinin dost
yatlarmda orada ne kadar kalacakları luklan da gok kolay teessüs eder. Ka
cıı muhlm hldiscyi te!kil etmektedir. dmlar ise ;ıralarında güzellikçe btiyilk 

Bunun haricinde kalan diğer mülu- fark olmazsa çok çabuk dost olurlar. 
bua~ heP. ildrl.:i dem:ededir. Çünkü Fakat bunlarm haricinde taıu§an-

Ço,cuk, diğer köylü çocuklarla bera • 
ber bUyüyor. Anasına yardım ediyor, 
babasiyle tarlaya gidiyor, çalı§ıyor. 

Bu suretle yirmi sene geçiyor. Te
rez güçlü ve kuvvetli bir kız oluyor. En 
kuvvetli erkeklerin bile kaldıramadık • 
ları yükleri, yüz kiloluk çuvalları omu -
zunda tqıyor, hiç bir ağırlık duymadan 
uzak yerlere götürilyor. Fakat, günün 
birinde bu kuvvetten eser kalmıyor. 

1918: Umumi Harp_. Köyün bütün 
crkeldcri cephede. •. Terez bir evde hiz
metçi ... Bir gün evde yangm çıkıyor. 
Köyde ne tulumba, ne de tulumbacı 
var. Yangını söndürmek kadınlara dil. 
ıtıyor. Kovayı kapan köylü kadm1ar ko
fUP geliyor~. 
Terez; duvara bir merdiven dayıyM, 
kadınlann, çepcden Cioldurup getirdik
leri kocaman kovalan alıyor pencere • 
den ateşin üstüne boşaltıyor. Fakat, bir 
taraftan at~in meaklığı ile terliyor, eli. 
~ taraftan üzerine döki~en ıulann te
siriyle Uşüyor, titriyor, nihayet yoru • 

Juyor, merdiV'~i tuta."\ parmaklan gev 
şiyor, birden bire yere düşüyor. 

Bu sukut neticesi belkcmiği yerin .. 
denden oynuyor, kula.klan aağır, göz
leri kör oluyor bütün vüeti!u felce uğ. 
ruyor. Tedavisine çaltJ8I1 ~oktıorlar 4-
ciz kalıyorlar. 

Nihayet, ''hastayı kendi haline bırak
maktan ba§ka çare yok. Belki zamanla 
1mıdt1tendine tyı,qtr .. ,, diyor1ar, çetd.; 

Hp gidiyorlar. 
Doktorların, hiç §Üphetiz, teselli için 

söyledikleri bu sözlCT doğru çtkryor. 
Terez iyiJe§iyor. Gazleri açılıyor, kulak.. 
ları İ§idiyor, bdkemiği ide yerine geli
yor. 

Bununla beraber ellerinde, alnı~ 

yanlarında kızgın demirle dağlanmq gL 
bi yaralar, bereler peyda oluyor, ve bu 
haliyle tıpkı carnuhtan indirilen tsaya 
benziyo('. O zamandanbcri ne yiyor, ne 
~iyor ve ne de uyuyor .. 

1922 sene!li Noel yortusunda pap:ız
lığa namzet hir gencin boğazm~n mus 
tarip olduğunu işidiyor, ~ l:art-.Jığm 
kendisine gelmesi ve delikanlmm iyileı. 
mcsi için dua ediyor. Biraz sonra boğa .. 
zmda şiddetli bir ağn başlıyor. 

insanlann yemeden, içmeden, on 
on bCJ gün ya§3dddan çok görülmü.t
tar. Lakin, bunlar, bol bol su içiyorlar. 
eh. 

Halbuki (T~rez) su da içmiyor, uy. 
ku da uyunuyor. Yalnız haftada bet 

ların konuıma zemini bulmalan başlı 
başına bir güçlük teıkil etmektedir. Şim 
diye kadar ela bu güçlüğü kolaylaştır-

mak için insanlar hiç bin usul keşfetmiş 
değillerdir. Her halde ıho, b~r mükale
me zemini bulmak mesel~si her §eyden 

ziyade insanın §ahsi kabiliyetine daya 
nan. o günkü keyfine ve srhhatine is· 
tinad eden bir me.cle olarak kalacak
tır. 

