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En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahih ve Başmuharriri: 

ETEM İ:l;ZET BENiCE YIL: 3 

Almanların, Önümüzdeki Ay Danzig'i ilhak için 
Polonya ile Muharebeyi Göze Aldıkları Anlaşıldı 

. I • 

; ·ıı- Medıua vakti beklemek lizere şimdilik istirahatte huJundup ıöylenen Wtler Alınan istihkiınlandu birini teftiş ederken ... 

/V/usolininin Bu Meselede Son Bir 
tavassutta Bulunacağı Umuluyor 
Türkiyede 
Hürriyet 

Ve Matbuat 
Reisi Cumhurun matbuatta
ki hürriyet miyarı üzerin
deki beyanatı milli matbuat 
için bir haz ve iftihar mes
nedidir. Dahiliye Vekilinin 
beyanatı da matbuattaki 
lleşir ölçiistinü bir kere daha 
işaret eden kıymetli bir 
iıahtır. 

.!_lZan: ETEM iZzET BENiCE 

Ilı lltiıtt Şef İnönü memlekete, u-
lı: Unıi hayatmda, demokrasinin 
~lllaJist ieablar içinde birçok im
~ l~ı vermiş bulunmaktadır. 

Polonyalılar Danzig' e Girmek İsterlerse, Şarki 
Purusyadan ve Pomeranyadan Kıskaca Alınacaklar 

Roma 11 (Hususi)- Gazeteler 
Danzig meselesinin bir tavassutla 
halledilmesini tavsiye etmekte -
dirler. Bu gazetelere göre tavas
sut şöyle olabilir: Geçen sene Çe
kxıslovakya meselesi yüzünden 
husule gelen gerginlikte Mıısoli
ninin oynadlğı rol malfundur. Mü
nih anlaşmasına yol açan Muso
lininin tavassutu olmuştur. 

Yeni Parti 
Müfettişi 

Bugün Geldi 
Doğruca Partiye 

Giderek işleri Devir 
Almıya Başladı 

MUSOLİNİNİN TAVASSUTU 
Paris 11 (Hususi) - Danzig 

meselesinin Mıısolininin bir ta -
vassutu ile halledilmesi. hakkın -
Cıa İtalyan gazetelerinin neşriya
tından bahseden Paris matbuatı, 
bugün vaziyetin Çekoslovakya hii
disesi günlerinden çok farklı ol
duğunu yazmaktadırlar. Danzig 
ve koridor meselesinde İngiliz -

Fransız ve Polonyanın kat'i mu • 
kavemet kararlan, Hitleri şimdi
lik Danz·g işini kuvvete müra -
caatla halletmek kararından vaz-
geçirmiştir. Bununla beraber, bu 
mesele hakkında, Alm yanın 
Fransa ve İngiltere ile siyasi mü
zakerelere girişmesi ihtimalleri 
kuvvetlenmektedir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bulgarlar, Türkiyenin 
tavassutunu istiyorlar 
Bulgar Başvekilinin Berlin ve 
Belgrad Seyahetleri Neticesiz Kaldı 

l ~İn siyasi terbiye ve olgun
Q. 1l hazırlamak, idareyi biJfül ·· 
'1ıillettıı miirakabesi altında tesis r----...-'"""'--=rr:-

Paris 11 (Hususi)- Bulgar Baş· 
vekili Köseivanofun Belgradı zi
ya:/ o tinden fJal f "1en Alman ga

zeteleri, Bulgar Başvekilini arazi 
taleblerinde ısrar etmeğ.e teşvike 
devam etmektedirler. 

:l>leıııek, matbuatın hürriyetint / 
~nkid hakkının serbestisini 
~ etmek de bu imkanlar için-
~. y • 

er alını§ bulunmaktadır. ) 

lı. tu,,k matbuatı, hakikaten dik
i ~e değer bir değişiklik ve inki
i ~· kaydede ede memleketin ve 
ı,S :;;ıaı bünyemizin kendisinden 
... • k•diği bir hürriyete doğru git
"'" led' ır. 

ta llu Yolda her geçen güne naza
Ilı ~ atılmış bir hat ve kaydetmek 
til u~küııdür, Bu hürriyet her 
lı.ar U anarşiden, fikir ve siyasi 

11 
1111ııt aykırıbğından, şahsi hay· ı ,:•t Ve kutsi itikadlara taarruz 

lı.e teeaVilzden uzak; milli, vakur, 
~dl doz ve ölçüsiinü kendi id-
lıtı ."e iı'anRe tayin ed'en bir 
~riYet 'le tenkid serbestliğidir. 

ı1111 11 ~ususta Reisi Cumhurumu
bıı bı.ı: İngiliz muharririne mat-

attak'ı hii · · ·· · dekJ rrıyet mıyarı uzerın· 

lı~k· bey.anatı milli matbuat için 
iıd •ki hır haz ve iftihar kayna-

ır. 

l.\n deııı' 11 Şef, reJımın hürriyet ve 
lıü: okra3i üzerindeki tekamülü-

ji,:::- Vaziyet inkişaf ettikçe re· 
~·· y . tar enı hal ve şartlara tevfik 

Utet v "tnk" dır A e 1 anı lıasıl olmakta-
~ku lesela Riyaseti Cumburda 
beti] a gelen değişiklik münase -s'la: Yapılan ser.best intilıab ve 
tll)!f) Bl}Ja ma .Mecliste bir müs
'1tti~ f"~ııun teşkili ·h~inde ol

lkilıi.ıfıalk)Je4ııicelı idarede 
'., ~ (f)~, ılB ne~ icıhifede) 

Tevfik Fikret Sılayın bu sabıiıi 
aldırdığımız resmi 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ab
dülhalik Renda ile İstanbul Parti -
müfettişliğine tayin edilen Tevfik 
Fikret Sılay bu sabahki trenle 
şehrimize gelmişlerdir. 

Abdülhalik Renda ile Tevfik 
Fikret Sılay, Vali ve Belediye Re

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Buradaki kanaate göre, Yugıos
lavyayı Balkan antantından ayır

mak için yapılan bütün teşeb

büsler ve gayretler akim kalınış

tir. Bulgar taleblerini yerine ge
tirmek demek, Balkan antantının 

inhilfili demek olacağına göre, 
Köseivanofıın Belgraddan müs -

bet bir netice ile Sofyaya dönebi
leceği zannedilmemektedir. Bina
enaleyh Berlinin, Balkanlıartlaki 

bugünkü vaziyeti kendi lehine ta-

(Deııamı 2 inci sayfada) Bulgar Meclisi reisi Moşaııo1 

1 Moskova Müzakereleri 1 
• 

'' ltalyanlar Anlaşma 
Olmıyacak,, Diyorlar 
Paris Mehafili İse Müzakerelerin 

Bugün Kazanan Son Safhada Olduğunu Bildiriyor 

Piyango --
Nı l Paris 11 (Hususi) - İngiliz - 1 dilmezse, o zaman Sovyetlerle uu mara ar Fransız - Sovyet müzakerelerinin mumi bir anlaşma yapılmasından 

6 S fada son safhalarında bulunulduğu ka- vazgeçilecek, sade bir mütekabil 
fnCf ay naati vardır. Eğer Sovyetlere son yardım anlaşması imzalanacaktır. 
~ - - - - - -:-v--. verilmiş olan formül de kabul e- _(Devamı 6 ıf.cı &ahifede). 
~ı>ıut..V.Vı>- - ,,...... 

lngiliz Ordusu Türkiye için Ne 
Kadar Mühimse, Türk Ordusu da 
İngiltere İçin O Kadar Mühimdir 
Milli Şef İnönü Bir İngiliz Gazeteainin Türkiye 

Bulundular Muhabirine Mühim Beyanatta 
Londrada çıkan cDeyli Telgraf• •• 

gazetesi Türkiye muhabiri Cum· 
hurreisimiz Milli Şef İsmet İnönü 

1 • 
ile ya~ olduğu bir mülakatı [ 
anlatma.ktadlr. Muhabir, t.ı müla
katta görüşülen meseleleri gaze
tesinde şu suretle anlatmaktadır: 

iHALK VE MA'IlBUAT OL
GUNDUR 

Cumhurreisi İsmet İnönü, beni 
kabul buyurmak suretiyle, bana 
büyük bir şeref vermiş oldular. 
Kendilerine teşekürlerimi söyle - .., 
dikten sonra Atatürk tarafından 

tesis edilmiş bulunan rejimin ay
ni kalmakla beraber buna daha 
demokratik bir veçhe vermeye 
gayret ettiğini söy !emenin doğru 
olup olmadlğını sordum. Bana şu 
cevabı verdiler: 

c- Rejimin, halkın nefine ve 
halk tarafından mürakabe edil -
meğe matuf bulunmak itibariyle 
bidayettenberi demokratik bir e- Milli Şef İ•met İnönü'nün Ankara stadyomunda alınmış bir resimleri 

sası haiz olduğu şüphesizdir. Geç- ~'-.ıııflil.-ıtııııı,...,_ılllllll_'ılli~,_ılllllllllllllll .... ~ ... ---.......... ,_~1111---
m 'şten tam bir ayrılış teşkil etme-1 ,,.. 
si ve bunun milletin atisi için ha
yati ehemmiyeti haiz bulunması 
dolayısile rejimin tatbikatında 

başlangıçtan itibaren az çok sıkı 
davranmak icabetmişti. Lakin hiç 
bir zaman cebir ve şiddet kulla
nılmamıştır, ve rejim daima her 
şeye, teşkilatı esasiye kaşesini ver
miş olan Büyük Millet Meclisi yo
Jile tatbik edilmiştir. Vaziyet in
kişaf ettikçe rejimi yeni hal ve 
şartlara uydurmak zaruret ve im

· kanı hasıl oldu. Ve mesela, Riya
seticümhurda vukua gelen deği • 
şiklik miinasebetiyle yapılan ser
best intihap ve son zamanlarda 
iMecliste bir Müstakil Grup'un teş-

(Devamı 6 ıncı ıahifede 1 

Milli Şef llkteşrinde Hatayı 
Şeref 1 endirecek ı er 

Ankl!'"a 11 (Telefonla)- Hatay 
devlet reisliği vaz'.fesi biten An
talya meb'usu Tayfur Sökmen diin 

Cumhur Reisi Milli Şef İsmet İnö
nü tarafından kabul edilmiş v.e 
Tayfur Sökmen devlet reisliği bay
rağile devlet re'.sliği binasının a
nahtınnı Milli Şefe takdim etmiş, 
Hataylıların tazim ve şükranlarını 
arz.etmiştir. 

Milli Şe.f, bayrakla anahtan 
memnuniyetle alarak, Hataydak. 
milli vazifesini hüsnü sııretle ik
mal eden Tayfur Sökmene illi • 
fatta bulunmuşlardır. 

Milli Şe.f, eski Hatay devlet re
isini yarım saat kadar nezdlerin
de alıkoyarak, Hatayın ihtiyaçlan 
hakkında verd . ği izahatı dinle -

mişlerdir. (Devamı 6 ıncı sahifede} 

İki Kardeş Bir M i L L i K. o M E 
Adam Vurdular Ş . T k N J 

Hürriyetebediye tepesinde bzet ampıyon a ım ası 

~:ş::!~:~:: ::h:ı::~ :::~~ V N V k·t S ·ı k 
::~t~:~:h~:::: ~~~:=~~~ar":~ e e a ı eçı ece 
mışlardlr. Niyazi tedavi altına a
lınmış, Mithat ile Salih yakalana
rak tahkikata başlanınışhr. 

1 KISACA 

Kimi Aklını, Kimi 
Parasını .. 

1 

İtalyan ajansının iktısad servisi: 
- İngilizler altınlarını Ameri

kan bankalarına kaçırıyorlar. 

Şimdiye kadar bir milyar altın 
dolar kaçırılmış!. 

Diyor. Bizim arkadaş; kendisini 
tevekküle kaptıran bir susuşla 
durdu dıırdu da: 

- Diiuya bu. Kimi aklını, kimi 
de parasını kaçırıyor .• 

Dedi. 
- Akıllarını kaçıranlar kim?. 
Diye soracak oldum. 
- İtalyan ajansı onu daha iyi 

biliT. 
Dedi, kesti attı. * * 

Gol Averaj Usulünün Tatbiki İle 
Çıkan Netice Nedir ? 

' Demirspor takımı 

(Yazısı altınca sahifede) 
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DÖRT GÖZ VE DÖRT 

KULAK SAHIBİYl\IİŞ 

Bursa köylerın 'en birinde, döıt 
dört gözlü, dört kulaklı, dört a
yaklı, garib bir çocuk doğmuş ... 
Zavallının ömrü vefa etmem:ş, öl
müş .. Arkadaşlar, h!lkatin, neden 
bu çocuğa bu kadar fazla ve lü
zumsuz uzuv ihsan ettiğini me -
rak ediyorlar. 

Fakat, ne yazık ki, bu fazlalık
lar, yavrunun ölümüne sebeb ol
m~tur. Biz, meseleyi tetkik et -
tik. Alakadar bir zat dedi ki: 

- Bu, olsa olsa, hilkatin, dün
ya mpdeniyet ve yeni hayat şart
larına uygun şekilde insan ya -
ratrnak ihtiyacından ileri kel -
.ınişt:r. Böyle, dört gözlü, dört ku
laklı olmayınca, rncselfı, akşam 

&aatinde, İstanbulun kalabalık bir 
caddesinden tehlikesiz .ııeçmek 

mümkün müdür?. 

FLORYADA BİR 

KIZI KAÇIBACAKLARDI 

Pazar günü, Floryada, Ameri
kan fillmlerini andıran bir kız ka
çırma hadises; olmuş ... Dört deli
kanlı, bir genç kızı kaçırmak is
temişler ... Fakat, kız gönüllü ol
madığından, mütecavizler, emel
lerinde rnuvaffakiyet elde edeme
ınlşler ... 

Floryaya, insan banyo almağa 
gider. Fakat, kız kaçırrnağa giden
ler de varmış ... Gözünüzü açın .. 

TERKOS İÇİN . 
SARFEDİLEN PARA 

\Belediye, tıırloos suyunu aldı 
alalı, boyuna para sarfeder. He
nüz birkaç milyon lira yeni har
candı. Birçok makineler getirtil
di ve yerlerine kondu. Fakat, dün 
bir gazetenin verdiği havadise gö
re, Y.eniden beş milyon lira har
camak lazım geliyormuş .. Dernek 

1 
KOÇOK l 

__.;..H--A __ B,___E_R_L_E_R_ 
* Baltalirnanında rıhtımın ü

zerindeki tesviye nihayet bitmiş

tir. Şımdi yol üzerindeki havagazi 
ve elektr:k tesisatı değiştirilerek 
yenilenmektedir. 

* İspanya eski Cumhuriyet li
deri Bestoiro 30 sene hapse mah
kt'.ım edilmiştır. 

* 52 tayyareden mürekkeb iki 
avcı ve üç İng !iz bombardıman 

filosu, Pariste yapılacak olan 14 
temmuz geçi<Une iştirak etmek ü

zere Fransaya gitmiştir. 

* Polonya mali heyetinin reisi 
Londrada milli müdafaa kredisi 

hakkındaki göruşmelerine tekrar 
başlamıştır. 

* Dün şehrimizin üzerinden 
sürüler haLnde kesif çekirge bu

lutları geçmiş ve bunlardan bir 
çoğu şehrin içine düşerek sokak
:,ları istila etmiştir. 

* Belediye Salacıkta.ki Halk 
:plaıının bulun<luğu yere bir rıh
'lım inşasına karar vermiştir. 

* Belediye reis muavini Rifat 
ile Harita şubesi müdürü Galib 
şehrimize dönmüştür. 

ki, gözü körolasıca eski terkos şir
keti, yıllarca hiçbir iş yapmamış .. 
Şu beğenmediğimiz terkosa, 

Belediye o kadar para sarfediyor 
ki, her damlası, kapalı memba su
yu şişeleri kadar bize pahalıya 

oturacak ... 

FAZLA SICAKTAN 

ÖLENLER OLUYOR, 

Dünkü ajans telgrafları haber 
veriyordu: Amerikada fazla sı -
caklardan 47 kişi ölmüş ... Bu ne 
biçim sıcakmış?. Çok şükür Alla
ha böyle sıcaklar bizde yoktur. 

Yalnız, dün bir gazetede oku -
duğuma göre, Florya plajlarında 
kabine ücretleri o kadar pahalı 

imiş ki, insan, kalb sektesinden 
öleb!lirmiş .. Halbuki, biz, plajlara 
serinlemek ;çin gitmiyor muyuz?. 

Kuzum, Allah aşkına, sorması 

ayıb değil ya, şu eğlence yerle -
rinin ucuzlatıl'ması hikayesinin 
tetkikatı, tahkikatı henüz bitme
di mi?. Çünkü, rnüsaaden'.zJe, hem 
yaz bitiyor, hem de bizde sabır 

ve takat!. 
• 

DAHA NE DERİN 

GAYYA KUYULARI VAR 

Alimler:, göller hakkında tet -
kikler yapmışlar.. Yeryüzünün 
en der:in gölü Baykal gölü imiş .. 

Evvelce, bir gayya kuyusu• ta
biri vardı. Dernek ki, Baykal gö
lü de bir gayya kuyusu imiş .. Fa
kat, maalesef, alimlerin bu mev
zudaki tetkiklerini, ben, noksan 
görüyorum. Bizim İstanbulda, ne 
kadar çok derin gayya kuyuları 
var. 

Sorarım o alimlere, Baykal gö
lü, sebze ve rneyvaların ucuzluk 
tetkikatından daha derin midir?. 
Baykal gölü, eğlence yerlerinin 
ucuzlaması tetkikatından daha 
derin midir?. 

AHMED RAU7 

Bir Alman 
Vapuru 

Koza Balyalarını 
Haydarpaşaya bıraktı 

Danna isimli bir Alman vapu

ru garip bir hadiseye sebebiyet 

vermiştir. Hadise şöyle olmuş

tur: Danna vapuru Mudanyadan 

Bursa mahsulü 169 balya koza yük

lemiştir. Yükleme sırasında bal -

yalardan biri denize düşmüş. çı

karılarak bozulma zararı sahibine 

aid olmak üzere yine vapura a

lınmıştır. Vapur Haydarpaşaya 

gelmiş ve burad
0

a kaptanın bir ta

ne bozuk balyayı göstererek bil -

tün koza mallarını karaya çıkar

mak istedıği görülmüştür. Kaptan 

istediğini yapmış ve 169 balya ko
zayı çıkardıktan sonra yerine 

başka mal alarak gitmiştir. 

Kaptanın Haydarpaşadan da. 

ha karlı navlun bulduğu için çok 

yer tutan koza balyalarını dışarı 

çıkardığı anlaşılmıştır. Kaptanın 

bu usulsüz hareketi hakkında tah

kikat yapılmaktadır. 

Plaj Bülbülleri 
No.31 

- Haydı gel, balkondan baka
lım .. 

Gokyuzü aydınlıktı. Denizde ha
fü çırpıntılar vardı. Selin sol ko-
lunu Sermedin omuzuna attı: 1 

- Asfaltta nekadar kalabalık 

\'ar, değil rn.? 

- Evet. Her 
bu kalabalık? 

1 

zaman var mıdır 

- Hayır Yalnız pazar günleri 
olur. Diğer geceler saat dokuz bu

çuktan sonra cinler top oynar bu 
caddede. 

Bu gece bu kalab.ılık ne za
mana kadar devam eder. 

- Otobüslerin son dönüş saati 

1 

Yazan: İ>kender F. SERTELLİ 

olan yarıma kadar. Ondan sonra 
ortalık tenhalaşır. 

Sermed, boynundan sarkan Se
linin parmaklarının ucunu öpe -
rek: 

- Nekadar zarif elleriniz var, 
Selin hanım! dedi Oya gibi .. Uç
ları kırmızı .. Üstü bembeyaz .. Ve 
avucunuzun içi pembe .. 

- Ortanca kardeşimin elı be -
nimkinden daha güzeldir. Siz ga
liba el meraklısısınız? 

- Güzel ellere bayılırım kadın
larda. Bence, ellerine bakmasını 
bilmiyen kadın, vücudünü tama
rnile ihmal etmiş demektir. 

- Kardeşim Melin, bir gazete -

inkılab l 
MDzesi 
Açıldı 

Vali Bu Münasebetle 
Bir Nutuk Söyledi 

Beyazıttaki İnkılap Müzesi 
dün saat 17 de vali tarafından 

merasimle açılmıştır. Lı'.itfi 

Kırdar açılma merasiminde bir 
nutuk vermiş ve ezcümle şun
ları söylemiştir: 

- On senedenberi belediye 
bütçesinin adi ve fevkalade kı
sımlarına konulan tahsisatla in
kılap ve Belediye mevzularını 
yakından alakadar eden bir hay 
li eşya, kitap, gazete, mecmua 
ve resim alınmış. fakat bunlar 
tasnif edilememiş, fişleri yapıla
mamış, etiketleri konulamamış 

olduğu için şimdıye kadar hal
kın istifadesine arzed!lememişti. 

İçindeki kültür malzemesi gi
bi yeri de Üniversite mahallesi
ne pek yakın ve pek uygun olan 
bu beledi müesseseden en ziya
de Türk gençliği ve onun ilım 
kaynağı, nur ocağı olan Üniver
sitenin istiiade edeceği şüphesiz 
dir. 

Valinin nutku bittikten sonra 
müze gezilmiş, davetliler büfe
de ağırlanmıştır. 

Bu müze cumartesi ve pazar
dan maada her gün açıktır. 

