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ı ·ngiliz Başvekili t e Il·kitl ere 
• cevap verıyor 

''Hitlerin barışa yaptığı hizmet unutulmamalıdır,, 

Çekler, ingı1tere ve Fransanın 
"ihanefinl, pıofesfo ediljorlaı 

....... 
Çembel'lay:n l\f usollnl ile beraber lUUnlh bplnntısrnd:ı 

Londra, 3 (A.A.) - Avam kama
rasında milzakereler\ istifa. eden 
bahriye nazırı B. Duff Cooperln blr 
nutku ile başlamıştır. 

B. Cooper diyor ki: 

B r enaişe 
no~tası 

\:azan Asım Us 
Dört yıl enel MusolinJ Avrupa iş

lerini tanzim etmek için dört devle
tin birleşmelerinden bahseWği za. 
mau bu teklif her tarafta büyük bir 
nıcmnuniyetsizlikle karşılannuştı: 

- İtalyan lla.şl·ekili A \TUpa üze. 
ı·in<lc diirtlcr diktatörlüğü kurmak 
lsteyor." 

DeııHmJştf. Halbuki bu defa Çe
koslovakyadaki azlıklar meselesini 
hal için Musolini'nln teklifi üzerine 
Miinlhto dört dc\'letln miimessille
rinden mürekkep bir konferans top
lanınca bu hareket istisnasız olarak 
her nıemicketto memnuniyetle, hat
tA minnet , .e şükranla karşılandı: 

- Münib konferansı A vnıpa sul
hunu muha.kknk bir tehlikeden kur
tar<lı.'' 

Diye her tarafta alkışlandı. 
Acaba dört sene evvel herkesi te

laşa düşüren b)r fildr şimdi neden 
dolayı bu kadar beğenildi ,.e alkış
landı? ·u .• 1 • ı:.\\ c ce Musollnl'nln yaptığı 
t~.klif He bugün tatbik e<UldiğinJ 
gordUğümüz sistem arasında bir fark 
' 'ar mıdır? Yoksa Münib konferansı 
gcr~ekten '"BktiJo her memleketi te
lilşa d .. -

.. uşuren dörtler diktatörlüğU-
ııun bir başlangıcı mıdır-> Dö . 

rt Yıl evnı llusollnJ'nln yaptığı 
tekliften Mill 1 • et er Cemiyeti denilen 
teşckkülu dağıtmak, onıın '-'Crhıe 
d " rt b'".. ~ 0 

UJ ilk de,· Jetin arzusunu bütün 
Anopa devletıerı üzerine hAklm kıl-
mak, :icabında A vru h ri b 
d "'rt d 1 pa a tasını o 

o c\· etin --ıan .. ld 
... 6-U na gore yen en 

tanzim etmek 
manası çıkıyordu. Ve 

bu mana tabii olarak dört büyük dev-

(Sonu: Sa. 6, Sü. 5) 
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Parna.Mizm (Suut Keınaı Yet· 
k": Realite v~ §iir (Rüştü Şa.ı
dag; Açlık: Hıkaye (ın:ı.ver Na
ci); Zindancı kaptan: Roman 
(Niyazi Ahmet) tarihi fıkralar 
radyo, ev ve kadın sayfası vs.: 

Y ARINKl 1LA VEMİZDE 

Aftos Piyos... (Osman Ce· 
mal), ateş ederken resim çeken 
tabanca, bin yıl SOnraki dü:J· 
ya, gibi meraklı bahisler; şaka 
sayfası, radyo köşesi, roman 
tefrikası, almancadan tercUme 
bir hfklye ves ... 

......... .._ ... _, _______ _ 

Hitler 
Südet 

arazisinde 
''()n mllyon Almanı 

ilhak emeli tahakkuk 
etli,, 

Bcrlin, 3 (Hu&usi) - Villadcnov
dan bildiriliyor: 

Hitler, saat 11,20 de buraya gelmiJ 
tir. Kendisi hudut iıareti yakınındır 
Henlayn tarafından karşılanmııtır. 

Bu münaseıbetle bir merasim yapıl
mıştır. Gilmrlik geçit kolu kaldırı!mıt 
ve bu esnada miızika Alman marım.ı: 
çalmıştır. Hitlerin otomoLilini zabit -
lerin binmit olduktan diğer 12 otomo. 
bil ile hücum kıtaatını nakletmekte o
lan diğer otomobiller ve 12 motosiklet 
takip etmekte idi. Hitler, Südetler ınem 
leketine takızaferler altından geçerek 
ginni§tir. Bu takızaferlerJe ıu yazılar 
yazılı idi: ''Südet memlıeketlerinin ha. 
liskilrı sefa geldiniz.,, birkaç dakika 1 

sonra Hitlerin otomobilinin Aş 1chri
ne girişini büyük bir neşe ve co§lcunluk 
sesleri selamlamıştır. 

Berlin, 3 (Hususi) - Eger'den bil· ı 
diriliyor: 

B. Hitler saat 13,25 de buraya mu. 
vasalat etmiıtir. Bütün Egıer haikı 

Führeri alkışlarla karşılamak için yo. 
lun iki tarafını doldurmuştu. Milli elr 
biseler geyinmit iki çocuk Führere bir 
buket vermit ve müteakiben B. Hitler 
belediye dairesine girmiıitr. 

Bölge başkanı B. Vellner eski impa· 
ratorluğun şan ve ıercfinl ihya ritiği 
için B. Hitlere teıekkür etmi1, Hitler 

(Sonu: Sa. 6, Sa. 4> 

Her gUn Almanya ıle bir harbe 
doğru daha ziyade ilerlediğimiz hal
de yalnız son dakikada o da az sarih 
ifadelerden mücadeleye hazır oldu
ğumuzu öğrendik. Hltler ve :Muso
llni'nin zihniyetleri ıcın, Çemberlay
nln Simonunllsanı bir şey ifade et
mez. Ancak filomuz seferber edildik
ten sonradır k:I, Hltler harbe hazır 
olduğumuzu anladı. Çemberlaynln 
lnglllz - Alman deklarasyonunu ka
bine arkadaşlarlyle istişare etmeden, 
diplomatların yardımına lUzum g6r
meden ve domlnyonlarla temas eyle
meden imza etmesi an'anevl dış poll-

(Sonu: Sa. 6, sa. 1) 

Baıvekı1, Dahiliye ve Hariciye Vekilimizle beraber Hayclarpa§ll iıtaıyonunda 
hareketlerinden evvel 

Başvekil, dahiliye ve 
hariciye vekilleri 

Dün akşam Ankaraya 
hareket ettiler -, Şehrimizde bulunan Başvekil B. Ce. 

lal Bayar, beraberinde Dahiliye Vekili 
B. Şükrü Kaya, Hariciye Voekili Dr. 
Rüştü Aras olduğu halde dün akşamki 
eksprese bağlanan hususi vagonla An
karaya gibnişlerdir. 

ATATURK 
Başvekil ve Atina elçi

mizi kabul ettiler 
latanbul, 3 ( A.A.) - Buıün An 

karaya avdet edecek olan Batv•iı 

Celil Bayar, öğleyin Dolmabahçe 
sarayına aiderek Reisicumhur Ata • 
türk tarafından kabuJ.•buyurulmut 
ve tazimlerini erzebniıtir. .... 

İstanbul, 3 (A.A.) - Bugün A -
tatürk, Atinaya avdet etmekte olan 
elçimiz Ruten Eıref Günaydm'r 'ka. 
bul buyurmuılardır. 

Ba§vekilimiz, Dolmabahçe sarayın • 
dan hareket etmiş, hususi motörle saat 
yedide Haydarpaşa rıhtımına gelmiş
tir. Beraberinde Riyaseticumhur Baır 

yaveri B. Celal, Genel Sekreteri B. Ha. 
san Rıza ve hususi kalem müdürü B. 
Süreyya, Hariciye Vekili Dr. Aras, Da
hiliye Vekili B. Şükrü Kaya, Saylav 

1 
B. Ali Kılıç, Saylav '.B. Salih Bozok, 
Londra Elçimiz B. Fethi Okyar, Ber. 
lin Elçimiz B. Hamdi Arpağ Madrit 

1 elçimiz B. Tevfik Kamil bulunuyeırdu. 
._ _________ ... ______ (Sonu: Sa. 6, Sü. 5) 

Alman iktısat 
nazırı 

Yarın tayyare ile 
şehrimize geliyor 

Alınan iktı5a'I: na 
zm M. Funk yamı 
tayyare ile !Chrimi 
ze gelecektir- 1ktı
sat nazırı için Ye
~ilköy tayyare ala. 
nmda bir karııla -
rna merasimi yapı. 
lacaktır. M. Fun • 
kun memle'ketiıni· 
zi ziyaretine iktı. 
sadi vemali ınaha·. 

filde büyük ehemmiyet atfedilınekte -
dir. öğrenildiğine göre, ik~t nazı; 
Balkanlarda ve şarkta iktısadıyatın • 

IL!:ı·· temaslarda kişafr için icap eden uu un 

bulunacaktır. Misafirimiz bir gün ~ 
tanbulda kaldıkatn sonra Ankaraya gı-
decek, orada da üç gün kalarak ıiktıta
d ve mali mahafilde mühim temaslarda 

bulunacaktır. -
Amerikadaki Nazi 
reisi linçedileeekti 

ijiinlu~ ~~; 
Kadıköy hali 

d ··.. dik· Kadıköy es· 
S .. ·· itimat ctttx.tmiz bir dostumuz ıın ogTen • 

OZUDe t;• • d ki bAl bl• 
nafı İstanbul belediyesine müracaat ederek iskele chıırm a b 

Nevyork, 3 (A.A.) - İlk Alman 
milstemlekecilerini:t Amerikaya ayak 
bastıklarının yıldönümU mUnasebetile 
tertip edilen merasimde bir nazi te
şekkülü olan (Alman - Amerikan ce
miyeti) nin reisi Fritz Kulıo, linç e· 
dilmek tehlikesi atlatmıştır. Kuhn 
"hücum kıtalan,, üniformasını giymiş 
olduğu halde akşam bir nutuk söyle· 
mek üzere Nevjerseyde "Union Siti,,ye 
gitmiştir. Fakat görUrnQr görUnmez, 
bir kiremit ve ta~ yağmuruna tutul· 
muş, otomobilini:ı camları kırılnııştır. 

l l k tedrisatta 

.514 öğretmen 
yeniden zam 

gördü 
Listeyi dördüncü sayfamızda 

bulacaksıoız 

imasından maksat se • 
nasının ~imasını rica ctmlc;. HAi binasının açı l 
zc mf'''Tn. '\"Csalre gibi Anııcl~hı tarııfmclıın gelen şeylerin iptida stan· 

• ~ d ra per&ken-
bul hAllne gittikten sonra orada mezat olunması, o~ an .~0~ • 

deci esnaf eli ile ve birçok masraflar ihtiyariyle Kadıkoyuno ~ 
meslndcld mahzuru önüne geçilmesi imiş. 1',akııt İstanbul beledlJ 
bnr n"densc bu müracaııta ~lm<liyc kıı<lnr bir co,·aı1 'ermemiş. 

.. "' • · -ll k"" gittikçe 
Bize kalırsa. bu mosele)i tetkik etmek lllzımdır. Knuı oy 

kesafeti artan bir şehirdir. Burada toptancılar için bir hAl açmak ta
bU birkaç memur kullanmağa ihtiyaç gösterir. Bu da beledlJefe fazla 
bir masraf demektir. Fakat İstanbul belediyesinin birkaç yilz, rahat 
bil-kaç bin kuruş tktısnt etmesi için biitün J\ndıkfiy c:lhctinde1d hallan 
yiyecek '\"e içeceğe dair şeyleri pahalı almağa mecbur olması doğru 

86, polis memuru Kuhnu halka ka.rıı fiıl-------------ı 
(Sonıı: Sa. 6, Sü. 5) 

detildlr. 
BASAN KlJMÇAD 



Harp 
\l·ndsor dükü ingiltereye dönerek vazıfe alacak ı · 

u hususta ürat ile başvekil ~;?.!~..:::: 
afatı Ue buluncluiu Ga1 mullafd lata· 

arasında anlaşma yapılnııştı :::_m-1ıurıı1nc1ao.ı-ı;urncd"*"'ıı 
Difer bir mtıtaltaya ı&re, VlnWr 

DükünUn cuip phalyetinden ve tefki. 
lltçı bblllyetinden Wtlfade etmek dtı-
1Unülebilirdi. Bu balomdan Vindlör 
DtikilnilD, 1iWı fabrikası amelelerin • 
den. yi,.cek naldiyatile meuuJ olanlar 
dan ve buna benıı:er ahaliden terekkilp 
edecek "sivil ordu,. nun organize edil. 
meal itinin kendisine tevdi olunma• 
muhtemel ıarUJtıyordu. 

Cl4unan 
Sjylenen 

G öÇ menlmlndeyiz. Yum sıcak 
ıilnlerini sayfiyede geçirı:nler 

llllndu evvelki aoiuk havalardan kor· 
Jrarak ve içinde bulundutumua pa»tıt. 
-. yumı ıcsıanUne almadan ıehre in· 
111ete baıladılar. Bu lnit biraz Ani "ldu
lu için kiralarda tesirini göeterdi. Ev, 
aı-ztman sahipleri belki haklıdır, yan 
ie7ifi için •yfiyede ıeçlrecek kadar 
JIU'Uı olanlar, kıt lç1n de ev kirasından 

tilıılllhlrarak murafa katlanabilir ve kıt 
~erini ıeçirecekleri evler için biraı 
,.. icar bedeli de verebilirlerL 

Jl'akat uyftyeye mutlaka keyif için 
lldllmes. Euaen bu maksatla gidenler 
,.m ev aramak ve yeniden yerlepek 
~,etinde delildirler. Onlar evlerimn 
J*leerelerine kalıt kaplamıflardır. Bu. 
illa için yapacaklan it de o kiiıtlan 

.fıılılllrn.eırten ibarettir. 

BucUn n arayanlarm çolu adıh! va
slJetleri icabı olarak 1&yfiyeye &itmit
a. ft phlrde oturdukları evin icar be
....,_ kurtulmak için oturdWdan 
,.ı. avdette yeııialni bulmak bere tah 
a,. etmlflerdir. 

Biru bava almak. çoluk çocupu 
s&mtten ve denbden iatifade ettirmek 
isin Botua ve Anadolu kıyılarma ıa.. 
tllnaler. bu&Un icar bedellednin fua-1 
Jslı karfismda ev ararken terlemeie 
•ıt•qınbr. 

!atanbulda yeniden 
,apdıyor. Birçok mi.il&lt evler apart • 
man baline kalbolunuyor. ötede beride 
~ ldlçlk evler inp edlByOr. Bu in. 
..... Jdn bedebrini diltUrmeaine in
tlar edilirken bililda bunlar artiyor. 

Şehrin nüfuıu fulalapyor da icar 
bedelleri bundan dolayı mı artıyor, bi· 
lnmeü llmngelen bir mesele. BCSyle 
dahi olu icar bedelleri itlerile mqcul 
olmak ve bunlann sahiplerinin alabil. 
41il!ne ytıbeltmealne meydan vermiye 
cek tedbirleri almak faydab olacaJctır. 

• • • 
1 STANBUL bayanlannın blrço· 

tuna Pariate basılan n batka 
lair ecnebi memleketten potta De ıön. 
4'edlea birtakım rekllm kartlan gel • 
mlftlr. Ttlrk bayanlanna hitap eden 
IRa brtlan hOrmet mevlril olan tol ta-

rafı ,abacı bir Usana •I tarafı da bu. 
- JdStl bir surette yabancı bir fİVI 
Dl tıerc8meal oJan tUrkçeye tahlis edil· 
mittir· Ba kartm ten:Umelirıl lalm ve 
-..ıer1n1 çıkararak aynen dercedlyo. ...... ..,.., 

- Moda E.W. ,.landa ,.ı.rinlzc1e 
..._.,,_ acacaimı ve iıb&a salonlarda 
ldnluı•o. Paria ea Wl;yilc Moda E.
llllala modellerini •bnma takdim Re
-ıw Wl.._.le ke.w fahr ederiz. 

............ • m6te1Nır :reniJilı lıollelı
_. ..... taWim leia zatınıza hcıauü 
... ••etwme shderilec:ek. ...... qti· 
... , ....... ,....,. ID8lll1lp .. . 

.................... Ea IOll moda ,_ 
JlderLd takdir için banlurn bir kaç 
.......... İcap edlceii bedihidir. 

Kartı bana veren muhterem havanın 

llderinl de ıura,a ilbe eyliyorum: 
- Bu milcueae, kartlannda tUrkçe

,. hllrmet mevkilnf vermedikçe ve tıer
lııat ten:Omnlnl düzeltmedikçe hiçbir 
Terk bayanı bu davete icabet etmeme. 
ildir. 

Hem efendim, TOrkiyenin llrtıaadi 
bDanma devresinde TOrk ı.1uıma 
ft19D Ylllfe, Jerll Jnımaı ve Ade aıoda 
da.tana olmlbdır 1 •• 

••• 
EYOGLU belediye 4lrai met-
•ar llltlnl tamire ftnDlt 1 

... ... merdlfta bnarlumdald 
....,. Wftl'ICla mevtlml ce1mifbn ...... '°" .. '11 bir baJısrvana ta • ..... 

Ingiltere bir harbe &irecek o181lydı 

eski Kral Sekizinci Edvardın yani tiın
diki Vindtar Dilldlnlln vu!yeti ne ola
caktı? 

Geçen ıy kendini ga.teren buhran 
dolayıaile b..-mesele, tngllis mabmta. 
nnda mevzubahı olmuı he de gazete· 
lere ancak timdi akıetmlttir. Bundan 
anlafildığına göre, memleket dışında 

bulunan Vindsör Dilkil ile Diifcsinin 
bir harp samanında ne vaziyet alaca. 
ima dair pndikl tnıi.11z Kralı Altmcı 
Corç ile BaıveJdl Çemberlayn ırumda 
bir anlatma bun olmuıtur. 

Harp umıımda, Vindlar DWdl 4eıw 
hal tqiltereye ceJecektlr. Daha dya· 
de kendi.ınin anulile memleket ~tın. 
da IAlan sabık kral, ba vul,.etl be • 
men defiıtirerek, harbin illıundan ltL 
haren bir iki saat içinde lnpıtereye • 
ya'k baımıı bulunacaktır. 

Bu anlatmalar son birkaç hafta için· 
de kral ile bqvekilin etrafh c&rllfDleai 
neticesinde yapılmııtır. Anlqmayı mil. 
teakip Kral, Valide Kraliçe ile ve aile
alnln diler efnıdlle de ı&rUfOp ayrıl 
menu iberlnde umumun ittifak ettili 
nl ıannuttGr. 

Bu takdirde Vindlar DOktl, Vladlar 
DUp1inl de beraberinde 1et1recektlr . 

Son buhran dnreai esn-mda, Vlnd. 
.ar DtlJrtl, mtlteaddlt defalar aara,a 
telefon etıDft ve kardftl Altıncı Jorja 
telefon etmft ft kardetf Altıncı Jorjla 
ı&rllflnilf. kardqlnln tanlp edeceli 
tekilde fttana hlımete hasır oldupnu 
blldirmlftlr. 

Hatırlarda kaldıf•na g8re, Vindtar 
DUkil, İngiltere tahtından çekildikten 
10nra verd:ği bir nutukta, memle~ete 
binnete her saman için hazır oldutunu 

.CSylemlftL VinclMSr DUldl bu defald 
teklifi Ue, ihtimal bu vaktin ı•lmit oı.. 
duğunu takdir ediyordu. 

Vlndt8r DUküntln bir harp eanumda 
ln.Utereye ıeiıinln tefenilab bittabi 
tnblt edilememiıtir. Yalnu cclecelt 
brartatmıı bulunmaktadır. 

Bununla beraber, Ml'ay mahafilinde 
sabık kralın memlekette ıareceti m6a 
takbel ftlere dair buı tahminler yapıl· 
maktaydı. Bazı mahafil, onun mahafq 

Fakat DWdln bWat lltiyeceli ftd. 
fenin ıu olacalı kanaati nrdır. Harbi 
umumide lftlnb ~tıp ft nihayet 
snuftffak oldalu pbi aiperdeld ulm. 
lerle beraber filli hlamet ıkmekl 

Onaa ba amaawıu tahaJdnak etdrml
,. mUmııle ecUlecell gennedllmiyor. 
Pabt unntm"DIJr, lr:l Vindllr Dikil· 
D0a flmcDI ftd,etl baıbiumumldeJd 
'IUiyetlnclea bir MJU blpw!ır. O sa. 
1Dlll fncDtenlda ...... olmak clbl 
nulk bir İnnldde buhma,.,SU. 

Şimdi ile bu neYiden bir matı ,oı.. 
tur. tnclltere tlhtmdan da tamam1ı, 
ferapt etmlftlr. OnUD isin Jrardetlerl. 
ahı 1914. 11 &h ,aptılz lfbl Jwp.., 
danında ful bir aubay olarak blaMt 
etmeaine mini olacak hiçbir kanuni 
enıeı yoktur. 

Bütün bunlarla beraber, IUJh devam 
ettiği mlddetp, bu p1hlar tadece plh 
olmakla kalacaktır. 

tngiltere paetelerlnln iltibbaHtma 
gSre, Vindsar DtlJrtl ancaklmiIU fevb-

14de bir sanaret brpnda fttana ıtane. 
cektir. 

e~r komo1ava mı kuroan? 
....... ~ ~ ~ -- 1- --2- - .. _. 

Kibrit kralı lvür Kroygerişl 
Kardeşinin, Ulenl mldafaa yollu harekete •eçmesıı~, 

küllenmi~ mese•e yeniden alev•eoLll 
''Kibrit kıralı,, wıvanlle bütün yer 

yüzünde tanınmıı sayılı zenginlerden 
lsveçli lvar Kroyger, bunda.:ı aeneler 
ce evvel maU itlerine ait bir çok ka· 
ntık vaziyet ortaya çıkınca. birdenbi· 

re Öl:nUftü. o umandan IOm'& leDe

lerce ıammda, metı ...ıileri.adeD ve ilr 
mi etrafı:ıdaki maceralardan bütün ıa 
aetelerde bahsedilen bu mefhur adam. 
birkaç aenedir unutulmuı gibiydi. Fa· 
kat eimdi birdenbire yine onun baba1 
ortaya atılmJt bulunuyor. 

Son haftalarda onun firketıerlne ait 
tufıye muameleleri yapJJmaktaydı; a· 
li.kadarları, sadece taafiye mukavele
leri:ılıı nihai aafhalan meogu1 edi· 
yordu. Bu iller bitince artık l var Kroy 
ger o aabada da unutulmut olacaktı. 
B<Syle dtlfünWUyordu. Derken hiç bek· 
lenilmedik bit ıey, bugün .. Stokholma 
Tidııingen,, ilimli laveç ıueumntn dl· 
rektörtı bulwıaı:ı karde§i, Tonta Kro)' 
ger, lvar Kron-1, yeniden mtldafa
aya girittL 

Bu brdq, Kroyger ıttntnln bat" 
ka menauplarmm da 1ardJmlle. bir 
çok veaika toplamııtJr. Bu veatk&lara 
dayaıı&r&k, lva,r Kroygeriıı vakWe 

bir komploya kurban verildijinl ileri 
lilrmekted&. Bwıu lab&t etmek bere 
faaliyet göeteren, Toraten. Kroyger, ö
len kardetinln idare ettiği bütün fir
malarm gayetle iyi vaziyette bulunduk 
!arını, ancak aon safhada 1flia vazi
yeti bqgöaterdiğini, çtmkU rakipleri· 
Din vaziyetin vahametinl arttırmak l· 
çin uğraştıklanm, bu suretle de bil' 
krize 1ebebiyet verdiklerini yazmak
tadır. Kardet, kardeel mtldafaa eder
ken, öleni temlse cıkarmakta ve vak" 
tile ona yaprlu hlleumlan, timdi de 
o, brdetlne nlkut yapbklanm JBr 
dJlı phrelar 8ltande teladf etmekte-

tu. 7'eki ve mtıteeebbla bir paç olan 
lvar Kroyger, daha pek genç Ylfmda 
iken Amerikaya gitmif, orada para 
knanm11. llVeçe d&unut ve babuı· 
DID imallth&Delbıi O derecede bıkipf 

ettlrmlettr ki, kUçUk lmallthane btl • 
yUk bir fabrika meJllbi aldığı gibi, ktl· 
çQk kibritçi de çok geçmeden bllyUk 

bir milyoner olmqtur. Kendla1 btlttln 
~nde c!ehfetll kredi edinen bir 
adamdı, o kadar ki. eon zamanlarda 
hatıl devletlere istikraz teklif ve te-

Bütün ·okul ar 
dün açıljı 

Şehrimizdeki bUtUn okullar dOnden 
itibaren açılarak ycru den yılı faaliye. 
tine bqlamıılard r. 