Bu meaele her §eyden riyade bir 
phsiyct meselesidir. 

Karıısmdakilerin ne kıratta bir a
dam oldl.lklanru anbyaraka onlann bot 

]anacakları mevı;uu bulup ortaya atmak 
da mJ.kilemc meselesinde mühim bir 

ittir. Mescll bir kadına avdan yabud 
teneke imalitından bdısetmek ne kadar 
abes ise bir kadmm da bir erıkeğe organ 

tine dantelanın farkını anlatmağa ut
raşmaaı o kadar saçmadır. 

Umumt bir kaide olnak aiyebilirlz 
ki, mUk!Jemeye bqlama.k meselesinde 

karJmrzdakinin tablatrnr. nelerden hot
landtfmr kemtinnek dikkat olunacak 

en mUhlm noktadır. Bunun haricinde 
fazla gevezeliğin de yerine göre çok 
aı1rtı~ söylemeği unutmama!~ 

Terezden etfa uman.. 

ıarm onu· kolaytıkla 

bula.bllmesl için evine 

ıf den yol& haçlar dL 

secdeye kapanarak 

dualar ediyorlardı. 
1 

saat ~özlerini kapıyor .• İ!tc o lia.dar ... 
Bu ıöylddiklerimiz (Terez) in yalan.. 

lan,Jtoroıulan, tan.fı'ndan görWmUı ve 
ya uydunılmuş fCYler değildir. Müte -
addit doktorlar tara!ır.dan uzun mUd • 
det göz altırida bulundurularak teısbit 
edilmiıtir. 

(Terez) in ellerindeki ve alnındaki 
yaralar, bereler çanmha gerilen bir ada
mın yaralarına benziyor 

Söylendiğine göre, vecde geldiği, 
istiğraka daldığı anlaı1da T~rezin ya -

ralan kanıyor ve bu hal ekseriyetle haf 
tanın perıembe ve cwna günleri vaki o. 
luyormuş. Gıdasızlıktan, uykusuzluk -
tan zaafa düşen, kanı azalan bir kadının 
yaralarından mütemadiyen kan akması 

·cidden ıaıı•cak bir şey değil mi? 

Dahası var: Kanlı gözyaı!an kfökerck 
ağlamaar f.. Bu, ilk defa 1926 senesinde,, 

mukaddes cuma gü:nU vaki olmuştur. Ha 
zrr bulunanların rivayetine göre (Te
rez) in gözleri birdenbire kanla dolmu~. 
sonra yanaklann<lan a~ğı alanağa !baş. 
lamIJ .•• 

Uyumadan yaıanabilirmi?. Evet. öm.. 
rünü uykusuz geçirenler pek çok. U-

mumi Harpte aldrkları yaraların tesiri. 
le uyuyamıyan, uyumadan yaşayanlar 

var ... 

Acaba (Tel'CZ) in uyumamasına se -
hep, belkemiğinin yerinden çıkması mı
dır? Harpta yaralanan a.slcerleı\lo bir 

çoklarında bu hal görülmüştür. Fakat, 
bilahare bclkemiği yerine geldiği· hal. 

• de hali uyumamasına ne demeli?. 

Buna da fen cevap veriyor: "Uyku -

nun neden ileri geldiği henüz tamamile 
maltım değil Niçin, ,neden uyuyoruz? .. 

Umumiyetle kabul olunan faraziyeye 
göre adelatumzm çalışmasmdan müte-

vellit yorgunluktan .• 

(Terez) yeır.iyor, salIJDUYor, yorul • 
muyor. Şu halde uyku ihtiyacı hisset .. 
memesi tabitdir. · 

Yemeden durulur mu? Dokıtor 

(Gabriyel Lovonj) un (Hipokrat) adlı 
eserinde dediği gibi: "Eski devirlerde 
mucizeye hamlolunan !devamlı perhizle
re mucize demekte istical etmemelidir. 