Dün İki Haliç 
Vapuru Çarpıştı 

Dün Haliçte Cibali iskelesi ö -
nünde iki Hal.ç vapuru çarpış -
mıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Kağıthane - Eyüb - Köprü pos
tasını yapan dokuz numaralı va
pur, saat 7,48 de Cibali iskelesine 
_gelmiş, yolcu çıkarmağa başlamış
tır. Bu esnada yedi numaralı va
pur da Cibali önüne gelmiş ve sı
rasını baklemeğe başlamıştır. Fa
kat suların akıntısile iskeleye doğ
ru sürüklenen vapur geri alına -

mamış ve yedi numara bütün yü
kile bodoslamadan Cibali iskele
sine çarpıp iskıelenin çıkmasını 

parçalamıştır. Müsademe 9 nu -
maralı vapuru da sarmış ve iki 
vapur borda bordaya .ıelm'ş ol

duğundan halk paniğe düşmüş ve 
ne yaptığını bilmez bir hale gel
miştir. 

-*-
Nafıa Vekaletinde 

Yeni Tayinler Yapıldı 
Nafıa Vekaleti şirketler reisi 

muavinliğine zatişleri müdürlü -
ğünü vekaleten yapmakta olan 
müfettiş zcya Altınbaş, Nafıa Ve
kaleti zatişleri müdürlüğüne güm

rük ve .nhisar vekaleti levazım 
müdürü Cevad Ozan terfian tayin 
edilmiştir. 

Denizbanktan Açıkta 
Kalanlar 

Denizyolları umum müdürlü -
ğ:Je Limanlar umum müdürlüğün
de birçok memurların açığa çıka
rılmasi1e vücude gelen münhal
lere hala tayinler yapılmamıştır. 

nin yaptığı cgüzel eller>' müsaba
kasında birinci gelmişti. Fakat, 
dediğiniz çok doğrudur. Birçok 
kadµılar, elleri harikulade güzel 
olduğu halde. her şeyi ellcrile ya
parlar ve ellerini çabuk bozarlar. 
Yalnız gözlerle, dudaklarla değil, 
ellerle de meşgul olmak lazım. 

Sermed balkonda sigarasını yak
tı: 

- Ortanca kardeşinizden bah
sediyorsunuz.. O nerede oturu -
yor? 

Selin güldü ve bir kelime ile ce
cab verdi: 

- burada .. 

- Tuhaf şey! O da burada otu-
ruyor demek. Yani Büyükdcrede .. 
•• '? Oyle mı .. 

- Evet. Zaten burada oturan 
yalnız odur .. 

- Ya siz .. ? 
- Ben Floryada oturuyorum. 
- Haydi canım, benimle alay 

Yunus Nadi cİstlhsal ve ihraca
ta maliyet fiyatı. adlı başmakale
sinde iktisadi sıkışıklıktan ve Ti
caret Vekilimiz Cezmi Erçinin 
Meclisteki beyanatından bahsede
rek diyor ki: 

Bugünden yarına tahakkuku ka
bil olmamakla beraber dahilde 
mübadele kıymetile haricdeki şanj 
kıymeti büyük fark arzetrniyen 
bir mübadele vasıtası milletleri 
kendi çalışmalarında aldatmadan 
yürüten ve hayat paha~ını da dü
zeltecek olan yegane sağlam ted
bir gibi· görünür. Bilhassa mali -
yette ve satışta dünya fiyatlarına 
uymanın kestirme yolu da bu ol
sa gerektir. Eğer bütün milletle -
rin bir gün bu esas üzerinde kafa 
yormağa başlıyacakları kuvvetli 
bir ihtimal ise onun bir gün ta -
hakkuk edebilmesine intizaren 
Cumhuriyet Türkıyesinin de şim
diden bu yolda tetkik ve istihzar 
şekillerınde mesai sarfetmesi ye
rinde olur sanırız . 

VAKİT: 

Asım Us Basın kongresini mev
zuu bahsederek kongrenin ve Ba
sın ·Birliğinin gayelerini anlattık
tan sonra diyor ki: 

Kanunun Basın Btrliği teşekkü
lüne verdiği kuvvet ve salahiyet
ler sayesinde bir taraftan birliğe 
dahil olan basın mensuplarının 

B1:lgarlar 
rürkiyenin 

T avas.sutunu 
istiyorlar 
(1 inci sahifeden devam) 

dil etme!< hususundaki teşebbüs
leri bu defa da akim kalmıştır. 
BULGAB MECLİSİ TÜRKİYE -
NİN TAVASSUTUNU İSTİYOR 

Bulgar Millet meclisi rei.>i Mo
şanof Bulgar talebleri hakkında 

bir Türk gazetecisinin sorduğu su
allere cevab vererek demiştir ki: 

•Biz Türkiyenin en yakın ve 
samimi dostuyuz. Fakat Bal
kanlılar sulhunun kuvvetlen -
rnesi ve iyi komşuluklar namına 
bizim yaralarımıza da merhem 
bulunması liızımdır. Türkiyeye, 
bir dost ve iyi bir komşu olduğu 
'çin, bizım tam manasile itima -
dımız vardır. Bu itibarla, milli 
is tel Q, rlmizin rnüd:: hasını ona 
terkedıyoruz. 

Türkler bize önayak olmalı ve 
Balkan'arda tam bir ahenk, anlaş
ma ve sulh teşriki mesais' mey -
dana getirmeliyiz. İsteklerimiz 
başkaları için ehemmiyetsiz, fa
kat biz'm için hayatidir. 

Cenubi Dobrice bize liızımdır. 
Bu topraklar bizden alındıktan 

sonra Varna ve Rusçuk hinterland
sız kaldı ve Delhorman ikiye bö
lündü; iktısaden öldürüldü! 

Bizim için b'r Edirne ve Trak
ya meselesi kat'iyyen mevzuu bah
solamaz. Biz İstanbul ve Boğaz -
!ara gen'ş hinterland lfızım oldu
ğunu müdrikiz. Bunun için Ak -
den:z meselesinde muhakkak De-

etmeyin! Biraz önce .Burası be- 1 
nim adamdır .. diyen siz değil rniy-1 
diniz?. Sonra duvardaki portre-
n ize ne diyelim?. 

Selin bıraz daha inandırıcı bir 
tavırla iliıvc etti: 

- Kardeşimin odasında benim 
portrem 'ardır. Benim odamda da 
onun fotog. alının agrandisrnaııı. 

Ve şen bir kahkaha ile gülerek: 

- Bundan daha tabii bir şey 
var mıdır? dedi. İnsan kendi oda
sını kendi resimlerile doldurması 1 
elbette çok gülünç bır şeydır. Biz 
odalarımızı sevdiklcrimızın resim
lerile süsülemeyi daha makul bu
luruz. 

- Gerçek bu da bir güzel gö -
rüştür. 

- Hayır. Sadece görüş değil. Bu 
sözümde mantık yoksa. istediginiz 
gibi benkid edebilirsiniz! Fakat, 1 
biraz düşünürseniz, bizim hareke- j 
timizi çok daha makul ve mantı-

hakları ve menfaatleri temin olu
nacağı mesleğin terakkisine hiz
met edecek bir takım tedbirler a
lınabileceği gibi basın meslek ve 
vasıtalarını rnilll menfaatlere hii

dim olabilmesi de imkan dahiline 
girecektir. Basın vasıtalarını bu 
mesleğin haysiyet ve şerefile mü
tenasip olmıya~ak surette istis -
rnar edenlere basın ailesi içinde 
yer verilmiyecektir. 

YENİ SABAJI: 

Hüseyin Cahit Yalçın cBulga

ristan dörtyol ağzında• adlı rna -
kalesinde Köseivanof'un Berlin 

seyahatini tahlil ederek diyor ki: 
Dobrice ve Trakyayı ele geçir -

mek için Berlin ve Romanın ku
cağına atılacak bir Bulgaristanın 

yarın bütün Bulgaristanı elden 
kaybetmesi, istJ<liilsiz, hürriyet -

siz bir köle halinde Çekoslovak

yaya nazire teşkil eylemesi kor
kusu pek ciddidir. Balkanlı kom

şuları Bulgaristana parlak ümid -

!er vermiyorlar, arazi vadinde bu

lunmuyorlar. Fakat sakin, müste• 

kar, emin bir hayat temin ediyor
lar ve hakiki bir dostluk gösterı

yorlar. Biz. komşularımızın pratik 

ve realist hissi selimlerine emlniz. 
Onun için mihver menbalarından 

çıkan şayıaları kaydı ihtiyati ile 
karşılıyarak fiiliyatı beklıyeceğiz. 

Belediye Eminönü 
Halkevine 15 Bin 
Lira Temin Etti 

• 
İstikraz muamelesinin intaç e-

dilememesinden dolayı inşaatı 

duran Em'nönü Halkevi binası 

için Belediye bütçesinden şimdilik 

15 bin lira temin edilmişt:r. 

Diğer taraftan da inşaatın ikmali 

için Emniyet Sandığından alına

cak istikraz işi intaç edilecektir. 

Binanın ikmali için Belediyenin 

verdiği 15 bin ı:radan başka da

ha 75 bın liraya ihtiyaç vardır. 

Profesör ve Doçentlerin 
Seyahatleri 

Üniversite profesör ve doçent

leri, tatilden ist:!ade ederek tet
kikat yapmak üzere kısmen Av

rupaya, kısmen de yurd dahilınde 

muhtelif vilayetlere gitmişlerdir. 

Otobüsten Kol 
Sarkıtma malı 

Aksarayda oturan Raif oğlu 

Mehmed adında bir gazinocu oto

büs ile Etyemezden geçmekte i

ken otobüs penceresinden dışarı 

sarkıtmış olduğu kolu elektrik di

reğine çarpılarak yaralanmıştır. 

deağaç üzerinde ısrar etmiyoruz. 
Böyle bir mahreç daha yukarı -
!ardan da olabilir. Bütün Bulgar

lar dost Türkiyeden bizim bu za

manımızda dostluk bekliyor .• 

ki bulacağınızdan eminim. 
Kolundan çekerek içeriye gö -

türdü .. 

Tekrar elektriği açtı: 

- İşte .. Şuradaki tuvalet kutu
sunun üstünde küçücük resimler 
yar. Bunlar ona ait hatıralardır. 
Biz, kendimize ait hatıralara bü
yük bir tevazula daima ik'.nci 
planda yer \'erir Ye dostla -
rımızın, se,·diklerimizin fotoğra -
filerini ön plana yan; başucumuza 
geçıririz. 

- Aman, size çok te ekkür ede
rim. Bana güzel bir fazilet dersi 
vermiş oldunuz. Halbuki ben .. 

Selin. Sermedin sözünü kesti: 

- Halbuki siz de herkes gibi, 
kendi fotoğraflarınızı, şüphesiz, 

odanızın baş köşesine yerleştirdi

niz. Dostlarınızın, sevdiklerın;zin 

resimleri de muhakkak ki geri 
planda kaldı. 

-İtiraf eder•ın, ki böyledir .. Fa-

Çocuklara 
Luğat 

Maarif Vekaleti 
Hanrlıklara Başladı 
Maarif Vekil.Jeti ilk mekteb ta

lebesi için bir lugat hazırlarnıya 
karar vermiş ve tetkikata başla
mıştır. 

Türkçede çocukların anlıyamı
yacağı bazı tabirler vardır. Bun

lar türkçeleşmiş arabca kelime
lerden daha basit olmasına r ağ -

men yeni neslin manasını aramı
ya çalıştığı sezilmiştir. 

Vekaletin bu noksanı tamamla
mak, çocukların konuşmalarını ko

laylaştırmak rnaksad'le hazırla 
rnağa teşebbüs ettiği yeni ICıgat 

gayet vazıh olacak, her çocuk ara
dığını kolayca bulacaktır. 

fstabulda Kömür 
Fiatları indit'iliyor 

Hükfunet Sömikok fiyatlarında 
225 kuruş tenzilat yaparak güm

rük satış fyatını 15 liraya indırmiş
ti. Sömikok satanlar Belediyeye 

rnüracaatle bir müddettenberi sö
mikok sevkiyatı olmad,ğı, binaen

aleyh şehrimizdeki sömikokun ev

velce getirilmiş olanlardan bu -

lunduğu cihetle bunlar elden çı

karılıncaya kadar sömikok fiatı

nı indiremiyeceklerini söylemiş
lerdir. 

Köprüde Tadilat 
Yapılıyor 

Belediye köprünün Kadıköy is
kelesinde halkın kolayca çıkabil

mesini teminen köprüde bazı ta
dilfıt icrasına karar vermiştir. Halk 

Kadıköy iskelesinden doğruca köp· 
rüye çıkabilecektir. 

Şehir Suyu için üç 
Milyon Sarfedilecek 
İstanbul Belediyesi şehrin bu

günkü ihtiyacına tekabül etmi • 

yen şehir suyu şebekesinde esas
lı ıslahat vücude getirmeğe karar 

vermiştir. Bunun temini için üç 

milyon lira sarfedilecektir. 

Üsküdar iskele 
Meydanının imarı 

Mimar Prostun hazırladığı pla
na göre yeniden tanzimine karar 

verilen Üsküdar iskele meydanı

nın tevsii için araba vapuru iske

lesinin '!nündeki emlak istimlak 
edılerek yıktırılacaktır 

300 Ci1d Orta Okul 
Kitabı Hazır 

Falih Rıfkının reisliğinde, Ma
arif Vekalet:nin orta okul oku -

ma kitablarını yeniden yazdırmak 
üzere teşkil ettiği komisyon vazi
fesini bitirm:ş ve vücude getirilen 

300 cilt ckuma kitabı Maarif Ve
kiiletine verilmiştir. 

Vali Parise Gidiyor 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi 

Lütfi Kırdar, Fransız hastanelerin
de tetkikatta bulunmak üzere. ya
kında Parise gidecektir. 

kat, eve döner dönmez,ben de si
zin gibi yapacağım. 

- Evvela kendi resminizi baş
köşeden aşağıya indireceksiniz, de
ğil mi? 

- Evet.. Evet.. Şimdi bunun la
fından bile utanıyorum. Adeta, mi
safirleri kapı kenarında bırakıp 

üst köşeye kurulan saygısız bir 
ev sahibi vaziyetinde kaldım şim
di. 
Gülüşüyorlardı. 

Sermed: 
- Celal de hala gelmedi.. 
Diye mırıldanıyordu. 
Selin yan gözle bakarak: 
- Onun gecikmesinden mem -

nun değil misiniz? 
Dedi. 
Sermed birdenbire ürperd, ve 

hafifce sendeledi. 
- E'·et, Selin hanım. şüphesiz 

çok memnun olurum. Ben de za
ten böyle bir fırsat arıyordum. 

(Devamı var J 

• 

Harici Ticaret 
Politikamız 

Yum: Ahmed Silkrll ESMıJ 

Müstakil grup reis vekili ınuiı• 
terem Bay RanA Tarhan tarafın • 
dan biri harici s'yasetimizin he • 
defleri, diğeri de harici ticaret pO' 
litikamız hakkında sorulan iki su· 
ale alakadar iki Vekil cevab ver• 
miştir. Hariciye Vekili, politika· 
mızın hedef1erini, cyurtta sulb, 
cihanda sulh• vecizesile ifade et· 
tikten sonra bunu temin etmek ı• 
çin tıi.kib ettiğimiz yolun istika • 
rnet.ni anlattı. 

Ticaret Vekili Bay Cezmi :e:r· 
ç'- de ticaret politikamızın hedef• 
!erini izah etti. 

Filhakika dünya devletleri, pO' 
litika cephesinden bir takım zuııı· 

relere ayrıldıkları gibi, 11 ynelrııi· 
Jel mübadele noktasından da züı!l' 
relere ayrılmışlardır. 

1- Almanya, serbest ticarete 
taraftar değildir. İki taraflı eşY8 

!PÜbadelesini iltizam ediyor. 
2- İngiltere serbest ticarete ge

ri dönmek taraftarı görünüyor· 
Bunlardan başka Amerika, başU 
başına bir alemdir. Fakat İngil • 
tereye benzer. Sovyetlerin ken • 
dilerine mahsus bir s'stemleri var 
dır. Fakat bunlar da AlmanyanıP 
sistem'ne daha yakındır. Bu tİ' 
caret sistemleri arasında Türki • 
yenin mevkii nereded'r?. Ticarel 
Vekilimizin evvelki günkü izaha\\ 
esasen malum olan bu noktayı ra· 
kamlarla dahi aydınlaF:m11ktadıt 
145 milyon liralık ihracatımızıP: 

1- 119 milyon lirasını yani yüz• 
de 82.4 nisbetlni kliring yolile ya· 
pıyoruz. 

2- Serbest dövizle yaptığıınıZ 
ticaret, ancak 21 milyon liradall 
yani harici ticaretimizin yüzde 
12.3 ünden ibarettir. Bu, deınelt 
değildir ki klir:ng yolile yaptığı· 
mız mübadelenın tamamını Al • 
manya ve İtalya ile yapmaktayız· 
Fakat büyük bir kısmı Almanya 
ile yapılmaktadır. Ve Ticaret Ve
kilinin verd'ği izahata göre, bU 
nisbet hilA devam etmektedir. 

O halde şarki Avrupa memle • 
ketleri için bu kurtuluş çaresi ne
dir? Bu suale cevab vermek içiP 
bugüı:kü vaz'yeti doğuran se • 
bebleri, Ticaret Vekilimizin ağ • 
zından tesbit edelim. Muhtere(il 
Cezmi Erçin, bu sebebleri şöyle 
tahlil ed yor: 

1- İngiltere ve Fransa gibi dev
letlerin büyük iktısadi buhranı 
rnütekaip bünyevi bir mahiyet a· 
lan politika icabları. (Metripol ve 
imparatorluk mahsullerini hiına· 
ye politikasına dayanan tedbirle! 
gibi). 

2- Orta Avrupa büyük devlet· 
lerinin yüksek fiat politikası t8' 
kib etmekteki devamlı mesaileri 
ve bu memleketlerden ecnebi dÖ" 
vizine ihtiyaç kalmadan müba • 
yaatta bulunmak sühuleti. 

Bu sözlerin daha kısa ifadeS1 

şudur: İngiltere ve Fransa şarki 
Avrupa memlek.etler :nin mahsul· 
!erini alacakları yerde kendi il'.11' 
paratorluklarının mahsullerinin & 

mışlardır. Almanya da bu meın • 
leketlerin mahsullerine yüksek fi• 
at vererek alıcı olunca bugünlıil 
vaziyet meydana gelmiştir. ŞU 
halde bu fcaret ve mübadele rn• 
selesi yalnız şarki Avrupa mern • 
leketlerinin alacakları tedbirJerL 
halledilebi1ecek bir mesele değil
dir. Gerçi bu memleketler tara · 
fından diı yapılacak işler vardı!· 
Fakat İngilterenin, Fransanın ve 
Amerikanın yardımları olmadılıÇ1 

bu tedb'.rler müsbet netice vere• 
m-ez. 

Almanya, ticaret polit'ikasın 1 

değiştirmedikçe, tecavüz politi · 
"I kasından yazgeçemez. Teca,·U 

politikasından ayrılmak için dl 
ticaret poUikasını değiştirıne~ 
mecburiyetindedir. 
Muht~rem Cezmi Erçin, ticarel 

\'e maliye sahasında uzun seneJef 
tecrübe kazanmış bir idareciıniZ 
olduğu gib', memleketimizin sa· 
nlı bir ilim adamıdır. Bu itibarla 
:milli menfaatlerimize uygun su· 
rette beynelmilel mübadele tşı:, 
rimiz> tanzim• edece~ini Mecl::> 

.. .. d -d tt'". 311 t>ll kürsusun en \'a e ıgı zaın 

tedbirlerin isabetli olacoğınJall 
emin olabilirız. 
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Günün Meseleıi: -
Avrupada Okuyan 
Gençlerin Vaziyeti 

Vekaletler Bunlardan Bazılar 
Hakkında Dava Actılar 

~ubtelif Vekaletler namına 
~\>rupada tahsil eden gençler 

•klunda tatbik edilmekte ol:n 
~linıatnameye &'Öre bu genç • 
er tahsilden döndükten sonra 
Dıen nb olduklan Vekiletin 
ı:iistereceğ; yerde muayyen bir 
ID"'d . u det çalışmak mecburiye • 
tınde oldukları halde bazıları· 
IUn ınecburi hizmetini ifa et. 
llıedeu başka resmi daire ve 
Yahud hususi müesseselerde 
"<11ife aldıkları g;jrülmüştür. 
b llu gibiler aleyhinde ötcden
k er; dava ikame edilmel<le ve 

endilerinden tazminat i<tc • 
nilnıektedir. Halbuki bunlar • 
dan bir kısmının kendi aleyh. 
lerind d 'k d'ld' - · · e ava ı ame e ı tgını 

l:iiriince hesn bına tah'il gör -
diiklcri Vekalete müracaatla 
" ·r °'1 e i~lemekle oldukları ve 
bıı Yiizden aleyhlerinde ikame 
•dilen davaların da böylelikle 
"1ıkut ettiği görülmüştür. 

""--..::: _ 
Cadı köy Halkevi 

Binası 
' 
tnıel Atma Merasimi 

Dün Yapıldı 
:R:adıköy Halkevinin temel at

llıa ıneras..ıni dün saat 18 de ya
Pılrnıştır, 

~ V alJ ve be edıye reisi Lutfi 
dar temel alma merasımin -

~en evvel uzun bir nutuk ı;öy
ernış. rnenlekelin kalkınma ve 

lıııar faaliyetinden ve bu ara
~ lehrimizde yapılan işlerden 
ahsetmiştir. 
• »utuk bittı1tten sonra lçind 

guniin tarihi yazılı kağıt olan 

lıapalı şişe temele konmuş, te
llıel balçıklanmı.ştır. 

lıiuteakiben hazirun büfede 

'ıaı Ve ikram olunmuşlardır. 