Bu yıl bllbaua 1ilt ve orta obllua 
fevkalide tebacilm vardır. tıtrokul vazi 
yeti etrafında incelemeler yapdmakta.
dır. Ban terbiyeciler çifte tedriaatm 
normal bir todrllM olmacbtmı ileriye 

dir. drmltlerdL Vulyet Klllttlr BebaJr-
lvar Kroypr, bir Alman afJenln 1111· it tanfmdaa tetkik ed'hnütedir. icap 

bOndea gelmedir. Ba Alman aDe. fr 1 ettili takdirde ,..m blDalar 'kiralana,. 1 
.. hicret .... orada ,..ı-. ft ~ ~ "'Uae aesiJecektlr~ 
klcl1k bir kibrit lmalAthılllll kmmar 

mln edebiliyordu. Para11 yUade 2 fa• 
lzle alarak devletlere yl1.rde 5 faizle 
Yeriyordu. Nilfum arttıkça artıyordq. 

Bu vaziyet. buıtıne kadar daha hlll 
mahiyeti a:ılqılamıyan hAıtieeJerle bu 
kredi mllweeeal wbl&ra utraym. 
caya kadar devam etU. ıa mut 1932 
tarlhlnde Parialn ellpll oteUerlDdeD 
birinde batından )'lftlı ve 6Jmllf bir 
luna:ı lvar Kroyprin ölUmUnden mr 
ra mlleueee yıkıldı, itila, U&ıı olun· 
du ve bir yandan dedikoclu1an tlrtlp gt. 
derken, bir yandan da heaplar aJ'8f' 
tmldJ, ve 1enelerce ulralılarak · itte 
timdi taaflye muamelelerbılıı cıllıal 

aafhalarma geçllirken de ''Kibrit Kra· 
bn DJD mı, yokla ıbsi rakiplerinbı mi 
bu vulyetbı meaulU old\lklan, yeniden 
mHnakııa mevzuu olarak akialer bıra· 
kıyar. 

"Stoldıolma TlcbJnpn., ..-..•ntn 
dlrektörl Tonla Kroypr, bu lave; 
....... nele yapbil neerl,atta. u.t.. 
l1k itin tahkllrıtmı ve tlrmum tar 
tt,..mı idare edenJerln de 1nıa~
ıer1e birlik oJduklan:u Jlıb&t edecelf· 
Dl açıkça IGJllyerek, meydan oJaııor. 
Bir '°' ... slknlknls, .. br
Wmn lleblkadılri lri1lrlt ~ 
nb ve u.lr ma11armm yok pahaama 
aatııdığmı da bahae ka~. AJnl a· 
manda bir IBVeç llnuna tlrketfnb 
Holandada bir ticaret llrketiııiıı ve 

başka bir çok mtleueMDl:ı de )'ine 
Yok pabuma yabancı ellere geçt!lbd 
iddia etmekte, mumdır. 

taveçte yapılan bu pate neerlyatı, 
bUttl:I memleketler guetelerince lktl-
bu olunmakta ve tvar Kroyprln n
llmlerl de konularak, vaktDe yudan· 
1ar tekrar tekrar anlatıımaktadlr. 

• Sehrlmlsde bUhınn llerlaoa f.ııbrlb. 
lan mldllrO il. Nihat Alaat' tetld......_ 
• ...... etlalttedlr. 1. Ndaat AlPM' Uftlls w 
JaPllll mtl!NıJU etmelr 8*lre ...,....._ tır. ......... ...... ,.,........... 

Anbn1ı bli do.tum, Ahara ~ 
Tiyatro91mun blran evvel kuru1pı1pu 
ne kadar latedliinl hararetle an~· 
tan .,..,.. bir ele 111 prlp mUatllayı i. 
leri ltirdü ı 
··-BqlnkU tiyatro aııatklrlarm& 

lıhtlyulamak ilaerc... Onun için kuru
lacak ti)'atro Yeya tiyatrpİarin blr an 
evvel dolarak mevcut artistlerimizden 
uaml verimin almmasmı istiyorum.,. 

Ankaralı cloetwna, Tiyatro Jlektep
Jeaimbia, Halknlerl temail kollarmın 
~il ~ istidatlan g&tererek 
buıünUn oldutu kadar yannm da ar. 
tilt lhtlyac:mı karflhyacak tedbirler a· 
Jmmıt old111un Ye bu bakımdan endi. 
..,. Hlnm lıralmadıtıar llS)'lerlcen, bu· 
stınktl tiyatro llllatklrlanmuın yııta
flDI " takatledni de töJle bit aklım. 
daa ıesizmedlm delil-·· 

Otql oalar, bir iki eene lçla ricut 
ba1"'111 bradapD elhnelerde cirit 
oynatacak lladar diDS 1Brtlnllyorlana 
da, daba ae Dür (ailen çallfllbllider1 

BilyGlr a.u.t " ltqit Rızadan tu· 
tunu et., Bedia " Emin Bellilere .._ 
naca,a -- aJdlr .. aktrt.1erimidn 
,.. ftAtlli DIJI baJuyor? 

811 ltlbula Ankaralı doltuman encU· 
painl buıDa için Jenls ,e.tenek de 
... ltlbarile l&1flmaku1 ı&remıyis 
IUl)'OrUID. Ve yeni yetlfecek unatklr 
Janıma oallnD • tabii hayat DnUftlL 
rmca er 111 dlnlenmete muhtaç ola· 
cak • fi.dk kadretlerlnl blitiln ruht Ml· 
tuatlarlle emek edercesine &8-termek 
4amuılnı• ı•termek llmncelclilin• 
eminim 

Sonra da, llylk olduklan iatirahate 
ıeçim temlllatlarlle birlikte tevdi et. 
mok... 

Blr ı~ lktlr veya Dtria J9n ibtl· 
,ar rollerini kısmen olsun becerebil· 
mık mllmktln lH de, ihtiyar olanların 
ıençlerl taklidi biru imkinm ve ek· 
aeriya acıklı oluyor. 

Necip Fazll Kısakürek 
Neap Pud Kıuldlrek, Şirketi ~'1: ' 

rfye vapurlannm il.Hrine ~ ~ .,. 
,oıs oparl8ril surnaya ve çıkan lellerl 
de bCltUn Bolum l.tirahat ile cenkJ. 
fiil mtls'ig bir c0rillti1ye benzetiyor, 
buaa mO•ade eden zevkimize acı bir 
darpnlık--' ıa.teriyor. 

Necip Fud bir aanatklnbr. Bu ba
lrmaün , ... b1r llDat tubni olan ma· 
lllddm nefnt ed1tl. her halde bu mu. 
likiain bDcli ı&rilftlne 16re yulq bir 
seminde, unuaeu bir tarda belirl • 
tlndendlr. 

J'abt ebeaı,et, Necip l'Ud dereco
tlnde bir 1aatlrh otm.dılı lçln, bu er· 
bl ftnllerin de fiktyetabce Jrmdlnl ver
cllll bir an1ıe mOdıhıleye 118111 bak. 
Jamu olabUir?. 

HiKMET MUNIR 

( ___ K_ısa __ h_a_b_er_ı_er~_) 
• Araıutorutar içindeki tranaaUanUk 

n. bu abab tehrimlıe 500 lqllb le)')'ahl 

selecekUr • 
• laponJadan blrtıo nnnı memlekeu. 

mladeJd alüadar tQccarlara 16nderdlkle
rl mublelif mek&aplarü, memleketimbden 
Ml'bell dhll Ue H bin lıııtlla Jlnbk Uf· 
ta almak llledlklerlni blldlmıJtlerdlr • 

• latınlllll tlearet n unayl odaaa meclbl 
11ft11 topla11C1kbr. Bu toplanbda puar
bklal ubf ....ti' mllhlm m•nular ize. 
rinde sOrllfllecektlr. 

• Ekaerlıet olmıdılı için tehir edllft 
.........,. eeml1etı umumi be1etl toplantaa 
hlln Tlrbede eemlJel)er mertes blna
•ndı flpılleaktar. 

• Tirit -ha!Jan Ucaret anlıflDISI mn. 
aken!Jrinde buır bulunmak &zere bir 
mllddet enel tebrlmlıe ıelmlt olan ltat. 
ıan Ucant be,.U. Banada lstlrahıttan 
eonra din ..ım•• d6nmllıtOr. 
• • Blr mlddellenberi beklenmekte olan 
IGmrilk memarlannın lkraml)'elerl •eki-
Jetten plmlflla latanbuı slmrlltl için •Jlo 
nlaa ıo bin JJn 200 memur aruuıda ta)'l• 
edtlea nlüeller dıhlllnde tablm oluna
eübr • ......,... IOmriik idaresi maıarla
nnm ba .... mlblm bir kwnıanı lkraml
J9 alalf ...._ ldarenla bi bir rudımaa 
nnllllal lflde elmekte41lr. .,.. ....................... .... 
.. T..,........._...lrerlrftltl
................. bmrlnmlf olla lbllla 
8lrlt ..._ llecllalala ba defatl loPlaDe 
............ .w. .............. .... 
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Dunyaaan 
sahneye! 

Yqadığnnu cllnleri. bizden unkl• .. 
tıklan vakit, pası! carecetiz? Bunu ta
ma.mile keatiremiyorum. Fakat ıurus 
muhakkak, ki bu cilnlerin her birinde 
eski çağların yıllarına bedel bir ibm 
bolluğu, bir vak'a zenginliği göze çar
pacak. 

Yalıuz ıu 60n bir ayın dar çerçevesi 
içine sığan, §Cylcri ıöyle bir dil§iln
aek, bu gerçeğe inanmak için biın sc • 
bep bulmuı oluruz. Seferbcrlı1der, hu. 
dutlardan hudutlara savrulan nutuk 
bombardımanlan, siperle~ giri§ler, ge 
ceyanlannda kabine topWıtılan, git -
tı"kçc karanlığı artan kara haberler •• 
.Ortalığı kaaıp kavurdu. • 

Nihayet bir "Çek., sofrası kartmnda 
bütün gergin ainirler gevtcdi. "Naa • 
rettin,, in dediği cibi bütün kavga, bir 
tek yorgan yilzilndenmit··· 

Dahau var: 

Dtın bir cazetedc okudum. Bir lngl. 
1b tiyatro kumpanyası, aon patırdıdan 
unatk!rane bir ilham almı1. Berlind~ 
ki konuşmalarile dünyayı harpten kur
taran bilytlkleri, hayattaki rollerile aa.h 
neye çıkamıağı tuarlıyormuı. 

Demek artık harp ve diplomasinin 

yeri, dilnya ve hayattan ayrılarak ıah. 

neye geçecek. Doğrusu fena fikir de • 

li1. Milletler boğa.zla§mUtnın, yurt • 
1ar ve bUttin dünya için ne bilytik lbir 

bel! olduğunu sahne ve sinema korde. 

lalan1c halka göetermek, inu.nlığı, bel· 
ki aranııri gifalardan birine kavuıtura.. 
cak. Bu imkina ne kadar yalanız bil· 
mem. Fakat bu aranı§ın da bu yoldaki 
her emek gibi az çok bir fayda doğura· 
cafına ~ isterim. 

Tiyatro kumpanyası, yahut onun per 
deleri arkasındaki aanatkAra acab. bu 
Oha.mı, hA.disele mi, phrstar mı verdi? 

Benim §imdi zihnime tablan nokta lbu 

iıte. Hayatın bUyük bir aahne olduğu. 
na §llphe yok: fakat yaııyan her ada,. 

nıın a'ktör olmadıfı da açık bir hakikat
tir. 

Bir halta önce, en bilyük bir tehlike 

kasırgası gibi esen, hudut çizgilerin • 

den silindirler gibi geçen §eyler, bir 

hafta sonra bir tiyatro mevzuu olabili

yor. Kimbilir, belki de yann, bunları 
gülerek seyredeceğiz ..• 

15 Yıl Evvel Bugün 
Dün Rüuüı·d • tredekl Ruı ıt/authantıl 

akşamrndan R 
lunduüu bl ' ua ve Ermtnl ti/lamının bu· 

nada vanorn rıkarak tamamen 
yanmıştır. 

Sefarethanenin S 
cc/iluenı ihtim ovuet Raıvaua ttsllm 
dan kaş/ aliyle Beyaz Ruıılar tarafın· 

en ll<ıkıldıOı hakkında bir ,.,,,11,·a 
deveran etmekt dl r-
1 d . e r. Talık/kat ehemmtuet· e cvam edıuor. 

l>UnkU hava 
Hava, yurdun doiJu ve cenup bölselerln· 

de acık, Orta Anadolu Te E d .k 
. se " ısmen 

bulutlu, dııtcr bölgelerde b 1 ti 
il A 1 T k . u u u geçmiş, 

r zg dr ar rn )o, DoiJu Anadoluda şimal1, 
Kora eniz kıyılarında cenubt d"ll h-

l d hl i . • ı,,er ol-ae er e gnr stıkıımctten ort k 
esmiştir. • uvvette 

Diln lsıanbulda hava kısm b 
1 1 . • en u ut u 

ıecmış, rfizglır şlmall şarklden sanı ede 
3-5 metre hızla esmlşllr. Y 

Saat U de hava_ tnzyikl 762.0 milimetre 
fdl. Silhunct en yuk!lck silneşte 55~. söl
sed~ 23.2 ve en düşük 11.9 santigrat ka _ 
dcdılmlştır. Y 

IH'GÜN l\Al.Kı\CAK VAPUnı.An 

(Ege - 12 de Koradcnlzc), lUAur _ 
9.3 ) da lzmltc), <Trıık - 16 dıı l\tudan)·a. 
ya), <Bursa - 19 da Kornlılgayıı), (Ça. 
nakkalc - ıo da Mersine) kalk:ıcaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

{GOne)"SU - 12.30 da Karadcnlzden), 
(Bursa - 19.30 da Bortınd:ın), (Su~ -
11.35 de Mudanyadan), (Kotnell - l7 de 
fmroıdan) plecektlr. 
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Serbest bırakılan \ Pazarhksız 
sabıkalı satış 

(Makara iplikleri 
noksan 

Veol bir suçla tekrar Etiket koymıyanlar Bu suçla bir fabrika
tör mahkeme edildi tevkil olundu hakkında takibat 

Me§hur aabıkalılardan Arap tsmall 
aon yediği mahkQmiyet müddetini dün 
aabah doldurarak, h.apisaneden çılanıf, 
hürriyetinin daha üçüncü sa.atinde yeni 
bir ıuç işliyerek yakalanmı§tır. 

Arap lamail hapisaneden çıkar çık. 
maz evine bile uğramadan ayale ilzeri 
birçok meyhaneleri dola§ttıağa, bir iki 
tek içmeğe baJlamııtır. Nihayet ada -
makılh aarhoı olduktan sonra, Sulta • 
nahmet civanna gelerek tramvay te • 
vakkuf mahallinin kaldınmına çıkını" 
kendiıine nutuk söyler bir vaziyet ve. 
rerck nlralar aavurmağa, abuk ubuk 
bağırmağa batlaııu1tır. Arap İamail 
§Öyle beğımu§tır: 

- Beni hapiaaneye kim eoktuyu. 
gelsin bir daha atııın bakalım, 

Tabii biraz sonra polis gelıniı ve A· 
rap lsmail doğruca Adliyeye muayene 
ye ıevkolıu:ımuıtur. 

Arap la.maili muayene eden Enver 
Karan, kendisinin aarhoı olduğunu tea 
bit etmiı, mahkemeye yolla.nUJttr. 

Ancak dıgarı çıkan Ara;> hmail ko
ridorlarda da bafınnağa batlamıı, ad
liyedeki halkı korku içinde bırakarak 
biribirine katmııtır. 

Nihayet güçlükle nptedilen sabıkalı 
ıarhoı cürmUmeJhut mahkemesine ve. 
rilı1ıittir. 

Bir Kadın Mevkufen 
Muhakeme Ediliyor 

Fatma adında bir kadın bir milddet 
evvel Eyüpte oturan Cemil ile beraber 
yapmağa ba§laını§, kendisini çıldıra -
aıya even Cemil yakında evlenecekle
rine dair kendisine söz vermiıtir. 

Ancak birkaç gün aonra metresinin 
hem~erilerlnden birile konupn Fatma 
kendisinin memleketinde evli olduğu, 
battt birkaç çocuğu da bulunduğunu 
6trenmiı ve büyük bir hiddete kapıl • 
mııtır. 

Nihayet intikam için uzun mUddet 
dlljilnüp taıman Fatma dostlarmdan 
Hidayetin de yardrmlle Cemil evde bu 
lunmadığı bir strada dolabmı kıntll), 

içindeki 380 lira para, 4 san alını ve 
bir altın kol saatini ?lzp evden kaçım .. 
tır. 

Cemilin polise mUracaati ilzerine ya
kalanarak dördüncü asliye ceza mah • 
kemeıinc verilen Fatma lle Hidayetin 
dün duru§lllalanna ba91anmıf, her ild· 
ıl de ıuçlannı inklr etmJıtir. 

Neticede Hidayetin auçta ittirald g8. 
rUlemiyerek ıerbe1t bırakılmıı ve Fat· 
manın muhAkemcstne mevkufen de • 
vama karar verilmi;tir. 

Muhakeme karar için başka bir gilne 
talik olunmu§tur. 

Çoban Azizin Muhakemesi 
Şilede çalııtıiı çiftlik aahibfnin kıztnı 

ıevip, babası tarafından reddedilince 
kızın yolunu beldeyi kendini öldUrmck 
kastile yaralıyan çoban Azizin ağıceıa
da görWen muhakemesinde diln mUd • 
deiumumr taraf ı:-:dan iddianame okun· 

muıtur. 

Milddeiumumi Azizin ıuçunu öldür
meğe teıcbbila olarak görmüı ve 55 • 
62 nci maddeler göıönünde tutularak 
448 nci madde ile cezalandırılmasını 

istemiıtir. 
Müdafaasını yapan Aziz balanda ka. 

rar bir dahaki celsede bildirilecektir. 

Yabancı Ve Azlıklarda 
Yeni Teftişler 

Kültür Bakanlığı şehrimizde bulu -
nan yabancı ve azlık okulla!ırun türkçe 
ve kültür derslerini teftiş ettirrrJşti. 

Tefti~lerin ıonunda alınan neticeler a· 
Jakadarlara bildirihnektedit. OnfünUz. 
deki denı yılı batından itL!>aren de ilk 
ve orta okullann beden terbiyc!i ve 
musiki derslerinin tef ti§ ettirilmetlne 
karar veril Uİ§tir. Tcftiı işine i•pekter 
Bedri Akalın ve Recep Çekiç me:nur 
edilmişlerdir. 

lspekterler bütün okulların dersleri· 
le yakından meşgul olarak raporlannı 
tanzim ed«eklcrdir. 

yapılıyor 
Pazarlıkıız aatıt kanunu tatbik 

mevkUne konalı uç· gün oluyor. Ka
nun her tarafta muvaffakıyetle tat
bik edllmişilr. 

Belediye iktısat l~ler1 mUdUrtl B. 
Asım SUroyya dün Emlnöntı. mınta· 
kasını gezmlşUr. Belediye mUraktp
lerl Ue zabıta memurları da her dUk
kAnı sıkı bir surette kontrol etmek-

tedirler • 
Yalnız Beyoğlunda blr kunduracı 

lle EmlnOnUnde blr tuhafiye mağa. 
zasınm. teftişinde mallarına etiket 
koymadıkları görUlmUş, haklarında 
zabıt tutulmuştur. 

Bunlar hakkında belediye datmt 
encümenince para cezası tarholuna-

caktır. 

·- - o 
•• Ka'riye camn 

Etraftaki evler istimlak 
edilecek 

EmhıönUnde KöprO başındaki ba
raka!!lrın yıkdma ltl blrkao gttn i-

Gazetemizin birkaç gün evvel piya • 
aadaki eksik ipliklere dair verdiği ha· 
vadis üzerine faaliyete ge~cn belediye 
diln piyasada yaptığı bir kontrol U.zıo. 
rine, Beşiktaşta iplik fabn"'ka.sı: 6ah~i 

Salamonun piyasaya arzettiği makara· 

lar 100 metre yerine 35 metrıc olduğu. 
nu tesbit etmiş ve kendisini yakalıya • 
rak eksik mallarından bir kısmile b~ 
raber adliyeye sevkctmiştir. Salamon 
dördilncil asliye ceza mahkemesine vc
rilmit, Musevi fabrikatör mallamun 
tamam olduğunu iddia etmiş, 'bunun U 
urine mahkeme bir ehlivukuf tayini • 
ne karar vermiştir. 

O sırada muhakemeyi dinlemek 'il • 
zere gel~n yine iplik fabrikatörlerinden 
diğer bir Salamon çağmlmış, kendisi
ne sorulmuştur. Ehlivukuf Salamon ma 
karalan ç3zmllş ve mclıkcme burorun· 
da 35 metre olduğu meydana çıkmış.. 
trr. 

Mahkeme heyeti Musevi fabrikatör 
ba'kktndald kararını bildirmek Uzıere 

muhakemeyi hl\§ka bir g{lne bırakmış· 
trr. 

çinde sona erecekUr. Balıkpazarın- M k -
dakl dUkklnların da yıkılması de- ara a S Va p Uru 
vam edl7or. H f I k 

B 1 diye Kariye camllnln etrafını Marmara atlına § eyece 
da a~~aya karar vermlşUr. Burada- Vapurların Üçüncüsü Geleli 
ki ahşap ve köhne evler lsUmlt.k e- Deniz.bank tarafmdan Almanyaya 
dlleceği glbl camle giden yollar da ısmarlanmış olan Marmara hattı va· 
yapılacaktır. Jstanbula gelen ıey- purlanndan UçUncüstl olan Marakas 
yahların ilk ziyaret etilklerl blr 1er vapuru. dün sa.balı limanxmııa gel.mi§, 
olan cami bUtiln g1lze1Uğiyle meyda- Tophane açıklarında demirlemiştir. 
na çıkarılacaktır. Vapur limana girerken. biltünmera· 

PoOlste 
Kumar Oynatan Bir 

Kahve Basıldı 
Kwnkapıda Kadirga Liman caddcain 

de Artinln kahvesinde aabdtalı Uzun 
Agopla diğer birtakım sabıkalılar dün 
kahvede kumar oynıırlarkeıı zabıta mc
murlan tarafından buılmı§lardır. Bu 
sırada Agop ortada 'bulunan paralan 
cebine atat'kcn tutulmuıtur. Kumarcı. 
J.a.r mahkemeye verilmitlerdir. 

KUŞ AVLARKEN 
Kadrköyünde Ku;dill ıokağında 42 

numaralı evde oturan Necati Kısı'klıda 
Ta§OUklannda kut avlarken 16 yqm· 
da Muradı ayağından yaralnu§tır. Mu. 
rat hastaneye kaldınlmııtır. 

BOGA VURDU 
Beylerbeyinde Sütlücede Satahatti • 

nin kö§kUndo inekçi Or.manın km 14 
yqmda Saimeye diln kendi boğruarı 
vurmuş, Saime muhtelif y~rlerinden 
yaralanmı§tır. Yaralı hastaneye kaldı • 
nlı:uştır. 

GOZONDEN YARALAMIŞ 
Dökm«ilcrdc Hamam sokağında o

turan Elmas karakola başvurmuş, Sa. 
lih isminde birisi tarafından bıçakla sol 
gözünün alttndan yaralandığını iddia 
etmiıtir. Salih yakalannufttr. 

ŞAKALAŞIRKEN KAVGA 
Şehremininde Ruanm f ınnında çalr

tan 28 yaıında Hüseyin ile 24 yaşında 
Hasan §Ualıııırlarken aralarmda kavga 
çnnt§, Hüseyin hmur sıyıran demirle 
Hasanı başından ağır aun:he yarala • 
mııtır. Yaralı hastaneye lCaldtnlmı§, 
Hüseyin yakalanmı~trr. 

ÇARPIŞTILAR 

Vatman Refiğin idaresindeki 235 nu 
maralı Ortaköy • Aksaray arabası Be
ıiktaı tramvay dcpoıu önünde İhsanın 
4169 numaralı kamyonu ile çarptJUUt
tır. Her ikisi de hasara uğranuştır. 

Şitlide Gazihalftskar cadd~inden ge 
çen 3029 numaralı motosiklet beş ~ra
ıınd.a Ayhana. çarpmış, ba~ından yara
lamıştır. Çocuk hastaneye kaldmlınış.. 
tır. 

YANKEStClLtK YAPAN 
MAHKOM .OLDU 

lstavro adında birisinin tramvayda 
yankesicilik suretı1e yedi lirasını çar • 
pan sabıkalı yankesici Hilııeyin Doğan 
asliye dördüncü ceza mahkemesinde 
1,5 sene müddetle hapis cezasına çarp
tınlmııttr. 

kip taraf~dan düdükler çalınmak SU· 

retile sel9.mle.nmı§t.Ir. 

Marakas, evvelce gelen Trak ve 
Sus vapurlarmm eşidir. 1500 tonluk 
ve 18 mil süratlidir. Vapur yakmda 
Manruı.ra hattma i~emeğe başlaya· 

caktır. Bu vapurlnr Marmara hattına 
işliyen vapurların kadrosu tamamlan· 
mı~r. 