Bir şey yemeden yaşayan adamları 

göriln<:e hayretten lıct™"' ... •mamak 
ta mazuruz. lkıce, y~mek yemeden ya. 
şayanlar birer hnstadırlar. Bunlar garip 
bir tiptir ki gıdalanru doğrudan doğru-

• • 

ya güneşten, g\ineılh zlyalai"m&n .alit" 

lar.,, 
Doktorun bu sözU dolru olsa gerel'.f 

Hakikaten (Terez), güneşli gUnlerd6 

yatağını evin önüne çı'kartıyor, uıııı' 
müddet g~te kalıyor. 

(Terez.:) ln gösterdiği mucizeler, tıı' 
çok meraklıları, bulunduğu köye cel ~ 
betti. Köy, bir ziyaret yeri oldu. ftİ' 
manyadan, ve dünyanın hCT yerincıes' 
bir çok ziyaretçiler gelmeğc başladı· 

Her haf ta, muayye::l gütnletfde gözle
rinden kanlı yaşlar akmakta devanı eav 
yordu. 

Kendisini gö~ğe gelenlerin onıl lCO 
laylıkla bulabilmeleri için istasyon~ 
evine giden yolu üzerine kısa f asılata' 
la haçlar dikildi. Biltün gelenler, bU ıs-4 
lann önünde kliz çökiip dua cdiyor1'1"' 
dı. 

Barcın ziyaretçiler pek çok olu1otı 
tıpkı sinema :ve tiyatro kapılarında t>tlC' 
leyen seyirciler gibi evin kaprsma ~ 
liyorlar, saatlerce bckHyorlardı. Nilı'' 
yet, eve, genç kızın yanma giriyorlıi' -
dı •. 

Demir ıbir karyola içinde uzan.IIlJŞ f,91 
yıf bir vütud: yüzU bahnumu gibi SS~' 
yan: açık gözlerinden kanlar akan 1'i1 
mahluk .• , 

(Terezin) gösterdiği mucizeler y~I· 
ruz bu saytdıklarnnızdan ibaret değilcJıl'· 
Daha başka kerametleri de var. 

Hiç okuması, yazması otnuYaJ'l ~ 
kendi lfoanmdan başka bir dil bilııl1yt1' 
bu köylü kızın günün birinde asri ; 
ölU lisanlarla serbestçe konuştuğu 
görlilmilştür. 

Sonra {tsa) gibi hastalan iyi etın'~ 
başlamış. Şu farkla· ki tsa ufal< bit 

' ' • .;e 
hareketiyle herhan&i bir hastaırğı iJ 1 .ı 

Ö' IJ 

eser bırakmadan iyi ettiği halde 1< } 3ıc 
kız, bu hastalıklan kendi vücuduna ~"' 
1etmek suretiyle iyileştiriyor.du. ~~ 
yet kayıptan da haber venneğe. ~ 

l' 
falcrlrğa başladı. Falcılara kar§1 ~ 
şiddetli davranan hUkQmet, genÇ 

sorguya: çekmek istedL ~ 
H~et 1 K8ylü kız ortadan 1cB ,J. 

du. Şimdi nerede? Bir dost evinde; 
saklt? Yoksa man:ı.strr.m birinde 

Bilen yok.. . . -cnt 
F.s.~· 
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8Jrinci sınıf Operatör .._! 
LJr. CAFER 1'A Y VAHI. 
Umum• cerrahi ve sinir, d imnA esletlk. . 

cerrahisi mntchassm 

~:ırfs Tıb Fakültesi S. asistanı, erke k, 
.. a~ın ameliyatları, dimağ es le lik 

Yuz, m eme. karın buruşukl~u Ye 
ı.ıcnctık 11mclıyalı". (N:ı.-;aiye. \~ dojtuııı 

mülch:ıssısı~ ı """ 

\lu:ıycne snl.ınhlan / "M' e c c H n e rı 1 11 den 10 a knd r 1 
0111 •<.!i!. 

eclrn solZraTıt•rct lldır. Tel. 4 ı oırn 
llc\'o~lıı , > 
~ J. arın:ıkJ;opı, Humelı lıaıı. 