Bu Seneki Ser~ 
Duhuliyeli mi? 

Sergi Komitesi Bu Hu
tttsta T edkikat Yapıyor 
h On birinci yerli mallar sergisi 
S azırLkJarı bıtir.lmck üzeredir. 

ıtgi lnedhali üzerindeki balkona 

b·l1.isi Cumhur İsmet İnönü'nün 
ır heykeli yapılmaktadır. 
llu sene birçok hususiyetlere 

llıaıilt Olan yerli mallar sergisine 
l>elt fazıa masraf edilmesi dola • 

• 
Son günlerde Maliye Veka -

!eti, Başvekalete müracaat ede
rek bu teamüle itiraz etmiş ve 
hazine hakkınm korunması i~in 
mec:buri bİ2ınete tabi gençlerin 
kendilerine teklif edilen işi ka
bul etmemekle hükumetle ara
lanndok.i mukavele ahkamını 

!Wal etmiş olauklannı, bina -
enaleyh sonradan alikad;ır Ve
kalete müracaat edip vazife al
salar hile bu ihlal keyfiyetin
den dolayı hu davanın sukut et
meme i lazım geldiğini ve bu 
ııib!drden kanuni fMmİnalın 
alınması kah etmese. dahi, an· 

cak mecbnri bimıeti ifa edtte
ğine dair yeniden müteselsil 
kefalet vermek surelile dava -
nın sukut değil, durma•ı lazım 
gel.,.,ej:iui ileri sürmüşfiir. 

Bu müracaat muvafık görü· 
l<"Tek Başvekiıletçe de alıikadar 
VekaletleTe tamlnı gönderil -
miştir. 

Yeni Yolcu 
Salonu 

400 Bin Liradan 
Fazlaya Maloluyor 

Galalada inşa edilmekte olan 1 
yolcu salonunun 400 bin liradan 
fazlaya mal olacağı anlaşılmak
tadır. Salonun üzerinde yapılan 
kule gümrük muhafaza teşki1a
tına tahsis edilmiştir. Teşkilat 

buraya büyük;bir ışıldak koy • 
mak hazırlıklarına başlamıştır. 

Bu ışıldaklar geceleri limandan 
geçecek transit gemiler kontrol 
edilecek ve bunların kara ile te
masta bulunmamalarına çalışıla
caktır, salonun önüne bir de •İ

nip kalkar. büyük iskele yapı • 
lacak, rıhtıma yanaşan vapur -
lann yolcuları bu iskele ile doğ
rudan doğruya salona geçecek • 
lerdir. 

Mareşal Fevzi 
Çakmağın Teşekkürü 

.Ankara, 10 (A.A.) - Genel 

Kurmay başkanı Mareşal Fevzi 

Çakmak, Halayın anayurda ka

vuşması münasebetiyle her ta • 
ra!tan almakta olduğu telgraf • 

lara teftişte bulunduğundan ay

rı ayrı cevap vermeğe imkan 

bulamadıgmdan ordu ve kendi
si hakkında gösterilen sevgile

re teşekkürlerinin ıblağına Ana

dolu Ajansını memur etmişler -

dir. 
Yıs·ı 
ih '. e zaruri olarak dühuliye vaz'ı ı============== 
lınaı dahilir.dediı·. Komite, çok 

ehem-· .. 
"""'Yet verdi"i bu mevzu uze-r· ,. 

ınde uzun zarnandanberi tetkikat 

~Pllla!ttadır. Kat'i karar veril -

mcden önce Vali ve Belediye Reisi 

Lıitfi Kırdarın da bu hususta reyi 

alınacaktır. Vali lüzum görmezse 
dühuliyeden vazgeçilecektiı·. 

IP~~~HKEMELER I] Sanat 
Okulları 

Hükumet Türk 
Matbuatına İtimad 

Ediyor 
Dlin sabah Aukarada birinci ha· 

sın birliği kongresi toplandı. Bu 

münasebetle bir nutuk sö)· liyen 
muhterem Dahili~1e Vekili Faik 

Öztrak, Cumhuriyet hükumetinin 
matbuat telakkisinı de Uah etti. 

Sayın Vekilin sözleri, bize gu
rur verecek mahiyettedir. Hür 

Türk matbuatının &tisini ve mün
tesiblerinin istilı:balini döşünen 

basın blrlifi, yakında, faydalı ni
zamnamelerle, meslek içinde da
ha çok bir huzur havası yarata -
caktır. 

Türk matbuatını, hükumet, 
mes'uliyet ortal:ı telakki etmek
tedir. Bütün millet ve memleket 

meselelerinde şuurla hareket e
den Türk gazetecileri, dalına hıı 

emniyet ve itimada layık kala -
caktır. 

BCRRAN CE\'AD 

Metresimi 
Müteessir 
Gördüm 

Kendimi 1\1.üdafaa için 
Bıçağımı Çektim 

Arkadaşı arabacı Cemili, bir 
kadın yüzünden, çıkan kavga so
nunda bıçakla kaba etillden ya
ralama1<tan suçlu meşhur sabı -
kalılardan eroinoman Arab Meh
medin duruşmasına diin sultan -
ahmed birınci sulh ceza mahke -
mesinde ba J..'11dı. 

Arab Mehmed mahkemede şun
ları sôy ledi: 

- Vak'auan bir hafta on gün 
evveline kadar Cemil benim e
vimde kıracı :di. Cemil ayyaş bir 
adam ilmakla beraber kendisini 
çok severdim, ona itimadım var-
dL 

Y b D., Bir akşam evime geldğiim za
a anCI ll man metret.m Nur:ycyi pek mıi-

M il• ı· v • teessir gördüm. 
Ua im Igl Nuriye ağlıyordu. 

Yanına sikuldum: 
Vekalet Eylfıl Başında - Kız neden ağlıyorsun? 

K A Diye sordum. 
urs çıyor Nuıiye bana şöyle derd yandı: 

Maarif Vekaleti, orta mekteb - Biraz evvel Cemil eve geldi. 
yabancı lisan muallimliği ilıtiya- Beni yalnız görünce sarkmtılık et-
cını karşılamak '.çin eyllıl başın- ti. Fakat ona yüz vermeyince kız-
da yapılacak muallim muavinliği dı. Ben; galiz küfürlerle tahkir 

lmt 'h ı d b k Ü . . etti. Söyledigi sözler bana dokun-' an arın an aş a nıversı-
du, onun için ağlıyorum. 

tede edebiyat fakültesinde bir de Cemilin bu hareketi benim de 
lisan muall.mliği kursları açmış- canımı sıkmıştı. Derhal karakola 
tır. Kurslara almanca, ingilizce ve gittim ,onu şikayet ett'.m. 
fransı:zca muallımi yeti~!ırilınek Delikanlı kabahatli olduğu için 
üzere bu sene altmış talebe ka- tabii o alı:şam eve gelmC'di. Birkaç 

gün sonra bir gün ona sokakta tebu! edilecektir. Bunun iç'.n 22 ve 
sadüf ettim. Beni görünce yanıma 

23 eylülde Üniversitede bir mü- sokuldu, sert b'r ses'<'' 
sabaka imtihanı yapılacaktır. _ Sen mi heni karakola şika -

Bu miisabakaya girebilmek lçin yet ettin? 

yerli ve yabancı bir kollej veya Diye sordu. 
liseden veyahud da muallim mek- Ben: 
teblerinden mezun olmak ve ha- - Evet, deyince, bıçağını çı • 

kardı, beni yaralamak istedi, ben 
ricde bir işle meşgul olmamak de kendimi müdafaa etmek için 
şarttır. Müsabakaya iştirak ede- bıçağımı çekt'.m ve onu yarala -
ceklerin olgunluk imtihanı ver • dım· 

meleri şart değldir. Kurs talimat- Duruşma şahidlerin de çağın -
namesine göre müsaüaka imtiha- ]arak dinlenmeleri için başka gü-

ne talik edildi. 
nmda muvaffak olup da kurslara ı--------------ı 
kabul edilecek ta1ebeler kursu ik-

mal ettikten sonra tahsil müdde

tinin iki m:Sli mecburi hizmete ta
bidirler. 

Vekfilçt lüzum hissederse kurs 

mezunlarını ikı sene de ecnebi bir 

memlekette tahsile gönderecekt'.r. 

-*
Sanatorvom 
Genişletiliyor 

Haydarpaşadaki numune has 
tahaııeslııe yüz yataklı ve Hey -

belideki sanatoryom iki yüz 
yataklı verem pavyonu ila
ve edilecektir. Sıhhiye Veka -

Jeti inşa edilecek pavyonların 

projelerinı tetkik etmiştir. Her 

iki pavyonun temeli otuz ağus
tru;ta merasinıle atılacaktu·. 

KISA POLiS 
HABERLERi 

* Beşiktaşta Fırın sokağında o
turan Abdülkadir adında bir genç 

blsikleUe Yıldız caddesinden g_ıt 

çerken düşmüş, muhtelif yerle -
rinden ağır ve tehlikelı surette 
yaralanmıştır. * Beyoğlunda Yeniçarşıda Gül
baba sokağında oturan Hab'be 
bir dtdikodu yüzünden çıkan kav
ga neticesinde ayni sokakta otu
ran komşusu Maryamidiyi taşla 

başından yaralamıştır. * Vefada Civanefendi sokağın
da 1 numaralı evde oturan Salim 

pen~reden eşya çıkarmakta iken 
kırılan cam parçalar:le başından 
y aralanmışta. 

Sokakda 
Rezalet 
Çıkarmış 

"Biraz Canım Sıkılmıştı 
Üç Şişe Rakı içtim,. 
Dün asliye dördüncü ceza mah

kemesi; pazar günü kafayı tütsü
ledikten sonra sokakta nara at -
mak suret'.le rezalet çıkaran ve 

vazife esnasında zabıta memur -
larına hakaret eden Kasırnpaşada 
Kiiçükpiyalede 66 numaralı evde 
oturan doğramacı Cemilin duruş
ruşmasını yaptı. 

Davacılardan Kasunpaşa mer -
kezi polis memurlarından Yusuf 
oğlu Ali hadiseyi şöyle anlattı: 

-·Dün akşam 16-17 sıralarında 
tesadüfen Küçükpiyale sokağın -

dan geçiyordum. Kadınlarçeşme
sinin önünde Cemili gördüm; Ce
mil kendini hilemiyecek derecede 

zilzurna sarhoştu. Nara atıyor, ağ
zına gelenı söylüyordu. Yanına 

yaklaştım. Onu karakola davet 
ettim. Cemil itiraz etmedi. Be -

nimle efendi efendi karakola gel
di ve sokakta bana k~t'iyyen fe
na bir söz söylemedi. Fakat komı
ser muavini Rfatin odasına girin
ce, Riia!a oturdugu masayı işa
ret ederek sert bir tavırla· 

- Ulan kalk buradan ... Bu yer 
bu masa sana liıyık değildir, ben 
oturacağım, dedı. Ve sonra galiz 
kü!ürle.rle ona hakarette bulun
du .. 

--
Maarif Vekaleti 

Bur.ların Arttıracak 
Şeh.rim12de ve muhtelif vilayet

lerde yeniden inşaat usta mek -

tebleri açılacağını yazn: ~tık. Ma

arif Vekiıleti, san'at okulları ade

dini çoğaltmak kar.ırındai!ır Son 

senelerde ol;.n'at mek f bleıine 
müracaa.lar pek çoğalmıştır. 

İstanbuldan Z:yade Anadolu • 

nun böyle san'at IQl'kteblıerine 

çok ihtiyacı olduğu yapıla,n tet

kiklerden anlaŞılmıştır. Bunun i

çin inşa1t usta mektebler'nı!l a

dedi Anadolu vilayet1erinde Ç<>

ğaltılacaktır. 

İngiliz Gibs 
Mühendisleri 
Limanlarımızda 

Tedkikat Yapacak 
Heyet Yarın Geliyor 
İngiliz Gibs mücssescsı mühen

dislerinden mürekkeb heyet yarın 

sabahki ekspresle Londradan şeh-

rim'.ze gelecektir 

Heyet yarın liman işletmesi u

mum müdürü Raufi Manyaslı ile 

yapacağı temaslardan sonra ak

şam trcnile Ankaraya h.ıreket e-
deceklır. 

M. Gıbs'.n muavini Nafıa Ve

kalet'le temaslarda bulunacak ve 

heyet tekrar şehrimize dönerek 

bu defa Trabzona gidecektir. Mü

hendisler tetkıklerine Trabzon li

manından başlıyacaklardır. Daha 

Umumi Yerlerde 
Halk Terbiyesi 

l<Iektehlenlc adabı muaşeret 

derslerinin gösterileceği olunda 
bazı havadisler inti~ar ed :ıcc-, no 
kadar sevinmiştik.. Çünkii, bizde, 
maalesef, bir in ım halk bilhassa 
umumi ycı:lcrdc, fazla Iaubali ve 
lüzumundan fazla teklifs'z ve et· 
rafındakilcrle de müfrit ckilde 
sanıinıi oluverir. 

Pazar günleri geriııfisinden şi· 

kıiyet eden bir okuyucu acıklı 
mektubunda şunları yazıyor: 
-- F1aryaya gitmek için mııtla· 

kn trene binmek !azını. Pazar 
günleri, bu trenlerın avdet sefer. 
leri bir alemdir. Bir kere ngon
lar hıncahınç doludur. t'çüncü 
mevki yJkular, yer yok iddiasile 
bir:nci ve ikinci mevkide scyalıat 
ediyorlar. Biriuc:i "'e ikinci nıevki 
bileti almış olanlar da, buna mu· 
kabil ayakta kalıyorlar 

Bu dönüş seyahatlerinde, ek • 
seriyn, fazla içmiş yolcu! r 'e 
hatta tren içinde bile, cebinden 
rakı şi§esini çıkararak tepesine 
dikenler oluyor. Bunlar, yüksek 
perdeden konuşarak, b'r takım 
müstdıc n sözlerle etrafındakileri 
rahatsız ediyorlar.• 

il p beraber eğlenelim, kayna
şalım, gülelim- Fakat, demokrat 
olmak demek, hcrkesı 1";1lıat ız 

etmek, demek değildir, Dünya· 
nın her tarafmda, vatanda lann 
umumi yerlerdeki hal ve hare -

0

kctlcri lıir takım an'aneler, terfıi. 
ye ka'.deleri vardır. Biz halk~ bir 
milletiz. Hailı:çı olduğımıuro, bir
birimize saygı gö•termckle dah 
iyi ishal etmiş ohını%. Umumi er
lerde, başkasının' bize karşı yap
masını ist<ın~cdiğmiz Jıar lı:etlt>

ri, biz de, ha kalann:ı knrı:ı yap
mamalıyız. 

&n kendisini tesk n etmek ve 
bir sandalyaya oturtmak istedim. 
Fakat beni de dinlemedi ve bana 
da sôğüp saydL 

sonra, Karadenizde kurulacak ye- REŞAD FEY'zt 
ni limanın Çatalağzında mı, y:ok- l------------

Maznun Cemil dl' şu ifadeyi 
verdi: 

- Ben rakıyı nadiren içerim. 
Dun bir meseleden dolayı canım 
sıkılmıştı. Evime giderken bak
kala uğradım. Üç şişe rakı aldım. 
Ve evimde 9 dan 17 ye kadar iç· 
tim. Kafam dumanlanınca biraz 
hava almak iç'n sokağa çıktım. 

Kadmlarçeşmcsi önünden geçer
ken polis Ali yanıma geldi. 

- Sendeliyorsun, sarhoşsun? 
dedi. 

Ben gerçi üç şişe ıçmiştim am
ma, kend:mi bilemiyecek derece
de sarhoş değild 'm. Sende lemi -
yordum. 

Polis: 

- Buyurun karakola!. dedi. 
Onunla beraber gittim. Merkez-

sa Ercglıde nıı inşasının daha mu-

vafık olacağı ıizcrinde tetkikat ya

pacak olan heyetın İstanbul li

manında.1 evvel hkendC'run li • 

manında tetkikat yapması kuv -
veUe muhtemeldir. Çünkü İstan 

bul limanır. n nerede ktırulacağı 
henüz ihtilfıf.lıdır. 

Maşraba ile Ağır 
Surette Yaralandı 
Eınine~mede oturan Yaşa

rın 3 yaşındaki oğlu Metin bahçe

de oynarken başına pencereden 

büyük bir ba.kJr maşraba düşmüş 

ve ağır surette yaralanmıştır. 

---O--

de komiser muavini Rifat beni ya- Sarhoşluk Yüzünden 
karodan tuttu, fena muamele yap-
tı. Bundan müteess:r olduğum i- Bıçakla Yaralama 
çin ben de onu tahkir ettim. Bu· Beyoğlunda bir pastahanede 
nuı;:,la beraber polis memuru Ali-
ye kat'iyycn fena bir ~öz söyle- çalışan mcs'ud sarhoşlul<Ja çıl<aıı 
medim .3okakta da nara atmak kavga netıet'.'Sinde Kadri adında 
surelilc halkı rahatsız etmedim. bir arkadaşını bıçakla ağır surette 

Müddeiumumi muavin! Besim yaralanıı•tır. 

Gökvardar Cemilin tecziyesini ta- :.-_.....;;;;;;;;;;;;::========= 
leb etti. 

Heyeti hakime kısa bir mıi23-
kereden oonra, dıığramacı Cemili 
polislere hakaret ett'ği için 2 ay 
2 gün hapis ve 51 lira ağır para 

sarho,Juk suçundan dolayı da bir 

lira hafif para cezasına mahkUm 

ederek, ciirmümeşhud kanununa 

göre derhal tevkif'ne karar verdi. 

Fidanlıkta Yangın 
DWı Burgazadasında Kwl -

toprak mevltlJnde meçhul bir a
dam tarafından atılan sigaradan 
çıkan yangın ncticesınde 15 metre 
kadar fidanlık yanmıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yaz Sıcaklannda 
Aba Elbise 

Bir *8;rfi B 7M'JJ'W: 

Jet nttı b.ir seyyah arka
._ ~ Keııdisinl Tapur

da ~ nlmlfllm. lbblı -

- Cll<W- -n, lberlerlade 
- abadan elbloe, bellalııde 
blm Co1'alarile ciimriik bamal

lanaı c&iincıe: «.Bmılar ne .... e
ridir?> ıllye sordu. Uamal oldak
l&mu 7lendL Yani bu pa 11 

eakl&rmda 7Uk ta.f;unağa llM':DIDr 
hnenlar_ Ada.mC'.ağı:r. hayret ettl. 
llakike:t~n bu adamlar, kendileri 
t~ mt"Vlu nizama riayet mecl:tu

rlyetlnde olan fakir insa.nlardU'. 
Jl'aka4 -• olduklan idare, ça
iıfbnlıiı adamın sıhhati ile de 
mukayyed olma.lıdır. Bunlara yaz 
cüıılcrfne ve işl•rinln kalnııa ri
re. dab hafif cn.ı..ı ... gl dinle -.... , .. 

=======;'===============';==================================================~~;=================;================ 

l nazikleşti demek.. Sen benim şu 
No.34 

li Sarı Yanis biraz mıitereddid bir 
sanla: 

0 - F'alrat g:tmeden evvel, saat 
ı: b!re kadar beklerseniz, .iyi o
h" '_dedi. Bana bir iki sandoviç, 
\':ult bir fincan Mit ıl~tiriniz. 
bir Ud daha iyi i aşağıda, holde 

lllasanın ü:terine koyunuz. 
~ Eınredersiniı. 

llıak •ırada yıiksek ppkalı, kar
llı arışılt sakallı adam holde ho
do~rdanarak bir aşağı, bir ytıl<an 

aşıyordu F' • 
'§er a§ağıya ın<li· 

,d~~ar~ Yanis fıı~di si2i kabul 
z ' ed .. 

1 Yareı~· 
gazııba .,,ı, sakin hızmctçiyi! 

y ne hır surette bakara!.. 
lah bıt a~ • tiyle mı? dedi, maşal
Saı:ı y gu~ n_e kacıar kibarlaşmış. 
l>ls işi anıs uç tened'r kendisinin 
le -ıı· l!Jile uğraşan bu adamı, böy-

.. , 'aro ' 
aııe kabul edecek kadar 

saçlarıma bak! Bu saçlarım onun 
yüzünden ağarmıştır. Anlıyoı mu-
sun uz? 

- Anladım, anladım ..• 
- Sonra şu sakallarımın telle-

rine bak. BC'mbeyazdır değil mi? 
- Görüyorum, bembeyaz .. 
Fişer ziyaretç'ye merdiveni gös

terdi. Kendisi öne geçti. Bu defa ' 
aksaçlı adam koltuğun.da kitablar
la gelmemişti. Sol kolu vücudü 
boyunca a~ağıya sarkmıştı, sun'f 
kolunu da cebinden dı~arıya çı

karmıştı. 

Fişer Sarı Yanısln oda kapısını 
açtı ve m..,a1irin geldiğini haber 

verdi. " 
Sarı Yanis mülebC!>Sim bir si-

ma ile ziyaretçisini kar ·ıladı. Fi
şcr kapıyı kapıyarak dışarıya çık

tı ve aşağıya hole inerek kendi iş
Ierile meşgul olmaga başladı· 

On dakika sonra, Sarı Yanisin 
oda kapısının açıldığını işitti. Ga
liba mısaiır gid!yordu. Kulak Hr· 

di ve aksaçlı adamın sert sert söy- ı 
len.diğini işitti. Misafire yol gös
termek için hemen merdivenlere 
doğru yürüdü. Misalirin San Ya
ni•e karşı: 

- Artık ne Patagonyaya gide • 
rım, ne ateş toprağına~ diye ba
ğırdığını işitti. 