Bu suretle badema bu hatta hiçbir 

mil§külat kalmamakta, yolcu nakliya

b i~inde sUrat ve rahatlık temin edil· 
mig bulunmaktadır. 

Rumeli tarafındaki iskelelere de, 
seferler yapacak olan Maraka.s, bir haf 

taya kadar işlemeğe ba§layacaktır. 

Mc.ıraka31n etimolojisi 

Bu kelime bütün dil.oya. dillerinde 

su ve deniz mnnasma olan Mar ve 

Mur Türk aslmdan gelmekle beraber 
eski ı'Gikler deniz gibi genil olao o

valar ve bataklrklar içinde her ta.rafı 
görebilen veya nirengi nokta.lığı yapa.
bilen hakim yerler için de bu kelime· 
ain cevherinden istifade etmişlerdir. 
Ana.dolu lehçesi:ıde Ceyhanda men.gen 
avcının gözetleme yeri, Trabzonda 
merket atıcı, avcı ma.nk pusu ve, 
markı tarassut rasathane manasına 
gelir, fakat bu maoanm en müteka
millni Çıldır ve Kara havalislnde ya· 
§ıyan mereke kelimesinde buluruz. Me· 
reke, rr.eclis, toplantı demektir. Ma· 
rakruı, J{;'ığm, aydınlığın bir obje Uze· 
rinde taınırruru:ıun ifadesidir. Mer
kez kelimesinin olUŞU ve gelişi de bu 
yolladır. 

Diğer taraf tan Akay işletmesi f çin 
rsmarlanmıs olan Suvat vapuru da ö
nüm~zı.1eki hafta içinde lima.:mnıza 
gelmfg h:.ılunacaktır. 

Şehir Meclisi İntihabı 
Hararetle Devam Ediyor 
Şehir Meclisi intiha:batı devam ecli • 

yor. Rey sandıklan evvelce ilan edilmiş 
olan listeye ve gilnUne göre muayyen 
yerlere naklolunrr.a'kta, İstanbullular 

reylerini kullanmaktadırlar. Vali ve 
Belediye Reisi Bay Muhittin Ustündağ 
sandık yerlerini,_,gezerek seçimin nasıl 
geçtiğini görmilştilr. 

Kurtuluş bayraını 
Gündüz ve gece programı 

tesbit olundu 
lstanbul kurtul~ birinciteşrinia 6 

ıncı gUnU Taksim meydanında törenle 
kutlanacaktır. 

O gUn bUtU:ı resmt ve özel binalar. 
tecimgeler, vnpurlar, tramvaylar gUn· 
dil.z bayraklarla donatılacak, gece fe· 
nerlerle aydınlatılacaktır. 

Tören, süet kıtalar, okulalar, cemi • 
yeller ve halkın iştinıkile olacaktır. 

Geçit resminde yeralacaklarm adla· 
n ve geçiş sıralan §Öyledir: 

A) Motosikletli polis mürezesi (kr 
talardan l 00 Mr. ilerde giderek yol a· 
çacak.} 

B) 33. Tilm. mızıkası Y. So. Ok. 
d&ı birer tabur. 

C) Askeri Tıbbiye okulu. 
D) Deniz mızıkası ve Dz. Hr. Ok. vo 

lisesi. 
E) Kuleli mızıkası. Kuleli lisesi· 
F) Maltepe mIZikası ve lisesi. 
G) 33. Tüm. mızıkasL 33 Tüm. den 

mürettep piyade tabunı, harp akade
misinden süvari grupundan bir bölUk. 

H) Binicilik okulu sUvari ibölilğü. 
I) 1. topçu alaymm Orhaniyedeki 

tabunından bir sahra bataryası 100 
metre me.saf e ile. 

J) Polis müfrez.esi 
K) - itfaiye mızıkam ve mUfrezesl· 
L) Şehir bandosu. 

Rtf) Onivcrsite ve )'{iksek okullar (al
fabe sıra.sile). 

N) Okulların ir.clleri (alfabe sıraai· 
Je). 

0) Liseler (alfabe sırasile) 
P) Esnaf cemiyetleri. I 
Törene girecek krtala.n ve sUel meli-

teplerl lstanbul komuta:ııığı, Oniver" 
siteyi Üniversite RektörlUğü, sivil mek 
tepleri Jr.UltUr Direktörlüğü, cemiyet· 
leri, esnnf cemiyetleri murakabe bir 
rosu diğer kıta.a.tI bağlı olduktan ma
kamlar hazırlıyacaklardır. 

Okul ve birlikler saat 9 da Sultan· 
ahmet meydanında toplanmış buluna• 
caklardır. Burada birlik ve okulların 
yerlerini almalarıı:ıa, intizam ve inzl· 
batm teminine İstanbul Merkez Ko
mutanlığı memurdur. Sultanahmet 
meydanındaki dtını§ yerlerini gösterir 
kroki .Merkez komutanlığına gönde· 
rilmfştlr. Mera.sime J§tirak edecek bi
lumum okul ve birlikler tö enden bit 
gün evvel Ayasofya mil.zesi kapısı & 
alinde saat onda Merkez komutanlığı 
fle temasa gelmelidirler. Merkez Ko
mutanlığı ayni zamanda Taksimde 
Cilmhuriyet meydanında yapılacak 
merasim geç~inln b&§lamasmı da. te· 
mln edecektir. 

Törene i§tirak edecek blit.Un okul ve 
birliklerin emir ,.e kumandasını 189. 
alay kumandanı deruhte edecektir· 

Törene ı;u suretle b&§lanacaktır. 1 
Topçu alayı tarnfmdan tam saat l O 
da Sulta.nahmct meydanında 21 pare 
top atılacaktır. O esnada okul ve bir 
likler bir dakika ihtiram vaziyetinde 
duracaklardır ve top sesile beraber 11· 
ma:ıda bulunan büyük ve kUçilk bil· 
tün vapurlar dlldilk!erile l.."Urlulll3 bnY. 
ramını kutlayacaklar ve lstanbulun ka 
ra ve deniz ve biltUn nakil vasıtnlan 
bir dakika oldukları yerde durp.rak lır 
tanbulu bUyUk sevince kavuşturan ~ 
bitleri anacaklardır. 

Sultanahmet meyda::ımda topla.nan 
okul ve birlikler saat 10.30 da hareket 
edecek tramvay caddesini takiben Tak 
sime gelerek kolbaaı Merkez Komutan
lığının göstereceği yerde duraca.ktır. 
YUrllyil.§te yolun sağmı takibe çok 
dikkat edilecektir. 

Taksim meydanında bayrak çekme 
merasimi yapılacaktır. Bu merasime 
yedek subay oyulu, 33. Tüm. tnızıka.· 
sile istiklal marşı çalınarak iştirak e· 
deccktir. 

Bayrak çekme törenioi milteakıp ls· 
tanbul belediyesi tarafmdan fıbideya 
bir çelenk konacck ve bundan sonra 
gençlik namına yüksek okul talebeskı
den ve 6ar namına §ehfr meclisi nza. 
smdan bir zat tarafından nutuklar SÖY, 
lenecektir. 

Nutuk söyla:ınıesinden sonra Me!"' 
• kez komutanının vereceği J§aret ilzr 
rine yUrUyU§ kolunda merasim geçlDI 
başlayacaktır. 

Tören geçişini mUteakıp yollarma 
devnm eden okul ve kıtalar Pa11o<TS.ltr. 
Ta.şkışla. yonarııe ''e Tarlnba.gr cadcle
s!lc en kısa yollardn.."1 garnizonlarına. 
döneceklerdir. Dönüşte her hangi bir 
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Tehlike 
Yazım: Sidney Horıer -3a- Çeviren: H. Münir 

Jarden karşısındaki adamın birkaç 
ıfi.kırdı sarfetmesinl bekledi. Fakat 
o susuyordu. Bu sükut o kadar sıkıcı 
bir şeydi ki Jarden'in sesi, heyecan
dan biraz değişti. 

Jarden devam ediyordu: 

Jarden derhal yerinden kalktı. 

Kapıdan dışarı çıkar çıkmaz maskeli 
adam Vigoyu odasına aldı: 

- Bu adamı takip ettir, dedi. O
na dair her şeyi öğrenmek istlyo-1, 

Sivasta bir 
cinayat 

Bir adam övey oğlunu 
tabanca ile yaralıyarak 

öldürdü 
Sıvas, (Hususi)

Sıvasa bağlı Yanl
mış köyi.kıde bir ci
nayet işlendi. 

- Hartncrin blitUn dünyada koL 
ları bulunan meşhur "Kara çete,, yJ 
idare ettiğini biliyorsunuz. Her mer 
kezde adamı var. Şimdiki anlaşmayf 
g5re, za"Qnedc rim ki ben, evvelce bu
rada Londra işlerine bakan adamın 
yerine geçiyorum. 

rum. 1 

){VII ~ "Kurun,, için yap 
tığnn tahkikatı taf 
silatı ile bildiriyo· 
ram: Öğle vakti yemek masasının blr r 

tarafında oturan Meri babasına: f Yarılmış köyün -
de oturan ömer oğ" 
lu Hüseyinin baba-

Jarden karşısındakinden bir cevap 
bekledi. Fakat karşrsmdakl adam 
ha.la., o esrarengiz sessizliği muhafaza 
ediyordu. 

- Nevyorktan geliyorum. Nat 
Hartnel'den kat'i talimatı haizim. 
Nat Hartncl sizi işitmiş; çalışma u
sullinüzil pek takdir ediyor. Sizi oka
dar takdir ediyor ki, kendisiyle teş
riki mesai etmenizi istiyor. 

lşte bunun üzerine siyah roblar i
çine bilrünmüş olan adamın sesi işi

tildi. 
- Buna mukabil ne kazanaca-

ğım? diyordu. 

Jarden ihtiyatla devam etti: 
- Birçok şeyler kazanacaK'sınız. 

Durun, size anlatayım. Her şeyden 
en·el, bütün dünyaya kol salmış bü
yük bir teşkilatın hizmetinden isti
fade edeceksiniz. 

- Ben bunu istemem. 

- Nat Hartnel sizin işlerinizin yo-
lunda gittiğini çok iyi biliyor. Bu
nunla beraber, kendisiyle teşriki me
sai etmenizin sizin için hayırlı olaca

ğını tebarüz ettirmekliğimi istedi. 
- Tehdit mi ediyorsunuz? 

- Hayır, onu demek istemiyorum. 
Bundan başka ben sadece bir elçi
yim. S5ylcdiklerim kendi noktai na
zarım değildir. Daha ziyade aldığım 
emirleri size tebliğ ediyorum. 

1\Iaskeli adam başrnı salladı ve 
Jarden devam etti: 

- Vaziyeti etraflyle size izah et
mekliğim isteniyor. Yani siz, Hart
nel ile birleşecek olursanız, Hartnel 
bundan iıOn derece memnun olacak
tır. Heddetnıek niyetinde iseniz, size 
söyliyeceğim şey şu olacaktır: Hart
nel ku;vetli bir teşkilAtın başında 

bulunuyor. Onun için kendi sahasın
da rekabet istemiyor. sız bu sahada 
başlıbaşına bir mevcudiyet teşkil e
diyorsunuz. Halbuki o, bu sahanın 

- doğru veya yanlış - kendi başına 

- Sen bu gece Albert Holdeki bil
ylik boks maçına gideceksin, değil~ 
ml baba. !lir Harkort ile birlikte öy-
le konuşmuşsunuz. 

Stefan Brandel ağzına götlirmek 
üzere olduğu çorba kaşığını yarı yol
da durdurarak kızının yüzüne bak
tı: 

.- Neye soruyorsun, dedi. Gene bir 
şeytanlık dtişllnUyorsun her halde? 

- Baba sen bugünlerde her şeyden 
şUphelenıneğe başladın. Benim de 

1 

her şeyden şliphe edenlere ne kadar 
sinirlendiğimi bilirsin. 

Brandel gUlümsemeğe çalışarak: 
- Fakat bu gece yemekten sonra 

yatacak değil miydin? 

- Öyle ama ben fikrimi değiştir
dim. Dogrusunu istersen FiUp Gra.ns
ton telefon etti. 

- Gene ne istiyor. 
- Beni Soho semtindeki entere-

san lokantalardan birine götürmek 
istediğini söyledi. 

- Sen ne cevap verdin? 
- Olur dedim. 

- Geçen gece sana söylediğim söz
lerden sonra bu cevabı nasıl verebil

din. 
- Onlar geçti artık baba ..• Senin 

sözlerini dinliyerek kendisine tele
fon edip nişanlı olduğumu söyledim 
ya ..• Fakat mütemadiyen "nişanlı-

yım,, diyecek değilim ya baba ... 
Babasının çatılan kaşları henüz 

dUzelmemlştl ki Meri birkaç söz daha 
yetiştirdi: 

- Sen, diyordu. Ailemizde polis 
hafiyesi olacak yeg!ne şahsiyet de
ğilsin .. Den de o esrarengiz mektu
bun sırrıll.! öğreninceye kadar bu işin 
peşini bırakmryacağım. 

- Fakat kızım. Sen bundan vaz
geçsen daha iyi değil mi? Başına bl.r 
felft.ket gelebilir! 

(Arkası yarın) 

hıı.kimi 01mak istiyor. . Hasta bir kız parçalanarak 
- Anladım ve söylediğiniz gibi sen "'ld ·· 

sadece bir elçisin. Eğer elçi olmasay- O U 
dın ... (Maskeli adamın söıü burada lzmir - Bayındırın. Çamlıköy hal-
keslldi. Az sonra:) Fakat şefinize kından 20 yaşlarında Bayan Latife 
söyleyin: Bana karşı yaptığı teklifi isminde bir kız, bir tren kazası neti
reddediyorum. cesinde parçalanarak ölmüştür. Bayaın 

- Fakat bundan memnun kal mı- Latife saralı ve dilsiz bir' kızdır. Ken-
yacaktır. di adeti veçhile evinden firar ederek 

- Kalmayabilir. LA.kin benim son Kızılcaköyü çayırı kenarındaki demir 
sözlim işte bu! Ben kendi başıma yolu üzerinde dolaşırken fzmirden Ba· 
çalışmakta devam edeceğim. !ngilte- yr.ıdıra gitmek üzere trenin gelmekte 
re henüz Amerikanın hft.kimiyetl al- olduğunu görmüştür. 
tında değil. Hatta. bu şantaj mesele- Saralı kız, hareket halinde bulunan 
lerinde bile ... Maalesef size tahsis e- trene binmek istemiş, sağ kolu kırıl
dllen beş dal.ika müddet bitti ... Mis- mış, ve vUcudünün muhtelif yerlerin-
ter Jarden; serbestsiniz! de:ı ağır yaralar alarak ölmüştür. 

~-- · 

fısır lrrafı 1"aru7c, K1eopafranm yı7tWn mü münasebctüe ?Japı1an meraslrnae 
rersa l'ı!atı"uh civarıııdaıı gcçcrl.-cıı. (E ıı mıntaka, yapılan yeni bit yofla ltal

ganların Trablustaki yolu ile birleşecek ve lskeııderi_je ile 
TrabZU8U mp_ tedecektir.) 

sı bir müddet evvel 
ölüyor, anası ile birlikte bunlar yalnız 
kalıyorlar. Hüseyin henüz 22 yaşın
da toy bir delikaolrdn-. Köyde nişanlr 
dır, yakında düğünleri olacaktır. Bu· 
nun için de düğün hazırlrkları devam 
etmektedir. 

Hüseyinin dul kalan anasmr amcası 
İsmail alıyor, !smailin evir.le zaman za
man yağmur mevsiminde sel gelmek
tedir. 

İsmail bu seli önlemek için de yeğe
ni ve üvey oğlu Hü.seyinin kapısını top 
rakla kapamak, bu suretle sel ağzın· 
dan kurtulmak istiyor. Bu işe başlıyor. 
Hüsey üvey babasına yalvararak ri· 
ca.da buluı:ıuyor: 

- Yapma. baba, evimi bana zindan 
edeceksin, diye sızlanıyor. Lakin, Js
mail, bütün yalvarma ve ricalara kar 
ŞI büyük bir soğukkanlılıkla: 

- Senin evinin yüzilı:ıden bizim e· 
vi de sel basıyor, ben burayı muhak· 
kak surette kapayacağım, diyor. 

Bu yümen aralarında bir kavga çı
kıyor. Katil bmail oradan ayrılarak 
evine koşuyor .. 

- Ben sana §imdi gösteririm, diye 
rek evind~ brovnik tabancasını ala· 
rak geliyor ve Hüseyine: 

- Da.ha söylüyor musun? Aha e
vin, deyip, tabancayı yüzüne doğru 

boşaltıyor. Bu Sirada katilin karısı ve 
maktulün anası sızlanarak göz yafjla
rı arasında saçlarmr yolarak oğluna sa 
nlıyor. Katil, Yfu"eği sızl1libidan bu 
gönül pa~ayıcı vaziyet karşısında 

hala kurşun srkıyor. Hüseyin aldığı 
yaraların tesirile anasına son bir de· 
fa daha sarılarak yere yuvarlanıyor. 

Köyde Hüseyiı:ıin yolunu bekliyen 
genç ve güzel nişanlısı ve ihtiyar ana
sı saçlarıru yolup ağlıyor. ağlryorlar .. 

lzmlr Şehir Planı 
İzmir, - Trabzon şehrinin pl8.n.ı:nı 

hazırlamakta olan Fransız şehircilik 
mütehassısı mimar B. Lomber birkau 
güadenberi !zm.irin plfuınu etüt et· 
mektedir. İzmir şehir pl8.nmııı, henüz 
kimin tarafında yaprlacağr tayin edil· 
miş değildir. 

Mimar Lombar belediye mühendis
lerile şehirde bir gezinti yaparak plan 
üzerl!ıde meşgul olmuş ve belediye re· 
isi Dr. Behşet Uz tarafından kabul o
lunmuştur. 

Fransız şehircilik mütehassısı lz
mir şehrini ve imar işlerini çok yerin· 
de bulduğunu, İzm.irin istikbalde Avnı
pa.nıın sayılı 5ehirleri arasında bir yer 
doldurmağa namzet olduğunu söyle
miş ve hayranlığını bildirmiştir. 

Kurtuluş bayramı 
(Baş tarafı 3 üncüde) 

karışıklığa ve çatışmalara meydan ve· 
rilmemesine İstanbul komutanlığınca 
dikkat edilecektir. 

Öğleden sonra saat 16 da Belediye 
Reisi ve Şehir Meclisi üyelerinde:ı ve 
cemiyetler mümessilllerinden, Parti 
başkanlarından seçilecek birer heyet 
İstanbul komutanlığı merkezine gide
rek halkın ordumuza olan §likranı::ıı 
arzedecektir. 

Törene davetli olanlar için kıyafet 
c:ı.ketatay ve silindir §apkadır. Prog
ramın ilanı davetiye makamındadır. 

Saat ayarı Kara.köydeki umumi sa
atten yapılacaktır. Bu saatin işleme· 
mesi halicrde Eminönündeki saat mu· 
teberdir. 

Gere Programı 
Gece Taksim meydanında şehir ban· 

dosu tarafından milli parçalar çalına
caktır. Saat 20.30 da (kahraman ordu· 
muz şerefine) Perapalasta İstanbul 
Vali ve B l'lediye Reisi tarafından lSir 
şölen Ycrilecektir. Bütü:ı İstanbul hal- ı 
kevlerinde güzel müsamereler ve tem
siller verilecektir. 

ilk tedrisatta 
514 öğretmen yeniden kıdem 

zammı gördü 
ilk tedrisat öğretmenlerinden kıdem 

:amme gör.meye hak kazanmış olan öğret
menlerin durumları J(ii/tür Bakanlığı ta
rafından tetkik edilmiş, netice dün direk
lörlüfje bildirilmiştir. 

Bız öOretmenler 938 Eylül başından iti
baren yeni zamlarını alacaklardır. Zam 
oören öğretmenlerden bir. kişi 45 den 55 
ô kişi, 30 dan 35, 20 kişi 25 den 30, 30 
üişi 22 den 25, 97 ldşi 20 4.en 22 , 127 Jd
şi 17,5 dan 20, 27 ;kişi de 16 dan 17 bu
çuğa terfi etmişlerdir. /Ju hesaba nazaran 
514- Jdşi .:::am almıştır. Bunlarrn adlarını a
şağıya sırasiyle yazıyorıız. 

İst::ınbul 9 uncu mektepten Ferit, İstan
bul 15 inci mektepten Rükiye, İstanbul 15 
inci mektepten Naciye, İstanbul 34 üncü 
mektepten Nezihe, İstanbul 42 den Fat
ma, İstanbul 45 den Debiye, İstanbul 5 <len 
Nazire, İstanbul 53 <len Fitnat, İstanbul 
49 dan Reşat, I.leyoğlu 1 den Vahit Zeki, 
Deyoğlu 4 den Meliha, Beyoğlu 11 den 
Hatice, Beyoğlu 12 den Emine, Bakırköy 
4 den Şadiye, S::ırıyer 14 den Saim, Be
yoğlu 18 den Fatma, Beyoğlu 18 den Ta
bidar, I.leyoğlu 21 den Zehra, Beyoğlu 21 
den Fikret, Beyoğlu 24 den Yegline, Be
yoğlu 34 den Nihat, Ileyoğlu 38 den Nazi
re, Beyoğlu 39 dan Fethiye, Beyoğlu 42 

den Ziya, lskender 7 den Müzeyyen, Ka
dıköy 4 den Nadir, Üsküdar 13 den Şazi
ment, Üsküdar 45 den Hasan Cemal, üs
<lar Selime, Sarıyer 40 dan Nazmiye, Bey
koz Poyraz köyün<len Abdullah,, Muratlı 

köyünden Kumil, Çatalca Elbasan köyün
den İsmail Hakkı, Şile birinci mektepten 
Saffet, Şile Kabakoz köyünden Ahmet, Şi
le Kabaöz köyünden Halide, Sarıyer 41 den 
Samiye, Bakırköy 2 den Saadet, B::ıkır
köy 4 den Ahmet Rasim, Bakırköy 4 den • 
Cavit, Silivri 2 den Daim, Silivri Kumalı 
köyünden Mclühat, İstanbul 54 den Ay-
şe, Yalova Ak J.;öyden Hayrettin, İstanbul 
11 den Kasım, İstanbul 17 den Yusuf Si
ya, İstanbul 21 den Emine, İstanbul birin
ci yatı mektebinden Ulviye, Beyoğlu 5 den 
Cemile, Üsküdar 29 dan Ilehice, Silivri Ak
viran köyünden Yusuf Ziya, Silivri Selim
paşa köyünden Sıdıka, İstanbul G5 den 
Şükrii, İstanbul 2 den Müşerref, Sarıyer 
27 den Fatma Saime, İstanbul 1 den Fat
ma Aliye, Sarıyer 41 den Şakir İhsan, Ba-
kırköy 4 den Şadiye, Beşiktaş 18 den E-

, mine, !stanbul 2 den Adalet, ııyni yerden 
Hayri, İstanbul 3 den Zchra,JWınbul 5 
den Emine, İstanbul 7 den Tahsin, İstan
bul 7 den Fatma, İstanbul 17 den Edibe, 
İstanbul 11 den Naci, İstanbul 12 den .l\le-
11\hat, 1stanlıul 13 den l\fürvet, İ stanbul 