--.ı:.w -----------......... --~---------~ 
ncıı ijiı. U çıhwtt Sullı 

1• nılıği.ıdc.ı: 

. Mahkememiz.in G3Sı516 s:ıyılı dava 
ıı" n ·ı d • " Yog un a Knlyoncukulluğundn 
Enlıyo·.ı.~ -O.>ağındu 5 numaralı evde , 
ot. tran Fidaly:ı. \'ekili Avukat Binya. 
nıın tarafından l3cy-0ğlunda Tarlabaşı 
'I'.ıvıa sokak ll numarada oturan lz. 
ınnro wkg-ülen a!eyhinc mczkür 11 
~'l.tnJ, a.ı h:ıncninin tahıiycsi hakkın- ' 
n~ a~:lan .davadan dolayı dava edılc- j 

gonderılen da \·eti yede mezkür ha
n.:yi terk ederek bir semti meçhule 1 

gıW~i tthkiknt neticesinde ~atı' . 1 

~~ş ">lduğunda:n daY:ıcı vçkili ise :; 
?un fasıla ile ilfınen ~tlgat icrasın 
·~~emi 1 ve teb'igatı .ifueına karar ve 
;~erek ~uhn'·~~~i 7--3-938 6B:' 

.:50 tP lı dilmiş olduğund.an l~b· 
~u~ ,. ·aatte mahkemeye gelmediği 
~ e,.....a r vekil göndcrr.ıcdifi takdirde 
~Yab•nda muhakemeye bnlolecağı da
\·etiyenin tE-bliğ makamına kaim ol-
l'nak iiv•re ili\n olunur. (24606) 

-----~~--------~~~--
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Istan~ulVak.ıfli:irDftektörlüğü ilanları 
Senıtt meşhur \'O 

mahnllcsl 
Eahc;ekapı dördtlncn Ya-

C:u'Iclc n~yn 
soknk No. Oinsi 

Muhammen 
J;r . Kr • 

N 
_d • kıfhnmn birinci kntın-

e en. da. 
Daya hntur. • 

.(0 Oda 22.-
Cnmi lbrahlm paşa camii 

ıclnde iki odn 2. -

Aspirin 

Çünkü - ASPlf<IN seneler· 
denberi her türlü soğukaf~ 

gınlıklarına ve ağrılara karş~ 
tesiri şaşmaz 'bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden , 
emin · olmak için · lütfen 

4o li'"""" 
sına . dikkat _ediniz. 

_marka:) 

-< Mercan Tığcılar 

? Balat Kar:ıbnş Yapur iskelesi 

5 

13 

lmameU hnn üst 
katta odo.. 
Dlikkdn 

4.-
1. 50 

• Müddeti icnr: T('s)iml tarihinden 939 SC'ncsi l\lnyıs sonuna kadar. 
Seıı ellj:,'1 

Tcrkos, Ekclk Mandıracı çayırı Otu 125. -
Sayım ocnğı Keçe suyu karşısında su kemeri ynnmda tarla 5. -
MilddeU fcar: Teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya 'crllmck üzere açık arttırmaya çıka· 

rılmıştır. lstPkliler 18/Şubat/988 Cuma günü saat on beşe kadar Çemberlı
taştn lstnnbul Yak1flnr BnşmüdürlliğUnde Vakıf Aknrlar Kalemine gelme-
lerJ. (714) 

·: l~tiliab·i·:ı :.·a~ı~aiv-~~-(:,:ııi~tarı'~ . 
. '· .... ' - . .. - ,. .... ...._. 

Temizlik amelesine lüzumu ol~n 200 çift lastik çizme açık ekslltme
ye lrnnu}ınuştur. Bunların hepsine l400 Jirn bedel tahmin edilmiştir. 