Bir an ses kesildi. Fişer adam
cağızın niye bu kadar hiddetlen
diğini düşünüyordu. Bir dakika 
sonra ihtiyar adam: 

- Verdiğ~niz çek yüzü.ı.den 

mıişkülata uğramıvayı"" diyor -
du. 

Sonra kı;;k .s gülerek odı.dan 

çıktı. Kendi kendısine konuşarak 
merdivenlere doğru yli..riidu. 

Merdivenin alt katında Fişeri 
görunce: 

- Şu Yunanlılar yok mu? Hep
simrı d.e Allah belalarını versin. 

H zınetçı sadece giilum•emekle 
mukabele etti. 

İbtıyar adam Fışerı sağlam ko
liyle omuzlan dan okşadı: 

Eğer benden bir nasihat ister
sen, Yunanı !ardan çekin, dedi, 
sonra bu adamlarla bir iş gör -

mek ıs•e sen, mutlaka parasını 

prfn aıı Anlad•n mı yavrum! Biz 

saçımızı, sakalımızı boş yere a
ğartmadık. 

- Anlıyorum, anlıyorum. La
kin Sarı Yanis sizin bahsettiğiniz 
Yunanlılardan değildir. Çok cö
merddir. 

- İnanma. aldanma, kanma!. 
O sırada, Sarı Yanisin odasından 

doğrtı, hafif b:r gılniltü i itildi. 
İhtiyar adam sordu. 

- Bır ses duydun mu? decii. 
- Evet, Sarı Yanis kapısının 

arka.>ındaki mandalı indirdi. Ya
nı bu kendisi emretmed'.kçe ra
hatsız edilmemesine bir işarett;r 
Yan. saat on b,r buçtığ'a kadar .• 

İhtiyar ziyaretçı başını salladı: 
- Ne alçak adarlf! d:yc mırıl -

dandı, dünyada bunun gibisi ı;ii

rülmemiştir. 

Sanki her lı:ademesınin sagla.m 
olup olmadığını anlamak istiyor
muş gibi yavaş yavaş merdiven· 
!eri ındı. Dı~ kapıyı açtı ve gece
nin karanlığına daldı. 
Fişer elleri cebinde- adamın u

zaklaşmasını seyretti: 
- Biçare adam! dedi, ı.onra bir 

kere daha f;aatine baktL 
Saat ona beş vard:. 

- 13-

Meredıt dedi kı: 
Eğer lutfen ıçerıye gırerseniz, 

eminim ki Centam sizi görmekten 
Ç<>k memnun olacaktır Kendisile 
aJ.akadar olduğunuz için bilhassa 
müteşckkır bultınuyor. 

G'zli polıs ııbesı şefi Mercdıtin 
arkasından Skotlandvardın korı
dorlarına daldılar 

- Ce~tam içın b raat karan im 1 

zası almakta hiçbir müşkülat kal
mamıştır, dedi, lıcıı bu ak.~~m ih
tiyar Bartolomef ile birlıkte ye
mek yed:m. Yann sabah ne icab 
ederse, hepsin.i yapacak. 

Meredit sordu: 
- O halde Centamı tevluf et 

meğe lüzum kalmıyor demek 
Şef başile men.fi bir ışaıet ver

di. Bir müddet sustular 
Mcredıt dÜ§Undü, düşündü, bir 

denbire sordu: 
- Bartolomef s'.ze Belinda Meri 

hakkında hıçbir şey soylemedi mr 
Şef, hayretle yüzune baktı. 
- Bu da nedır? Bt>linda Mcrı? 

Anlamadım. 

Mercd.t hafil tertıb kızard Ke 
keledı: 

- Bel nda Mer "lın Bartc,, meb 
k12.ı olduğunu biFyors~'luz tabii.. 

- Ah, e\-et şimdi anlad 'il Bu 
kı2 Fransacla bulunuyor 

- Do mu &Ov lüvorsunuz' 
fDcı•am• ı-ar} 
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1 Çekoslovakya Meselesi 1 
1 ME~AKLI ŞEYLER~ 
GÜNLERİN UZUNLUGU Almanlar, Çekyada 

Raha Edemiyorlar 
Glinlerln kıs&lıtı, uıunlufu mem • 

leketlerln yükseklik derecelerine röre 
def.lşir. Meseli Pariste, senenin en u

zun l"ÜDÜ, 15 saat 45 dakika kadardır. 
Halbuki ıimald•kl şehirlerde l"illlkçe 
ıııar. 

Hamburcda 11 oaat, Stakholmde 11 

bu~uk saat, Avrupai .Ras7ada 11 sa
attir. 

Gardirobdaki Kadın ! 
Çekoslovak/ar Birgün Almanlara 

Karşı Ayaklanacaklar mı? 
Bu hususla rekor SplçberdedU. Bu

rada .-ündüz tamam 3 buçuk ay sürer. 

BIRSIZLAllLA ALAY 

Aınerikanan en meşhur mizah mu
harriri Mark Tavn, karısının ısran Ü· 

:ıerlne, evine elektrlk tesisatı yaptır • 
llllf!ı. Hınıısl bir lerHbala cöre, p7ed 

bir hınıs clrerse elektrik canlan hop 
blrd•n oalacaktı. 

Kocam beni al
datmazdı. Çünkü 
onu bir kere bile 
aldatmak aklım -
dan geçmem~iti. 

Ev len irken şi • 
fahi bir mukave
le aktetmiştik: ben 
onu aldatırsal':I, o 
bana mukabele e· 
decek. O beni al· 
datırsa, ben de o
nu aldatacaktım. 

Çekoslovakyadaki Hadiselerin lçyüzü 
Geçen sene bu vakitler dünya 

matbuatı Çekoslovakya ile meş
guldü. Südet Almanların muhta
riyet verilerek kendi kendilerini 
idare etmesi meselesi. Geçen se
ne bu vakitler İngiltereden Çekos
lovakyaya bir heyet gidiyordu. Sü
det Almanların idares:ni tanzim 
edecek. bu yüzden Avrupada bir 
karışıklık çıkmasına mani ola -
caktL Fakat sonra görüldü ki Çe
koslovakya meselesi sade Südet 
Almanlar meselesi değilmiş. Çün
kü hem Südet Almanlar ayrıldı. 
Hem de Çekoslovakya parçalandı. 
Nihayet Alman işgali altına girdi. 

Fakat tu sene de Çekoslovakya 
meselesi var. Avrupa matbuatı 
bu sene de bununla, fakat başka . 

b r safhasile meşguldür. 
Çekoslovakyayı artık ellerine 

almış olanların pek de rahat et • 
medikleri, edemedikleridir. Bu 
itibarla yeni gelen Taymis gaze -
tesinde göriilen şayanı dikkat bir 
yazıyı gözden geç'rmek faydasız 
olmadı. Çek diyarı Almanyanın 

da himayesi altındadır. Fakat hi
maye edilen bu memleketi idare 
eden Almanlar bugün rahat de • 
ğillerdir. Çek milleti ise büSbü· 
tün rahatsızdır. 

Pr~ şehri ve vall Noyrat 

Kladno şehrinde Çek ahal:ye en 
ağır cezalar konmuş, mektebler 
kapanmış, eğlence yerlerine gidil
mez olmuştur. Her e\·ln kapısı, 
pencereleri sabahın 8 inden akşa· 

mın 5 ine kadar kapalı kalmağa, 
ev sahibleri mecbur edilmiştir. A
çık duran kapıdan, pencereden i
çeriye Alman polisinin ateş ede
ceği bildirilmiştir. Şehirden 500 
bin kron para cezası alınmıştır. 
Polls'.n yine bir Alman tarafın • 

dan vurulduğu neden sonra ka· 
bul edilmiştir. Bundan sonra bir 
Çek polisi vurulmuş, bunun üze
rine şehirden alınan 500,000 kron 
parayı Alman hükumeti bu polisin 
annesine gönder~tir. Bu kadın 
da böyle bir parayı reddetmiştir. 

Yirmi sene hürriyetlerine ka-

• 
Fas Sultanı Parisde istirahatte 

Fas Sultanı Seyid Mehmed bir kaç hafta vakit geçirmek üzere 
ıenede bir Parise gelir. Paris civarında büyük ve muhteşem bir şatosu 
vardır. Bu şatonun Versay sarayını andıran bilyük bahçelerinde keyif 
ıürer. Bu yaz vaktinde de Par is civarındaki şatosuna gelmiş bulun • 
maktadır. Daha bir müddet orada oturacaktır. 

- Seni çıldırasıya sevebilir. 
- Bütün parasını, yalısını, konağını, her şey· 

sana veriyor! 
- Evlenmek biraz da reifah meselesıdir. 
-- Sen, gırtlağına kadar servete gömüleceksin. 
- Adın prenses olacak. 
- Herkesin gözü senın hayatında k~acak!. 
- Cahillik etme. 

vuşarak yaşadıktan sonra şimdi 
böyle esaret altına düşmüş olan 
Çekler için bu hal çok acı gelmek· 
tedir. Onun :çin Almanlara karşı 
bir mukavemet hazırlanmaktadır. 
Bu da hiç ses çıkarmadan, verilen 
emirleri dinler görünerek yapma· 
mak ve Almanların mevkiini zor
laştırmak için mümkün olan her
şeyi yapmaktır. 

Öyle ki buna karşı Hitlerin i
dare ettiği gizli Alman polis teş
kilatı da aciz kalmaktadır. Çek
ler kendi mill:yet ve hürriyetleri 
için mukaddes bildikleri her ha
tırayı her gün ve her vesile ile a
narak birbirlerine yaklaşıyorlar . 
Birb"rlerini her milli hatırayı can· 
!andıran yer onlar için mukad -
destir. 

İşte Çek memleketini Almanlar j 
böyle •himaye. ediyorlar. 

Deyli kspres isimli Londra ga
zatesin'n yazdığına göre Çek mem
leketini idare eden eski Alman Ha
riciye nazırı Fon Nöyrat geçen gün 
Pragda bir toplantı yaparak cum
hurreisi Hasa Çek hükumeti baş
vek:Ii ve kumandanını çağırtmış, 
onlara Çek memleketinin Alman
yanın himayesi altında yaşaması 
etrafında uzun uzadıya konuşmuş· 
tur. Fon Nöyrat Çeklerin gitgide 
Alınanlara karşı çıkardığı türlü 
zorluklardan da şikayet etmiştir. 
Almanlara karşı Çeklerin düş -
ınan!ıkları arttıkça artıyor. 

Çeklerin diğer ileri gelen poli
tika adamları da Pragda Alman 
gizli polis teşkilatı tarafından tu
tularak sorguya çekilmişlerdir. Fa
kat Alman gizli polisi istiyor ki 
Çeklerle Almanlar arasında iyi 
geçinme temin edilsin diye ... Çek
lerin ileri gelen politika adamlarını 

(Detıcımı T inci ıcıyfcıda) 

- İyi düşün. - Ne oldun kızım?. 
- Son pişmanlık para etmez. 

Anlaşmamıza imkan yoktu. Fikirlerimiz birbl· 
tir.den ancak bu kadar ayn olabilirdi! Hem dinle
dikçe üzülüyor, bunalıyor, boğulacak gibi oluyor· 

• Ô'-':n. 
- Anne bu bahsi keselim. Ben teyzeme gidi • 

yorum. 
Dedim. kalktım. Fakat, hayret ediyordum: Se

ven, sevmesini bilen bir kadın bana nasıl bütün bu 
ıözleri söyliyebiliyordu?. O ki, sevmişti. O ki, sev· 
dıtı mülAzim için senelerce göz yaşı dökmesini bil· 
mııtı! Benim pa~a ile evlenmemde babamın menfa· 
at! vardı. Fakat, annem, o kadın, nasıl böyle düşü
DQbilirdi?. ... 

Kendimi tutmağa çok çalıştım ammı., ıeyzem: 

Dedi. Beni hep neş'eli, güler eğlenir hopp' gör· 
meğe alıştığı için soruyordu: 

- Bugün çok durgunluğun var. Bir şeye mi sı· 
kııdın?. 

- Hayır .• 

-Havadan galiba .• 

- Sebepsiz canım sıkılıyor!. 

Filan diye cevaplar verdim. Tonton evdeydl 
Ona da: 

- Cahit ağabeyini bekle mektepten gelirken 
sbyle hemen koruya çıksın ..• Emi şekerim?. 

Dedim, yüzüme baktı. güldü, tekrarladı. 

- Cahit ağabeyimi bekliyeceğim. Mektepten 
gelirken hemen koruya çıkmasını söyliyeceğim .. 
Değil mi?, 

Halbuki bir hafta sonra, sabaha kar
ıp eye ı.ır hırsıs slrmlf, ne varsa ahp 
elim.iş. 

Bunu raıelelerde okn7an keleklrlk 
el, l\olark Tıvnm nezdlne l'elmlş: 

- Evinize htnız l'lrdlflnl cazete ... 
!erde okudum, çok milleesıılr oldum. 
Nasıl haber almadınızT Elektrik çan
Jan çalmadı mı?. 

- Çalmaz olur mu hiç!. Çaldı, hem 
de hepsi birden!. Doirusu çok mem

nunum. Bunlar çalmaia başlayınca u-
7andım ve karıma: «Mahzende hına 
Tar. İhtimal patates aramıya reldf..» 

Dedim. Sonra mutfafın çanı çalma
ia başlayınca patatesleri bulduiunu, 
tencere aramak için mutfab cirdiilnl 
anladım. Dışanda yafmur yatıp 1at

madıiını ötrenmek Ieln pencereyi' ~ıp 
bakmafa Jüzum kalmadı. Zlra, antre
deki çan şemslyemln, pardesüm.ün de 
cıttıtlnl haber verdi. Dotrusu terll
batıuu çok mükemmel 

- Fakat lıırsuı, çalınan eşyalarınu.T 

- Ay, siz bu teslsab buna mini oı .. 
mak için mi yaptınız!. 

- Ona ,üphe mJ varT. 
Ertesi l'ÜD, Mark Tavn, evinin du .. 

varlarma ş-u levhayı asar: 

Bırsızlann dikkat nazarına: 

Evde rovelver, <'lfte c1bl sllih yok
tur .. Gümd!f takımları, yemek salonu
nun nihayetinde, küçük kedllerln ba

ıır sepetlerinin yanındaki dolaptadır. 

Sepeti alıp l'Ölürmek istersenls kedi 
7avrulannı sofranın üstündeki ek .. 
mek sepetine koyunuz. 

Gürültü edip ev halkını tatlı uyku
larından uyandırmayınıs. Antredeki 
portmantonun altında llstlk ıaloşlar 

var. Oörültil yapmamak için bunlan 
ayaklarınıza &fylnlz. Giderken kapıyı 

iyice kapamayı unutmayınız ve lstedt
iintı zaman buyurunm. Kapı, her za .. 
man açıktır ... » 

Mark Tavn 

Doktorun Öğütleri: 
Sıcaktan Nasıl 

Korunulur? 
Çok rütubetli ve bölhassa 

sahil olan yerlerde vücuddeki 
terler çabuk tebahhur etme -
diğinden sıcağa karşı muka
vemetimiz azalır. 

Bunun sebebi rütubettir. 
Terler çabuk kurumadığı ci
hetle gömleğe, iç çamaşıra 

yapışır, uzun müddet ıslak 

durur. Haricden gelen sıcak· 
!ar, vücudün sıcaklığı bu rü
tubetli çamaşırlar arasında 

daha z'yade sıkıcı bir hal alır. 
Binaenaleyh, bu gibi yerler

de çok ince yünden örülmüş 
fanileler çok muvafıktır. Te
rimizi, yün fanile çeker, ha
ricden gelecek rütubetli ha-

l 
va sıcağına tecm.os şişesi g:bi 1 
mukavemet eder. _ 

Bunu ikimiz de 
kabul etmiştik. 
Aramızda böy

le bizi her zaman 
tehdit eden bir 
mukavele varken, 
birbirimizi nasıl 

aldatabilirdik . 
Ben, küçükten

beri, hiç bir hare
ketin karşılıksız 

kalmıyacağına i
nanan !ar danım . 

Böyle olmakla beraber, gunun bi 
rinde, yolda giderken, kilise pa • 
paslığından tardedilmiş çok yakı
şıklı bir erkeğin gözleri beni yo
lumdan çevirmirti. 

Hem de ne çekiş, ne çevirişti o 
bilseniz. Küçük yıldız nasıl bü • 
yük yıldızların cazibesine tutulur
sa. ben de onu görünce, bilhassa 
onun keskin, eritici bakışları kar
şısında ayni cazibeye tutulınuş 

gibi, peşinden gitıneğe başlamış
tım. 

Ah o mel'un hokkabaz. Muhak· 
kak ki, o Hindistanda büyümüş 

bir sihirbazdı .. Sadece bir hokka· 
baz değil Kocam o sırada demir 
fabrikasının planlarını Mançeste
re götürmek için - bir hafta için • 
Lonclradan ayrılmıştı. 

Kocama verdiğim sözü unutmu
yordum .. Fakat, onun Lonclradan 
ayrılışı bütün düşüncelerimi ve 
zihnimi alt üst etti. O mel'un he
rif yine karşıma çıkmıştı. Tıpkı 

oltaya takılan bir balık gibi, yine 
onun cazibesine tutuldum. Beni 
çekti.. çekti.. İstediği yere götürdü. 
Loş, sessiz. tenha bir bekar odasıydı 
burası, Fakat, buraya gitmeden ev
vel, yolda bana bir kadeh viski 
ikram etmişti. Ne zehirli, ve si· 
hirli bir viskiymiş o bilseniz .. Da· 
ha ilk yudumunda başımı döndür· 
müştü. Kadehi bitirdiğim zaman 
ayakta duramıyordum .. Kendimi 
biraz sonra otomobilde, daha son· 
rada onun odasında buldum. Göz
lerim öyle dönüyor. Damarlarım 
öyle yanıyordu ki.. Vezü içinde 
tutuşmuş sanıyordum. Kudurmuş 

bir kaplan gibi, dudaklarımdan 

beyaz köpükler saçılıyordu. 

Kiliseden tardedilen bir papastı 
o. Elbette onu ruhaniler meclisin
den boş yere koğmamışlardı. 
Aklım başıma gelmeden üzeri· 

me saldırdı. Kendimi kaybetmiş • 
tim. Göğsümü nüstünde Himala • 

yadan kopup devrilmiJ büyük bir 
kaya parçası ağırlığı hissediyor • 
dum. İşte o kadar ... ... 

Bu bir günahtı. O meş'um gece
yi düşünaükçe vicdanımın kana • 
dığını duyuyor, muazzeb oluyor -
dum. O kadar üzülüyordum ki, ko
camın yüzüne bile eskisi gibi ba
kamaz olmuştum. O hiç bir şeyin 
farkında değildi. Onun bir şey bil· 
mediğini düşündükçe eziliyor, 

mahvoluyor, kimseye bir şey söy
liyemiyordum. Vicdanımla başba· 
şa kaldığım zaman kulağımda bir 
sesin çınladığını duyuyordum: 
.Budala! Sen, kocanı değil, ken
dini aldattın!• diyordu bu ses ba
na. 

• •• 
cGü!me komşuna, gelir başına!• 

Derler. Doğru bir sözmüş. 
Aradan yıllar geçti. Bir gün Lon-

clra civarındaki sayfiyelerden bi
rinde oturan hasta yeğenimi zi
yarete gitmiştim. Evden ayrılır -
ken kocam sordu: 

- Kaç gün kalacaksın orada? 
- Yeğenim hastadır, dedim, bir 

gün kalıp dönmek ayıb olur. Ben 
hastalandığım zaman o günlerce 
gelip kalıyor. 

- Pekala. Üç günden fazla kal
ma .. Ben de yalnızlıktan bıınalı -
rım burada. 

O gün sabahleyin erkenden tre
ne bindim. Bir saat sonra yeğeni· 
min köşküne vardım. Halam beni 
kapıdan karşıladı .ımma, yüzü hiç 
gülmüyordu. B: r k'nbire ağlama

mak için kendimi güç tuttuğunu 
sezdim. 

- Ne var halacığım? dedim, Ja
net nerede? 

İhtiyar kadın ıslak gözlerini sil· 
di: 

- Çok ağırlaştı yavrum, dedi, 
Jı:astaneye kaldırdık. Şüphe yok 

hüngür hüngür ağlamağa başladım. Çocukcağız çıl
Jıracak gibi idi. 

- Ne oluyor? 
- Neye ağlıyorsun Belkis? 
Diye çırpınıyordu. Ve .. Yürüyorduk!. Cahit, 

tor.ton, ben, üçümüz! 
Bu ağlayış ve.. O çırpınış koruya çıkıncaya 

Kadı.r sürdü. 
Evet!. Amma, sen hemen eve gel ki, koruya 

beraber gidelim. 
• •• 

Bilıniyorum? ... Saat kaçtı, gecenin hangi vak· 
ti idi? .. -Peki ... 

Dedi, şeker yumurcak hemen koştu! Bir çocuk 
ar.cak bu kadar sevimli olabilir. Keşki ben de, şim
di bir tonton olsaydim. Onun neş'esi, onun kaygı
sızlığı, onun avareliği bende. olsaydı!.. 

Temiz bir kalb, pürüzsüz bir kafa, endişesiz bir 
gönül! .. Ooh bu ne rahatlık?. . 

Cahitcik, 
-Ne var?. 