1~ Reşitle, İstanbul 15 den Beria, ay
ni yerden Nezihe, lst::ınbııl 1G dan Şevket, 
lstanbul 17 den Şevket, 1stanbul 19 dan 
Ferhunde, İstanbul 20 den Asım, İstanbul 
20 den Nurettin, İstanbul 23 elen Nüveyre, 
İstanbul 24 den Ferdane, ayni yerden Rem 
ziye, Zehra, İstanbul 26 dan Burhancttin, 
İstanbul 27 den Nuriye, Saim Numan, Zi
c:ın, l\futahhar, İstanbul 28 den Arif Feyzi, 
Handan ;mnevver, İstanbul 29 d:ın Zeki, 
İstanbul 28 elen Naci, 1Stanbul 29 dan Sai
me, İstanbul 30 dan Hamide, İstanbul 31 
den Sabri, İstanbul 36 dan Hatice, Rıza, İs
tanbul 38 den Niyazi, Makbule, Nadi, İs
t:mbul 41 den İhsan, İstanbul 43 den l\Ielii
hat, İstanbul 44 den Hacer, İstanbul lf5 
den ?\Tehmet Ali, Hürriyet, Aliye, İstan
bul 47 den Bahriye, İstanbul 51 den Saci
de, Düyü.lrndadan Mukadder, I\ınalıada
cl:ın Bahtiyar, İstanbu 154 den 1Jırallim, Fik 
ret, Nazmiye, Samiye, Zehra, S:"ıcliye, l s
tanhul 55 den Raif, İstanbul 57 llcn Hay
riye, Fahriye Rami Küçük köyden İsmail 
Hakkı, İstanbul 59 dan Selma, Şiikriye, İs
tanbul GO dan Necati, Bahriye, İstanbul 
61 den Fazilet, Sıtkı, İstanbul 62 den Ce
mile, Ruşen, İstanbul 65 den Sabiha, Be
yoğlu 5 den Kaplan, Beyoğlu 1 den Rafie, 
Laman Eldem, Meliihat Yakut, Beyoğlu 2 
den Feriha Turhan, Beyoğlu 4 den l\fustnf:ı 
Ciııgir, Beyoğlu ~ dan Rebia, Beyoğlu 10 
dan Rıfat, Feriha, Beyoğlu 11 den Nuret-

tin, Ata, Beyoğlu 12 den Meliha. Fikret. 
Beyoğlu 11 den Münevver, Muzaffer, Beoo 
yoğlu 14 den Hikinet, Sarıyer U den K.,. 
mal, Remzi, Do.~iktaş 52 den Sad.ife, Ol• 
ker, Beşiktaş 15 den Muazzez, Beşiktaş ı• 
dan l\lüeyyet, Beşiktaş 13 den Fatma, Be
şiktaş 19 dan Sebahnt, Beşiktaş 20 dell 
Samiye, Nebahat, Beyoğlu 21 den Nahide, 
Sadi Demir, Beşiktnş 22 den Neyyir, B~ 
şiktaş 24 den Duride, Beşiktaş 25 den Fat .. 
ma, Beşiktaş 26 dan Hikmet, Beşiktaş 271 
den Fatma, Beyoğlu 29 dan Necmiye, Sarı• 
yer 30 dan Mesut, lffet, Beyoğlu 30 dall 
Hayati, Huriye, Rabin, Sarıyer 33 den Nu• 
man, Kadıköy 5 den Hikmet, Beşiktaş 3' 
den Xafiz Kebire, Beyoğlu 35 den Tevhl• 
de, Sarıyer 36 dan Sıdıka, Masum, Beşikta• 
38 den Adalet, Naciye, Hikmet, Sarıyeıl 
40 dan Saldbattin, Snnyer 31 den .Muam• 
mcr, Kağıthane köyilnden LA.man, Beyo~• 
lıı 44 den Zihni, Vasfiye, N~dime, Emili 
Kurt, Nahide, Beyoğlu 45 den Asat, Ah .. 
met Aksoy, Beyoğlu 46 dan Meliha, Hüse-e 
yin Sn:rın, Beyoğlu 45 den Mevhibe, Be-e 
yoğlu 51 den Cevdet, İstanbul 1 den Kemal 
Nusret, Beşiktaş 52 den Ülker, Sıdıka Yet• 
kin, Kemerburgazdan Suat, Kadriye, Sa• 
rıyer Akpınnrdan Meşkilre, Sarıyer Ye~ 
kum köyünden Salıriye, Sarıyer Pirinci 
köyünden Hnmza, Kadıköy birden Kadri• 
ye, Kadıköy 4 den Hüseyin, Kadıköy ' deıl 
Feride, l\lcH'ıhnt, 1\adıköy 5 den Seniha. 
Kadıköy 6 dan Fntma, Rüveyote, Kadık3'1 
7 den l\lelilıa, Şevki, Üsküdar 8 den S84 
vim, Nire, Memnune, Üsküdar, 9 dan H.,. 
lit, Üsküdar 10 dan Hadiye, Kadıköy d 
den Dündar, Üsküdar 13 den Hikmet, üıı. 
küdnr 15 den Nihal, Üsküdar Dudullu klll 
yünden Nazime, Üsküdar 17 den Avn.f, 
]{adıköy 18 den Fahriye, Üsküdar 19 daıl 
Adil, Hüse)in Hilmi, Ulviye, Üsküdar 2t 
den Fala, lfatlce, Atiye, ÜskQdar 24 de• 
Fatma, Hatice, Üsküdar 27 den Nezih .. 
Üsküdar 28 den Sebahat, Üsküdar 28 deıı 
Berikn, Üsküdar 30 dan Meziyet, Fatma. 
Nezihe, Kadıköy 35 den Sekine, Beykoz 311 
den Sadiye, Kadıköy 38 den Ahter, Havva 
Uygur, Beykoz 39 dan Ahmet, Suat, BeY,• 
koz 40 dan Yusuf, Şahsene, Beyko 42 de• 
Nerimc, Beykoz 44 den Nedime, Usküdaıı 
45 den Halide, Leman, Halit, Fatma, o .. 
küdar 46 dan Şerife, Kökalp, Beykoz D~ 
reseki köyünden Şükrü, Beykoz, Akbaba 
köyilnden Nihal, :Mustafa Azmi, Beykoz O• 
merli köyünden Nazmi, Üsküdar Dudut. 
lu köyünden Melek, Üsküdar 40 dan hzet• 
tin, Leman, Çatalca l den Hilml, Mediha.. 
llbami, Hayriye, Çatalca 2 den Muzaffer• 
Catalca Hadıköyünden Rasim, atalca O.. 
vakice köyünden Mustafa, Çatalca Kara• 
burun köyünden Ali, Çatalca, Yassı Viratı 
köyfınden Kfmm, Çattı.lca Cillngir kôytın ... 
den Arif, Şile merkez köyündJ?n meclt, Si• 
le Erenler köyünden Mesrure, Şile Karaca 
köyden Ram:ızan, Şile Alacalı köyden Sa• 
bahnt, KnrtnÇI merkezden Besim, Kartal 
.l\Inltepe birinciden .l\lchmet Emin, AdUı 
l\lnltcpeden İlyas, Yakacık mektebinde!l 
l\Ielımel Selim, Meliha, Alemdar köy mele• 
tebinden İbrahim, Bnşıbüyijk köyündea 
ı~uat, Çatnlc:ı ArnaYut köYilnden Ahmet 
rramdi, Büyükcekmeceden Raife, Nahid~ 
Ha}Tiyc, Büyiikcekınece Mimnrsinan k~ ... 
yünden Fatma, Büyükçekmece Ç5plüce kÔ4 
yünden Selim, Kaniloba köyünden Şevki• 
ye, Büyükçekmec~ Bujdar köyünden .Meb,. 
met Selim, Silivrı 1 den Lamia, Silivri 
Kurf:ılı köyünden Turhan, Silivri Küçil1' 
Kıhchd:ın Kudret, nvuşlu köyünden lsmeC 
Arı, Silivri Kadı köyilnden Ahmet Hilmi. 
Silivri Dannmandra köyünden Hamit, Ya• 
lova Kadıköyünden Üfdnde, Yalova Kılıçlı 
köyünden 1\1. Ekrem, Yalova Çukur köyden 
Cemal, Beyo~lu 45 den Pertev, Üsküdar 27 
den l\leliihat, İstanbul 34 den Emine, B.e .. 
yoğlu (j dnn Hayri, Beşiktaş 39 dan Yıldız, 
Silh-ri Celfıliye köyfınden Hikmet, Huriye, 

(DevaınI 5 incide) 
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Kahvehane 
\'.azan : Niyazı Ahmet 

Anadolu şehirlerinin çoğunda en çok 
göze çarpan kahvehanelerdir. İstanbul 
da da öyledir. Hele civar semtlerin bü· 
tün dükkanları bir sıra halinde kahve. 
hane olarak devam eder. 

Pastahane, mahallebiciler yavaı ya
vaı kahveleri tarihe k:anıtttacaklara 

benziyor. Geçen sene lstanbuldaki kah 
velerden bir kısmmm kapatılması için 
bir cereyan vardı. Sonra unutuldu. 

Vaktile Ebilza:iya merhum "İstanbul 
kahvehaneleri,. ni tetkik etmişti. Yir. 
mi be§ sene ev'!el yazdığı bu yazıların 
birinde şöyle diyordu : "istanbulun 
kırk elli sene evvel kurulup on bcg yirmi 

seneye gelinceye kadar göhretini mu· 
halaza etmiş olan üç kahvehanesini ta· 
mmaktayrz ki bunların birincisi, Malı. 
mutpaşa camii avlusunda Mahkemei 
Şer'iye yanmdaki kahvehanelerden bi
ri, diğeri Okçular başındaki uzun kah. 
ve, üçüncüsü Karakulak hanı idi.,, 

Şimdi yerlerinde yeller esen bu kah· 
vehanelerin yer ve civan bulunsa, mu· 
hakkak tarihi bina denirdi. Bakınız Mha 
mutpaşadaki kahvehaneye gelenleri yi
ne Ebüzziya merhum nasıl anlatıyor: 

"Ceridei Havadis muharrirleri Ali 
ve Hafız Müşfikler.. Ulemadan Abdi 
Bey, Münif ve Etem Pertev Efendiler, 
meşahiri riyaziyundan Müneccimbaşt 
Osm~n Saip Efendi, Bekir Sami Paşa 
v: Dıvan Efendisi Mithat Efendi (Mit. 

hat Paşa), attar Cami Efendi Recai E· 
fendi, Ahmet Fars ve Ta~i V ekayi 
musahhihi Lutfi Efendi (Vak•anevis 

Lfttfi) • şuaradan Le bip Efendi, KS:znn 
Bey, Hayri, Fatin ve Bursalı Saftop ve 
emsali gibi fadala,,. 

n Bu meşhur simalar burada kahve i· 
çer ve münakaşal:ır, müba.lıaseler ya • 
parlarmı1. Daha sonraları Reşit I-aşa 
türbesinin karşısında Sara.fım Efendi -
nin kahvesi şöhret buldu. Zamanm ga. 
zeteleri ilk defa burada okunurdu. Bu. 

rada da Nam.ık Kemal, Sadullah, Halet 
Ayetullah, Arif Hikmet, Hasan Sup -
hi, AU, Refik, Yusuf, Vıdinli Tevfik, 
Ahmet Muhtar, Süleyman, Hacı Raşit 
Efendiler toplarurlarm.ış. 
Bir zamanlar kahve içmek menedilmi~ 

hattt içenler idama rnahk<lm edilmişler 
ken aonradan d ... -:_ olgu d. w 

1 -· u.11 en n unag. 
arını etrafına toplamıya muvaffak olan 

kahve artrk halitab·· . • buld ş· d. 
kah ıısını u. ım ı 

vehane den' v . • ınce, ilk akla gelen tavla 
esaırenın O}'nandığr yerdir. 

p;; 

ilk yaptığım · d 
1 tmak 

11 e nıcseleyi kanma an-
a oldu. 
Karım, tah.ınin ettiw• .• 

h işi kabulüm . . gım gıbı, bu kir-

d b 1 d 
ıçın, hararetli tavsiyeler 

e u un u S" 
· uzan parayr seviyordu ... 

OUsnd~fbul para düşkünlüğü, sefih ve 
m n o uşundan değil bilh , assa harp-
ten sonra, çetrefil zengı·nlik h"l 

1 ka tl b. u ya arı. 
na p an ır aile irind 
d il . li :s e yaşamasın .. 

an erı ge yordu. 
Süzanm mensup buJund v uh. . ugu tn ıtte 

servet, kudretin, nüfuzun aff kt 
yet ve büyüklüğün tiınsaİı· nıuvl a • 

. . sayı ıyor • 
du. Silzan, daha şımdiden b ı...._ 

• t 1 . w • alldı:itna, 
eruş e enne, yegenı Adriyene k 

b. k ·ı 1 ocası -
run ır aç mı yonuk bir kazan la d'· 
düğünU söyliyeceği zanıanı :evkl:n-
keyiflenerek düşünüyordu Kad ' . ın -
cağız, bana vaktinden evvel bir teka-
ütlüğün, çocuklarım hakktndaki ha 
h t · 1 · · ah "' 1 yır. esır erını, ş sı ça ı'matanm i in 
biiyilk bir hürriyet vereceğini ü~r· 

•• 1 
s~r.erek gö:Um~e bu teklifin değe. 
tını arttırmaga ugraıryordu. Hülasa 
S~an, kendi davasını o kadar sağlam 
bır surette müdafaa etti, ki nihayet 
bütün şüphe ve vehimlerime rağmen 
hiç olmazsa bir kere tecrübeye giriş
meği kabul ettim. 

Haziran başlarında, Fransaya hare. 
ket etmeden önce, Mister .,Driirnmer,. 
le uzun uzadıya konuştum. bana bir 
düzina kadar başka başka modellerde 
psikoğraf aleti verdi. Bunların hepsi, 
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Sokak muharebeleri 
Bu harp hiçbir askerin meçhulü olmamakla 

beraber Çin .. Japon harbinde yeni 
dersler allndı 

İspanyada. ve Çinde büyük ~lr so
kaklarında bir çok muharebeler oldu. 
Geçen yıl Madridin Ü:ıiversite mahal· 
leeinde, bu yıl Şan.ghay cephesinde Ça· 
peyde vukubulan sokak muharebelerin 
den bir çok yeni usuller öğrenildi. 
Büyilk §ehirlerin bir araya yığılan 
yüksek bbaları arasıdaki sokaklarda 
olduğu gibi, Çinin Çapey şehrinde de 
bir iki metrelik dar ve dolaşık sokak
larda kanlı muharebeler cereyan etti. 
Bu muharebelerde Çinliler Japonlara 
gayet büyük zayiat verdirdi. Çünkü, 
Japonlar son sistem harp filetlerini 
burada kullanamıyor. Ta...,k, top, tay
yare burada vazifesini göremiyordu. 
Tayyareler gibi bataryalarda kendi as 
kerlerini imhadan korkuyor ve ateş a
çanuyordu. Büyük caddelere yerleşti
rilen Japon toplarını. şehrin köşe bu· 
cağı::u çok iyi bilen Çinliler el bom· 
balarile tahrip ediyordu. D~anm 

arkasına gülle saçan Japon toplan bi· 
nalan yıkmakta ve yıkılan bu binala
rın enkazı esasen dar olan sokakları 
doldurarak Çblilerin işine elverişli ba· 
rikatla.r meydana g-etiriyordu. Bu en· 
kaz yığınları Japocılarm yanlış taktiği 
yüzünden Çinlilere mükemmel birer is· 
tinatgfilı olmuş, binlerce Japon bu su-' 
retle ölmüştür. Japon tayyareleri ha· 
vadan şehrin fil.erine alçalarak en ön 

cephedeki binaları yukardan bomhala· 
mak teşebbüsüne giriştiler ise de 30-
50 metre aralık olan iki taraf asker 
!erinden hangisini öldüreceğini kati 
olarak bilemediği için tayyareciler bu 

teşebbüsten sarfınazar etmek mecbu
riyetinde kalmıştı. Şu halde ne olacak· 
tı. En.kaz ile dolu olan dar sokaklar 
dan Çinlileri nasıl ı;:ıkarmalı idi? Ba 
ZI mahalleler Japon tayyareleri tara
fından bombalanmıştı. Fakat bombala-

nan binaları Çinliler alelacele, derme, t11 

çatına bir şekilde barınacak bir hale . \ 
koymuştu. Ateş kesilince Çinliler bi· 
naların mahzenlerinde gizlenerek hiç 
bir tehlikeye maruz olmadan bekliyor, 
Japon hücumu başlayınca bu mahzen· 
lerden çıkıp düşmana mukabeleye baş
lıyorlardı. 

tankların A.labetine uğra.nuştı. Bunlar 
piyadenin önUnde ilerlemek isterken 
piyadeden biraz ayrılmakla Çinlilerin 
eline düşüyordu. 

Bu itibarla, piyadeden a.yn bir i3 
göreıniyecekleri anlaşılmıştı. Netice i
tibarile Çinde yapılan sokak muhare· 
bclerinde, el bombası, silfilı ve mitral· 
y(ia'.den başka hiçbir harp 8.letinin iş 
göremiyeceği anlaşılmıştı. Mtlthiş bir 
atıcı olan Çin Mkerleri dinamit kul· 
lanmış ve böylelikle Japonlara büyük 
zayiat verdirmişti. Nihayet Japonlar 
Çin kurşunlarından konma.bilmek için 
demir miğfer giydiler. !çerisi çimen
tolanmış demir silindir kullandılar, fa 
kat el bombaları karşısında bu çare
ler de Japonları koruyamadı. Evlerin 
dam ve penceresinden, yan taraftan 
ateş eden Çinliler Japonların ilerle· 
mesine katiyen meydan vermiyordu. 
Şehri. sokak muharebeleri yaparak 
muhafazaya karar veren Çinliler du· 
varları betondan evlerin içini mahfuz 
kaleler haline getirip penceer önleri-

Sevimlilik Kraliçesi De 
Seçildi 

Japonlar, tank kullanmak istemi3ti. 
Çinliler bambo ağacı kUttikıerini tank· 
larm önüne yığarak ilerlemelerine ml· 
ni olmağa. çalışmışlar. ve ilerliyen 
tanklann içindekileri el bom.balarile 
öldUrerek bir gün içinde 8 tank za.p
tetmişlerdi. Zırhlı otomobiller de 

açılan "Saç gUzellıili ser· 
gisi., nde Liya Del Valez ismin.deki bu 
İspanyol kızı "Sevimlilik kraliçesi,, eıe.. 
çilmiıtir. Liyarun tam bir ı&aç ve çehre 
güzelliğine misal olacağında bütün ha· 
kem heyeti müttefiktir. 

• 

ne ikişer metre yükseklikte kadem çu· 
vallan dizdiler. Tabii birer kale hali· 
c:ıe getirilen bütün evlerin içinde Çin 
garnizonu yerleşti. Evlerin altından 

malu'.enler kazarak askerler arasında• 
ki irtibat temin edildi, bu suretle im
dat istiyen tarafl!:l derhal yardımına 
ko§uldu. Cephane gönderildi, erzak 
temin edildi. Fa.kat.. yalnız bir §eyin 
çaresi bulunamadı ki, o da yangın· 
dı ... 

12 gün süren Çin sokak muharebe· 
leriın.den sonra. Japonların a.klma. en 
son çare olarak, dar sokaklardan geri 
çekilip şehrin binalarını havadan tay
yarelerle atılacak iştial edici madde
lerle yakmak geldi. Bunu yaptılar ve 
Çinlileri ancak bu suretle şehirden u· 
zaklaştırabildiler. 

Çindeki sokak muharebelerlnde:ı. 

öğrenilen bir ders de şudur: Hücum 
eden taraf ancak bir metre bile ilerle
miş olsa, zaptettiği yeri derhal is· 
tihkAm haline koymalıdır. Bu suretle 

mukabil hücuma. hazırlanmııs olur. 
Aksi takdirde an! bir baskm neticesi, 
ancak 10 - 12 metre uzakta ola:ı d~
man, zaptedilen yeri geri alır ve bütün 
askerleri imha edebilir. 

Çinde cereyan eden sokak. muhare
belerinden öğrenilen bir şey daha var: 
Kö~ başlarına ve dörtyol ağızlarıı:ıa 
isabet eden binaların içine sığınarak. 
düşmatıla çarpışmak çok zarara mal 
olma.ktadır. Böyle binalarda düşmanı 
iki cepheden görüp ateş altına almak 

mümkiln olmakla beraber, düşmaı:ı da 
iki ceı?heden ateş ettiğine göre hedefe 
isabet hususunda muvaffak olmakta.· 
dır. Binaenaleyh köşe binalardaki 
müdafaa çok zayiata mal oluyor. 

Sokak muharebelerinde silB.hı daha 
zayıf olan Çinliler J aponlarm modem 
mitralyöz ve bombalarından kurtula
bilmek için gece hücumları yapmışlar
dır, geceleri göz gözü görmez zifiri 
karanlık içinde düşmana baskın yapan 
Çiı:ılilerin muvaffakıyeti, sokak mu • 
harebelerinde gece hücumlarının ehem 
mlyeti hakkında yeni bir usul ortaya 
kaymağa vesile olmuştur. 

Sokak muharebeleri, hiÇbir askerin 
~eçhulü değildir. Maamafih, modern 
sıla.blarla yapılan Çin - Japon sokak 
muharebelerinden alınacak bir çok 
dersler de vardır. 

S.A. 

Düşünceleri Okuqaiı . Makine 
- -

Yazan: Andre ıWoruva 
kumpanyanın laboratuvarlannda yapıl
mıştı. Bir sandık film ile iki tane ees 
aksettirici makineyi de bu emanetlere 
katmıştı. 

ister kendi namıma, ister benim ta
rafımdan seçilecek bir adam adına, 

psikoğraf acentesi müdürlüğünü kabul 
etmekliğimiz için altı ay mühlet veri
liyordu. Bu iş kararlaştıktan birkaç 
gün sonra da, Süzanla birlikte "Paris,, 
posta vapuruna binerek Amerikadan 
ayrıldık. Vatanımıza dönüşten, çocuk. 
larınuza kavuşacağımız.dan pek mem • 
nunduk. Fakat burada bulunduğumuz 
müddetçe, bizi çok efendice ağırlayan, 
hayatımızı sevilecek bir hale koymağa 
çalışan meslektaşlarımla talebemden 
ayrılmak, beni hayli heyecanlandırdı. 

En nihayet geç de olsa, "Vestmut,, 
tan hoşlanmağa başlayan Süzan bi
le, müt~c·sir olmu"tu. Vapı·r Spcnser. 
teri, Filipleri, Mak Personları ve daha 
birçok arkadaştan nhtımda brraka. 
rak uzakiaştrkcn, karmı, gözlerinden 
birkaç damla yaşr siliyordu ... 

Deniz yolculuğumuzdan hiç bahset· 
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miyeceğim. Çünkü bu, fırtına çalkan.. 
malarile güzel ha\alı günlerin 
zevki arasında nöbet değiştirme i
şinde anlatmağa değer birşey yok. 

Havrda "Havre,', kaynanam, kayna. 
tam, baldızlarımla bacanaklarnn, bizi 
karşrlamağa gelmişlerdi. Zaten biz de 
çocuklannuzı almak için "'Ruen,. e uğ. 
ramak mecburiyetinde idik. Hep bera
ber ''Fontonet., sokağına indik. 

Süzanla ben, psikoğraftan asla bah. 
setmemeği, bize tekili edilen işi onlara 
açmamağı aramızda kararlaştırmr§
tık. Fakat daha "B~ante,, ye bile var. 
madan karım dilini tutamadı ve kaş
larımı çatmama rağmen, akrabaları. 

'na ''Hikey,, in icadmr, ballandıra baL 
landtra anlatmağa koyuldu. Bu filetin 
insana hayret verici mükemmelliğin
den tutunuz, bana vukuıbulan teklife 
kadar herşeyi söyledi. 

Kaynatam Mösyö "Koven Lekö,, kı
zının anlatt:Iğı bu harikutıide hikllye
yi dehşetle dinledi, sonra: 

- Hele şu başımıza gelenlere ba
kın ... Harict ve maddt hayatımrzr zehir· 

Çeviren: H. S. O. 
lemekle kanmayan şu barbarlar, şim
di de insanlığın en eıon ve biricik 
sığmağını da "ilticagab,, zorlamak in. 
safsızlığından çekinmiyorlar ... dedi .. 
Fakat üzülmeyiniz, telaşa düşmeyiniz .• 
Muvaffak olamıyacaklar. ikiniz de bir 
§atlatan dolandırıcının kurbanı olmuş. 
sunuz ... Ben, bu dalavereleri pek iyi 
bilirim ... Memurluğum zamanında bun-
lann nicelerini gördüm... Nicelerile 
uğraştım .. "Haceri Mutlak,, ı, "İsiri 
azam,, t (*) "Pierre Philosophale,. 
yahut "hareketi daime,, makinesini 
ke~fettiklerini söyliyenlerin hepsi, ad1 
birer sahtek~r dolandınctdan başka 
şey değillerdir ... 

Kaynatamın bu menfi ukalalığx be
ni kızdırıyordu. Falrat düşünceleri o. 
kuyan makinenin kudretini benim 
kadar bilen, bunu tecrü'belerle öğre • 
nen Sfü:anm, benden yana çıkacağı 

yerde, kalleşçe baıbasınrn tarafına ge
çivermesi, beni daha çok sinirlendirdi. 

Amerikada iken, vatanıma dönece
ğim günleri, Fransrz topraklarına ka
vuşuşun, yurdumun ovalarmr, loı el-

Gaiata vapuru bir Yunan 
vapurunu batırdı 

!zınir, 3 (Telefonla) - Gece Y~ 
limanımıza gelen Türk şilepçilik §11: 
ketinin (Galata) vapuru cumartesı 
gecesi Midillinin iki mil a,çığmda Yu· 
nan tebaalı Pandeli kaptan idaresinde
ki altı tonluk kum yüklü motörüne 
çarpmış ve motörü bat~tır. Kap· 
tanla Sokra.ti ve Dimitri a.dla.rmda 
tayfalar (Galata) vapuru ta.rafından 
kurtarılmış, İzmire getirilmiştir. ölen 
yoktur. Kaza tahkikatına. müddeiumu· 
millkçe devam edilmektedir 4 

---·o 

Tiftik iplikçiliği 

Yunanistandan bir ürma memleketi. 
mizde tiftik ipliği yapılrp yapılmadrğı· 
ru sormuş, bu mallar üzerine iş yapmak 
isteğinde olduğunu bildirmiştir. 