Şartnamesi Lcvnzım MUdürlUğünde gfüüleblllr. lsteklllcr 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika. ve 105 liralık ilk teminat makbuz veya mektub lle 
b eraber lG/2/938 Çarşamba günü saat 14 ele Daimt Encilmende bulunma-

, lıdırlar. (B.) (585) 

Keşif bedeli 871 lira oıan l stnn bul - lzmlt yoluna dlkf1ecek Beyneı. 
mtıol yol işaret levhaları acık eksiltmeye lconulmuştur. Keşif evr aklyle 
şartnamesi Levazım MüdUrlilğUndc görlHcbf!lr. lsteklller 2490 No: Iu ka
nunda yazılı vesilrndan başka Nafia Müdilrlilğilndcn alacakları fen ehli· 
yot ves\kaslylo 65 llr a 33 kuruşluk m· teminat makbuz veya mektublyle 
beralıcr 16/2/1938 Çarşamba günü sa nt 14 de Dnlmf Encümende bulunma-

?t Iıdırlar. (1.) (637) 

,.. ......... ••m&1aa .. a•zı•.......... ------------------~----------"=":'.~~~---------------~---- -----------------------------------------------------------
X 9 un , 
'Maceraları 

~ blr clld hallnde. Yalıua re. 
'ibftıel'den ibaret. Içindekt kUçUk 
koa"flll&ıarJa hiç yorulmadan x 9 
un twikültde maOM'&lanm takip 
etnıt3 olursunuz. 

X9u 
sizin gibi 
~et .. 

çocuAJanmz da çok se. 

au onların ayni umanda ef Jeoceli 
bır okwna kitabı da olur. 

l<"l;..~ 30 kuruştur 
CocukJarını::ı teşvik ediniz. Hafta. 
lıkt1.nndao ayıracakları k'ıiçük ye. 
ltftnıarıa bu küçük rakamı kısa bir 

1 ?aıııanda elde ederek 

1 
~~ceraıarı ki~b~n:n birer tanE' 1 
-dınınelidirlcr. 

IVlüracaat yeri 
'n' . ... ~ trrı c·ddcsı V AI<TT kütüphaoesl 

~ 

IOOD<TO~ 
Necaettln Atasagun 
Heı giln aabahlan ı.ck i z buçu~a 

aır~arntar:ı l 7 den 20 ye kadar J .ilc 
U •a yyare a partmı:nları ikiııcl daire 

17 n 
C urnara da hastalannı kabul eder. 

urnar tcsi günleri J 4 den 20 ye :.a 
::r hastalannı ı•.tr· •7 Kurun Ha 
"" ı~ okuyucula nnı dakupnn a:uka· 
"' ınrı t- rnıı.:ıvcnc :der. fı·lel 2aHS:-< 

/Jokltn 
Hafız le ı11 

l .. O R;\1,\ "I: lft:h.L\1 

IJ Göz ıı ekim 
t.ı 1 ·Mu, at H11m1Aya111 

1411 ~ l!llfh 1\ llı ı t!ısırı ı l'a ksiııı. 1 <ı lı rıııu.t> 
rt. ı ba ı Ca 

ıt d. I ' HPA Apl ı ı uıa 

p~ ll&k!eUıuet.b . reı : t ı~ 
rd.n rn .. ~ ...ı h .. r)· -' 

'u "-il " ~ rgun : ' glene ı 
rıra ~a k' 

fU 1 ıderı a ltıya kadar 

--• Or. lbaan SaD'li --•-=::.-:::::::::-mm•-:=:=•=== lstanbul Gtlmrilkleri BaşmiidUrlUğUndeil: 
J.tksUrOk şurubu ij Meccani muayene !i · ıs2 çu,·alda tasarlama ağırlığı 5940 Jdlo ,.e 1097 ııra değerinde uç 
U Perıeızıbe 111Dleı1 .at 2 den C1 e 1w1a.r :• •• • • 