• •• 
I 

Diye, eve uğrar uğramaz hemen dışarıya firla· 
mış. Koruya da çıkmamış. Bostanların yanında bizi 
bekliyordu. Onu görür görmez, 

- Cahit. 
Diye haykırmış, boynuna sarılmışım. Sonra, 

Cahit. 
- Haydi yavrucuğum. Artık seni eve götüre

yım .. 
Dedi. O zaman hissettim ki gözgözü görm;ve· 

cck kadar bir karanlık içindeyiz. Korunun en ten· 
ha en sık ağaçlı yerine oturmuşuz. Tonton kuca· 
ğımda uyuyor ve .. Bülbüller durmadan ötüyor. şa· 
kıyor!ar! Hüzün, neş'e, iztırab, çığlık .. Bütün bu 
tezatlar o ötüşme ve bizim hıçkırıklarımızda var
dı!. 

O vakte kadar ben durmadan ağladım, hıçkır
dım, söyledim. Cahit, durmadan ağladı, hıçkırdı 

ve .. Söyledi. Söyleştik, ağlaştık, ağlaştık söyleştik! 
(Devamı tJar) 1 

ki evde, hastanede olduğu kadat 
bakamıyorduk .. 

Bu hadiseden çok üzüldüm. 'fil' 

ğenimin yatırıldığı hastaneyi öğ • 
rendim ve öğleden sonraki trenli 
tekrar Londraya, evime dönıneğ• 
mecbur oldum. 

Bahçeden içeriye girerken, il~ 
önce bahçıvanın rengi attı.. Biral 
sonra eski uşağımız Toni bab8 
sendeliyerek: 

- Aman Mis, dedi, neden b~ 
kadar çabuk döndünüz? Bir fe!B· 
ket mi var yoksa .. ? 

Teessürümden uşağın ve bah· 
çıvanın telaşlarının sebebini anlı· 
yamamıştım. Sür'atle yukar>Y' 
çıktım. 

Toni kekeliyerek arkamdan s& 
lendi: 

- Efendi bugün sizin arkanız • 
dan biraz rahatsızlandı da, fabri· 
kaya gitmedi, Mis! Şey .. Çok ric1 

ederim, yatak odasına girmeyiniz. 
Aman Allahım, şimdi felaketin eP 
büyüğile karşılaşacağız. 

İhtiyar uşak çıldırmış gibi, ken: 
di kendine söyleniyordu. KimseY1 

dinlemeğe ve bir şey düşünınel!1 

vaktim yoktu. Odama girdim. O 
ne .. ?! Kocam yatakta yatıyord~ 
hl\IA. Masanın üstünde viski, sodl 
şişelerL. İki kadeh. Taze meyva· 
lar .. ve odam karmakarışıktı. l(o' 

cama seslendim: 
- Yeğenim hastaneye kaldırıl· 

mış. Çabuk dönmeğe mecbur ol • 
dum. Fakat, sana ne oldu1 Hasta· 
landın mı? 

Hala bir şey anlamamıştım .. JUi' 
lıyamamıştım. Kocam öyle içrnİŞ .. 
öyle sızmıştı ki.. Gözlerini değil. 
ağzını bile açmağa mecali yoJ.ctıl' 
Yatağın içi alt üst olmuştu . 

Sanki karyolanın içinde bir JtÖ' 
şe kapmaca oyunu oynanmış gi• 
biydi! 

Hayretle dudağımı bükerek so· 
yundum .. 

(Devamı 6 tncı sahifede]" 

Ankara Radyosu 
BUGtlN 

19 Pro&'r&DL 
19,05 Mii2lk. 
19,15 Türk müdtl (Fasıl heyeti)• 
20 Memleket saat ayarı, ajans fi 

melffroloJI haberlerL 
!0,15 Konuşma. ) 
20,30 Tılrk mii21tl (Klislk pro ........ 
Ankara Radyosu küme Sel ye fi} 

heyeti. 
Zl,11 Konuşma. 
21,ıs N*ll plaklar • R. 
21,30 Orkestra prorrammm lakdl ' 

mi. Halil Bedi Yönetken.. 
21,45 Mii2lk (Radyo orkestruı • şef! 

Basan Ferid Alnar). 
22,30 Müzlk (Sinema sesi - l't). 
23 Son aJaıu haberleri, slraal, ~· 

ham, tahvll:it, kambiyo - nukut b01~ 
sası (flat). 

23,20 l\lilzlk (Ca.band • Pi), 
23,55 - 24 Yarınki pro&ram. 

YARIN 
12,30 Program. 
12,35 Türk mii21fl • l'L 
13 Memleket saat apn, ajan!I .ı 

meteorolojJ baberltrL 
13,15 - 14 l\lüzlk (Riyaseti cuıııJıııl 

Bandosu • Şef: İhsan KUnçer). 

1357 Hicrt I 1355 Ruıııf 
Cemaziyelevvel Haziran 

23 28 ---· 1939, Ay 7, Gün 192, Hızır 61 
ll Temmuz SALI --

Vakitler 
1 

Eaanl Vasati 

sa. da. ... d,!:. ---
Güneı 4 38 8 56 

Ölle 12 19 4 37 

İklndi 16 19 8 31 

Aqam 19 42 12 00 

Yatsı 21 41 1 59 

İmı<alt 2 23 6 41 

tal 

der 
!{ 

layı 
dinı 
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idi. 
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g~n 

da 
~or. 
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Kurbağalı Dere 
emizlenmekistiyor 

Eski Yoğurtçu Çayırı Alemlerinin 
: Maziye Karıştığını Söyliyorlar 
~: ı:s~ REŞAD FEYZİ 1 

Eski bir R:a<lık" ı·· k 1 ·ık 8<!<;en .. . • oy u ar adaş a, 
8ı lasın ~un Yogurtcu civarında do· 
bS ru·0 .. aga çıkınşıtık .. Niyetimiz köp-

un Yan d · 
Yıp l( ın an hır sandala aUa-

b~ lanı Ufbağalıdan çıkmak ve Ka
ıB· !a1~1· F'enerbahçe önlerinde do -

aktı M • b" b b. raz ·· eger, ız, uraya ı-

b' derd gezıneğe, hava almağa değil, 
"·· dı~leıneğe gelmişiz .. 
"-OPtun .. 

layı un yanından sandalr at-
diııt açılınaınızla beraber, derd 
dıı. ieğe başlamamız da bir ol· 
İdi.· ştz: anlatan ihtiyar sandalcı 

z • der . kaye(i malüm: Kurbağı.lı
enııı hali ... 

Gittik . 1 ·es ren· Çe dolan ve pısleşen de • 
lıa~~ ~Ugünkü manzarası, haki -
8iinıe/çler acısıdır. Bılhassa yaz 
çık ı, dere, bir dere obıaktan 

1Yor 
8un Ve koku neşreden bir dar-
da ksu haline geliyor. Durgun su
Yo arasinek ve sivrisinek yapı· r. 

llize 
sandalcı şöyle anlatıyordu: 

' ni; Son bir kaç yıldır, belediye. 
dur derey; temizleteceği söylenir, 
l!elUr. F'akat,bir türlü yapılamaz. 
Sat~· b_azı seneler, bütçeye tahsi

rıl· kas ahı kondu, diyorlar. Sonra ar· 
l • 'trıu 1 

gelmiyor .. Fakat, duyduğu • 
değ~~ göre de, pek kolay bir iş 
ter 

1 ıııış .. Bir kaç yüz bin lira is

lokıııı~. ~u para, bir Kad_ı_köy için 
ouı 8°rulmemeli .. Kadıkoy İstan
&e uıı en güzel, kalabalık, kibar 
,.;11~rinden biridir. Yoğurtcu ça· 
la 

1
' l<uşdili, Kurbağalı civarı, Ka

Jı;ii' haıııış koyu etrafı evvelce çok da· 
gi' taıı:nl.kJi yer!erdi. Buraları, İs· 

Yerı u:un sayılı gezme ve sayfiye 
so' ı.ıın:r 1nden idi. Bir çok tanınmış 

şiııı eler buralarda otururlardı. 
c-~ dı, gittikçe tenhalaşıyor. Bu 
·~arda, yeniden yapılmış hiç bir 
ra/0ktur. Halbuki, şehrin her ta
r~ ;eni binalarla süsl_en~yor. Bu· 
~bo ~e, artık ihmal edıldı .. Bunun 

" he "bı nedir, bilir misiniz? .. İşte, 

u 
,.. Pbu· l"d ltirıı Pıs dere .. Buraya ge ır e, 

\~ ev Yaptırır, para sarfeder, o· 
ta r~r .. Dere gittikçe doluyor. Ade· 

&itı~~ıYor. İki tarafından d?ı:ı:u 
>· ise h'çe toprak doluyor. Derınlik 
f' r• ıç kalınadı.. Bır kaç yıl son

lq' sandal geçemiyecek .. Civarda· 
r, evler harab oluyor. Kimse, pa· 

sarfed· · tt' 
llıiyor sıp evini bile tamır e ku:· 
de , ·· onra da, buralarda es ı· 
n~r· "k •er k ı oturanlardan kimsecı • 

bur alınadı. Şimdikilerin ekserisi, 
ins aya sonradan, tesadüfle gelme 

mevkilerindenaır. Müstakbel_ imar r 
planında, mimar Prost, bu cıvara 
nasıl bir vaziyet vermek istiyor, 
nasıl bir vaziyet vermek istiyor, 
bilmiyorum. Fakat, her şeyden ev
vel, Belediye, herhalde, Kurbağa· 
lı dereyi bir an evvel temizletme· 
lidir. Çünkü, böyle bir temizliğe, 
yalnız, dereye ve civarına güzel 
bir manzara vermek bakımından 
değil, hernşel'ilerin sıhhat bakı

mından da ihtiyaç vardır. 
Sandal gezintisi dönüşünde, ci

varda eskidenberi oturan bazı es· 
nafla görüştük. Hepsi de: 

- Kurbağalı artık öldü, diyor
lar. Hepsinin temennisi de, dere
nin bir an evvel temizletilmesi • 
dir. 

Son zamanlarda, bu civar esn•1ı· 
nın biraz yüzünü güldüren şey, 
Fenerbahçe klübünün burada bir 
stad yaptırmış olması imiş .. Eğer, 
bu stad da yapılmamış olsaymış, 
bu civar bütün bütün köhne kala
cakmış.. Şimd~ burasının yegane 
canlı hareketi, spor karşılaşma
ları olduğu vakit, stada gelen se· 
yirciler imiş .. 

Burada temas ettiğimiz herkes, 
derenin bir an evvel temizletil
mesini temenni ediyordu. Ben, 
vazifemi yapıyorum ve yazıyo • 
rum .. 
Alakadarların da bir an evvel, 

derenin ıslahını ele alacaklarına 
eminim .. 

REŞAD FEYZi 

Dört Kadını Zehirle 
•• 

Oldüren Caııi Doktor 
Sefil, Sigorta Kumpanvalf!,rından 

Bu Hile İle Para alıyordu 
Tuluzda maruf bir doktorun ai· 

lesi efradını zehir liyerek öldür -
meğe teşebbüs etmesi herkesi hay 
rete düşürmüştür. Bu aile faciası 
hakkında Fransız gazetelerinin 
verdiği malümat şudur: 

Loje harb malfılü ve Lejiyon do· 
nor nişanının Şövalye rütbesini 
hamil idL 

anlardır 
şef' ~ . 

l!ı. e 0ldu ise bu arada bize oldu .. 

Doktor; hemşiresini zehirle öl· 
dürmeye teşebbüs cürmile tevkif 
olunmuştu. Bilahara, dört kişiyi 

de zehirlediği meydana çıktı. Bir 
kadın Leje'nin iki karısını, iki 
hemşiresini ve iki küçük kızını ze
hirlediğini haber verdi, cesedleri
nin mezardan çıkarılıp otopsi ya· 
pılmasını istedi. 

'ille·· ' 
b~ gıınizden olduk.. Evvelce, 

" ' .radacu ··1. 
.,.,,. ~a1 Yeı'i.ın ına •. pazar g~ e:ı t~'.111 • 

Şit1· ., ezdı ... Derenın us u çe-
ler~ sandallarla dolardı .. Civar ev· 
daı e oturanların da hepsinin san· 

•• 

ı olu d . K bağ 
1 

r u. Iş kalmayınca, ur-
ltiı;; 1 _sa~dalcıları, birer birer çe

ff var gı\tıler. Bugün beş on sandal 
~'Ilı~ Onlar da iş yapıp, ekmek ka
~int' lllıyorlar .. Çünkü, burası ge
Ye~ Yeri olmaktan çıkmıştır. Ne
•lıııa~raya gezmcğe gelsin?. Hava 
geze a ını?. Burada iyi hava ne 
•I .• ~·· Aksine .. basık ve pis hava-
larafıalbuk;, de.re temizleti!se, iki 
lıatt~ topraklardan kurtarılsa, 
Yine ' rıhtırn yapılsa, Yoğurtçu, 
Civatı e~~i Yoğurtçu olur.. Köprü 
ltarıl 0Ylecrır .. Ya, biraz daha yu· 
Ye arara çıksanız, dere nerede, di-

arsını A ık llıı~... z.. rtık derelikten ç -

1 Sandalcını b"lh . .. er. n ı assa eskı gun· 
'aıt ' ta. bır ' canlı hatıralrı vardı. Hat-
._0 aralık, gülümsiyerek: 

rp des erenıizin eski şenliği dille-
8Üzel ~ndı .. Bütun İstanbulun en 
&örıııek ayanlarını ancak, burada 

l!ak·k kabil olurdu .. 
~•tı ,;. aten, Kurbağalıdere ve ci

<>.adık" 
oy semtınin mutena 

Maznun bu iddiayı şiddetle red· 
detti, sorgu hakimine: 

_ Size söyliyecek bir sözüm 
var: o da tamamile masum oldu
ğumdur ... 

Dedi. Fakat bir çok delil vardı. 
Mütehassıslar, casedler üzerinde 
yaptıkları araştırmada doktorun 
hemşiresinin midesinde arsenik e· 
serleri buldular ve bunun tesirile 
öldüğünü söylediler. Karılarını~ 
da bu zehirle öldürüldüğü sabıt 

oldu. 
Tahkikat neticesi doktorun a

.eyhinde idi. Leje, cepheden gel· 
dikten sonra kumara dalmış, mev· 
cud parasını bitirmişti. Yailı ve 
hastalıklı bir teyzesinin şatosuna 

ittL Bir kaç gün sonra yaşlı k_a· 
!ın ôldü. Teyzesinin ölümü ıle 
500.000 frank mirasa kondu. 

Bir sene sonra karısı Sora, sap· . 

sağlam gezerken birdenbire öl -

dü. d" 
Üç sene sonra, baldızı ve ken ı· 

sinden 15 yaş daha küçük Suzan· 
la evlendi. Ve kendisini 100.000 
franga sigorta ettirdi. Yaşlı Ma • 
dam Leje, hemşiresi gibi esra;· 

Doktor Laje 

engiz bir hastalıkla öldü. 
Doktor, cezane kaldırıldıktan 

on beş gün sonra sigorta kuı.ıpan· 
yasından 100.000 frangı aldı 

Hepsi bu kadar değil. O sırada 
yanında ikamet eden hemşiresi 

Luiz Loje, birdenbire kötürüm ol
du, doktorlar, kanını aldılar, mu

ayene ettiler. Arsenikle zehirlen· 
diğini söylediler, bin müşkülatla 
hayatını kurtardılar. Luiz, iyileşir 
iyileşmez mahkemeye müracaat 
etti. Mesele bu suretle meydana 
çıktı. 

Mahkeme bir buçuk senede bit
ti Loje'nin müdafaası bir hafta 
sürdü. Jüri heyeti idamına karar 
verece1<tL Fakat, Umumi harbde, 

bilhassa cephedeki hizmetleri dik· 
kat nazara alındı, müebbed küre
ğe mah~m edildi. 

Loje, şimdi Selamet adasında 

cezasını çekiyor. Kendisi gibi kü· 
rek mahkümlarını tedavi ediyor. 

İYİ BİR MUKABELE 

Kadının birini kocası dövmüş. 
O da gitmiş babasına şikayet et
miş. 

Babası, son derece kızmış. He -
men yerinden fırlıyarak kadınca· 
ğızı bir güzel dövmüş ve: 

- O kocan olacak herife söyle! 
O, benim kızımı nasıl döverse ben 
de onun karısını böyle döverim! .. . 

DOÖRU SÖZE NE DENİR?. 

Bir oduncu, odun keserken üze· 
rine saldıran, bacağını ısıran bir 

çoban köpeğini balta Üe vurup öl· 
dürmüş. Bunu görenlerden biri: 

- Yahu! Hayvana yazık değil 
mi? ... Baltanın sapı ile vurup def 
ede idin, olmaz mı idi? ... 

- O beni, kuyruğu ile ısırmış 
olsaydı, dediğiniz gibi yapardım. 

HASİSİN KURNAZLlGI 

Fakirin biri, bir hasise müraca· 
atla: 

- Senden bir dileğim var! 

Der. Hasis derhal: 1 

- Benim de senden bir dileğim 

var. Evveıa sen onu yap. Soma da 1 

ben senin dileğini yerine getiri • 
rim ... 

Der. Fakir sorar: 

- Dileğiniz ne? ... 

- Çok sade bir şey: Benden bir 
şey istememek!. .. 

KADIN DEGİL Mİ? 

- Kadınlar ne kadar yaşlansa
lar yine kocaya varmak arzusun -
dan kendilerini alamazlar. Hasta
lık var, ölüm var. Son dakikada 
hiç olmazsa bir bardak suverir, 
derler. 

Mecliste hazır bulunan bir genç 
buna itiraz eder: 

- Hayır! der. Doğru değil ... An
nem yıllardanberi duldur. Koca 
ismini ağzına aldığını işitmedim. 

Bir kere tecrübe et, görecek -
sin ... 

Genç, o gece eve gelince anne
sini kahve içerken görür. Karşısı· 
na geçer, oturur . 

- Bugün çok müteessir oldum. 
Biraz hava alayım diye Arnavud
köyüne gittim. Rıhtımda dolaşı

yordum. Yaşlıca bir kadın geldi: 

cAh! Dulluk, ah! ... • diye söylen • 
di. sonra kaldırdı kendini denize 
attı. Balıkçılar çok uğraştılar, fa
kat, kurtaramadılar. Zavallı, akın· 
tıya kapıldı, boğuldu gitti. 

Der, annesi için içekerek şu ce· 
vahı verir: 

- Bunda şaşacak, müteessir o
lacak 1'ir şey yok! Şimdiye kadar 
dişimi sıkıp tahammül ettim. Fa- 1 

kat bir müddet daha böyle gider• 
se, benım de yapacağım budur! ... 

DOGRU MU DERSİNİZ? 

Birkaç kişi bir yerde toplanmış
lar, doktorlar aleyhinde atıp tu
tuyorlar. Yanlarındaki masada 
oturan bir doktor bunları işitiyor, 
tabii canı sıkılıyor. Nihayet da -
yanamıyor: 

- Doktorlar olmasaydı dünya
nır}"rnli ne olurdu?. 

Diyor. Doktor aleyhtararından 
hiri şu cevabı veriyor; 

_ Ne olacak? İnsanlar çoğa • 
lırdı. 

- Çoğalınca giçenemezler, bi
ribirlerini yerlerd~ değil mi?. 

ı Bir Dakika 
Diyip Geçmeyiniz 
* Bütün dünyada 910,000 

franklık süt istihsal olunur. * Fransada, 1,125 kilo Bok· 
sit madeni istihsal olunur. 
* Büyük BrHanyada 1 ton 

katran imal olunur. 
* Kanadada şeker fabrika 

!arı gece ve gündüz çalışır 900 
kilo şeker yaparlar * Amerikada, gümrüğe til· 

bi bir çok şeyler kaçak sure· 
tile geçirilir. Her dakika 76 
frank kıymetinde kaçak eşya 
girer. 

İşte 60 saniye daha geçtL 
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Güzel Kadının Köpeğini insan 
Gibi Konuşturan 

A 

Bir Alim 

Röportaj Muharrirleri Genç Doktoru Sevebilir mi 1 
Doroti isminde güzel bir kadın 

garib bir emri vaki karşısında bir 
doktorla evlenmiştir. 

Doroti'nin karşılaştığı Ameri • 
kanvari ilanı aşk hakkında Avru· 
pa gazetelerinin verdiği tafsilatı 

aynen yazıyoruz: 
Doroti, o garip sedayı bir gece 

yalnızken işitmişti. .. 
Saat on birdi. Etrafta derin bir 

sükunet sürüyordu. Genç kadın, 

masanın başına oturmuş, yazı yo
zıyordu. Birdenbire bir seda işi· 

dildi: 
- Cidden sevimli bir delikanlı!.. 
Soora derin bir süküt ... Bu de

da nereden geliyordu? Bu sözü 
söy !iyen kimdi? Doroti kalktı, o· 
dadaki bütün liimbaları yaktı. Et
rafa baktı. Sonra güldü. Sonra mı
rıldandı: 

- Bunu söyliyen kim? ... 
Doroti, otuz yaşlarında, boylu ve 

poslu, geniş omuzlu bir esmer gü
zeli idi. Kocaya varmış, fakat ge
çinemiyerek ayrılmıştı. Yalnız şa· 
şıyordu. Gazetelere yazı yazıyor
du. Uzun müddet seyahat etti, rö· 
portajlar yaptı. 

Güzel bir apartımanı vardı. Üs· 
tündeki katta, otuz, otuz beş yaş· 
larında çok yakışıklı bir adam o
turuyordu. Her gün lüks bir Rolls 
otomobili ile gidip geliyordu. Ara
sıra, inerken veya çıkarken mer• 
divende tesadüf ediyorlardı. 

Gece işit~iği cümleyi söyliyen 
acaba o muydu? ... 

••• 
On gün sonra Doroti, mühim bir 

röportajını bitirmiş, gazetesinin 
başmuharririne vermek için git
mişti. 