Memleketimizde tiftik ipliği çok n· 
kiden Ankara ve civannda kıöylil ka. • 
dmlarmuz taraf mdan eğilirdi. Bunlar· 
dan da Ankara §alları ve kuşakları ya. 
ptlır.d.t. Sonradan bu it ge'V'§CUÜ1 ve hiç 
mesabesine inmittir. 

Merln09 fabrikaları en son techizatı 
havi olduğu halde tiftik ipliği ve men• 
sucatr yapmamaktadır. öğrenildiğine 
göre; ı:aman zaman bu şekilde talepler. 
olduğundan fabrikalar mUdürlüğil bu 
hususta icap eden tetkiklere girişm.it. 
tir. Bu iş için icap eden lbir llrnıım tez. 
gahlann Avrupadan rsmarlanmaeı dil· 
şünülmektedir. 

Halkevinde kurtuluş 
bayramı töreni 

Eminönü halkevinden: 
!stanbulun kurtuluşu yıld~nUm 

6-10-938 perşembe günü saat 20 de 
ev imizin Cağaloğluı:ıdaki salonunda a. • 
şağıdaki programla kutlanacaktır. B 
mutlu törene iştirak etmek istiy 
yurt~larm kartlarm.I her gün saa 
14 ten 18 e kadar ev bürosundan al 
maları rica olunur. 

PROGRAM: 

1 - ön söz: Ev başkamt AgA.lı Sll"" 
n Levent tarafından, 

2 - Söylev: Evimizin üyelerinden 
Müzeyyen Soyay tarafmdan, 

3 - Söylev: Evimiz üyelerinden Se· 
vim Leveı:ıt tarafmda.n. 

4 - Gösterit: Gösterit gu~ a:
matörleri tarafından. 

514 öğretmen 
(Baş tara.fi 4: UncU.deY 

Bakırköy 1 den Şükufe, Reşide, BakırköY. 
2 den Omer Faruk, Ycşilköyden Behlce, A
li, Bakırköy Vldos köyilnden Osman, Kü· 
çilkçekmeceden Mediha, Dııkırk~y Ma~ut 
bey köyünden Talip, Adalet, Bakırköy Çı· 
fıtburgazdan Tevhide, Bakırköy Avcılar 
kköyünden Tevfik, Baloya merkezden İs
mail, Necati, İkbal, Çınarcık mektebinden 
Naci Kadıköy 12 den Kdzıın, BeyoAJu 
17 d~n Adile, Şile Gökmasalı köyünde~ A~ 
J1 Haydar, birer derece terfi etmlşierdır. 

malıklarrnı arduvaz Çatılarıru, &ivri , ki 
çan kulelerini tekrar görmenin :zev • 
ni hazla düşünürdüm. K.aynata.ının hır
çın, huysuz sesi, içimin tadrru bozdu, 
neşemi kaçırdı. O ekşi ses; biteviye: 

- Düşünceleri okuyan makine otl?:• 
Düşilnceleri okuyan makine ınl? •. Dı.
ye tekrarlıyordu... Hadi canmı siz de .• 
Allaha şilkür, ben uzun .zamanlar mUs
tantiklilt etmiş bir adammı ve~ başın
da iken geçirdifun tecrilbeler, bana 
bunların ne mal oldulclannı öğretıni§· 
tir. 

Kaynatamm lbu ukalalıkları, öfkemi 
adamaktllı kabartmıştı. işte lbu 5inir 
nöbeti ıiçinde ilkönce psikoğrafr, ond:ı 
denemeğe and içtim ve ''Ruen,, in 
Sen Katerin yamacile köprüler arasın
da görüldüğü dakikada onun keyfini 
kaçırmağı kararlaştrrdım. 

ON BEŞINCI BöLOM 
MAXtME HEURTELOUP 

Biz, "Cean,, e vardığımız zaman, 
ders senesi, sonuna ermek ilzereydl. 

(Arkası var). 

(*) "timi Simya,, diye anılan eski 
kimyada bu "Haceri felsefi,, her türlü 
madeni istenilen bale getirecek hir 
harika sayılırdı. Kalayı gümüt. Wan 
altın yapacağına inanan zavallılar, o. 
nun uğrunda hem ömürlerini, ılıem a. 
kıD1nnr tüketmiılercli .•• 



Çek meselesinin 
hallinden sonra 

(Bqtanfı ı iacl ele) 

ttkamma mahallftlr. lngtltere llk 
etadır ki, Orta Avrupa hudutlannın 
m11ufuuı mecburt7eUnde kall1or. 

111retle lngllterenln Avrupa kıta· 
bir ordu bulundurmuı 'H 

lannı artırması icap eder. 
B. Oooper'dea 10nra B. Çember

IÖS alarak demtıttr kl: 
Jllalb aalafmuuU !zabta ..,..... 

WdlM fQ lld VMaJI hatırlatmak U. 

Bundan I01lra B. ÇemberlaJD Al· 
aup tarafından Godeaberscl• tek· 

eclllen tartlarla llUDlb anlqmuı 
.arumd&kfl farkı anlatuak demlttlr . • 

Go4eabelıs mllbtuMI e sin mlh-
&abdl& ed•lm•t idi. Hilalla aaı... 

....... iM Fraum - lngilia teklif· 
~ ... dönllmlt ve 1fpliD dön cSM· 

meısull7etl Ye entenu1onal 
lıll' konııol altında 7apılmuıaa ka

y...-•fdr. Yeni Çek09lovak7a
_.. MbeblJet yeıilmeden vaki olacak 
,.... taanaa karfı dön devlet tara-
4'11111• mllfteı'ek pnau.t Oeko91o

~" --.-c•,a,., Gode9bers mahtıl'Mlllda 

111 ııtt tM1t1me1ea blJı karplık tetkll 
~. Kesa maltmdu ki. Al
_,. .... ltalp Macar Ye Leb ekal• 
Jlıe&lerl meMleleftnln de baWDdea 
..,. (Jelro9lovak7a11 pnad ........ 

teüMt erlemlflerdlr. 
BaJdld mavaff&1u1et. dön h8,0 

llnl• mlm..Werlnla Ül8&D feda e
.,,... •• mahal kalmad•• o qıı.lk 

_. bir ameU7a&1 1apmak çareai· 

• llalmat olma1arındadır. &ledeDl· 
Je&e Uba7e& Yerecek bir feJ&k.et.&a Ö
.... pçil•lfdr. 

Baab ve db de B. Bltler tçla 98'" 
.e.ı. .07leadl. .Fakat mrı&., A· 

Blt.letla b&rqa r•ı>UP ba blso 
..... -•tmanı•••dlr. 

B. Jl..Ua1'1da tefriki meua.I de 
brda deler· Bitin dlln7a lt.aııu 
lllklmetbda nUIDI takdir ve taalm· 
.. pdedebllll'. B. Daladl111llo ..... 
1111 • .,.... olmaftur, Oeurett, me
~ mtldrlk halunma.ı Ye 

nı,et.a p•wekerolerbı llorlemelll· .. .,.,t.....-~. 
!Şundan 110nr& 8. Çemberla111, A· 

.. rlka Ye domln1onlara kartı mln
mttarlıtuu ltadl e7lemıot1r. 

lltlıılhte lmr uan lnıtllı • Al· 
•• dekleru10 uoa sellııce B. Çem· 
hrl&7• eaolmle demlottr ki: 

Dalma ATrupa için çahotım. Cok· 
iaaberl la&Y&J'I 1ehtrıe1m ba buaa· 
aeU isale tctn caıııtım . Çekoeloval( 

uelHI bu meaelelertn aonwıcuau 

W "1Jd ea tebUkellal leli. 
Boa laallettlkten eoara ptıfma 

w temlsleme toluada J'enl bir adım 
·~uırı.. 

B. Cooper, cuma dnQ B. HIUerle 
'talttıtım mUllkata ıearet etti. Ba 
mll&katna aeden ten kide lbık oJ. 
aatuau aalamı1orum. Hiç bir pakt 
laasa etmedim, biç bir taahhütte de 
IHllaamadım. Glıll bir anlatma mev
aabah18 dettldlr. MW&katımıı biç 
~llltenln ale7blne olma9ıttır. 
Bdl mtarafımdan istenen bu mil· 

Jltattn hedefi, Bitlerle 7aptıflm 
l&W temuı dertnleotlrmektl. Bu· 
ıau modern dlplomaalde bud olda
'1anu ıannedl7orum. Bllbaua mllfte
ftk noktalar mncut olup olam11aca-
... tublt lota da.tane Ye fakat hiç 
lllr taallhlldll matuammın olma1an 
..... seratme ppılmlftır. Son haf. 

lana b&dl1elert bize devamlı bir 
banta 1ertncle oturarak Ye ne mu
~ o otnn diyerek ~rlflleme-

duracatım umıedemes. bısllt.n
nln ıllAhııılanmuı blr taraflı ola
mu, bu tedricen ve btıttın memleket
ler tarafından 7apılmalldır. 

Çemberlqll, 11611ertnl, lqllten • 
Din ılllhaıalanmuı meleleılne te • 
maa etmek Ye mtlleUer arumda ıtll 
tefehhUmlert bertaraf etmek için 1e
nl tmkl.nlar gördl1iUnll ve mevafakat 
etmek latedillnl 10yl17ere kbltirmlt
tlr. 

llıtt harlclJ'8 nazın Bden de IÖI a
larak ıallı lota kaamılan aetlc&den 
memnunl7etlııt bllcllrmlt H demıettr 

ki: 
"Şimdi gerek politika .-e gerek fi· 

kir ltibart1l• demokruller, dlter 
lltlkbıet .. klllert1l• ldare edllen mll 
leUer kadar azimli dananmalıclıJıı. 

lar." 
B. lDden 8ll:hlanmanm pbaklqtı· 

nlmuı Ye ı•mukaTemet e4lııls Y• 
devlrlıılı" llltemlne Dlb97et nrllm• 
il Ulumunu k&J'dettlktea IOIU'&, .O.. 
lertnl tehlikeler ıoın rubun lhruı 

ve mlW blrlllin b&f&rılmuına im· 
klo verecek olan bir dıt polltlkaaıa 
tatbiki lle lıale edllebllecettnl 96Jll· 
7erek bttlrmiftlr. 

Prat, ı (A.A) -Çeta.loYabanın 
al7aaet, mm ve .Uzel ıanatlar &le
mine memup mtımtaı f&hıl7etler 

l'ra111& ve lnstlterenla .. lhanetlnl" 
proteato lota ba memlekeUerdea &1-
mıt oldaklan Dlfan Ye mad&17aları 

lade1e karar Hrmltlercllr. 

Prat, 1 (A.A.) - Bllttln Çekoelo
T&k matbuata dOrt bllJtlk devletin 
kDçUcllk bir mlJlet tızerlnde 7apmlf 
oldukları taz7lkl nefertle kartılamak 
tadır. Gueteler lnglltere ve J'raua
nın Mllnlb toaferauaııa lıtlr&k ed .. 
rek faşist clevletlerle blrleşmlt ol· 
malarıoı tlddetle takbih edl1orlar. 
Bu infial bilhassa mütecavize il.artı 

Çekoslovakra ile mlltteflk bulunu 
l'ranaara kart tezabnr etmektdelr. 

fnatlt• Kahlae81a4e Bahraa 
lJ'kacak mıT 

Londra. a CA.A.) -Dan,. Matt ıa. 
seteıı. Lord Runclmanın babr17e na
ıırlrtına ta7ln edtlmeal lhtlmallnden 
bahledllmektdetr. Kabine bahraıu
nın centııemesl muhtemel dellldlr~ 
Bati bahrt1e nazırı Coopere mtıaa
harette buluomut olan DUırlal'IJl da 
Çekoslovak7anın garantisi huauıun
da baoveklle iltihak etUklerl blldlrtl
mektedlr Bıaaen ba,veklJ mllll mU
dafaa nazırlarına katlyen dokunmak 
lıtememektedlr. Avrupada devam
lı antant huıl oluDC&7& kadar lqil
terenlll 811Ahlanm8llDI a)"DI hııla J'l
rUtmele umetmJt bulunmaktadır. 

Oet ~· DlllflıGI' .. , 

Prat. 1 (.A.A.) - Çeta.IOTak htl
k6metlade 7enlden tadlllt 7apılma-
11 beklenmektedir. Gazetelerin ba 
haıusta Yerdikleri maltmatt& ıara
hat 1ottar. Anlqddıtına &Gre n· 
reti umamlyede her .. Jdea enel 
ldareJI, lktıladl7at1 Ye otda111 tem· 
•11 eden tekııtkçllerln lttlraklJle blr 
it n banket tablneılnln tetklll ar
ıu edilmektedir. Kabtnere l11ul 
partiler mllme11111lertnln de ıtrmeal 

istenmekte lae de bunlanu 1enl a • 
daaılar olmuı oarttır. 

Diler cihetten her partinin bir tek 
murahhuı olQlUJ arsa edilmektedir. 
Bu ıuretle meaall7etler mnteıanyea 

1 
taksim edilmiş ve kabine blr mllll 
birlik kablneil mahlyeU almq ola· 
caktır. Muhtelif partilerin muvafa
kaU alınarak katollk parU8l eefl 
MOD1en1Dr Sramek ile bu huıuıta 

mtızakereler cere1aa etmektedir. Slo 
Yatraaa bulunan Bodsa SlOYak - Po-1 

ptılletlertyle alhal bir anlapıa vtıcu. 
da set1rml1e oalltmaktadır. 

ll'acul8tum Tllılf'.ı .. 
Prat. • (A.A.) - Sal&blJettar ..... 

Ankara. 3 (Telefonla) - Bu 118111 

bö1p anat ve lnpat u.ta okullarma 
b.bu1 edilmler tmblt olWlllWI ve vl· 
llJetı.re tılbUI edllmlltü'. 

tmtillada bDDa•ar: 
lstanbu1dan Osman Onarlı, Cemal 

Yancı, Necdet Kılıcı, Recep Temt•u, 
MıhJllm YJtama, KeUh Ar, Ali uıu-

oellk. 
İlmlnleD: Sl!ırl Blnıt, llD8eyfn O&· 

ferler, CeW Kocaz. Btlleyln Apa.t, Keo 
mal, laklr CAikıctal. Sallh 0.-. o.
mu 8eyla. 0mer Y&ulen, Kemal Pi· 
nar, AbdWvahlt. 

Anbradan: lsmaD B'llbalm11, Ce
mal Andaç, l'ethl EngUr. lbrabJm Ko
camer. Recep ~p. BUamettln Dr 
mtnoy, AU TqmdJ. Ntıshet Alpu. 
lan. Galip Tamer, P'eyzt ôzmC'!lo L6t
ftl Nalmıcı. AU O.Semir. Bllaııll Ar 
lan, Ahmet Gtıneeen. BUeeytn tıgu. 
Salt 0-.. 8ldık Vayn.1, irfan 
Tekbya. !bn.hfm BUJblll, KAmn At
.,.,, Buan Salgtr. Ruhi K&al. Nlcl 
fpeven, Kehmet Belorla, Xemal ler
betgl, 

Sumnmdan: AbduDah SenncD. Bak 
la lbcul, CeW Karaot1an. Yapr A.· 
lıl-

Adeoadan ve Seybandaıı: llehmet 
Çellkkol. 

A)'dmdaJı: Kemal Erel, Klzım 06-
raydm. Mehmet Ofu&. K&mll Atqar. 

Balıkeeirden: Faik Berkttıre, Malı· 
mut Erkaya, SOleyman MWdUr, Mur 
tafa Eteoflu, Hakkı San, lamatı 00· 
len, Ahmet Tutalar. Avni Yoldaf. Meh 
met Yamanuz. Arif Bican. Hilmi Er
tem, Nihat Balkanlı, Şeref Umul, Ah· 
met o.bunala, Mehmet Gelincik, Bu
rl Derelloflu, Nuri Devrier, Kemal 
FA>rlu, tlyaa Onltı, Bllml A,dl:ıClk, 

lllkll8hlrden: Behlo Afca. TnfDr 
llvrlbya, BU..,m önder. Sadık Ur 
elkict. lluı.affer Puarkaya. 

İ8partadan: Nml aJmert. lleJamt 
Akbq, Muatafa Varlıer, Ahmet Ak
bq, Bllleyin Çırak. Ahmet Cancu. 

mi Çek mahaftll, ÇekoelOTakJaclakl 
Macar •kalU7eU m ... ı..t hakkında 
netretml't oldflh W teblllde .._. 
le tö1le demektedir. 

,.Macar bUktmeti, Çetoelo•at htl· 
ttmetlnln ÇekoeloYakJadaki llac&J'le 
lara Cet Almanlart1ıe J'&pllan mlls&
kereler •nuıada taıılfm edllmlt o
lan ekllll1eUere alt etatQde mtıderlo 
ıaatukan bahoedllcltttn• dair temi· 
ut almıttır. Macar btlktmetl, baaa 
k&QU.t etmemlt n Çeka.lo•atJacla
kl Macarların tıptı Almanlar stbl 
kea41 mukadderaUannı t&JID etmek 
hakkına malik olmalannı lıtemlftlr. 

DOrt devlet Manlhte ltUhu etml• 
oldutlan mukarrerat 11ruında ç.. 
ka.lOT&kJ'adaki llacarlann bu talep. 
lertnl kabul etmltler ve &Tul amu
da 1a11ı11 •berlJ'etl Alman olaa mtD• 
takalan detti, •beriretl PolC1117al1 
olan mıntakalan da kendi mutadde
ratlannı tartıı buauaunda aerbeet bı· 
rnkmak mecburl7etinde kalmııla.r
dır. 

B1a ftll,.ı brtmm4a Çeloelanlı: 
lltllı6metl, bir mlllettn tacll ma
kadderatım eerbeetfe keadlllllba ta
Jla etm..a hakkının tatbtld bunnn· 
da anlatmak lateyen Macar hllk6me
Unln ba temenıılalnl reddedemes. 

Kuatata Qtrw, JltlleJmao o.ı..a, 
Ali YalpklJ&, Befik Girim', llmla 
Oa'ct. 
~ ...... u.ı.. llehnwt 

ToJanan. Kamil ~ Kula Kal • 
lukçu, ŞWD'll Yanardal, 1brahlm Ka· 
Jdblall, Kadir Yafll', 8lkrtl Glnllol 
Jll1ll. Kanal TUztlll. Nul 0.0,. llbl 
O.km•n. 
~:llalmma Olrec. 

BUaeyin 0.Z., StUeyman Gtlmel. Ah· 
met Çetln, Zllbeyr Yılmu. laet Ak· 
sa1aa., Arif Ergan. tnvl K&er, Ethem 
Davran, Ahmet AkJol, Vahap Bü&· 
oflu. lbn.bJm Akay. 

Çanı~aleden: Recep Serim. Nulf 
Algı. Bayram Dolu. Reeep Garba. 
Kırklarellden: lleltmet 01911", IOkr1I 
Gemlcfol'u. 

Eocaelfden: Kehmet Olbek, SaJlbat 
tin AkJı1clJa, Ruhi Erw-, !Jmn 
Tekfn. Necati ErbmJer, 
Eızwamda: Şeref OllmJ', IJk

nm Eletoln, Nurettb Y&J'lk, Ali Tel
tfl, llaJdar Toplüan, İ1ftJalm TUr
han. 

Onludan: IHnlllt mna. !lnlaba 
Kaya. BUmtl AJdan. ı.mau QAvlm. 
Ahmet KJrıca. Cihat 8ew, Klmll Ça• 
kir. Ke!uut Jl:rbat, Mllltafa 8an1w1, 

lçelden: OaD1 Bilir, rtknt TunaeU. 
Necip Aral, Şllkri1 Bllnllrer, Bum 
Cotkwı, StUe,yman Tonpg. Kmtata 
Mete. 

Klltalı)'ldan: Halit Alpulu. Jlı,. 
aan ÔllcaD. Abdullah Sallı, B&Jl'llD 
Yılmu, Ahmet Yamk, Kemal Ural, 
Nurettin Seçp1. 

Bunadan: Cemal ~ Ah
met a.ı. Perbat Ostark. 
Rl-'rıı :Mmtafa Ancı. Jln•"""'I' 

AlJıın, Mw Dal. İbnJılm AbDJ, 
Nebmet Berk. 

'J'nJwondan: Kemal lual, 
BOeclktm: Rauf Doinm. N1INttla 

DemJıcan. Nfbat Topgu. K...a Doj-
ruer. 

Bul•ar krabnın tahta 
ç yıl dinimi 
Sofya. 3 (A.A.) - Kral Bortmn tabe 

t& cslrmıP'm 20 inci 111d&ıGmtl me
"'Mbetile bugtb rtllbe ID&Dftr& •• 

bumda b1r pçit ....ı JaP•mıttır • 
Merulmde kral " ao..t ... u. ıu
llmeııto " htıkamet ualan ham ... 
lmmuatJardır. 

Blfvetll u.Ja ordu n..,.,.1DID11llt

tarhk nlpnal olarak elmut.an '* 
yıldız Wrdtm etmlftlr. KnJ, BuJpr 
ordUIUllun bu hediyemm lftlbar w p 
rarJa tqJyaoatmı ~. 

Aakerl pçltten 80llr& kral lwblJ9 
mektebi mamıJanna ph"'tnamelerl 
Dl vwmfttJr. 

ŞehrlmllAlekl iyin 

Bulgar kralı llajeete BortllD tüt& 
~Jnemm :rtrmlncl yıld&lOmll dolayı-
itle. ..................... .... 
klllln'411 dlld bir 1J1a ,.,.._.., • 
tam tl*1 aaat 11 de .. ,._... & 
~ 'feblııMlül ........ 
blnUmda Ba!pr kolnnt•ın tebrlJıı.. 
riDl kabul ., ••• 

Bu huauaa mllteaWt ol&D mtıuun- ------------
ler huuat bir Çek - Macar toma.,o
aaaa teY41 ecUlecek n b11 komtqoa 
pet 1akıa4a melalalae bqbJ'aoak. 
tar. 
Almaa A81rerlel ffPJ Amell,..Sllde 

Berlln, 1 ( A.A.) - Alman lltlhba
rat btlron General Von Rellienaa 
kumanduındakl Alman tıtalanam 
aaat 8 de Çekoelovat hududuna At 
mmtakuıaın tefll:U etUtı burunun I· 
ki tarafından, Selb ile llartYeakrr
hen aruından seotllllertnl blldtr
mette41r. Bu kıtalar 1 numaralı 
mıntaka11 legal edeceklerdir. 
tnctıteN Oeım.lovakra,. ı.uıa..ıa Bal_..,.. 

Londra. 1 (A.Al - B. Çember1&JD 
AYam Kamaruındald beJUatrnda 
lnctıts bUll:tmetlaln Çeka.lcnak1a I· 
oha ao milyon lnstll• Uraht bir ı.tlk· 
ras teklif etmek lstedlltnl n derhal 
1 O ml!yon &T&DI Yerecellnl b1141r
mlftlr. 

Hltler 
(.......,.1 ...... ) 

cevap ftNl'ek aca.aıe tanJarı llJle • 
mittir• 

-aucaa ... en1nc1n1a .nı ma,. 
Almanm awlnddlr. BGtOn mGcadelem 
11111amda ,,,,.,_ 11111 AYUltulya " Do. 
hemyadaJd OD milyon A1maDı AJmaa,. 

yaya baflamaktı. BUCUD ba. haldJrat 
olmuf bulmnayor ... 

Bundan eoma HeaJa,.. lls alarak 
bu tthrlıı bildin lmrtulac:alı haklmula 
Kral Lal &n,era tarafmdaa wırlleD 

llSda .ıa - eoara ,.nne ıelmlt oı
dutumı b)'detmlttır. 

Hatlclyede 
Aabra. I ('l'eJefcmJa) - Parll llon-

801Gllalaa ....... t....a Okdq. 

Tahran ..... IGbcl llltlpltllne 
Hamit ..... ta.Jln ., .. ,... 

(......,., ...... , 
...................... ebe-......... ,....,.~ lak.,....,.... 
.. dlfa - anı taplnn ..... 
~-- ...... ~ ....... .. .............. ..,. __ 
...... ~ile ...... ... 
....... _ .. tte!r ...... &ehll-ke.a.,.......... '* .,..., .. 
.... ,... ile ... ,. ........ ,. 

•ata•- '* a.,ecur. RJtektw koa 
f?MM kuuau ffldlben llODN ı.. 

- ~- blltmelaae blJı 
mahlreme U.. alba delil· IA4ece '* 
mataYWI& ._. .. beJetbda kanıl 
pbl &eblll ...... 

Bil' de bllfen- lranl'm4a ltl
detler ..... ile Leb.11 •• Macar 
........... , olu lllUWlan t.etrtk 
... .. ...... .... lknn411'1 

.......................... lnrü.w 

...... ..,. _., ....ılDda ......... ................................ 

............ tıebu _... • ._ ....................... 
Man•bk•f-----~ 

lult.I ..... a.t.ıer 41kıat.6Jolqtl .,..... 

.......... ıte •ke& eedlf•I ...... 

*· .............. lh ..., ..... 
ma ~ mebek"ak bir 61amctea 
bnulmall lçla ..... ,... ....... 
eaıı..a kal•a,n IU ......_ a.ertacle 
,...... ......,... Mue&ebWrl&. 