0-"-k• T "'-- k Pal da .,11 !=.· parçada şelter 18/2/938 günu saat on uç buçukta Sirkecide Reşadıye cad. 
Jkslirük ve nefes darlığı batmaca· na. uy &lutMJ&ma anga '-V numar-~a Doktor Milmtaz o:ı-- 5i GUmrilk satış snlonunda. 24:90 snyılı knnun hUkUmlerl da.treslnde a~ık art-
Yc kızamık öksürükleri için pek tc f klrl ıı.urJ ed w~Y E: urma ile dahile satılacaktır. lstckUle rden % 7 buçult pey akçesi makbuzlle 
slrll lltçrır. Her eczanede ve ecza a e parasız muayene er :: T ' Od ·1 k 1 - d(polarındı bulunur. - 11111:11 --• • !i ıcarot ası vesı;{ası aranır pey a çelerln n snnt on ikiye kadar vezne-

il 

T.I BANKA~I 
1938 

Küçü~ Cari Hesaplar 
ikramİlje pl&nt=ı== 

4adet1000 liralık-4000 lira 
8 

1b 
76 
80 

20() 

384 

" 
" ,, 
" 
'' ,, 

500 " -4000 " 
250 " -4000 " 
100 " -7600 ,, 
50 " -4000 ,, 
25 ,, -5000 " 

28600 " 

\.ura.ar: ı Mar{, t Hazjran, t EylOI, 1 

e•rJncl ka;ıun tarihlerinde 
çekllet:aktlı-

En Az 50 Lira Mevduatı 
BuJunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

ye yatırılması mecburidir. (823) 
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Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Koml~yonondan: 

ı - Bir tanesine dokuz lira kıy met biçilen yedi yüzden sekiz yüze ka· 
dar battaniye kapalı zarf usuliyle 23 • 2 - 938 çarşamba günU saat 10 da satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon dan alınabilecek olan bu eksiltmeye gir· 
mek istiyenlerin 540 liralık bir teminat makbuz ve banka mektubu ve şart.na· 
mede yazılı belgeli teklif mektuplan belli gün saat dokuzdan evvel komisyona 
vermiş olmnları. (326) (713) 

Ankara Merkez Hıfzıssıha Müessesesi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

1 - MUessescmtz kütüphanesine satın alınacak muhammen bedeli 
(3!l9i) lira olan eski senelere alt TIBDl MECMUALAR 19. 2. 1938 cumar. 
test günU saat ( 11) de açık eksiltmeyo konmuştur. 

2 - Isteklilcr her gün Müessese Muhasip Mutemetllğlnden listesini a. 
Iabllfrler. 

3 - İstekli Ticaret Odasına kayıtlı olmakla beraber ayrıca % 7,5 te. 
mlnat parasını hudut veznesine yatıracaktır. (288) (667) 

Akhisar C. H. P. Başkanhğından: 
Bedeli keşfi (45,000) lira olan Akhisar Parti ve Halkevi binasının 

yapılması işi kapnlı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 28 • 2 - 1938 Pazartesi gilnU saat (10) da Parti binasında mUte· 

şekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin şartname, mukavelename suret· 

leriyle projeleri 7,5 lira mulrnbllinde l'arti başkanlığından alabilecckle.ri 
ilAn olunur. (542)' 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma ~ omisyonundao: 

1 - Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve örneğine 

uygun (150.000) metre yazlık kumaş kapalı zarfla pazarlığa tahvllen 
16 - 2 - 938 carşanba gUnil saat onda satın alınaco.ktır. 

2 - Buna ait şartname ( HO) kuruş karşılığında komisyondan alına· 

bilir. 
3 - Pazarlığa karışmak isteyenlerin (6750) liralık llk teminat ve 

prtn:ımede yazılı vesika ile birlikte belli gün ve saatte komisyona başvur
maları. (190) (454) 

t.IUSUSf ŞA~TLAQIMIZ ~A~k'INÔA 
GIS[L~r2iMIZO~N MALUMAT. ALiNiZ 

1 
Ankara caddesinde 

1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında {ölen Fransız kitapçısının) yeri 11e arkadaki 

depolan kiralıktır. 
B._lcştirilmek suretiyle 150 metre murabbahk bir mesaha elde edilebi· 

l ir. tstcvenlerin Vakit vurdu idare memuruna miiracaatleri. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: ıs.~. 12.000. 10.000 lıralık ıkramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

r 

l ; 

l 

....----~~------.-:ai-------~ 
Sahibi: ASDl us Neerlyat mUdUril Refik A. Sevengll 