Duston, derhal kendisini kabul 
etti. Müsveddelere bir göz gezdir· 
dikten sonra kaşlarını çattı: 

Çok uzun bu ... Halbuki 
size kısaca yazmanızı tav 
siye etmiştim, alınız bun· 
ları, ihtisar ediniz ... 

Bu sırada odanın sükO.· 
neti içinde bir seda akset· 
ti: 

- Bu başmuharrir de 
çok acayip bir adam! ... 

- Ne dediniz? ... 
- Bir şey söylemedim, hatta 

ağzımı bile açmadım. 

- Nasıl, şimdi bu sözü söyll -
yen siz değil misiniz? ... 

- Hayır! Dikkat etmediniz miT 
Seda, erkek sedası idi • 

- Evet, hakkınız var ... 

Duston, kalktı. Kapıyı açtı, bak
tı. Dışarıda kimse yoktu, Döndü, 
masasına gelirken: 

- Şüphesiz, alaycının birisi! ... 
Diye söylendi. Ve genç kadına: 

Paris Belediyesi 
Emniyet Sandığı 

Bu Muazzam Servet Mües3esesi 
Nasıl Çalışıyor 

cParis Emniyet Sandığı. cidden ı 
tetkike deger bir müessesedır. 

cParis Emniyet Sandığı• nın bir 
merkezi, 3 büyük şubPsi ve '' ı • 
hallelerde 10 bürosu vardır. Me -
murlarının sayısı 700 dür. Kasa.a· 
rında daima iki, iki buçuk milyon· 
luk mücevherat bulunur. 

Bu sandıktan ödünç para almak 
çok kolaydır. Merkeze veya her -
hangi bir şubeye gidersiniz. Bü • 
yük bir intizar salonu, cephede iki 
küçük pencere vardır. Haf~ce vu· 
rursunuz. Pencerenin kapağı der

hal kalkar, rehin bırakacağınız 

şeyi memuru uzatır, mukabilinde 
bir numara alır, sıralardan birine 
oturursunuz. Beş dakika geçmez, 
Öteki pencere açılır. bir başka me
mur bağırır: 

- ... numara, 100 frank! ... Ve· 
yahut: 

Numara, 50 bin frank! ... 

Eğer bu parayı kabul ediyorsanız! 
- Peki, kabul!. .. 

Der, kalkar, pencerenin önüne 
gidersiniz. Memur, isminizi, adre
sinizi sorar. (Bunun doğrusunu 

söylemek mecburiyeti yoktur.) 
Matbu iki kağıdı doldurur, birini 
size verir. İmzanızı havi olanını 
saklar, paraları sayar. 

Bu muamele ancak on, on beş 
dakika sürer. 

cEmniyet Sandığı• üç franktan 
milyon franga kadar para verir. 
Umumi salondan maada hususi 
kabineler vardır. Yüksek para ala
caklar, memurlarla ve muham • 
minlerle bu kabinelerde görüşür
ler. 

Faiz, alınan paranın fazlalığı 

nisbetinde yükselir. % 6 dan baş· 
lar, .9 a kadar çıkar. Paralarını 

muhafaza için sandığa yatıranlara 
(Devamı 7 inci sa11fada). 

Affederdiniz, dedi. Bu gü 
biraz asabiyim, kusuruma bakını 
yıruz, yann bana -telefon edlnı 

Ne yazacağınızı size söylerim ... ... 
Dorott, Başmuharrirln yanınd 

çıktı, otomobillne bindl Rejaı 

caddesinden geçerken bir polis m 
muru otomobili durdurdu: 

- Madam, dedi, talimat hi!Af 
na sür'atli gidiyorsunuz, ism!ni 
adresiniz ... 

(Devamı 7 inci ıayfada) 

Falcılık 
ve Otlar -
Garib Hurafelere 

İnanıyor musunuz ? 
Çok eski dev'.rlerde falcılar, gi 

lerle( otlarla teffülde bulunurla 
dı. Hindistanm falcıları, büyüct 
!eri el'an bunardan istilade ede. 
er. 

Eski devrin en meşhur kahin 
De!f mabedinde otururdu. Üç " 
yaklı b'.r masanın üzerine çıkaı 
elinde bir takım kokulu otlar bü 
lundurur, bunları koklar ve kl 
hanette buulnurdu. 

Falcıların en çok k;ullandıkla. 
haşaş çiçekleriydL Afyon da yu 
tuklan olurdu. Tabi!, afyonun, 1 
şaşın tesirile bir takım rüyalar gı 
rürler ve bunları anlatırlardı. 

Bunlardan başka daha birço 
otlar kullanırlardı. 

Kahve telvesi ile fala bakanlı 
da vardı. Ea'an da vardır. Bunla 
falına bakacakları Uims~·,-, b 
fincan kahve içirirler, fincanı te 
sine kapatırlar, soğuduktan soı 

ra telvelere bakarlar, meselii: 
Telvenin üzerinde bir iki ki 

çük boşluk gördüler mi: •Düş 
manlarınız 1ırsat gözetliyor .. ., b 
çizgi görseler: •Yola gideceksinı 
iliih ... derler. Garibi şu ki zam 
nımızda bile buna inananlar çol 
tur. Falçılığın yasak olmasına re 
men bu yüzden geçinenler p< 
çoktur. 

Meksikalılar, ıstikbalden halı< 
vermek için Ololihugul denile 
bir otun tanelerini kullanırlard 
Bu, çiçekleri çok güzel bir ottur. 

Falcıların en çok eheınmiy• 
vred.kle:i çiçek Brezilyada yel 
şen Peptl denilen bir çiçektı 
Rengi, havanın tesirine göre d 
ğişir .Günde birkaç renge gire 
Falcılar, bu renge göre tefe'i 
ederler. 
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?\imanlar Muharebeyi 
Göze Aldılar mı? 

Makineye Piyagoda Kazananlar 
Verirken: 

(1 inci sahifeden devam) 

Roma ve Berl.n gaz.et~ 'Pri, ya
kın bir Z2ma'18 kadar Danz•gde 
yeni bir hadise olmıyacagını, H:t
lerin şimdi tatil mevsimini geçir
mekte bulundu;tımu yarm ta -
dırlar. Fakat bütıin b ı zcvahır 
Danzıgde vazıyetin sükün kes -
bettığine inandıracak gibi değıl -
dir. Almanlar Danzıge top ve cep
hane nakliyatına devam etmek -
tedirler. Bu topların kısmı azamı 
daha evvelden hazırlanan beton
arme istihkıimlara yerleştirilmiş
tir. 

Gletkandan Stcsgeme kadar bıi
tü'1 sah'Jkr 100 ve 150 mHimet -
relik. toplarla müdafaa Pdilecek -
tir Danzig limanında çqJışan bü
tun Polonyalılar geriye gönde -
ri!!"! ~tir Bu ayın 15 inde liman -
da çalışan bır tek Polonyalı ka!
mıyaeakt r. Bütun bunların yer -
ler'~-ıe Alman aml'le getırilmekte
dir. 

ALMANLAR MUKABELE 
EDECEKLt:R 

Varşcva 11 (Hususi) - Danzıg

de askeri hazırlıklar son g.;nlerde 
daha ziyade arttm!JI?.Şr arki 
Prusya ıle Danzig ıırasında Vis
tül nehri ilzcrmde hiç köprü ol
mad.ğı için yapılmakta pontonlar 
bugünlerde bit:rilecektir. iltihak 
karan vel"ildiği gün, Alman i su 
Danzig önüne gclecektir.,.Eğer Po
lonyalı1ar askeri bir müdahaleye 
kalkarlarsa, Şarki Prusyadaki El
ling şehrinden Danzige inecekler
dir. Elbindeki Alman kuvvetleri 
her gün harekete hazır bir vazi -
yette bulundurulmaktadırlar. 

)ığer taraftan Pomeranyadakı Stolp 
§Chrincle de Alman askerleri tah
ş d edilmı~tir. Bu >Ur('tle Dam·g 
şımdiden bir kıskaç arasına alın· 
fT' ış bulunmaktadır. Şu halde Dan
zıgın ı' ti" k k.ıran takdirinde ıki 
şık hasıl olmaktadır· Ya Pdon -
yalılar b'r muharebenin önüne geç
mek için harekette buhınmıyacak
lardır. Aksi takdirde, yani Polon
yalılar Danzige yürürlerse, şım -
diden vüeude getirilmiş olan kuv
vetler Elbông ve Stolpdan Alman 

Sükut Hakkı 
Sayılan Para 
Fındıklıdaki Satie binası tah -

kik.atı bu hafta içinde bitirlecek 
ve hiıdise mahkemeye intikal ede
cektir. 

Avukat Ekrem, Refi Bayar ta
rafından hakkı sükUt olarak ken
disine gönderildiği iddia olunan 
dört bin l:rayı bir zarf içind.e müd
deiumumiliğe vermiştir. Antetsiz 
olan bu zarfın üstünde kırmızı 

kalemle 4000 rakamı yazı1ıdır ve 
içinde sekiz aded beşer y\ik J:ralık 
bulunmaktadır. 

Müddeiumumilik bll paxaların 

emanet kıısasında hıfzedilmesiııe 

karar vermiştir. 
---<>-

Moskova 
Müzakereleri 

(1 incı sahifeden devam) 
Bu anlaşma ıle Fransa, İngiltere, 

kuvvetlerı yetışınciye kadar mli
dafaada bulunacaklardır 
ÇEMBERLAYN'İN NUTKU PO-
LONY ADA ÇOK İYİ KARŞI

LANDI 
Varş·va 11 (A.A.) - Salahı -

yettar matfcller, Chamberlain'in 
Danzig hakkındaki beyanatmı de
rın bir memnuriye~Je karşılamak
tad,_~ar. 

Bu mahfel'crdc İngı!.z Başve -
ki tarafından soylenen nı.tkun 

kimseye yeni bir şey öğretmiş ol
mamakla beraber İng.ltcrenin hat
tı hareketini tey.d ve teksif etti
ğı soylenmckte<k 
Aynı m.ıhfeller İngıltere Baş

vek•linin Danzıg hakkında çıka

cak bir .ht .afta mütecaviz. sera
haten tar•f ettiğin l:ıılhassa k.ıy

drtmekte ve Danzıg tüt.ısunde 

tek taraflı tndiliit yapa.ak Polon
yada tecavıiz added·ıe~ck şe -
kilde aksülameller tev ıd etmek -
ten ibaret olan Alm&n p ının 

Polonya huktıfT'ctınce suv.ı düşü
rüldüğünü hatıı latmak•adır'ıır. 

Bu m lıfellcr, sadcte Danzig ve 
Pomer2.~ya'dnn geçecek otc. ""~bı1 
yolu hakkındakı Alman tale'ııne 

karşı Polonyanın 26/3/939 d.ı vel'
diğı menfi cevabın ve İngi'tcrc-ıin 
Polonyanın tamamiyetıni garantı 

ettı"ıne dair 30/3/939 da neşretti
ği bcyannamenın tar ~lerinı kar
şılaştırmak suretile Pvıonya siya
setinin Almanyaya karşı i>t;dali
ni tasdik etmekle İngiltere Baş
vekilinin Leh noktai nazarına ta
mamile uygun bir şck;'de hareket 
ettiğine işaret eylemekkdirler 
AMERİKADA İHTİYATLI 

KARŞJLANDI 

Vaşington 11 (A.A.) - Cham
bcrla:n'in nutku, diplomatık ıı:ıah
fellerde pek müsait bır şekildt ve 
sureti umufT'.yede demokrasilere 
karşı sempat. gôsteren S<yıısi m2h
fcllerde de pek ihtiyatlı bır sek.J
de karşılanmıştır. 

Sıyasi mahfeller, dah .ı v•z yet 
pek nazik olduğu iç:.n Avrupa ış
ler; hakkında tefsirlerde bulun -
maktan ictınap etmektedirkr. 

Milli Şef 
Hatayı Şeref
lendirecek/er 

(l inci sahifeden ofevam) 

Tayfur Sökmen, Hatay halkının 
arzularına tercümn olarak Milli 
Şefi Hatayı ziyarete davet etm'ş
lerdır. Milli Şef bu daveti kabul 
bı.ıyurmuşlardır. Öniimtizdeki ilk
teş:inde Hatayı ziyaret edecekle
rini müjdeliyerek Hataylılara se
lam ve muhabbetlerin!n iblfığını 

meir buyurmuşlardır. 

t I. AN 
Bakırköy Sulh hakımliğinden: 
Bakırköyunde İncirli mevkiin -

de İncirli çiftliği namile maruf 
çiftliğin a<;ık arttırma ile satışı 12/ 
7/9:19 tarihıne müsadıf çarşamba 

günıine ilan edilmış ise de mahke
mece işbu satışın şimdilik geri kal
dığı alakadarlarının bilmesi için 
ilan olunur 939/23 

Sovyet Rusya doğrudan doğruya ı--------------1 
ve yahut endirekt b.r tecavüze Üsküdar icra memurluğundan: 
karşı mütek.abilen birbirlerini ga- Bir borçtan dolayı maheııı ve 
ranti edeceklerdir. Diğer devlet - satılmasına karar verilmiş olan 
Jn meselesi mevzuu bahsedilmi - halı, seccade, duvar ve taban ha
yecektir. Bununla beraber, Sov - lılannın 1417/939 tarihıne müsa-

Sovyetlerin Çin 
Sefiri ve Karısı 

•• 
Oldü 

Moskova 11 (A.A.)- Sovvetler 
birliğının Çin sefir Lt ganetz -
Orelski reiikası ve şoförıi, kutcsi 
ile sefirin tedav; görmekte olduğu 
Tskaltulo kür istasyonu arasında 
7 - 8 temmuz gecesi vukubulan bir 
otomobil kazası neticesinde öl -
müşferdir. 
Kulası Sovyeti tarafından teş

k'I edılen komisyonun yaptığı 

tahkıka~tan kapnın direksiyon
da hasıl olan bir bozukluktan ileri 
geldiği tesbit edilmıştır, 

Tiroldan 
Ecnebiler 
Çıkarılıyor 

Zurih 11 - İsvi~re gazeteleri -
nin verdikleri haberleı & göre, İ
talyan Tiro!i.'l 'e B'ılzano şehrin
de bulunan bütün ecnebilere 24 

saatte mem'eketl terketmelerı i
çin em r verilmı,tır. 

Yeni Parti 
Müfettiş~ 
(1 inci sahifeden devam) 

isi Lütfi Kırdarla Parti erkanı ve 
İstanbulda bulunan saylavlar ta
rafından Haydarpaşa istsyonun
da karşılanmıştif. 

Tevfik Fikret Stlay trenden in
dikten sonra Vali ve bıigüne ka
dar kendisine vekalet eden Dcnzı
yollan umwn müdürü İbrahim 
Kemalle loeraber doğruca Part'ye 
gelmiş, orada Parti işlerini dev -
ralmağa başlamıştır. 

''Zevcim gözlerine 
inanmıyordu" 

ve 10 yaş daha genç 
göründüğümü 

söylüyordu 

İŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU 
Zevcım .Bu adeta bir harika• 

diye söylenmekten kendisini ala
mıyordu. Ancak: İki ay kadar olu
yor. Alnımda, gözlerle ağzımın et
rafında buruşukluklarım vardı: Fil 
hakika yaşım da epeyce ilerclmiş
ti. Bugün bütün dostlarım şeffaf ve 
yumuşak tenimı ve bir genç kı
zınki gibi taze ve nermin cildimi 
takdirle seyrediyorlar. Her akşam 
yatmazdan evvel cildin unsuru o
lan penbe renktekı Tokalan kre
mini kullanırım. Terkibinde Viya
yana üniversitesinin meşhur bir 
profesörü tarafından keşi·i ve 
cBioeeı. tabir edilen cazip ve kıy
metli gençlik cevheri vardır. Gün
düzler için, Beyaz renkteki Toka
lan kremini kullanırım. Cildı be
yazlatır ve yumuşatır. Ve bütün 
siyah benleri giderir ve açık me
sameleri sıklaştırır. 

yı t Rusyanın Faris ve Londranın dif cuma giinil saat 11-12 de Ka-
sarfetmekte oldukları gayretleri dıköy Yeldeğirmeni Düz sokak Fi-1 .. Ml---l'IM!illılllllllllıı,ıı--.ı-,ııl'l•I 
na>arı ıtibare alarak, nihayet mi- lip apartımanı önünde birinci a-
sakın en son ıeklile ımzasına mu- çık arttırması ynpılacaktır. Mu -
v:.fakat edec<'ği zannedılmekte - haır·men kıymetlerinin ~~· 75 ini 
dır. bulmadığı takdirde ikinci arttır-

Roma 11 (Hu•usi) -Siya,i me- mala bırakılarak 19/7/939 çar -
ıamba günü saat 11-12 de ayni 

hafı!, Sovyetlerle Mo;kovada ya-
İ yt-rde ikincı arttırması yapılacak-

pı 3n müzakerelerin ngilterenin 
tır. Taliplerin mezkür gün ve sa-

ıs:(·dıği gibı bir neticeyt• bağlana- atte mahallinde hazır bulunacak 
bılettgınden şüphe edilmektedir. 

memura müracaatları ilan olu -
halt!ı gazHelerın neşrıyatına ba-

k • k' k 1 nur. 38/365 
kılırsa, bu mtiza ere,eı a ım a -
mak uzcredir 

Fatih Tefrikamız 
Yazıl:ırırnızm çokluğun• 

ıl:ıu hul(Ütı koyamadık, özür 
dileriz. 

ZAYİ 

Eyilb nül u. m<:murlugundan 
almış olduğıım nüfus cüzdanımı 
zayettim. Yenisini aldım. E, kisi -
n!n hükmü yoktur. 

1324 doğumlu ÖmEr oğlu 
Sıdkı Arir 

Nazazı Dikkate 
Son Telgraf basııne\ i ve Son 

Telgraf gazetesi, bina içindeki bü
tün mefruşat ve malzeme ve ma
kineleri ve diğer kaffei hukuku 
ile birlikte •Son Telgraf, gazetesi 
basımevi sahibi Etem İzzet Beni
ceye aid olup İkdam gazetesinin 
ve sahibi Ali Nad Karacan'ın 

matbaa ile olan alaka ve müoa -
sebetinin sadece kiracı sıfatilı: 

gazetesini tabı ve tertib ettir • 
mekten ibaret bulunduğu ve 
Ali Naci Karacan'ın alacak ve 
vereceklerile Son Telgrafın hiç
bir alakası bnlunmadığı ilan olu
nur. 

1.000 Lira kazananlar 
4251 

7361 27387 28076 21900 28188 28335 

50 LİRA KAZANANLAR 

17387 32863 6051 21318 626 39700 
31085 9149 14594 22452 5756 11818 Milli Küme Birincis 500 Lira kazananlar 

33701 ı:;ı 

20291 23462 31219 
15934 23817 

5079 14308 8494 13620 22848 25786 H . T k Ol ~ 
15010 1910 1472S 812 23512 11790 angı a ım aca ~ 
39398 3416 2703 3690 5698 34254 

200 Lira kazananlar 
6693 

17017 38264 31008 21801 29434 
1163 38969 3847 23759 

100 Lira kazananlar 

5097 

30 LİRA KAZANANLAR 

8248 34564 19454 10907 5326 22610 
34181 9826 27526 22353 30617 31376 

33939 7709 5989 23774 14S68 37202 
14163 17636 

19415 22182 17817 31216 19726 34036 36900 

Milli Şef'in Mühim 
Beyanatları 

(1 inci sa?ıı]eden devam) 
kili hallerinde olduğu gibi halk, 
tedricen idarede daha vasi bir iş
tirak hcsscsi k;ınnnııştır. BLitün 
millctın hürroyetlerinu~ tedricen 
geniş etılmcsine karşı olan muka
bele tarzı. ben; bu mesa;mde teş
vik etmiştir. Gerek halk ve gerek 
matbuat tenkıd:o ve mütalea der
meyanının calz olabileceği hudut
lar hususunda şayanı takdir bir 
kavrayış göstermişlerdir.> 

HATAYIN İLTİHAKI MÜSTEM-
LEKECİLİK DEGİLDİR 

Milli Şef Hatayın iltihakı hak
kında muhabirin sorduğu suale şu 
cevabı vermiştir: 

•- H;tay Fransa ve Suriye ile 
olan münasebetlerim.zi zehirlı -
yen müzmin bır mesele olmu<tu. 
Onun halli, bu münasebetleri ye
mden memnuniyete şayan bir şe
kilde sıkı ve sağlam bir mesnede 
raptetm.ş bulunuyor. Ancak bu
nun yem bu müstemleke s.yase

tinc delalet etııgmi söylemek ha
ta olıır Komşu!an ile karşılıklı 
i•imada dayanan iyı münasebet
ler Türkiye ıçin arazisinı geniş -

ktmcklen daha kıymetlı ve daha 
lüzumludur. Çünku, bugünktl a
raz, hudutları içinde kendine u
zun seneler yetecek meşgalckri 
vardır., Geçmişte müstemlekeler 

Tiırkiyeye pahalıya mal olmuştur. 
Ve bunlar Türkiycnin varlığı i
çin hayati ehemmiyetı haiz olan 
kaynakların inkişafı ve vaziyetı
nin takviyesi hususuna ciddi su -
rette engel olmuştur.> 

TÜRK - İNGİLİZ İTTİFAKI 

Cumhurreisi Türk - İngiliz itti
fakı hakkındaki kanaatlerini de 
şöyle lzah buyurmuşlardır: 

•- lngilterenin Akdenizdeki va
z.iyeti zaafa uğrarsa Türkiye bu
nun aksülfımclinden müteessir o
lur. Her iki memleketin gayretle
ri birbirinin ayni, yani sulhun 
r.f)hafazası olduğu ıçin karşılıklı 
menfaatleri namına eski zaman -
!arda olduğu gibi yine yanyana 
mevki almaları zaruridir• 

İngilterenin mecburi askerlik 
hızmetini kabul etmiş olmasın -
dan Türkiye, çok memnun olmuş
tur Çünkü kuvvetli bir İngiliz or
dusu sulh cephesinin bakası için 

elzemdir.> 
•Bu yeni münasebetin Turkiye

nin halihazırdaki ticaret sistemi
ni serbest mal mübadelesi haline 
getirmeğe yardım etmek hususun
da da büyük timıtler beslenmek

tedir.-
BULGARLAR VE BALKAN 

ANTANTI 

Milli Şef Bulgaristandan bah
sederken de, Türkiyenin Bulga -
ristanı Balkan Antantına almak 
için elinden geldiği kadar gayret 
sarfettiğini ve bu gayenin tahak
kuku hususunda el'an ümidini kes
memiş olduğunu söylemiştir. 