A..,.lr .... da baUr1amak leap • 
der ld ...... fnll .. Ade R111 YMR9-

•ole• ..,.... IU YUile &0ndt ............................. 
...... ptbUdlll &alUllıde dDn ,. 
................. b91'tıenfta .... 
.,....... 4IMlew ...... tılli ... ıekn-,... ............. ~ 
ldlDMtlllllaed9-• 

ASDI 118 

Amerlkadakl Nazi 
reisi 
<••ı...,.ıw•> 

....,.. .... ~ kalı-

... - 11 ı ...... IUratle _lrl.,. 
mum taftlre etmltlenUr. Kün. pcr 
Uaderill hlma,.t altında w halkm: 
"'lldlbllll .. ..S.lln arumıl& ••.-. 
tir. 

Klllmt ,.ıwa. 9"91. bm Amerl
bb .W ...,._....,.. ,.ı,,_ 
... .. • 1111:11& ....... t1111ılılıl .. 
.......... _ --mini o1Bn4tar. 

........ Ml411C11 Sk1s Gudeade 
lllllJil' JlarlQ olmak ime u1m Almua 
oJaD oa bin Amerlb]l:ım lfth'akile .,.. ,.... •. 
Mektep kitapları satışa 

çıkb 
Ankara. 8 (A.A.) - KUltlr BMD

lılmdaa: 
Tllrqe ı.tmlerle JUllUl c!eMt 

kitaplara basla ,.,tumuua her .,. 
'fll'C ......... Jr.aml1"""1' Olta ft 
1111 ......... llltap o1uü ,.ı-
- lla ~ olaibdacaktlr ... Jd. 
taplan lla'all .adlarda ontulacü· 
laft ~ ... rlDcl• ftısUUIJla 



Muhammen bedeli 24905 llra. ola.n 41080 kg. muhtelif cins çelik ile 800 &· 

det bandaj çene torna kalemi 19-'.12-1938 pa.zartesl gilnU saa.t HS.30 da ka· 
pa.b zarf usulU lle Ankara.da lda.re bi:ıa sm.da. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1867.88 liralık muvakkat teminat ile kanunu::ı 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
relsliğine vermeleri lhımdır. 

Şart:ıameler paraı:uz olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Usellilm ve sevk şefliğinden dağıtılmak tadır. (7135) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonundan: 

1 - .A§ağıda cins ve miktan tahmin bedeli ve ilk teminat mlkta.rı yazılı 
OD çe§ft harp techizat e§yasına toptan ve her çegfde ayrı ayrı en uc~ fiat 
teklif edene ihale edilmek kaydilc k:ıpalı zarf usulü ile eksiltmeye konulm~ 
tur Eksiltmesi 10-10-938 pazartesi gllnU saat (10) da komisyonda yapıla. 
caktlr. 

2 - Buna ait p.rtn&meler komisyon dan parasız olarak alınabilir. MU.. 
hUrJU örnekleri komisyondadır. 

8 - Eksiltmesine girmek isteyenle rln almak istedikleri çeşide ait hır.ala.. 
nnda gösterilen ilk teminat vezne mak bu.ıu veya banka mektubu ve eartna • 
illede yazılı diğer belgeleri muhtevi teklif mektuplarmı belli gün saat do • 
ku.r.a. kadar komisyona vermtg olmaları. (3876) (6737) 

Mikdan Cinai nt teminat 
Lira ku. 
241 50 

tahmin bedeli tutan 

600 Altı kütUkUl paluka 
takımı 

lira ku. lira lru. 
l5 50 3300 00 

8100 
950 
150 
900 

,, ,, omuz kaYifl 
•• .. bel •• .. ., sUngül. u 

302 25 
85 50 
5 62 

1 30 
1 20 

50 
1 20 

4030 00 
1140 00 

75 00 
1080 00 
9000 00 
1400 00 
1650 00 

2000 
1000 
1000 
1000 
6200 

'OçlU bir kiltUk 
Nevresim paluka takımı 

,. ,, bel kayışı 
.. omuz kayışı 

81 00 
675 00 
105 00 
123 75 

" ro 
1 40 
1 65 

.. sUngUIUğü 
TUtek kayııı 

26 25 
255 75 

o 35 
o 55 

350 00 
3410 00 

Yekfln 190~ 62 25435 00 

P• r. T. Levazım MftdUrJOğDnden: 
l - idare ihtiyacı tçln yetmli ee kiz bin (78.000) adet tki numaralı fin. 

can kapalı zarfla eksiltmeye çıkanım ıotır. 

2 - Muhammen bedeli 19.500, muvakkat teminatı 1462.5 lira olup ek· 
sUtmesi ~~ te§Tlnievveı 938 Ç&r§aDlba günU saat 15 te Ankarada P. T. T. 
umum mUoUrlUk bino.smdakl aatmalm a komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 1steklller muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu. 
n! ''esaikl muhtevi knpah zarflarını o gUn saat U e kadar mezkQr komtsyo. 
ııa vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P.T.T. levazrm, İstanbul Beyoflunda P. T. T. 
ayniyat eube mildilrlUklerinden parasız verilecektir. (3386) (5943) 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

6 ıncı keıide: 11 .Jirinciteşrin 938 dedir 

Büyük ixramiye 200.000 liradır. 
Bundan ba~ka: 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, 10.000 liralık ikra

miyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

( Yeni /\ eşrigaı ) 

inkılabımızda Posta Ve 
Telgrafçılık 

· Arkadaşımız A. Baha Gökoğlunun 
dört senedenberi etraflı bir tetkik ile 
çıkarmakta olduğu ''lnkılibımız.ıda 
posta ve telgrafçılık,, adındaki tetkik 
eseri:ıin dördüncü fasikülil inti1ıar et-

nıiııtir· 
Çok faydnlı ve meraklı mllnderecatı 

ihtiva eden bu eseri okuyucularımıza 

tavsiye ederia. 

Ressaın F eyhman 
Tablolarını Bitirdi 

Gazia.ntep, (Hususi) - Memleketi· 
!lliule milli ve mahalU mevzular ~
rinde etut yapmak üzere C: H. Partısi 
genel sekreterliğinin arzusıle eehrlmi· 
ze geldiğini bildirdiğim Ba~ Feyha
nıan Duran burada.ki etUtlerıni ve me· 
saisinı bitirerek lsta::ıbula hareket et· 
mlştır. 

Askeri Fabrikalar 
ilan lan 

1320 lira muhammen bedel ile 600 
metre çekme demir boru "3 parmak 

kutru dahllisinde" ve bu borulara 
mahsua 120 adet fU8D.§ ll-l0-938 

· salı günU saat 14 de Salıpuannda aa. 
keri fabrikalar yollamasındakf satm 

alma komisyonunda eksiltmeye konu. 

lacaktır. lsteklflerin 99 Jlra muvak. 

kat teminatı her hangi bir malmUdUr. 
IUğüne yabrarak makbuzlle beraber 
2490 numaralı kanunun emrettiği ve
salkle beraber mezktlr gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. (6786} 

ını 
TURAN TlYATnosu 

Halk sanatklln Nnşlt, 
Okuyucu Semiha, Mi-

şel varyetesi blrlikle
nu gece (Boba katili) 

Komedi 3 perde 
DANS, SOi.O, DÜET .. Üstat şehrimiroe 25 giln kadar kal· 

ınıo ve on tablo yapmıştır. Bu tablo. .--------
lnrdan bilhassa portrelerde çok mu· A A 
Vaffak olmuştur. -~ ~ ~ 

Gaziantep müdafaasındaki çete kı · Y"\' ~ 
Yafetile yapılmı§ olan Nalbant Hasan '1~ ~~~ 
Cavuşun portresi çok güzel olınuştur. 
kıtep kalesi fonile hakiki bir kahr~· jl/j 
ll'la.:ı tipi olan bu portre Gaziantep ınli· ı W 
da:faa.srnı hakkile sembolizc eden bir 
etler Olınustur. 

HALK OPERETİ 

Oeyoıtlunda Halk O

pereti tiyatrosunda 

mskl CoAloyan> tem
ı.lllerlne başlıyor. İlk 

e$cr Mahmut Yesari 

n Seyfettin Asahndır 

1.stanbul ~omutaplığı . 
. Satınalma Komisyonu ilanl.Srr 

Motörlü vasrtalarm tamir:f. içb ıu· 
zumu olan 78 çeşit motö:r malz.emesl 
satm alma.ca.ğmda.n pazarlığı 15 Btrln
citeşrin 938 çarşamba gUnU saat 10 da 
Fmdıklrda komutanlık satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. lsteklilerl· 
nln belli gilıı ve saatte komisyona gel· 
meler:I. (7124) 

• • • 
Pangaltı Harbiyede tesis edlleoek 

ordu evinin toşa.sı için lUzuınu olan 25 
çeşit yapı malzemesi satm almacağm· 
dan pazarlığı 15 teşrlnlevvel 938 çaı

e&mba gilnU saat 10,30 da Fındıklıda 
komutanlık satıı:ı alma komisyonunda 
yapılacaktır. lsteklile.rbin belli gUn ve 
saatte gelınelcri. (7125) 

• • • 
İstanbul komutanlığı garnizonunda 

bulunan kıtaat eratı içiı:ı §B.rtnamesin· 
deki evsafı dahillnde 1500 liralık plllv 
lık ve 500 Uralık çorbalık plrlnç komu· 
tanlık amharma teslim edilmek sure
tile sa.tm almacaktır. 

Bu evsafta pirinç bulunmadığı tak
dirde taliplerlo beraberlerinde getıre· 
cekleri nllmunelerden a!nıncaktır. Pa· 
zarlığı 7 birfnciteşfn 938 cuma gUnU 
aaa.t 14 de Fındıklıda komutanlık satın 
alma kom.Jsyo=ıunda yapıla.caktır. ls
teklllerinin belll gUn ve saatte komis
yona gelmeleri. (7126) 

• • • 
İstanbul komutanlığına bağlı bir 

ilkler için 10000 kilo nohut satın alma 
cağından pazarlığı 1 teşrinievvel 938 
cuma gUntı saat 14,30 da Fındıklıda 
komutanlık satm alına komisyo=ıunda 
yapılacaktır. lsteklilerinin belli gl1n 
ve saatte komlııyona gelmeleri. (7127) 

••• 
İ8tanbul knmutanhğma bağlı bfr

Ukler için 1000 liralık bulgur oartı:ı.a· 
meefne bağlı evsaf dahilin.de sntm a· 
lmacağmda.n pu.arlığt 1 teşrinievvel 
938 cuma gtınü saat 15 de Fmdıklıda 
komut.acılık satın l\lına komfs10nunda 
yapılacaktır ' tekUJerinln belli gUn 
ve saatte kc yona gelmeleri. (7128) 

• • • 
İArtanbul komutanııhıa bağlı bir

likler için 8300 soba ban.mu, 350 sobe. 
tahtası 350 tane alaturka soba boru· 
su dirseği ile 350 ta.je kırma yerli so· 
ba dirseği p.rtnamesine bağlı evsafı 
dahilinde satın almacağnıdan pazarlr 
ğı 10 teşrinievvel pazarte3i günU sa
at 10 da Fodıklrda komutanlık satm 
alma. komisyonunda yapılacnkbr. İs· 
teklilerinin belli gUn ve sruıtte komisyo 
na gelmeleri. (7130) 

• • • 
lstanbul komutanlığına bağlı bır. 

Ukler ha.yvanatı için 5000 liralık yu· 
lnf şartnamesine bağlı evsafı dahilin
de satm alınacağından pazarlığı 14 
teşrinievvel 938 cuma günü saat U de 
P'l!ıdıklıda komutanlık sa.tın alma ko
m1syC91unda yapılacaktır. İsteklileri· 
nin belli gün ve saatte komisyona gel· 
meleri. (7131) 

• • • 
lstaııbul komutanlığı bJrlikterfndeki 

hayva...,at için 63100 kilo sama.n §art· 

namesine bağlı evsafı dahilinde satm 
almacağından pazarlığı 14 te§riniev
vel 938 cuma gUnU saat 14,30 da Fc
dıklrda komutanlık ıatm alma komis
yonunda yaptlacaktrr. İsteklilerinin 
belli gUn ve saatte komisyona gelme
leri. {7132) . 

••• 
f.staı:ıbul komutanlığı birliklerinde

ki hayvanat için 70000 kilo kuru ot 
§artnamesine bnğlı evsaf dahilinde sa· 
tın alınacağından pazarlığı 14 teşri:ıi· 
evvel 938 cumn gilnü saat 15 te Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyo
nu:ıda yapılacaktır. İsteklilerinin bel· 
lJ gUn ve saatte komisyona gelmeleri 
(7133) 

• • • 
İstanbul komutanlığı birliklerindeki 

hayvanat için 77000 kilo kuru ot §art· 
namesl!le bağlı evsafı dahilinde satın 
alma.cağından pazarlığı 14 teşrinievvel 
938 cuma gUU saat 15,30 da Fındıklıda 
komutanlık satın alma. komisyonu:ıda 
yapılacaktır. lstekUlerlnln belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. (7134) 

1 - KURUN 4 TEŞRiNiEVVEL 1938 
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Muhammen be. 
Cinsi Mikta.n Beheri tutan Muvakkat te. Eksiltmenin 

L. K. L. K. L.K eckli saati 
Masa 7 adet 264.-
Sıra 14 adet 
Elbise dolabı 10 adet 807.50 42.86 Pazarlık 14 

571.50 
Su tesisatı malze- 12 kalem 800 60. 00 Açık eksilt· 
mesl me 15 
Sandık raptiyesl 600 kilo 1.15 690,_ 51.75 Açık eksilt· 

750.000 adet me 16 
1 - Numune resim ve §8.rt;nam elcrl mucibince satm alınacak yukarda 

cins ve miktarı yazıb 5 kalem muhte Uf malzeme hizalarmda yıı.zılı usullerle 
eksiltmeye konulmU§tur. 

Il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril· 
mi§tir. 

m - Eksiltme 6-10-938 tarihine rastlryan perşembe gUnU yukarda 
yazılı saatlerde Kabata§ta levazım ve milbayaat' §Ubcsindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şnrtnameler her gUn pa.nunz olarak ~zll geçen. aubeden alınabile
ceği gibi resim ve nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yUzde 7,5 gU· 
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri iUiıı olunur. (6682) 

Muhammen Be. 
Beheri 'l\ıtan 

Muvaldtat Eksllt
teminatı me sa.ati 

Bez "Karta.bil için 
Meşicı ,, 
Pirinç köşe 
"Kartabll için,, 

n 

1000 metre 
1600 ayak 
3200 adet 

L.K.B. L. K. 
-.40- 400-
-.37.50 600.-
-.10.- 320.-

L.K. 
40.-
45.-
24.-

14.-
14.SO 
15.-

I - Nllmunelert muclblııce atm alınacak yukarda. cins ve miktarı yazılı 
3 kalem kartabll malzemesi ayrı ayn açık eksiltmeye kocımU§tur· 

II - Muhammen bedelle.rile muvakkat teminatları htzalarmda gösteril· 
miştir. 

m - Ekslltme 19-10-938 tarihi ne rastııyan çnl'§amba gUnU hiza.lamı· 
da yazılı saatlerde Kaba.ta§ta. levazım ve mubayaat eubesindekl alnn komiS' 
yonu:ıda yapılacaktır. 

lV - Nümuneler her gUn s&U geçen r;ıubede görUlebllir. 
V - İsteklilerin eksiltme için ta.yl n edilen glln ve saatlerde yUzdc 7,5 gU

veı:ıme paralarile birlikte yuktırda. adı geçen almı komisyonuna gelmeleri ilb 
olunur, (7139) 

Konya Valiliğinden: 
Husus! muhasebe bUtçeslle idare edilmekte olan daire ve mllesseseleriıı 

bir yıllık ihtiyacı olarak tesblt edilen 8811 lira muhammen bedelli 267 ton 
sömikok maden kömUrU kapalı zarf usulU ile eksiltmeye konulmu.stur. 

l - İhale 6-10-938 pereembe günü saat on be§te vilAyet dalm1 encU· 
meni odaamda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 661 lira.dır. 
8 - Teklif mektupları 6-10-938 gilnU 88.at on dörde kadar vilAyet dal· 

ml encllmenine verilmiş bulunacaktır. 
4- Talip olanlar cıartnameyl bedelsiz olarak husus! muhasebe dairesinden 

alabileceklerdir. 
C5 - Talip olanların kanuni lkametgAlıı bulunmam ve htlviyet varakasilt 

ticaret odasında kayıtlı bulunduklarma dair vesikayı hWnil bulunma.lan prt .. 
tır. 

6 - 2490 sayılı kanun hUkUmlerine ve bilhassa 32 inci maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksiltmeye i§tlrak ettlrilemtyeceklerdir. (6606)' 

' . . ,. . . • ~ • 1 . - , . 

-J~t~11.b11ı· .. Beledi"·esi.-.. llani•ıri ... _ .. 
..... . . . . . .. . ~ . ' .. . -. . ·. . . ' 

Dk okullar için lüzumu olan ve hepsine 2604: lira bedel tahmin edile:ı def
ter ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. NUmunelerile ea.rtnamesl 
levazım müdürlüğünde görillebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
ve 195 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19-10-
938 Ç&r§amba glkıU saat 14 buçukta. dalnıt encllmende bulunmalıdırlar. 

(l) (7143): 

• 
Keşif bedeli 2802 Ura 23 kuru§ ola n Topkapı sarayında yaptırılacak traD8 

forma.tör binası pazarlığa konulmuş tur. Keşif evrakile f;lBI'tn&mesi lcvnzmı 
mUdilrlilğfüıde görWebllir. istekliler 2490 sayılı kanunda ynzılı vesik~ 
başka bu iş için fen işleri müdürlüğün den alncaldan fen ehliyet veslkasıle 

210 lira 17 kurueluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera.bcr 5-10--938 
~ba gtlnU saat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. (7081) 

Beyoğlu hastanesine lüzumu olan ve hepsine 2225 lira bedel tahmin edilen 
90 kalem ilaç açık eksiltmeye ko:ıulmuştur. Listcsile §artnamcsi levazım mti· 
dUrlUğünde görülebilir. lstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 166 

lira 88 kuruşluk ilk teminat makbuz ve· ya mektubile beraber 6-lo-938 per· 
şembe gUntı ı!aat 14 buçukta dalnıt en cUmende bulU-"ll'nalıdrrlar. (1) (668•) 

Nafıa Vekaletinden : 
4 /Teşrinisani/938 cum:ı gilnU aaat 15 de Ankarada Vckatct binasındaki M~l

ı:eme Müdürlüğü odasında toplanan mal zemc eksil hm komisyonunda l 7 ,30~ lir& 
muhammen bedelli 2 adet seyyar Taşkır anmakinesi ile 2 adet bitı:im tesh~ ve 
pilskürme tertibatını haiz kazan tadil edi lmiş hususi şartnamesi dahilinde yenıden 
kapalı zarf usuı:ıc eksiltmesi yapılacakt ır. '"d" lU. 

Eksiltme şartnamesi ve tcfcrruau b del siz olarak V ekalct malzeme mu ur 
ğUnden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1297.50 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplonnı, şar tnamesinde yazılı vesaik ile birlikte a~ 

gün saat 14 e kadar makbuz mukabilinde mezkQr komisyon Reisliğine vermelcn 

lazımdır. (3768) (6549) 

ZAYi 
20-10-937 senesinde SAl?l.'T BENOtT 

Frnnsız mel.tchinden aldığım 843 No. lu 
tnsdiknamcml zayi ettim, işbu tasdlknn· 
menin ·muteber olm:ıdığını bildiririm. -
llasan Jfııhfar. .(V. P. 2655) 

ZAYİ 

937/379 numaralı limon cüzdanımı zayi 
eltim. Yenisini çıknrncaftımdnn eskisinin 
hfikmfi yoktur. - Ali Tutan. ,(26885)] 
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Cumhuriyetin 15 inci yıldönümünü 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz? 

satılan inhisarlar idaresi laıafından 
Fransız 
menşeli 

fiatları 

(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir 

_imdiden tedarik ediniz 

Yalnız evinizde değil 

Cebinizde bile 

BDR ŞiŞE 

NERViN 
lSULUNMALO 

Uykusuzluk - Sinir ainları - :Asabi 
öksürükler - Baypıhk - Batdönme· 
ıi - Çarpmb ve einirden ileri gelen 

bütün rahatıızlrklan 

iyi eder 

Deni2 · Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Cinsi 
K'llztı eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Miktarı 
6000 kilo 
8000 kilo 
11000 kilo 

Tahmin bedeli 
2685.60 
3320.80 
3814.80 

Muvakkat teminatı 

9821.20 736.56 lira 
1 - Cins, miktar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı 

üç kalem et 6·1. teşrin - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla alıpmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi hergün komisyondan parasız olarak alınabilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 

kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasırnpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri • .(6537), 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli ?duvakkatteminau 

Kuzu eti 30.000 kilo 13428.00 
Koyun eti 40.000 kilo 16604.00 
Sığır eti 50.000 kilo 17340.00 

47372.00 3552.90 Lira 

1 - Cins, miktar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı üç 
kalem et 6-1. teşrin-938 tarihine raslayan perşembe günil saat 11,30 da kapalı 
zarfla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün komisyondan 237 kuruş bedel muka'l:ıilinde alınabi. 
lir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ec!ecekleri ka· 
palı teklif mektuplarru en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6538) 

TDrklye BUyilk Millet Meclisi idare 
heyetinden : 

1 - Kapalı zarf usulile meclis ve müştemilatı kaloriferleri için iki yüz 
ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. 
3- Muvakkat teminat miktarı 405 (dört yüz beş) liradır. 
Teminat banka mektubu olacaktır. 
4 - Eksiltme 17 birinciteşrin 938 pazartesi günü saat on beşte BUyük 

Millet Meclisi idare funirleri heyeti odasında icra kılınacaktır. 
5 - Kapalı zarfların ihale günü saat l 4 de kadar makbuz mukabilinde 

tevdi edilmesi lazımdır. 
6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı yesika· 

lan birlikte getireceklerdir. (6903). 

WOLANTSb UAN~ 
L_UNi.NY.__j 

--~~~~~~~~~~~~--

G~z IFDekDmn 
Ur. Şilkrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7e cad. Na. .5 
Tet 22566 (Dr. Osman Şcrcfettin 

apartımanı 

1 

T. C. Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tnrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nen banka muameleleri 

Para biriktirenlere28,800lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbarall ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşatıdakl 
plA.~a g6re ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 
., ·~ 500 ,,, 
4 .. 250 "" 40 ,. 100 •ııı 

l.oo .. 60 '" tl.20 n 40 n 

160 •• 20 "' 

4.000 Lira 
2.000 "· 
1.000 " 
4.000 ·~ 
6.000 "' 
oi.800 ırıı 

8.200 '" 

• 

DİKXAT: Hesaplarındaki paralar bir sene fçlnde ISO liradan aşa. 
iJ dtışmfyenlere ikramiye çıktığı takdirde % ~o fazla.siyle verile
cektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı BJrJncJkAnun, 1 Mart ve 1 Ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 
1 - Hanife deresinin üst kısmı ile Küçük Ka.raderenin mlah işleri Jreşlf 

bedeli (185.170) lira (50) kuruştur. 
2 - Eksiltme 27-10-938 tarihla e rastıryan perşembe günü sa.at (15): 

de Nafıa Vekft.leti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasmda 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şart.namesi , mukavele projesi bayındırlık Jşleıi 
genel şartnamesi fen:ıt §8rlna.me ve projeler (9) lira (26) kuruş mukahijin• 
de sula.r umwn müdürl1.iğünden ala.bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (10508) lira (55) ~uk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltm e:ıin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekalete müra-o 
caat ederek bu işe mahsus olmak üze re vesika almaları ve bu vesikayı iıbraS 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde ve sika talebinde buluıırn.ryanlar eksiltme" 
ye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları m ikinci maddede yazılı saatten bir sa• 
at evveline kadar sular umum müdür Iüğüne makbuz mukabilinde vermeler! 

lazrmdrr. (4108) cnoo> 

Konya Valiliğinden: 
Vilayet su işleri bürosu için su işle rinden anlar bir fen memuru almac~ 

tır. Maaş 150 liradır. İstekli olanlar ke ndilerinin bu işi yapmağa salfilıiyetli ol• 
duğunu bildirir vesaikle vilayet su işle ri biirosuna müracaatları. (6871) ... , ................. ________________________________________________________ ~=-

Sahibi: ASIM US Neşriyat Müdürü Refik '14., Seveiib 



A ç 
Daha yaşı onu 8.§madığı za.

manlarda bile evde adının sonu
na bir de "bey,, ekle:ıerek çn
ğırılırdı. Meşhur ressamlardan 
olan babasının dostları. sanat 
muhipleri evlerine geldikçe onu 
''beyoğlum,, diye severlerdi. 