İNGİLTERE MİLLETİNE 
SELAM 

Milli Şef bundan sonra .neyli 
Telgraf gazetesine aşağıdaki me
sajı vermişlerdir: 

cİngiliz milletine Türk milleti

müzaheretten dolayı İngilız mat
bua!ına bilhassa teşekkür ederım. 

clngiliz milleti, ittifak hakkın
daki hissi, deruhte etmiş olduğu 
vecibeleri yerine getirmekteki ar
zusu kadar samimi olan Türk m.1-
letinde en sadık bir müttefik bu
lacaktır. İki millet arasında mev
cut olan esk dostluk bütün o çe
tin yılların dcvamı'!ca köklerini 
Ti;rk milletinin kalbinin derinlık
lerinde muhafaza etmiştir. 

cMemleketlerimizin her saha -
daki karşılıklı menfaatleri namı
na ve cihan sulhünün muhafazası 
için bizim elele vererek ilerleme
mizi mümkün kılacak olan bu dost
luğun yeniden canlanmasına iti -
matla intizar etmekteyiz.• 

Türkiyede 
Hürriyet Ve 

Matbuat 
(1 inci ~ahıfeden deva'I\) 

daha viısi bir iştirak hissesi kn -
zanını~tır. 

Sözlerilc knyıd buyurduktan 
sonra milli mnlbuat için şu tak
diri lütuf buyurmaktadırlar: 

- Bütün milletin; hiiniyctlerin 
tedricen genişletilmesine karşı 

olan mukabele tarzı beni bu me
saimde teşvik etmi~tir. Gerek halk 
ve gerek niatbııat tenkidin ve mü
talca dermcyanının caiz olabile
ceği hududlar hususunda şayanı 

takdir bir kavrayış gö<termişler
dir. 

Bu takdirin bir büyük değerini 
de ayrıca tebarüz ettirmek lazım
dır. O da memleketteki halk se
viyesinin tekamülü ve matbuat 
unsurlarının her veçhile kendile
rini rejime ve onun icablarına a
dapte edebilmiş olnıalandır. 

Bu bakımdan muhterem Dahi
liye Vekilinin basın birliği kong
resindeki be:yanatı da matbuatta
ki neşir ölçüsünü bir kere daha 
işaret eden kıymetli bir izahdır. 

Yüksek değeri ve mutavazı şah
siyeti ile kısa zamanda efkarı u· 
mumiyede büyük bir sevgi ve 
takdir kazanan Faik Öztrak. hü
kumetin matbuat telakkisini ~u 

şekilde izah etmektedir: 

•- Bir daha tekrar edeyim: 
Memleket ve millet i~lerinin mes
uliyetini beraber ve müştereken 
tasıyoruz. Sizi de kendimiz kadar . . 
vazifeli ve mes'uliyetli biliyoruz. 
H!ir. fakat, ciddi ve vakarlı, mem
leketin yüksek menfaatlerine dai
ma dikkat ve hürmet eden matbu
at medeni ve dürüst bir idarenin 
asla müstağni olmıyacağı bir yar· 
dınıcıdır. Samimi irşadlarınızda 
doğru ve hüsnüniyete makrun 
tenkidlerinizde ancak fayda ve 
kuvvet buluruz. Hareketlerimizle 
sizi daima bu yolda teşvikten hali 
kalmamağa çalışıyoruz.• 

Dahiliye Vekilinin bu beyanatı 
ayni zanıanda matbuat müntesib
lerinin ağır mes'uliyetin i de te· 
barüz ettiren ve gözönüne koyan 
açık bir miyardır. 

ETEM iZZET BENİCE 

nin muhabbetli ı;eliı.mını tebliğ ı------------
etmenizi sizden rica ederim. İn
giliz milletinin Türkiye Cumhuri
yeti ile ittifak fikrine karşı gös
terdiği samimiyeti memnuniyet
le karşı1adık. Bu ittifakı ilham e
den siyasete gösterdiği hararetli 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adru: Sirkecide Viyana oteli ııruı 

birinci ltal No. 28 

Alua;rtnr ID&ll: Ölleden lODJ'a H-Zt. 

Federasyon Henüz Karar 
Veremedi, Bir Tavzih Neşretl 

Nihayet milli küınc maçları or'l.ıya çıkmış bu!uııın•" 
neticelendi- Fakat bu sefer İşte bu iki farkın mezced 

de yeni bir pürüz çıktı. Hem de ortaya çıkaracağı hakıka• • 
bu pürüz oldukça mühim ve hal- piyon takımı belli edece~~ 
li de kanaatimize göre bizim fe- Galatasarayın fazh gel 
derasyonun değil beynelmilel fe bulunmasını gözöniinde ı1f 
derasyonun F. İ. F. A. nın önüne valöriinün daha yüksek ol 
kadar gidecek ve ancak oradan nu kabul etliğimıze göre (• iJlt 
alınacak kat'i cevapıa hallcdi- daha doğru bir düştincenin d~ 
lecektir. sulüdür) o vakit G ]atıl iıı 
• Bu pürüz şudur- Milli küme- gol averaj ile şampiycn 
maçları tertip edildiği sene Fut- demektir. 
bol Federasyonunca bir de tali- Bunlradan başka asıl ib 
matname hazırlanarak o vakit fın can noktası şurasıdır. \ 
mıntaka ve klüplere tamim edil rıda anlıattığımız veç1ıile 

miştL dünkü akşam refikler!J11 
Güneş klübiınün şampiyon çık biı·inin Ankaradan fedt 

tığı zaman oı-taya çıkan ve dün- merkezinden aldığı habere 
yanın her memleketinde her mil Galatasaray ile Be ktaş 

ll federasyonca tesbit edilen c - da oyna!lmıyan maçtan d 
saslar daires:ndc tatbik olunan Be§iktaşa verilen 3 gol '{€ · 

gol averaj sistemi bizde de Gü- ana mukabil Galatasaraya 
neşin şampiyon çıktığı seneye fır puanla aleyhine 3 gol ' 
rastlar. mesi icap edeceği mütaJea~ 

O zamanki federasyon puan- har etmiş olduklanna ııs 
larda beraberlik olduğu takdır- Galatasarayın atlığı 43 gole 
de şampiyonu S<.'Çebilmek için kabil hayalen yed •ği golle! 
gol ~veraja müracaat edileceği- 22 ye çıkarması halinde yaP 
ni ve müsabakalara iştirak etmi gol averaj taksimindeki hıır" 
yen takımların da 3 - O mağlCıp ,;,et 1.9 küsur çıktıgına, Deıll 
Sayılaca~ını talim~tnamesinde 

" run ise 2.19 olduğuna göre f' ~ 
tasrih etmiştir _.,.., 

Pazar günü oynanan oyunla 
Milli küme maçla•ı sonuna er -
miş ve şampiyonanın en başına 
35 şcr puanla İstanbuldan Ga -
latasaray ile Ankaradan Dcmir
spor geçmiştir. Bu ik. takım -
dan birin; şampiyon yapmak i -
çin gol averaja müracaat zaru -
reli vardır. Fakat Galatasarayın 
mili küme maçlarının ilk haf 
tasında bir ihtilaf dolayısile Bc
şiktaşa karşı ılk oyunu oynamak 
üzere sahaya çıkmayışı ve hük
men mağlüp addedilişi kendisi
nin sıfır puan almasına muka -
bil Beşiktaşın federasyon kara
rma göre üç pı.:anla üç gol ka -
zanmasım icap ettirmiştir. Bu 
vaziyet karşısında puan itibarile 
müsavi olan Galatasaraym at -
tığı 43 gole mukabil yediği 19 
gol arasındaki 2,26 lık harici kıs
met ile Demirsporun attığı 35 
gole mukabil yediği 16 gol ara -
sındaki 2,19 luk har'ci kısmete 
bakılacak olursa ve bir kısım 

tcknisiyenlerin küçük harici kıs 
metin az gol yemek bakımından 
daha makbul ve bir kısmının da 
büyük hairi kısmetin çok gol a
tabilmek bakımından daha mak 
bul olacağı hakkındaki düşün -
celerine nazaran iki türlü fikir 

H IKAYE: 

yonluğun Demirspora teV<"" h 
mesi icap etmektedir. 

Bu hale göre bn ~enekı ııı 
me şampiyonluğunun kİ!!le 

olacağını federas} ıın da ha~~e 
yeceğe benziyor. 

• 
Milli Küme 
Şamp~yontl 
Belli Değil! ı 
Ankara, 10 (AA.) - il' ili 

Terbiye5i Genel DirPktiirlıJ< lıa 
derasyonlar dairesi baş!<&JI' 
dan: 

Bu hafta İstanbulda '!' 
maçlarla milli küme roü>9 

lan sona ermiş ve Gala~" 
•• ile Dem!r~'Por 35 er puv3•· ~ 

ta kalmışlardır. Bu iki ta~ı ~ ııı 
hangisinin kümP şampiyo~ 
na hak kazandığı v<«aik '~ 
zuat üzerinden federafyoP ıf ı 
kik edilmekte olup bu lı 
henüz verilmiş hiçbir karsl' tı 
tur. Her iki tarafın haklıf. b 
fil o!acak kararın teb!iğiııl c 
ğin söylenilecek sözleri~ t le 
intişar edecek ynıların ıP 
talealardan ibar• t olabUel' 
tavzih ederiz. 

GARDIROBDAKI KADIN ! 
(4 üncü sayfadan devam) - Beni affediııız. Mis! ı 

. . bat bende değil, kocanız<l~· 
Gardirobumun yanma gıttım. 0 . b' -'eS g.'J · . . zaman genış ·r ne-. 

Bır blüz alacaktım. Terlemıştım.. K 1 "'d ı t'k . . .. . . . ocam a o eşm ş 1 .. 

Elbıscmı degıştırıy~rdum. . Fakat, ne de olsa, koC~ 
Gardirobun kapagını bırdenbıre 1. . d 0 b'r d•'' 

ıce sevıyor um. n" ı . el 
nız bırakıp bir yem gıtfll açtım. 

Aman Allahım! O dakikada ak-
lımı oynatacaktım. Gardrobun i
çinde genç bfr kadın duruyordu. 

Kirpi gibi, çamaşırlarımın aı·asın
da büzülmüş. gözlerini kırpıştırıp 

tövbe ettim. ~ 

Size de tavsiye etlerim: ~l' 
rınızı ihmal edip başı ~ş Ol !' 
mayınız! Günün birinde sıı 1, b 
nim gibi, gardrobunıı za .ııl'., 
bir di~i maymunla karşıl9• ) duruyordu. Birdenbire yüzüme, 

merhamet dilenen gözleı-ini dikti. 
. . . 
smız. 

Vekaletinden :· Ziraat 
Ziraat Vekaletı kalörifel'inde yakı1mak üzere kapalı zar!Jıl 

ton yerli sömikok köl1'lirii alınaca-ktır. 

1 - Kömiirün beher tonunun muhammen bedelı .26• 1ır9• 
. ıt 

ton kömürün muhaın.-nen bedeli 33801 lira, muvakkat teırıın 
lira .50, kuru~tut C' 

2 - ihale 27/7/939 gününe müsadıf perşc'!lıbe günıi saal 1
6 

. 
~ıJ9' 

kiı.let hinasmda miitqekkil Satın alma komisyonunda vıı.r 
. ,eıe1 

Taliplerın kapalı ı~riiarmı saat 14 e kadar komisyon;ı ve 
15 de komisyonda baz•r bulunmaları. ..,.er 

3 - Şaı tname Levazım müdürltlğünden paıa>ız olarak 
tir. .2n9, ,43:11. 

b 
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Kültür Meseleleri 

Edebiyat Tarihi Tedkikleri 
Yeni Bir ilanı 
Aşk Usulu 

Edebiyat tarihleri, mevzuları itı
barile nasıl muhtelif safhalara ay
rılıyorlarsa, yazılış ve metod pren
sipleri cihetinden de birkaç kısmaı 
ayrılırlar. 

Bunlardan bazıları, doğrudan 
doğruya hiçbir maksad gütmiye -
rek edebi oluşu - Fait birbirine 
bağlı sesler halinde gösteren ede
biyat tarihleridir ki, mesela: Emile 
Faguet, Gustave Lanso.1 veya Ni-
sard tarafından mufassal ve bir 
kül halinde yazılmış olanlar •.. Bu 
çeşid eserlerde, bütün b'r şiir v·? 
tefekkür hayatının en ince husıı-

Yazan: 1 
Orhan Rıza Aktunç 
----~· 
landılar, bugün ne mevkide bu - ı 
lunuyorlar? Bu, ilkten tayin edile
bilir mi? Yoksa tarilici, falcı mı -
dır? Herhangi bir edebi şahsiye -
tin hakiki kıymetini takdir edebil
mek, tahlil edilen vesikaların yar
dımile kazandığı şöhretin derece
sini anlatmakla kabil olabilir. Ak· 
si takdirde verilecek hükümler 

iV - Ana fikir !eri içine almak 
üzere her bölümden sonra bir hu
liisa yapmak. 

V - Tavsiye olunan kıraatler 
başlığı altında ehemmiyetli eser
leri işaret etmek. 

Bu izahattan anlaşıldığına göre 
okunma mahiyetinde olan edebiyat 
tarihlerile diğerleri arasında de
rin farklar mC'vcuddur. 

Bizdeki bu cins eserlerin mühim, 
noksanlarından biri de kitabın an
tolojiler gibi v.arısından fazlası me-• 
!inlerle şişirilmiş olmasıdır. Ma -
lıimdur ki garbda bu şekil eserler 
metinlerle doldurulmaz. Çünkü, 

(5 inci sayfadan dcı·am) 
Polis memuru, cebinden çıkar· 

dığı küçük bir deftere Doroti' -
nin ismini yazarken bir sedanın: 

- Sersem herü! Artık otomo
bil ile dolaşmak ta mı yasak! ... 

·Dediği ifdildi. Polis memuru 
başını kaldırdı: 

- Madam, memura hakaret et
meye hakkınız yok! . 

Doroti ne diyeceğim şaşırmıştı. 
Etrafına bakınıyor, bu sözü söyli
yenin kim olduğunu anlamak is
tiyordu. Fakat yakında kimseler 
yoktu. 

, Oskar Sa 
süv . · bot, Marmaradaki bu 1 

deııı ari!er mitingine Jşt.rak e
Siıı~~ .aşağıda, preskop bölme

' sı.ıvany· bek llıa!Uıııa ı !emiş; ondan 
ii§rellıııe~ almak, verilen kararı 

ib, :ıııııı int' kaygısl!e kıvranarak 
l<Iavy ~r dakikaları geçırmiştL 
k.aın e 'Çeriye çekilip de hari

iıı; bır aı;asına yürürken Sabot pe-

ztnxlen hoşlanmıyan T.ritondaki 
tek adam ikinci kaptandı. 

O, gürültülü, patırtılı, heyecanlı 
sahnelerle dolu bir seyahat ümid 
ederken Öjen Klavyenin gemisi
ne verilmce bu ümidine veda et
~tL 

radın sinirlerini yormuş, adalele
rini gevşetm'ş, onları tam bir is
tirahate muhtaç vaziyete koy -
muştu. Şimdi, geminin vardiya 
'lıaşındakilardan maada bütün mü
rettebatı derin bir uykuya dal
mış bulunuyorlardı. 

siyetlerine kadar gerilerek muh
telif sınıf tezahürleri tetkik ve mü
talea edilir. Diğerleri ise, ölçülü 
bir programa tabi olarak tedris 
için yazılanlardır. Bunların her 
ikisinde de metodun vahdet tarz
ları büsbütün birbirinden ayrılır. 
Hyppolyte Taine'n'n c ş ciltlik 
cİngiliz edebiyatı tarihi• adlı eser
leri gibi, bir ırkın, bir cemiyetin 
tekamülü ve inhitatını ~••:"an çe
çid !erile tedrisi bir gaye gözeten 

kendi zevk ve kanaatimize daya
nır, tenkidi mahiyette kalır. Ma
lıimdur ki bu gibi eserlerin dam
gası cComtemporaın• dir. Hakiki 
bir tarili şeklinde sayılmaz, ancakl 
bir vesika mahiyetini alabilir. 

Bunlar il.:n iileminın bayatla -
mış mütearifelcridir. R. Doumic : 
meşhur eserinin sonlarında XX in
ci asra ayırdığı satırlara şöyle baş
lıyor: cAcaba edebiyatımız, baş -
lıyan ve yüriiyen bu asrın akışla
rında nasıl bir karaktere ve nasıl 1 
bir inkişafa varabilecektir? Bunu 
şimdiden aramak boş ve faydasız
dır ... • dedikten sonra, o asrın tahlil 
ettiği şahsiyetlerini kitabında bir 
veya birkaç cümle içine sıkıştı -
rıyor. Çünkü, onlar hakkında he
nüz estetik hükümler verilemi -
yeceği bediliidir. Hiç şüphe yok -
turdu ki edebi bir şahsiyeti nok -
sansız olarak kavrayabilmek ve o
nun hakkında kat'i bir hüküm ve
rebilmek, bütün hayatı müdde -
tince yarattığı eserleri tahlille 
mümkün olur. Bizde ise, bu cihe
te hiç ehemmiyet verilmez. Yal- ı 

nız, ezeli itirazlar baş gösterir. 
Filiın şahıs unutulmuş, falan şahıs 
hakkında yanlış hüküm verilmiş ... 
Esasen bunlar tarihin malı olmadı
ğı için ne onun, ne de bunun kita
ba girmesi bile caiz değilken, üs
telik bir de hüküm verilmiş. Böy
le yanlış bir anlayışla hareket e
den tenkidcilerimiz de değerli bir 
eser hakkında değersiz, değerli bir 
eser hakkında da değerli damgası
nı vuruyorlar ... 

pedagoj 'k mahzurları vardır. O
nun için talebenin ellerinde ay -
rıca antolojiler bulu::-ur. 

Doumic, Desgranges. Calvet gibi 
güzide müelliflerin eserleri bu ka
bildendir. Bu şekli hıç bir zaman 
gözônünden ayırmıyan Daumic, 
mesela XVIl inci asırda Fransız 

dilin· n ıslahına büyük hizmetleri 
dokunan Vangelns hakkında bir 
tek cümle, Reguier'e daır beş cüm
le, XIX inci asrın en değerli, duy
gulu şairi Musset için ise ancak 
iki küçük sahife ayırıyor. Bu su
retle hareket eden büyük muhar
rir çizdiği metodun dışına çıka -
mıyor; zira takib ettiği gaye, tale-/ 
beye az zamanda en toplu malii -
matı verebilmekten ıbarettir. Bu 
gibi eserler, yalıuz vak'a, hikaye, 
sayı, şahıs saymakla vücude ge
tirilmiş bir Nomenchature olma -
dığı gibi bir Vulgarisation da de
ğildır. 

Çıldırmak bır şey değildı. Bu
nu nasıl anlıyacaktı. Bütün gece 
düşündü. İki gün sonra endişesi, 
merakı büsbütün arttı. Her gün, 
bahçeye çıkıp dola<an kopeği çok 
neş'eli olarak dönüyordu. Gözle
ri parlıyordu. Sıçrıyor, oynıyordu. 
Köpeğ!n halinde-btr başkalık var
dı. Merakı büsbütün arttı. 

r la.kib ~tnadı ..• Onu gölgesi gibi 
r: 11: ettı. 

aınar 
sf lııen Ilı aya girdikten soma he-
d l\ıiityas asa başına geçen süvari plan 
c '1ııı iiıı.'.11da bir Marmara harita
a lelldi: Urp açtı, baktı, ikinciye ses-

Sabot'yu, ne maceranın dehşeti, 
ne ölüm korkusu düşündürmüyor, 
sıkmıyordu. Onun b'.ricik şikayeti 
clakırdı perhizi• tutmak mecbu -
riyetindc bulunuşundandı. Paris
teki evi, karısı, çocukları için en
dişe etmesine de lüzum yoktu. Çün 
kü onlar emin ellerde kendi ba- 1 

İkinci kaptan Oskar Sa hot, ku-
manda kamarasında oturuyor; 
harita masasının başında Tritonun 
muayyen rotasını takib etmesi i
çin çalışıyor; bir taraftan da ken-
di kendine söyleniyordu. 1 

eserler arasında aşılmaz farklar 
olacağı şüphesizdir. 

Bu bAkımdan edebiyat tarih -
lerini üç grupa taksim etmek ka
bil olabilir: 

: ~itc_n Salııot! 
...._ Ç lıuz kap ten! 

11 ~ 'l a.ı-ıtçı.başı İzidoru da çağı-
r•"- eıti vazifemız· · ·zc1 · ""'11. ı go en geçı-

basının yanında ve bol dünyalıkla 
mücehhez bulunuyorlardı. 