Şimdi ne adını anan ve .:ıe de 
onu tanıyan vardı. Babası öldük 
ten sonra dünyada yapayalnız 
kalmıştı. 

Babasında:ı kb.ıan az para ile 
ancak iki sene daha okuyabil· 
miş, onuncu ~ınıfn gelmişti. Li
seyi bitireceği sene babasının 
eserlerinden, kitaplarında:ı ve 
ev eşyasından başka bir 5ey 
kalmamıştı elinde ..• Bu sene 
de onları satın satıp yemeğe 
ba.5ladı. 

Liseyi bitirip bir işe yerleş
mek cmelile kuru tahtalar üs
tünde oturacak, hatta günde bir 
övün yemek yiyecek kadar düş· 
tü. Sattı .. sa~tı .. Fakat bir gü:ı 
ae babasının takdirkar ve hür
metkarlarına, ahbaplarına avuç 
açmadı. Nasıl okuduğunu mek
tepte kimseye hissettirmedi. İz
zeti nefsini midesine kul, köle c· 
demiyordu. 

L 1 K 
Yazan: ~n"eır Na©I 

.... ~, ...... ; . --.. - . - - ·~ 

,· .kiJR .. (1 N.~,u· n · -~-~ ·o ,c; ~o K · 
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•• 1 .. .:.~ - . .... _ _ • -~· - • .. / 

- Hayır, hayır .. Şımdi do· 
ğiştirir, gelirim, şurada, bir 
dükkandan aldım. 

Delikanlı elinde para, demin 
portreyi sattığı adamın dükka· 
nına koştu. Lirayı değiştirme• 
sbi rica etti. 

Biraz önce wrtreye dudak 
bükerek bakan adam, şimdi de
likanlının yüzüne göilerini kıl"' 
pı§tırarak bakıyordu: 

- Haydi, git işine, ben sana 
sağlam para verdim. 

- Yanımda başka para yok 
ki, değiştirmiş olayım. 

- Yala:ı! Ben çürük para al• 

1 mam da vermem de ... 
- Yalan söylemiyorum, §O-

refimle temin ederim ki... . 
- Haydi, söylenip durma! 1 
- .... 
Delikanlı içini çekti. Yerinde 

dona kaldı. 
-:. Alık, alık ne duruyorsun?. 
Genç adam, elinde buruştur

duğu lirayı parç·a parça etti, a· 
damı:ı yüzüne doğru savurdu 
ve dönüp yürüdü. 

Midesindeki börek bir zehir 

' 

Sırtındaki elbiseyi Uç senedir 
giydiği halde üstünde ufacık 
bir leke ve yırtık yoktu. 1stıra· 
hını mektepte kimseye sczdire
mezdi. Bu halleri:::ıi gören ar
kadaşları, onu orta halli bir a· 
ilenin oğlu zannederlerdi, büyük 
bir sanatkarın çocuğu olduğuna 
ihtimal verilemezdi. Çünkü her 
kes babasından bahseder, işi u
fak da olsa pek büyülterek, bir 
kaç unva=ı daha ilave ederek 
anlatırken, o, daima susardı. 

•••••••••••••••••••"••-a'll külçesi olmuştu sanki... 
•'•••• Börekçinin parasını nasıl ve 

Lisenin son sınıfına başladığı 
sıralarda evvelft esasen pek <,;ok 
olmıyan eşyaları satmağa, bu 
suretle kitaplannı, ~iyeccğini 
ve ev klrasr:n temine başladı. 
Aybaşı gelince odasının kira· 

Hele babasının kitaplarını 

satarke:ı içi parça parça oluyor
du. Kitapları:ı çoğunda ba
basının imza.sı bulunduğu için 
kitap değerinden kaybediyor
du. ''Herkes yazılı, imzalı kita
bı ne yapsın,, diyorlardı. 

Tablolar ise tuval ve boya fi
yatına gidiyordu. 

Babasını:ı ruhu onun bu ha· 
reketine belki isyan edecekti. 
Fakat ne yapsın':' Onun en canlı 
eseri kendisi değil miydi? Deli· 
kanlı da işte bunu yaşatmağa 
çalışıy.ordu, bir eseri yaşatmak 
içi:ı birkaç eseri feda etmek .. 

sını ev sahibine kendisi götürüp Bir sabah yine her 1.amanki 
verit'Cli. Beş lira edecek bir eş- gibi, erkenden bu güne kadar 
yrıyı kira mukabili olarak ver satmağa bir türlü kıyamadığı 
mck dnha kolaydı ve mUmkün babasının çok sevdiği bir eseri-
iken böyle yapmazdı. Bedesten· ni satmağa götürüyordu. Tab· 
de, füı.palıçarşıda bizzat ken· loyu bir gazete kağıdına sarmış-
db:i s:ıtar. parasını getirip ve- tı. Başı her zamankinden daha 
rird!. Bugüne kadar odası:::ıa fazla yere eğikti. 
kirn!Y! girmemişti. Çıkarken ki- Bu eser. delika:ılının çocukluk 
litfor~i. Evde olduğu zamanlar po~Iydi. 
<la rl:ı odasından dışarı çıkmaz· TaQloyu alacak adam resme 
dı. l~te. bu ylizden günden güne dudak bükerek baktı. Genç a· 
hoşc:.fan, kuruyan odasını kim· dam, kendisine bunu satbran 
<3C gl.innemişti. Delika:::ılı, baş· zarureti, açlığını unutmuştu. 
Ja!nrınm kendisine acımaların· Şimdi satacak başka bir 5eyi 
Jan o kadar korkuyordu ki... olsa derhal portreyi onun clin
'Xe olursa olsun bir sır kalmağı, den ahp geri dö!lecekti. 
1:-n~kalannm merhamctile bir Sustu. Adam: . 
l?':j:~e gibi yaşamağa tercih e· - Bu ne edecek ki? diye sö· 
.;;~·ordu. y,e ba.<?lııdı. manzara veya kadın .. 

resmi filan olsaydı, alan olurdu. 
Biz kime satalım bunu? 

Delikanlı tablonun altındaki 
imzayı gösterdi. Adam omuzla
rı:::ıı silkti: 

- Ne ise etmez ama haydi 
bir lira v('Tcyim ! O da çerçeve· 
sinin hatırı için. 

Talebe itiraz etmedi, pazarlı· 
ğa girişmedi. Evin bütü~ eşya
sını bu adama pa.7.arlıksız sat
mıştı. Delikanlr öğrenmişti ki, 
pazarlık, bir şey alınırken yapı
lır. satılırken pazarlık yapmak, 
daha fazla istemek bir :ıcvi rica 
veya merhamet dilemek olurdu. 

Adam hemen elini cüzdanına 
soktu ve bir lira çıkarıp gence 
verdi. 

Delikanlı dün sabahtanberi 
bir şey abnadığı midesinin sız
lnnmaları:ıı durdurmak için o 
clvardaki bir börekçiye girdi. 

Yirmi kuruşluk börek yemiş· 
ti. 

Lirayı tezgah başındaki şiş
man adama u1.attı. Adam, dik· 
katle paraya baktı. evirdi, çe
virdi: 

- Oğlum, dedi, bunun nu· 
maraları birbirini tutmuyor, bir 
başkasını ver! 

Bir başkası? olsa da verse! .. 
Gencin tereddüt ve üzüntüsü

:ıün manasını sezen börekçi: 
- Sonra geçerken verirsin, 

olmaz mt oğlum? 

ne zaman verecekti? 

Ah, kabul edilse, karnını deş
tirerek yedikleri:ıi midesinden 
çıkartmağa razı idi. 

Böyle düşünerek f arkmda ol· 
madı:ın, ayaklarının iradesile bö 
rekçinin dükkanına kadar gel· 
mişti. Camekanın ö:ıünde dUl"' 
du. 

- Oğlum git, baka! Hüseyin· 
den bir çuval un al, .sen ge4 
tiremesin, bir hamala yirmi ku• 
ruş ver ve yüklet! 

Bu sözü, börekçi çırağına 
söylüyordu. 

Delikanlı, kendi::ıi gösterme· 
den bunları duymuştu. 

Dükandan çıkan on Uç, on 
dört yaşlarındaki çocuğun ar 
kası:ıa takıldı. Biraz sonra ı~ 
nına gitti: 

- Küçük, dedi. çuvalı ben 
götüreceğim. 

Çırak şaşırdı. Delikanlı ısrar 
edince "peki., dedi. 

Delikanlı, canını dişlctiniıı 
arasına almış sırtı:::ıdaki çuvalı 
bir kuş gibi götürüyordu. Yü· 
zUnde hiçbir şikayet .izl yoktu. 
Bu yük, onu daha ağır manevt 
bir yükten kurtarmıştı. 

Dükkandan içeri girince çu· 
vah sırtından indirdi, ke:ıdine 
hayran hayran bakan şişman a• 
damı selamladı ve dışarı çıktı .• 
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---- - - --Harpt e köpek---------

ispanyada bomba, fişek, mermi ve zehirli gazden kaçarak başka memleketlerin himayesine sığınan mültecilerin bü· 
yük kısmı, Prene dağlarında, insanlar.dan olduğu kadar köpeklerden de yardım görüyorlar. 

Bugüne kadar gerek. harplerde, gerek büyük seyahatlerde insanlara gösterdiği bağlılık eserleri, kahramanlık derece. 
sini bulmuş olan Sen Bemar köpeklt"rinden başka, Prene dağlarında öyle bir .köpek cinsi daha yaşıyor ki şöhretlerini 
işittirmek için sanki böyle bir fırsat bekliyorlardı. 

Pirenelerin dağ köpekleri de, Sen Bernar köpeklerl gibi, can kurtarmakta büyük hizmetler görüyorlar. Son zaman
larda birçok mülteciler, ispanyadan Fransaya kaçmak istiyorlardı; fakat fırtınalı kar yığınları arasında yollarını şaşır· 
miştilar. Bu sıralarda kendilerini kurtannağa gelen kafilelere en büyük yardımı gösteren bu dağ köpekleri oldu. 

Şimdi birçok mülteciler, hayatlarım bu asil hayvanlara borçludur. Biçim itibarile Sen Bernar, köpeklerine pek ben .. 
ziyorlarsa da bunlann renkleri beyazdır. 1'.föcadeleden asla yılmayan gayet cesur hayvanlar! .. 

Bununla beraber bu beyaz 'köpekler, son derecede müşfik mahlllklardır. Çocuklann munis bir -Oostu oldukları g.iLi, 
kendileri ne kadar kızdırılırsa kızdırılın, hiçbir insanı ürküttiı1derine veya ısırdıklanna tesadüf edilmemi~tir. insanlar 
nrasında bile hu mukavemeti gösteı:enlere nadir rastgelinir, değil mii\ 

Yarın Osman Cemcı.lin güz.el bir yazısı 



KURUN 
Günlük, siyasi sab:ıhforı 

çıkar gaıet" 
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H<ş.-ıu 'Nr:5uır ı 1'I: 

S:ı:ıl 18,30 D:ıııs :ımsikisi (11l:"ık). 

t9 l\onrcr:ıns: ;J\:ıdıköy ll:ılke,·i n:ı

ııımn Doktor lskcnder lnmın !Ço

cuk h:ı~l:ılıkl:ır.ı \ 'c lı:ıkımı). 19,30 
Orı:ı Aıı:ıdolıı halk şıırkıl:ırı, Ali 

l\oç GilrsLs ,.c Hayri K:ır:ınıctc, 19, 

55 Bors.1 h;ıhcrlcri. 20 S:ı:ıı .:ıy:ırı, 

lllcfh:ırl'I ,.c ıırk:ıdaş.lıırı lar:ıhnıl:ın 
l'iirlı 11111-;ikisi \'C lı:İlk ~:ırl\ıları, 20, 

·10 Ajans h:ıbcrll•ri, 20,47 Omer Hı-

z:ı Doğrul t:ır:ıfınd:ın nr:ıııç:ı söy. 

Jc,•, 21 S:ı:ıt ayarı. 21,30 Cmıı:ıl l\ü

ınil \"C :ırk:ııl:ışl:ırı l:ır:ıfınd:ın Türk 
musikisi ,.c h.ılk ş:ırkıl:ırı, 22,10 

)Ja,·:ı rnporu, 22,13 F<~ıl s:ı:ı. heye. 

ti: 11ır:ıhim Uygwı ve :ırk:ıcl:ışl:ırı 

far:ırınd:ın. 22,50 Son hıılıcrlcr ,.c 
t'rlesi giiııun prosrnını. 23 Sn:ıl a
y:ırı, lslikl:U marşı. Son. 

Yabancı ·radyolıırclan 
almrnı1 par~alar 

Oprra ııe unfonik konurlt'I': 

.uo Bcrlin: Knb:ıst:ı. 

8.10 Köııi,;sberg: 1\li:ısiklerılcıı. 

9. Turino gnıpu, l..ondr:ı (H.): 

"~1:ıd:ımc S:ıııs • G~nc" ( 1 

inci perde). 

9. \':ırşo\'o; Leh musikisi. 

!l.30 J>aris (I>'Jl'): Doris Godu-
9.30 J>:ıris (PTT): Ilori.s Goclinor 

9 • .CO Sırnslnırg: "Sev.illa Berberi" 

10.15 K:ılııııdborg: Danhnarlı:ı mu 
sikisi. 

J0.15 lstikholm: ls\'t•ç nııısikİ<iİ, 

Otla ınıısikisi: 

4.25 Varşo":ı; 5 Hndio J>nrls; 7. 

15 Ilcrlin (hnlk ş:ırkıl:ırı); 7.30 Pa
ris (Prf); 8 hllkholrn ( Şoprıı l ; 

9 Brüksel 1 (kemanla klıisiklcr); 

9.to Ronuı grupu (koro); 10.15 Os

lo (Şubrrt); 11 lkrlin !!joıırn). 

Piyes ııe koııf rrarıslıır. 

7.40 H:ıdio P:ıris: Spor lı:ıhcrlcri. 

8.30 Bn·sl.w: Gösz'dl•n hir lw
nıcdı. 

9.30 Solll'us: "Clırislmc" (Gl'

r.ıldy). 

9. Hom:ı (Kom.). 
10.30 Hndio P:ıri<;: ' Cork:ııı'ıl,ııı 

lıir piyes. 

Var)el(' \'e knb:ın·ll'r: 
8.10 Münih; 930 l.Qnılr:ı !N.): 

J O Post l'nrisirn. 

a - atTRUNan tLAVESt 

EDEBi MESLEKLERDEN: 

Parnassizm 
Yazan: 

Suud Kemal Yetkin 

Parnassizm (1) realizm ve 
natüralizmin nazımda tecellisin· 
den başka bir şey değildir. Her 
Uç tclftkkide de ayni dikkatli 
müşahadc usulü.açık ifade tarzı 
ayni sırf bediii edebiyat telak· 
kisi vardır. Zate:ı nazmın ve ro
manın bu hususi şekilleri 
zamanda aşağı yuknrı bir-
leşirler: Parnasyen şiirin 
doğu§U rcali.St romanın 

zuhurunu yakından takip etmiş 
ölümU de natüralist romanın he
zimetinden biraz evvel vukua· 
gelmiştir. Pamassizim, realizm, 
natüralizm. her üçü de pozifr 
vizmin edebiyattaki muhtelif gö 
rünüşlcridir. 

İsmini, tabi A. Lemer:re'i:ı 
l SG6 da (muasır Parnasse) un· 
vanı ile neşrettiği bir şiir mec
muasından alan ve romantimıe 
karşı bir rea.ksyonun.. ifadesi o· 
lan Par.:ıassimı, şahsi şiirin ye· 
rine Maki ve gayri hissi bir şiir 
koymak istemis, ba.za:ı tabiatin 
değişik mamaralarını yaşatan, 

veya tarihin muhtelif devirleri· 
ni canlandıran tasviri şiire, ba
zan da hislcri.:ı ifa.desine umumi 
fildrlerin ifadesini ikame eden 
f clsefi şiire ehemmiyet vermiş· 
ti. 

Parnasycn şiir romantizme 
bir aksülamel olmakla beraber 
''benliği,. edebiyattan koğmuş 
olan Klassisizıİı'e bir dönüştUr 
de. Zaten klassizme bu dö:ıüş, 
romantizmin ortadan kaldırmak 
istediği grcko lii.tin taklidin bir 
uyanışı ile kendin~ göstermekte· 
dir. 

Hissizlik ve afakilik peı.rnas· 
yen şiirin esas vasıflan:ıdan bi
ri ise diğeri de şekil mükenune· 
Jiyetinc olan derin bağlılıktır. 
Ahenkten ziyade ritmi arıyan 

parnasyenler, T.lnnzumelerinde 
musikide:ı ziyade plfistik sanat· 
laro yaklaşırlar. 

Parnasycn şii=in büyük miij· 
decilerinden biri olan T. Gnu-

(1) B" tabiri Temps'ın edebi 
mihıckkidi Andrc Thcrivc, Par
n.a.'>'!Jen şairlere tahsis ettiği ki· 
fanta 1.-ııllrınmıştır. 

ti~r'nin bir .ressam olduğunu da 
unutmamalı. Parna.syenler de 
şekle, şeklio mükemmeliyetine 
olan dii{;:künlük sonunda sanat 
için sanat nazariyesine mUncer 
olmuştur. 

Pamassc mektebinde üç ce.re· 
ya.:ı tesbit etmek milmkündür: 

ı - Leconte de Lisle'dcn ge· 
len tezyini cereyan 

2 - Tbesdore de Banvillc'
den gelen fantezist cereyan. 

3 - Charlcs Baude laire'dcn 
gelen i:ıtimiste cereyan. 

Tezyini cereyanda arkeolojik 
dekor göze c;,arpar. Frnnçois 
Coppce'nin ve Catulle Mendes'
in kendilerine göre küçük (Le· 
gendes dcs Siecles) leri vardı. 
Bu tezyini cereya::ıın yarattığı 

en oripinal şekil, Yoşe Maria 
de Heredianm Sonc'si olmuştur. 
Teknik mükemmeliyete Rşık o· 
lan şaire, Sonenin çerçevcsin
do:ı daha uygun bir çerçeve bu
lunamazdı. Bunun içindir ki, 
Parnasse, sonelerin yapıldığı 

büyük bir atölye, Heredia da 
bu .atölyenin emsalsiz bir pat· 
ronu oldu. AslenKübalı olan bu 
§airledir ki, so:ıe şekli kemalin 
zirvesine vardı. Hcredia'nm e
debi uykuya dalmasile beraber 
sone de elde ettiği mevkii kay· 
betti. 

2 - Ftmtezist cereyanda fnn
taisie hakimdir. Bu cereyana 
mensup başlıca şairler arasında 
F. Coppee'yi, A. Glatigny'yi, L. 
Tailhade'i sayabiliriz. 

3 - Entimist cereya.:J: Ob· 
jektif §İİr hakkındaki iddialan· 
na, tezyini emellerine rağmen 
Parnassc, aşk ve itiraf şiirle
rinde Baudelaire'in izi üzeri:lde 
yürümekten kendini alamamış
tır. Netekim Coppee, 1868 de 
neşrettiği ı;ıiir kitabına lntimi· 
tes, ismini vermiştir. 

Parnnsycn şiirin müjdecileri: • 
Th. Gautier (1811 • 1872) 

Th. de Baı:ıville (1823 - 1891). 
Ch. Baudelaire (18:!1 - 1867). 

Üç büylik mümessili de: 
Lecontc de Lislc (1818 · 1894) 

J. M. de Hcreclin. (1842 · 1905, 
ve Sully Pnıd, hommc (1839 -
1907) dir. 

R 
\'eni tefriknlnr, veni ve canla vazılarla hcruher . ,, 
HERGON 12, 16, 24 SAVFA 

Bunları hatırınızda 
tutun! 

\'ANGIN: 
1stanhul iı;in: 24222, Beyoğlu i 

cin: 44GU, J\adıköy için: fı0020, 

Üı;kild:ır itin: 60625. 

Y<.>şilköy, Bakırköy, Bebek, T:ı

r:;by:ı, Büyüktlerc, 1-'enerb:ıhçc. 

l\:ınılilli, Erenköy, ){arta!, Düyük

nd:ı, Heybeli, Jhırg:ız, Kmnh için: 

Telefon nıuh:ıberc nıemurun:ı y:ın

gııı llcııwk k:ifidir. 

ltumi itfaiyesi: 22711. 

Deniz itf:ıl)·csi: 36. 20. 

Bey:mt Jrn]c.<;İ: 21996. G:ıl:ılo 

y:ıngııı kulesi: 400GO. 

Sıhhi imdaı: 44!198. l\lfüldeiuınu
milik: 22290. Hnıniycı nıüdürliiğli: 

24382. 

Narin Vekaleti lsı:ınlnıl elektrik 

i~leri umum müılürliiğü Br.yoğlu: 

44801 - lstıınbul: 2.t378, 

-suı:ır itl:ırcsl llcyoğln: 4.fi83. lk

şiktaş: .C0938. Cih:ıli: 20222. Nuru

osnı:ıniye: 21708. tlsküılor - J\adı

küy: G0773. 

lla\•:ıg:ııı: Jsı:ınbul: 24 378. l\ııdı

koy: G0790. Beyo~lu: 44642. 

TAKSi lSTE.'\IEK lÇIN: 

Deyoğlu ciheti: 49084. Bebek ci

lırti: 3G - 101. Kııılılıöy ciht>li: 

GOH7. 

Amerikada 
Kablumbağa modası 

başladı 

"Evini EÜslc!., Fakat neyle? 
Amerikada kaplumbağalann ev 
içersinde dolaşması moda olmuş.. 
tur. Sırtlarına renk renk ve tür
lü türlü desenli kadife ceketler. 
geçirilmekte, kabukları donatı] • 
maktadır. Ve bu ehli hayvan
cıklar, ağır yürüyüşlcrile takıt'. 

tukur sesler çıkararak, bir aşa -
ğı bir yukarı dolaşmak suretile, 
boyuna gözleri okşama'ktadır -
larl? ... 

Terbiye Meseleleri 
( 1Jit11kü sayıdan cleıwm} 

her sözünü yüksek bir zekil e· 
seri olarak gcstermek temayülü 
vardır. 

Ebeveynin terbiye sırasında 
yaptığı en büyük yanlışlık §U" 

ra.dadır: Geniş bir şefkat yü· 
zünden en küçüğün kendi ken· 
dine iş görmesine meydan vcr
miyerck lü.z.uınsuz yardımlarla 
onun bizzat faaliyette bulunma 
kabllıyetini kazanmasına engel 
olmak, hatta, o yavru ebeveyni· 
ni . ekseriya doğru yola scvket
mek ister: Yardım tcklü etti
ğimiz zaman bize (bırakın ben 
kendim yapacağım) der; Fa
k.at biı. onun cesaretini kırar 

ve ters bir yol tutarak zorla 
yardım ederiz. O, kendi kudret 
ve muvaffalnyetini göstermek 
istedikçe biz engel ola ola, o yav 
ruyu şefkatimize kurban eder, 
ötekiler yanında beceriksiz. yar 
dımsız is göremiyen ve dalına 
yardım arayan bir insan hali· 
ne getiririz. 

Bunun fena neticeleri soırra· 
lan, yani çocuğu ih~ta edc.n iç
timai muhitin mahiyeti ve ha
vası değiştikçe çıkar. Mesela 
çocuk, sabavet devrini bitirerek 
ilk okul çağına gelir ve okula 
ba§lar. Fakat çocuğun hayatı. 
aile içinde geçtiği, yani bu sr 
cak muhitin şefkati kendisini 
muhat bulunduğu zamanda hi<: 
bir hadise çıkmazken mektebe 
başlayışı değiştirir. Okulda yar 
dımsız tş görmek ve vazifeleri 
hazırlamak ve bir disipline gö
re hareket etmek mecburiyeti, 
ev hayatmm çok serbest ve Us· 
tUnlük temin eden muhitine 
karşı hasret uyandırır. Bu yilz... 
den onlar ekseriya iyi bir okul 
talebesi olmaktan uzak kalırlar: 
Okula geç gelirler, okulu atlat· 
mağa ve evin sıcak muhitinde 
fazla kalmağa gayret ederler, 
okul vazifelerini ha~ırlamak i· 
~in ebeveynden yardım aranır· 
lar, elde edemezlerse bedbin ve 
meyus olurlar ve vazifelerini 
hazırlamayı ihmal ederler. Ni
hayet öğretmenle araları açılır, 
arkadaşları nazannda küçülUı
Jer ve böylece okul muhiti ar 
tık onlar için özene özene, ko~a 
koşa gidilecek bir muhit olmak· 
tan çıkar ve lstemiyc istcmiye 
gidilen bir \:er otur. 

Aile deııilcn ıçtimai muhitin 
mahiyeti ve havası bir çok se
beplerle olduğu gibi ebeveynden 
birinin ölümü ile de deği~billr: 
en küçük çocuk ebeveynin ihti
yarlık zamanına rastlamıştır. 
Diğerleri ebeveynin genç, eneı
jik zamanlarında yetiııtikleri i· 
çin büyüyilp yetişinceye kadar 

ba§larmda kuvvetli bir himaye
nin daima. hazır bulunduğunu 

hissetmişler ve emniyetle ya· 
şa.mışlardır. Fakat en kUçük ço· 
cuk ebeveynin ihtiyarlık mrna
nına rastladığı içindir ki daha 
küçük yruıta iken ebeveynini ve 
ya bunlardan birini kaybetmesi 
mümkfuıdUr. 

Bu ihtimalin kilçUk için diğer 
lcrindcn daha çok varit olduğu 
hesaplanırsa vadyetin ehcmmi
ti nnlaşılır ve günün birinde 
filhakika ebeveynden birinin 
vefatı diğer kardeşlerden en 
.ziyade kUçilk kardeş üzerinde 
en elemli ve feHikeUi tesir ya· 
par. Artık şefkat membaları e· 
bediyen kurumuştur. Q, bir da
ha belini doğrultamaz. Çünkü 
.hayata ve cemiyete karşı her iş
te yardıma amade duran kuv· 
vetıer artık ebediyen yoktur. 

lşte, şu yukarda saydığımız 

sebepler dolayısiledir ki, bir 
çok ailelerin en fena dununda 
olan çocukları, en çok sevilen 
üzerine en çok titrenen en kü· 
çük çocuklarıdır. Ekseriya en 
çok sefil olan, en çok ziyan o· 
lan kardeş, en kUçUk kardeştir. 
Bunun sebebi de yukarda yaul
dığı gibi diğer kardeşlere gös· 
terilen sevgiden üstün bir sevgi 
yüzünden şımarık bir hale ge· 
tirilmesi ve lüzums\1% yardım· 

!arla bizzat faaliyette bulun
mak kabiliyetinden mahrum ve 
beceriksiz olarak yetiştirilmesi· 
dir. 

Bu yanlışlıklara düşmemek 

için yapılması icap eden ııey, o· 
nun küçük olmasını Ustiln bir 
sevgiye ve lüzum!!uz yardımla· 
ra bir sebep gibi göstererek onu 
şımartmaktnn ve beceriksiz bir 
insan haline getirm~..kten çekin-

nıeklir. 

82 yaşındaki 8 ve 2 
yaşındakileri kurtardı 

Mantuada Luici Kappcllini. 
82 yaşında bir İtalyandır. 82 
yaşında olmasına rağmen, ge· 
çende 2 kişiyi ölümden kurtar· 
mıştır. 

2 yaşında bir kız olan Roma· 
na Margonnri, bir ırmağın kr 
yısında oynuyormuş. ayağı kay 
mı~. suya kapılmış, bu hali gö· 
ren 8 ~mdaki kız kardeşi, o
nun arkasından suya atlamışsa 
da, o da sularla sUrUklcnıniş. 

82 yaşındaki Luici Kappclini, 
bu vaziyeti görünce hemen ır
mağa atlıyarn.k 2 ve 8 yaşlarm· 
daki çocukları sahile çıkar.mı~.· 

Geçen haftıuıın heyecanları 
i~nde bir ana yavnıailc 

Ko~<etlik 
hevesi 
(UUi"••••""'ı' • "•••-·••) 

Yukarda macerasını anlatan 
kıwı en büyUk kabahati başka 
erkcklerdeıı bahsederken ge:;ci 
şüpheye düşürmüş olmasıdır. 

Şunu bilmek lazımdır ki, her 
erkek kıskandığı kadını fazla 
sevmez. 

Evet, bazıları bir .kadını ne 
kadar kıskanırlarsn o kadar çok 
üzerine düşerler. Bunlar haris 
erkeklerdir ve arzuları esasen 
gayet çabuk geçicidir. Fakat, 
bilhassa ciddi arzu besliye:ı bir 
genç, sevdiği kızın hayatında 

başka erkekler olduğu kanaati
ne saplanırsa ondan soğur. 

Yukardaki misalde de böyle 
olmuştur: I<endisini seven gc:ıci 
herhangi bir erkek arkadaş gi· 
bi ele alıp .ona koketlik ta.alama· 
ğa. kalkan kız, onu kaçırmak 
tehlikesindedir. Fakat şimdi o
nıı muhafaza. etmek istiyor. 

Çare? Biraz gUç. Fakat bel· 
ki, ona verdiği kanaatleri gide
recek şekilde hareket etmesi i· 
le veya açıkça lfo:ıuşup anlaş

mak ile bu kabildir. Bunun için, 
bu genç kızın artık koketlik he· 
vesini bırakması, hatta kendi· 
sinde esasen biraz koketlik var· 
sa fedakarlık etmesi Kızımdır. ..... 

Realite ve şii 
(Başı 1·: lincüde) 

nunda gözlerimizin önüne aaı 
mimi \'e candan bir üadc ile bü: 
yÜkler karşısındaki nasibi:ıc ağ 
hyan bükülüp . . kıvnlıveo.I :n bi 
memurun zavallı haysiyet' 
koymuyor mu? Bekir Sıtk 
"Fahi§e,, si, Kenan Hulüsin 
bir yudum su ve bir balıkçı hi 
kaşesi ııdlı hikayeleri ay.Ji H 
rik ruhun reali~e ile başdaşmı 
münasebetlerinin bir ifadesi de· 
ğil midir? 

Fransız miıharrirlcrindeıı bıriı 
Anatol Fransı anlatırken: ''0, 
ne rcalite:ıin hakikatine indıil· 
miş, ne de tamamile ~si kal
mıştır. Suni bir ruhun ve alay 
cı bir zekanın usta bir kalemle 
saçtığı akisler gibi o yazılar d 
şiir unsurunu .ihtiva etmedikle· 
ri için günün birinde kaybolup 
gidecektir.,, diyor. Keza o:ıunla 
mukayese ettiği Piyerloti için 

• 
1 de: "Ne denirse den.sin,ondn da 

çok kuvvetli bir realite mevcut· 
tur ve o realist bir romancıdtt. 
Anlattığı, denizleri, o denizle· 
r.in insanlarcı, hatta çeşit çe· 
şit balıkları, muhtelif iklimle
rin insanlarım ne kadar kuv• 
vetle tanımakta ve dosdoğru ak 
scttirebilmektcdir. O realist ol· 
duğu için ~air, lirik olduğu için 
iyi bir şairdir.,. gibi bir görü.' 
ortaya atıyor. 

Kati olan hakikat te biraz 
bu::ıa yakın değil midir? Gerçek• 
ten her gün reel hayatta gözle· 
rimizin önünde ne kadar şiir 
dolu, hayatın bile bir çilvclcrile 
karışmış ve ham bir maden gi
bi tasfiyeye tabi tutulması i
cap etmekle beraber şiir unsu· 
nınu ihtiva eden hadiseler, in
sa:ılar, va.katar geçiyor. 

Şiiri yalnız yaratanın kendi
sinden, dolayısile romantizmde 
bulunanlara beiı de: Öz ve ger
çek şiir realitede ~e onun a...'1· 
latıhşmdadır, diyorum. 

Rii§tii. Şanfağ 

(l) Yalnız edebiyat tarihçi· 
miz Mustafa Nihat kitamncla bu 
esere dair muhtasar bir malü
mat tJCrmi*tir ue Sculri Ertemin 
son Postada eseri taJılil edrn 
değerli bir makalesi rtkmıştır. 

1 
. ' . . '\.ıı.: .. _ _4• -; • J -~-· ~.·~ ·- ·t~?~- ... .. :,, ~ ·:'.. 

KURUN 
istanbulun en ucuz ve 
en güzel gazetesidir 

~ - KURUN un lLA '1F..Sl 
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KONUŞMALAR: ---...---
Realite ve • • 

şıı r 
\'azaa: 

Rüştü ŞardaO 

Edebiyat hocalarının ve ede· 
biyatla ilgili bulunanları:ı bir 
çokları dillerinde ıöyle bir tera
ne gezdirirler,: 

- Romantik bir eser zaten, 
bol şiir unaunmu ihtiva ediyor. 

- Ruasonun yeni Eloizi ro
mantimıl:ı ilk mllbcşşir:lerinden 
değil midir! ve onda şiirle do· 
lu bir hava mevcuttur. 

Bilmem ama çoğumuzu bu 
yanhı telilddye sürüklenmiş 
görüyorum. Şiir mutlaka roman 
tik eserlerde bulunur ''e yahut 
en (,.'Ok onlarda vardır. 

Zavallı realistler. demek hep· 
si insanlara duygunun e:ı kUçilk 
bir 7.erresini bile serpemeden 
onlarda kUçllk bir duyma kımıl· 
a&mşı da yaratamadan göçUp 
gittlJer. Muhakkak ki, ,ımdi 
.bu fikre hayır diye itiraz ede· 
cek ve "peklll reallstlerde de 
fÜl' 'Vardır ama..,, dlyecefiz. İş, 
bu ama, r&iltleri yine romantr 
me ailrillde)'eeek. hakiki ve iSz 
tiirin adece oocla yqayabile· 
eefini anlatacaktır. 
Romılltizm • fliriyet mesele· 

•inden önce kati dank liir de· 
nen weyin bir taiirten geçmı, ol 
madıfmı hatırlamamız Jbun· 
dır. B~a ,rağmen ,ur yalnız 
phsi tahasaüalerin. pasyonların 
bin bir t&rlü dalgalanqmda ve 
inaan kalbinin, ferdi duyguların 
Gile gelmesinde midir? Şüpheeiz 
kl. hayır, ~esiz ki, sade bu..,· 
Jar demek l(lir demek olamJlz. 
Büyük reallatlerin de çoğunda 
burnumuzun direğini sızlatacak 
kadar içe batıcı, klh i ç hayatı
mızı dalga dalga haı:landırıp, 
ki.h hisli ilrpertilcrle duyuş 
hassalarımızı kaplayarak bizi 
sarsan sızlatıcı kısımlar mev· 
cuttur. Bunların birer şiir de· 
mek olmadığını kim iddia ede· 
bilir? Her halde hepimiz bunla· 
rı okurken :ıe kadar insani ve 
yahut ne kadar soeyal duygu· 
tuta saralldık. • 

Bizatihi dilfünüyorum: O ruh 
fiziyolojitini, anun hanJd bire· 
.lel'i bizi ~sızılarla ilf1>ert· 
medi? Bir roman pheeeri de· 
mek olan Ojeni - Grandesinde 
ihtiyar hizmetçi Na~u dilfii· 
nün. Dünyanm en haais bir a· 
damı o1an Grande babaya bu 
kadar körce bu kadar muum 
bağlanışına rağmen en küçük 
bfr iltifat bile .rönnemiıJtir. Bu 
kadı::Jın Grande ailesi içindeki 
hayatı bir ı:;iir değil m idir? O· 
Mı belki tarif edemivor uz . Fa-

kat şiiri anlatan oeyleri seçmek 
bu kadar güç mun. 

o kil.dm bahçedeki URrleri eı· 
ma yüklü ağaçların bir giln bile 
ceaaret edip yaklaşamamq ve 
bir tane bile yiyememifken, ila· 
telik bunun için :kQçllk b1r fikl· 
yet veya küçük bir arzu izhar 
etmemişken o hasla adamcı ken 
disine söylediği:••- Haydi Na· 
non! .Ağaçların altına epey el· 
malar düşmüş! (Tabii bunlar 
çürüktür) onları al. yine ağzını 
tatlıladın demektir,, yolu cüm· 
Jesile hayatımda en garip, e:ı 

acı şiirlerden birini okumuş gi· 
biydim. Bu hal eserin. en küçük 
bir kısmında, basit detayların· 
da böyle. Ya zavallı Öjeni, hele 
ihtiyar Goriyo baba! İçtim.at 

düzenini kaybetmiı bir dünya
da aoptanlqıp yUaJeten çocuk· 

.farı brşw:ıcia o ibtiyaım bili 
merhamet ve fakat huaraııla 
döktüğü göc yqlan bangimiain 
içini mzlatmaml§tır? (Madam 
Bovari) yi Salambonun primi
tif sihniyetli inanlar arumda 
at.etler içinde yablan seYgiaiı:ıi 
ve bütün bir hikiyeci Mopua· 
m dütüniinee iman aoruyor. Re· 
nenin hayall ,avantihierbclen 
daha çok-bu kitapla.rda filr 'bul· 
madık mı? N~yet ne.ir ve na· 
.am dışmda kalıp en orijinal ve 
ya en yalan yollarla düt'iince ve 

Milyonlarca senelik hayvan ayaklan ? ! ... 

Almanyada Halberştadta fevkalade ehemmiyetli ıarülen 
milyonlarca 9enclik, bblettarihi bir çift hayvan ayağı bulun. 
muıtur. Resimdeki cameklnda sağda bu ayaklardan biri, solda 
da ccaametini mukayese yollu bir insan eli görülüyor. 30 met
re derinlikte 'ele ceçen ayaklar. bir Dinoı:avriyer iskeletin~ ait. 
tir. 

cluygu dü:ı.yamua abn bir te.Y 
cleCil midir! Gorkiain pnif re· 
alis mi içindeki fiir boUufu gö
renler derbal onda JDeYCUt nr 
mantiıımi ileri atlrmilllerrlir ! 
Hem romantimüa nıU..vi fiil' 
elemek olmadığı bilindikten .llOtl

ra .. BallMıki her lükl1Si inanı 
facialana bJDalbiı bir .aaJme 
olaa muharririn realite ile olan 
llliln&lebetbclen doluvennit ha
bikatlerin Piri ki1ueJi dUtQn· 
dilnnemiftir. Muhakkak ki. in· 
saa kudretile canlandıktan 110n· 
ra realitenin ke."ldisinde de ~iir 
varda. Ve asıl ~iir. bu realite· 

T ARIHJ FIKRALAR: -

Sağdan sola! 
Alman .-ırıerlnden Detlef fon Libiyenkron, ara sıra ı>a. 

raca aılr:lflnlr. Gene böyle ummanlarından birinde, iyi tanı. 
dıklanndan herhangi birine rast ~elmck Umldfle, Hamburc· 
ta Yungfenattl1gde mutat gezintilerinden birJne ~ılı:tı . Çok 
geçmeden 7a'lı:ın tanıdıklarrndan Otto Ermstt , önden g-ldiror. 
cördU; iki eli arlr:umda, beaaplı bir yürü:rU!Jle .. Onu görür 
görmez adımlarını sıklaştır.an ı.myenkron, kendisine ye ti • 
şince, seslendi: 

- Gllten Tag, eski dost! l~Jer yolunda mı? Söyle baka. 
lım,, .nasıl, vaıl1eUn milsait mi, bana on mark ödin~ verebl· 
lir misin ft<'aba·! 

Otto Ernst. ne söylediğini anlamamış bi r lı ıtlcle , şairin 
yüzüne baktı ve sonra eö7le dedi : 

-Nedi7ordu11 demln!Sağ kulağım biru ağır !~itiyor : 
bana sörlemelı: lstedfğ1ol sol kulatıma söyle! 

Llliyenkron, müsait v,azlye U fırsat bilip, ö t e yana ~eçll , 
.rakın tanrdıfının sol :kulağrnR efHerek şöyle aörledl: 

- Senden y irmi ·mark lidllnç e lde edersem , memnun o. 
l acatını ! 

Otto Brns t . onu göz uc uy la suzere k : 
Dana balı:. Detlef, dedi , ha~·di benim on marklık ku. 

lnğımclan ya na .:cc:: öyle d nha iyi ol a<· alt! 

nin gizli veya açık, fakat her 
kesin ellerile tutamıyacağı mii· 
nasebetlerini büyük bir samimi· 
Jikle anlaubilnı.!ktir. 

Türk edebiyatmm tanzimat: 
t&:.ı bu tarafa bir iki muharriri 
realiteye ve realir.me değer ver
memiş değillerdir. Bilhusa bü
tiin moralizınine rağmen Ahm~ 
Kitlıat Efendi tektük bazı eett' 

Jerir.de bir ~yler verebilmif!. Nil 
bi zadenin "Zehra.. sı mahalli 
hayatın realitesini aksettil"E'bil
mek bakınu:ıdan oldukça rea· 
liet bir .roman olmuztur. Yir.e ·e· 
debiyat tarihçilerinin bi'e gö· 
zilnden kaçmı3 olan ''Küçük 
paşa .. sında Ebubekir Hamm 
köy ~ .şehir münaaebeti araaı:ı· 
daki uçurumun henüz tarıhi ve 
aosyaJ sebepler dolayıaile ufuk· 
·lan ÜRrinden romansk örtüaü 
kalkmamış olan bir sosyetede 
bu eRrler hiçbir !Jareket uyan· 
dıramadığt gibi üstelik vakitsiz 
öten horozlar ~bi m~um vı- g-a· 
rip teliJdı:i edilmi~r. 

Yeni Türk edebiyatmdo ·i!IC 
Kenan Hulüsinin. Bekir Sıt· 

:kınm, Sadri Ertemi:l .hikiyele· 
rinde az mı lfiir uıumriart bulu· 
Yontz? Sadri Ertemin ihtimal 
bir çoğunuzun bildiği "Bay Vir 
gül., hikayesi edebi~·atımıza 
.içtimai bir sınıfın, bütün dün· 
yaca tanı:ıan Vt> dört bir taraf
tan C.rnekleri bulunan ~erf 

bir tahlil değil midir ? Hakika
ten menfaat ve büyük karşısın· 
da insanların bir kıammı:ı r.ını
.rt olarak. bir kmmmın kendi ar
zusile vir<nlllef'tiğini görmiivor 
muvuz? lsminderı. me"zuunnn 
so:::a erisine kadar bir k<>mr 1t 
hav&l!lt İ<~inde dönrn hik~•·e . .,_ 

(devamı 7 de) 
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lk iş camın ü::eHne l'esmi çim Sonra resmin etrafını camın 
miirckkcbi ile kopye etmektir tersinden lake boıjcm ile d-Ol· 

duracaksınız 

Camın arkasından resm[ renk
lemek için kağıdı bu suretle 

yapt§tırırsınız 

BİRAZ ELIŞI KAGIDI VE BOYA İLE 

Güzel bir masa örtüsü veya tablo ! 
Güzel bir resmi bir masa ÜS· 

tü olarak kullanmak mı istiyor 
su:ıuz? Bunun en kolay usulü 
resmi bir cama kopye etmek ve 
masanın üzerine bu camla be· 
raber koymaktır. 

Evvela, masanın üzerine ko· 
yacağınız kadar bir cam alırsı· 
nız. Bunun tam masa büyüklü· 
ğünde olması icap etmez, ma· 
sa:ıın kenarlan boş kalabilir. 

Bu iş için size camdan sonra 
lazım olanlar biraz siyah lake 
boyası. bir şişe çini mürekke• 
bi. bir boya fırçası ve harita ka
lemidir. 

Bunları hazırlayıp masaya o· 
turmadan evvel camı güzelce 
yıkar, temizler, kurularsmız. 

Ondan sonra, bulduğu:ıuz resmi 
de alır. masanın başına geçer 
!iniz. 

Evvela camı resmin üzerine 
koyacak, harita kalemini çini 
mürekkebi:ıe batırarak resmin 
etraf çiz~ilerini dikka_tle kopye 
edeceksiniz. 

Şimdi camı, beş on dakika bir 
lrer.ara bırakın, kurusun. Yat· 
nız, camı duvara veya dik bir· 
yere dayamayın: Mürekkep a
lrar. Camın yatık durması lfı· 
anıdır. 

Mürekkep kun.:duktan sonra. 
eamı tersbe çevirecek ve res· 
min etrafını siyah lake boyası 
De dolduracaksınız. Bu da ol· 
duktan sonra o günlük işiniz 
bitmiştir: Camın. boyalı tara· 
fr üste gelmek şartile bırakılıp 
yirmi dört cıaat kuruması lazım 
dır. 

Ertesi gün ayni vakitte bo· 
yayı kurumuş bulursu:ıuz. Şim· 

di çalışmanızın en ı.evkli tarafı 
başlıyor: Resme renk verecek· 
81niz. 

Farzedelim ki, cama aMığınız 
resim .• buradaki misalde olduğu 
gibi, çiçek koparan bir köylü kı-

ı - mn- tL& vır.si 

zıdır. ~er, yaprakları. kı· 
zın entarisi ve başlığı boya.:ı· 

mak ister. Buralara sulu veya 
yağlı boya ile renk verebilinfr
niz. Fakat, boya ile pek mu· 
vaffak olamıyacağınızı zannedi 
yorsanız boyalı kağıt imdadını· 

za yetişir. Bu.,un için de kulla
nacağınız, parlak elişi kağıdr 
dır. 

Kırmızı elişi kağıdından ke· 
seceğiniz bir parçayı camın ar
kasından, kızın e:ıtarisini kapta. 
yacak şekilde yapıştırırsınız. En 
tarinin bütün etrafı siyahla 
boyandığı içi:ı, kağıdın fazla 
uçları camın öbUr tarafından 
görünmez. 

Ayni şekilde, r.emine, yaprak 
lara ve çiçeklere de elişi kağıdı 
ile renk verirsiniz. Eğer bti • 
hap ettiğiniz resimde bazı par 
~alara parlak bir renk muva• 
fık düşerse buraları çikolata kl 
ğıdı ile yaplayabilirsiniz. 

Şimdi, Ur.erinde gmel bir re. 
sim olan cam hazırlanmıştır. 

Bunu masa:ıın üzerine koyabi • 
linıiniz. Çerçeveletip duvara aa· 
mak da kabildir. 

Tavşan tüyünden k~p 
Bu resimde görülen kap, 

mutat hllAfına hermelinden. 
değil de, tavşan tüyündendir. 
Bu kış modasından bir örnek 
olmak Uzere Londrada bir mo.. 
da salonunda teşhir olunmuş. 
tur. Kapın kol kısımlarındaki 
şekil, 1',ransız bahriyelilerinin 
tepesi yuvarlak pUskilllU şap • 
kaları gözönünde tutularak çi
zilmiştir. 

lngilterc Kral \'e Kraliçesi 
Parise seyahat ettikten sonra 
Londrada Fransız bahriyellle. 
r? şapkalarının moda sahasın. 
da örnek olmak nzere alınma
sı bir cemile sayılmaktadır. 

Kral ve Kraliçe Parlse geldik. 
teri zaman, orada da kadın 

şapkalarında v. s. de İngiliz 

hassa alayı efradının giyinişte. 
ri 2'özönUnde tutularak, on -

lardan mOlhe ' m tllrlU şekil • 
ler moda olmuştu!? •• 

1111 
Kadın Mektupları: 

l{oketlik 
hevesı 

Bir genç kız yazıyor: 
Bir sene evvel bir genç erkeK" 

le tanıştım. Evvela fazla ehem· 
miyet vermemiştim ve onu he!" 
hangi bir erkek arkadaş olaralC 
kabul ettim. Daha ilk günlerde 
sinemaya gitmeğe, yaz gelince 
de gezmelere çıkmağa başladık. 

Bugü.:ı ta.mamile anlamış bu
lunuyorum: Çocuk beni hakika• 
ten seviyordu, fakat ba:ıa cid· 
di bir arzu ile bağlanamıyor, 
ve bundan kendisinin de mütees 
sir olduğunu hissediyor. Çünkü 
ke:ıd!sine hakkımda verdiğim 

kanat beni iyi tannnasma mani 
oldu. 

Kabahatimi itiraf ediyorum: 
Onu kıskandırmak için bazı er 
kek tanıdık hikayeleri uyduru
rum, hakikaten tanıdığım er 
kekleri onu kıska:ıdıracak §ekil• 
de anlattım. Fakat bunların ne· 
ticesi bilakis aleyhimde oldu: 
O, hakkımda fena bir kanaat e
dindi. Beni kıskanıp daha c;;oıt 
sevecek zannederke:ı soğuyup 

eski sevgisinin kalmadığını his-
sediyorum. 1 

Şimdi belkl ~n d,. ~Dn aevi· 
yorum, sevmiyorsam bile arka· 
dqlığına alqt.mı. Kaybetme)[ 
istemiyorum. Belki ona karşı 
ciddi bir arzu besliyorum ve 
kendisine iyi bir hayat arkadqı 
olmağa çalışmak isterim. Fa
kat, beni saf bir sevgi ile sevme 
<Jİ, hakkımda ciddi bir fikir bes 
!emesi ve ka:ıatlerini değiştir

mesi için ne yapayım, bilmiyo-
nım. ,,. * ,,. 

Bu genç kızın şikayeti maa· 
!esef bütün akranlarında göril· 
len bir tabiatin doğurduğu ne
damettir. Genç kız, koketliğb· 

den şikayet ediY.or ve buna şim· 
di pişman.iır. 

Koket davranmak - yani 
yapmacıklar yapma"k. erkeği üz 
mek için hikayeler uydurmak, 
bazı küçük ve delişmen heves
lere kapılmak daima fena neti" 
ce verir. Belki siz hakikaten öy
le değilsiniz. Fakat bu yapma· 
iarı::ıız erkekte hakiki imiş ka• 
naatini uyandırır. KR.7.dığınm 

kuyuya kendiniz dilşersiniz ve 
sonunda oyun sizin aleyhi:ıize 

çıkar. 

(De·:amı 7 incide) 
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