Gece ilerliyor, Triton gizli sey
rine devam ediyor; Bolayıra doğ
ru yol alıyordu. 

Marmaradaki bu gizi' vazife Sa-j 
bot'nun pek' o kadar umurunda 
değildi. O, başlarına gelecekleri 
hesablamaktan, macera ve heye
canların şimdiden doyulan fevka
!iideliğini düşünmekten ziyade bol/ 
bol gevezelik edememekten müş
teki idi. 

I - Edebi tekamülü realiteye 
mutabık olarak tesbit erim eser!eT 1 

Nisard, Lanson, Faguet'in edebi -
yat tarihleri gibi. 

p l-rtrakt 
i>abot b an Yerinde duramıyan 
f~laı!ı, ır sıçrayışta kamaradan 
lrı göv Ço~ geçmeden palabıyıklı, 
~bil§! ~eli.,_ h~ntal yüriiyüşlü çark
hıı.ı". e _bırlikte tekrar süvarinin 

" .... dond··. uç Pt u. • 
>Sılvar· ansız gemicisi toplandılar. 

e v~if 1 
_ltapiten Brodeyin verdiği 

ııe terı.u7ı~ arkadaşlarına bütün te-

Gemide tam bir sükıinet vardL 
Bir gün süren boğaz geçişi ef - (DPvamı var) 

Almanlar Çekyada 
Rahat Edemiyorlar 

(4 üncü ıayfadan aevam) tor Hasa reisicumhur sıfatile bu-ılj !tar e anlattı, ondan sonra ken-
...._ Şaruıı izah etti: Alınan polisi bunun için çağırt -

lıı~eıe ~i, haritaya göre en yakın mıştır. Bunlardan biri demiştir ki: 

lunuyor ve Bohemya - Moravya 
işte bu devletin elinded"r. Fakat 
ilave etmeli ki bu devlet Alman-e re de., layır ... Sabaha kadar sey- - Çeklerle Alınanların iyi ge-

" ıtın a~ yanın chimayesİ> altında bulu -<>o],,.
1 
••. -uersek şafakla beraber çinmesini mi istiyorsunuz?. Bu 

ı ... , • oııı nuyor. Alman askeri de bu hi-tl ""tttıız erine yetişeceğiz.. İlk mümkündür. Eğer Alman kıtaatı 
~o:ıırn Uıııuzu buraya yapalım di- Çek memleketlerinden çıkıp gi _ maye altındaki memleketi baştan 

1 l~· · ~e dersiniz? başa işgal etmişt:r. Bunlar hep 
' !~~- l!eıniei başlarını salladılar, derse bu mümkün olacö!ktır. Ge- malum. Fakat İngiliz gazeteleri -
~ "ettiler· çen eylulde Münihde karar veri- nin dediğine göre doktor Hasa e-

a '- Çok _ · len hududlar dahilinde Çek dev- ğ Al 1 1 
!il! trıızıırıı &Uzel kapiten ... İlk ta- letin'n istiklaline Almanlarca ri- ı:r .. manb ar a Çekler arasında 

~altını uzu söylediğJıi.z yere ya- munase atı düzeltmek için Al-
ayet edildiği takdirde Çekler de manlar tarafından bazı şeyler ya-

ş'- Peki. Almanlarla dost olurlar. pılmazsa kendisinin Çek devlet•. 
ilfakla b · Hareket şöyle olacak. Şekle göre bir Çek devleti var- reisliğinden istifa edeceğini !:ıil-

l~ağız. eraber Bol~yıra yakla- dır. Bu devletin başında da dok- dirmiştir. 
ı# Stılt ~ l<asabanın önündek; kü- l==========================

tı~. Orıdana iki torpido savuraca-
~ltııı b an sonra topumuzla Bola
lııet •

0
eUi başlı yerlerini, hükıl.-

~ na· 
,-e '- llıı gını tahrib edeceği~. 

..._ ş· da güzel!. 
8 1tnd eıı \1ard· '• ben yatayım ... Sa bot 
Oen1 Uy 'Yaya geç; b~ saat sonra 
sıh~ b <lndırırsın. Harekat sıra-

en· 
Ulıınııı 1ll1 kumanda mevki;r.de 
~~u~7 lazım. Sen, g~ .eden 
er,~e . e konuş. Onlara vaz.~e-

14 ~araıd teferruatı ver. Harita
~elt! Ş.t e~t:ğirn rota takib edi-
.l<ıa"Y:ıdı~ik_ orovar. 

tiiıııuk d ~ erınden kalktı. Bir 

1 
~erıliği ;~:ıetin, boğazdan geçişin 
'lılıııeğe sını.r Yorgunluğu ile din

i zıı.tas1rı' lııraz uyumak için ka-
0..t.r a Çekildi 

J{ ılt YaJ.ıı Sabot P;eskop kamarasın
a~ ıı b~ına kalmıştı. Şu va-

Paris Belediyesi Emniyet Sandığı 
(5 inci ırıyfadan ~evam) ı 

da % 4 faiz verir. Para ikrazı in-
hisarı Emniyet sandığındadır. 1 

Başka bir ,müessese, rehin muka
bili para vermez. Verirse ağır ce-
za görür .. 

cParis Emniyet Sandığı., re -
hin olarak her şeyi kabul eder. 
Yatak, yorgan, yatak çarşafları, 

elbise, şapka, mutfak eşyası, hu
lasa her şeyi. Yalnız en az kıyme
ti 6 frank olmak şartile ... 

Otomobillerini rehin edenler. 
faizden maada ayda 40 frank (150 

kuruş) garaj kirası verirler. Buna 
mukabil otomobilleri bütün sene 

temizletir, paslanmaması için yağ
latır. İş veya herhangi bir sebeple 
uzun veya kısa bir müddet için 
Paristan uzaklaşmak mecburi • 
yetinde bulunanlar, otomobilleri
ni hususi garajlara bırakıp fazla 
para vermekten ise Emniyet San
dığına terbini tercih ederler. 

Hile yapmanın imkanı yoktur. 
Çünkü cEmniyet Sandığı>, cmak
buzu kaybettim• gibi iddialara 
kulak asmaz Her ay başında intişar 
eden hususi gazetesile ilan eder. 
Bir sene beklem zaruridir. Bu müd
det zarfında müracaat eden olmaz, 
makbuz bulunmazsa ya yenisini 
verir, ya da rehini iade eder. 

TARZANIN 
\'az, 
~El>GARRAYS 

OGLUj 
ı/·~ lı: . 
he1 tır ııeırr bır tehlike karşısında 
~ ttııiYen bınıyen, metanetini kay-
or, net· abası gibi ses çıkarmı-
" ıcev· b "•lov· , ı ekliyordu. 

0it ıç, kın . 
~ile· 'e nefretle kc;ılan 

~ ' l3 . 
;a.~ aban d. 
~ et•tııe ' •yordu. Benim fe-

lııı ' tnahv o, l'iizünrJ •ına sebeb oldu. 0-
lı 1tııı c .... _ en bu hale düştüm. 
"~a -....sını l> , ca~ıın _ sen çekeceksin ... 

d~a~, he"k oldu_~cğım seni. .. 
i~ t!u zanned ınaymun boğdu, ôl-
1\a ~ ge.ı ~· ecek. Ben, evde yok 
lu ıı:rıııek ıı•~. lllaymıınun yanı
hellılıı~ur..u ~~ıyatsızlığı. da bu _ 

0 lıes in °Ylt>eceğim. iBuna 
~~<ltığu anacak. Ha:n anın seni 

rıa kan· 
ı olacak. Oh! ni-

No: 8 

hayet intikamımı alacağım!. 
Çılgın bir kahkaha ile tehdidini 

yer:ne getirmeğe hazırlandı. 
J ak, Tarzana layık bir çocuk 

tavrile bu tehdidlere ehemmiyet 
vermiyor, bileklerini bağ!ıyan ipi 
koparmağa çalışıyordu. 

Akut da, homurdanıyor, tepini
yor, bağlarından kurtulmak, ço -
cuğun yardımına koşmak ist'yor -
du. Geriniyordu, gerindikçe kar

yola yerinden oynuyor, sarsılı -
yordu. Nihayet, o kalın ipler, ant
ropoidin kuvvetli adalelerine da
yanamadı, çatır çatır kırıldı. 

Paloviç, eğ:lıniş, zayıf parmak -
larile çocuğun boğazını sıkıyordu. 
Çatırtıyı işitince başını çe\'irdi. 

Çevil:en: FUAD SAMİH 

Maymunun kurtulduğunu gördü, 
rengi sapsarı oldu. 

Akut, bir sıçrayışta Paloviçin 
üzerine atıldı ve altına aldı. 

Jak, beyhude yere serseri heri
fi bırakmasını, bir fanlık yapma
masını, emrediyordu. Ajaks ne -
den soma itaat etti. Fakat, iş iş

ten geçmiş, adalet yerini bulmuştu. 
Jak, sallanarak kalktı. Maymun 

çocuğun ellerini bağlıyan ipi diş
lerile kemirerek kopardı. 

Küçük çocuk ıtidalini kaybet -
memişti. Yerde cansız yatan Pa
loviçe bakıyordu. Akutla beraber 
kaçıp gitmekten başka çare olma
dığını düşündü. Palov~ç:n eski 
elbiselerini maymuna giydirdi. 

Il - Tedrisi gaye takib eden • 
ler: Doumic, Desgranges, Calvet'in 
kiler gibi. 

III - Edebiyatla siyasi ve içti
mai hadiseleri araştıran eserler: 
Taine'nin edebiyat tarihi gibi. 

Bu hissi eserlerin ittifak ettik
leri mühim bir nokta. 1850 den 
sonraki edebi ~ahs·yetlerin eni 
kunu tahlil edilmemesi. Garbin bü·ı 
tün edebiyat tarihçileri bu nok -
tada birleşirler. Henüz tarilie mırl 
olmıyan şahsiyetleri kitablarında ., 
bir veya birkaç cümle ile, o da ih
tiyatla ve topluca anlatırlar. Zira, 
edebi varlıklar zamanlarından ne 
kadar uzak bulunurlarsa hakların- 1 
da, bir edebiyat müverrihi sıfatile 1 
verilecek hükümler de o kadar 1 

doğruluk ve sağlamlık kazanır. l 
Halbuki biz, talebelerimizin elle • 
rine verdiğimiz edebiyat tarihle -
rinde ise eli kalem ~ı.;.tan en genç 
muharrirler hakkındı b' ~ uzun u
zadıya subjectif mütalea ve müla
hazalar yürütüp durmaktayız. 

Garbda bu gibiler edebiyat ta· 
rihlerine asla giremezler. Hatta 
Henry Berdeaut, Morice Barres , 
gibi alemşümul şöhretler, belki en, 
sondanberide bile güç yer alabi -
lirler. Artık bizdekiler düşünül -
sün. Bu hata. edebiyat tariliçileri
mizden ziyade belki programlara 
aiddir. O halde dil ve edebiyat prJ
gramlarımızın yeni baştan tetkik 
edilmesi zamanı gelmiştir. Mek -
teblerde edebiyat ve edebiyat ta
rihi programlarının tasfiye edil -
mesi en ehemmiyetli işlerimizden 
olmalıdır ... 

Bugün, takdir edilemiyen bir e
serin yarın nasıl bir değer kaza
nacağı, şimdiden kestirilebilir mi 
Füzuli, Nedim, Racime, Mozart, 
Bixet zamanlarında nasıl karşı -

Ve elinden tuttu. Evden çiktılar,ı 
karanlık ve dar sokaklardan ge
çerek kayboldular. 

-4-

AFRİKAYA no<.:u ... 
Sirkde hayret ve takdirle sey

redilen uslu ve terbiyeli maymu
nun brdenbire kaybolması, soııra 
Paloviçin feci ölümü gazeteler.e 
aksetti. '.Sütun sütun yazılar ya -
zıldı. 

Lord Greystok, nk'ayı haber 
alınca zabıtaya müracaat etti. May 
munun yakalanıp yakalanmadığını 
sordu. Aldığı cevab menfi idi. 

Zabıta; gittiği, geçtiği yerde 
korku ,-e dehşet saçması lfızım ge
len bu h~y,·anın böyle kimseye gö
rü:-ımeden ortadan kayboluver -
mes'.ne bir türlü akıl erdiremıyor
du. 

Ajaks ne oldu? Ner~,·e gitti? .. 
Bunu gören, bılen yoktu, sanki 
yer yarılmış, yere geç~işt.. 

Mekteplerde çevreli bir progra
ma tabi olarak tedris için kaleme 
alınan edebiyat tarihlerile diğer -
.eri arasındaki mühim farkı Dou
mic ne güzel işaret ediyor: c bir 
mekteb kitabı ünvanı altında, bir 
Fransız edebiyatı tarihi yazmak 
mümkün değildir; çünkü, bu gibi 
eserler talebeye elverişli olamaz .. • 
Dedikten sonra bir mekteb kita -
bmın ne gibi vasıflara malik ol
ması icab ettiğini şöylece sıralı

yor: 

I - Eserlerin şahsiyet ve karek
teri hakkında toplu bir bilgi ile 
tahdid edılmiş olduğumuzdan o 
noktalarda tedrisattan uzak ka • 
lınabilir. Bu güçlüğün bilinm~i 
ancak bölümlerin birbirine iyice 
bağlanması için zaman silsilesi dik
katle takib edilmeli. 

II - Zamanın devir !ere, her 
devrin nevilere ayrılması. 

HI - Gayri tabiiliğe düşebilen 
bu metoda çaresaz olabilmek için 
her bölümden sonra bir tablo kro· 
nolojik koymak ve orada edebiyat 
hareketlerini ve fikirlerin terakki-
sini göstermek. 

Birkaç gün sonra, kol!ej müdü
ründen gelen bir mektub Lord 
Greystoka, oğlunun henüz mek
tebe gelmediğini bildiriyordu. 

Lord, bu mektubu okuyunca en
dişeye düştü. Fakat, oğlunun gay

bubeti ile geçen facia arasında 
bulunduğunu hatıra getirmedL 

Bir ay sonra zabıta Jakı, Palo

viçin ev:ne götüren şoförü buldu. 
Şoför, çocuğu saat kaçta aldı -

ğını, nereye bıraktığını açıkça 
söyledi. Buna rağmen çocuğun izi 
bulunamadı. Jakı ve Akutu gö
ren olmamıştı. 

E\'in kapıcısı, çocuğun resmini 
görünce derhal tanıdı. Maymunu 
görmek için birkaç kereler geldi
ğin' söyledi. 

Zabıta, facia gecesi Jakın Pa
loviçin e\"İne gittiğini tesbit ettL 
Ya sonra?. İşte bunu anlamak ka
bil değildi. 

* Palo\'için ölümünün ertesi ııü· 

Edebi oluşu, olduğu gibi göster
meğe azami derecede çalışılır. Her 
asrın edebi görünüşleri, hulasalar 
içinde tesbit edill!l'ek taleb 0 ye 
faydalı olmağa gayret edilir. Bir 
edebi müverr:h, şahsiyetleri tec
kik ve tahlil ederken authentiqu 
vesikalara dayanarak hiiküm ve
rir, bitaraflığını daima muh?faza 
eder. Esasen orta tedrisatın en 
mühim hedeflerinden biri talebe
yi, yalnız mualliminin söyl<"iiği

ni belletmek.le iktifa edecek bfr 
ruhda yetiştirmekten ibarel ol -
mayıp bilakis, onların önüne, ken
dilerini alakadar edecek mesele -
ler koymak ve bunlan b:zzat hal
ledebilecek bir kabiliyet V.? me
lekeye sahib kılmak yoludur. De
mek ki muallim, talebesinden şu 
veya bu hakikati saklamak gaye
sini güdemez. Nitekim, bu cins 
eserler de, Fransız liselerinde, me
sela Voltaire'in yüksek ahsiye -
tini izah ederken ayni zam~nda; 
Prusya Kralı Büyük Fredri1<, Fran 
sızları mağlô.b ett'.ği zaman, Kra · 
lın bu muzafferiyini tebrik ve 
yine Fransızların milli kahrnnıa
nı Jeanne Darcı istilifaf eden şa-
iri methetmekten çekinmiyodar 
ki, pek doğrudur ve pedagojik bir 
mahiyeti haizdir. 

Bizde henüz bu gibi ilmi esas -
lar gözönünde tutularak vüzude 
getirilmiş bir eser yazılmamıştır. 
Esasen d:ğer bir bakımdan da ya· 
zılması müşküldür. 

Türk edebiyaıt, İngiliz, Fransız 
Alman edebiyatlarile karşılaştırı
lamaz. Bizim edebiyatımız, bu e
debiyatlar gibi tarih içinde teşek
kül etmiş değil, bi!Mtis tarihin bi• 

nü. küçük bir çocuk, yaşlı ve has· 
talıklı ninesile Duvrdan Afrikaya 
giden bir gemiye biniyordu. 
Yaşlı kadın, portat:f bir koltuk

ta oturuyordu. Omuzlarında ka
lın bir şal, dizlerinde yünlü bir 
örtü, gözlerinde siyah bir gözlük 
vardı. Yüzü kalın bir peçe ile ör
tülü idi. Hamallar, gemicilerin yar
dımile gemiye çıkardılar, birinci 
mevkideki kamarasına götürdü -
ler. 

Küçük torunu, kendisine ç~k 

dikkat ediyordu' yanına kimsenin 
yaklaşmasına müsaade vermiyor-

1 
du. Yaıılı kadın, kamarasından dı
şan çıkmıyordu. Çocuk, kamarot
ların girmelerini menetmişti. 

- Büyük annem çok asabidir. 
Kimseyi görmek istemiyor. 

Diyordu. 
Ve günün büyük bir kısmını ni

nesinin yanında geçiriyordu. Ba
zan güverteye çıkıyor, dolaşıyor; 
zabitlerle, tayfalarla görüşüyordu. 

<Df'1'amı var) 

Üst kattaki kibar adamın dok
tor olduğunu haber almıştı. Ken
dısine müracaata karar verdi. 

İki saat geçtı. Doroti hata kom
şusunun nezdinde idi. Küçük kö
pek odanın içerisinde dolaşıyor, 

havlıyordu. 

Dorotı ile doktor karşı karşıya 
oturmuşlar. konuşuyorlardı . 

- Sevgili Madam, mazur görü
nüz, affediniz beni 'Bu tecrübeyi 
size aşkımı anlatmak için yapı -
yorum. Nihayet muvaffak oldum. 

- Niçin bana söylemediniz? ..• 
- Bir aralık niyet ettim. Fakat 

sonra vazgeçtim. Tecrübelerimin 
neticesinden pek ümidvar değil

dim. Köpeğiniz üzerinde yaptığım 
bu tecrübeler muvaffakiyetle ne
ticelenimi. Küçük köpeğiniz sizin 
gibi, benim gibi konuşuyor. O is
tediğiniz sözleri söyliyen odur. İs
terseniz getiriniz, sizin yanınız • 
da konuşturayım. 

Doroti, köpeği getirmek için a
partımanına indL Balo masanın ü
zerinde unutulan uyutucu bir ila
cı yemiş, uykuya dalmıştı. 

Doroti, sevgili köpeğini kuca
ğına aldı, ağlamıya başladı. Genç 
kadının geciktiğini, gelmediğini 

gören doktor, aşağı indi. Onu ağ
lar görünce başını kollan arasına 
aldı, gözyaşlarını silerek! 

- Doroti, dedi. Beni affet se· 
nin kalbini kazanmak için böyle 
yaptım. Beni kabul ediyorsun de
ğil mi?. 

le ötesine geçrI4 bir maziye ma
liktir. Bundan başka edebi şahsi• 
yetleriıniz hakkında henüz ayrı 

ayrı monoğrafiler de yapılmamış-
tır. \ 

Diğer mühim noktalardan birisi 
de bugünkü dil ve edebiyat bil
ginlerinin bazısı, eski çürümüş ve 
yanlış yollardan yürümeleridir. 
Hila Havarizem edebiyatı, Os -
manlı edebiyatı, Çagatay edebiya
tı, Azeri ve Tatar edebiyatı gibi 
tabirler üzerinde yürüyerek çık
maz sahalara sapmalarıdır. 

Hayır bugün, bir tek edebiyatı 
0

mız vardır: Türk edebiyatı; tarih
ten önce başlıyan bu edebiyat, a
yağımızın altındaki yuvarlağın ha 
reketten kalacağı güne kadar de
vam edecektir. Aradak: ayrılık 

şive ve lehçe farklarıdır. İstenildi
ği kadar ad ve san değiştirilsin, 

değişmiyen bir tek liey vardır. O 
da içtir, Türktür. 

Şunu unutmıyalım ki, okutma 
mahiyetinın dışında •İntegrale• 
lıir Türk edebiyatı tarihi vücude 
belirmek, şimdiye kadar belli o
lan en eski ,kaynaklardan başlı

yarak son çağlara kadar bütün 
edebi bitiş ve çiçeklenişleri içine 
alabilecek bir halde yaratmağa 

bağlıdır. 

Tedrisi mahiyette olan edebiyat 
tar;hlerinin ise artık nasıl bir tas
nife tabi tutulacağı yukarıki iza
hattan anlaşılmaktadır. 

Maarif Vekô.letinin güzel bir 
teşebbüsile 17 temmuzda topla -
nacağı haber verilen Maarif Şura
sının uğraşacağı ehemmiyetli ve 
anaç mevzulardan biri de di! ve 
edebiyat tedrisi meseleleri ola -
caktır. 

ORHAN RİZA .t".KTUNÇ 
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Türk Ziraat Mühendisleri Birliğinden : 
Bestekar SELAHADDİN PINAR'ın 

ve Bayan MELEK TOKGÖZ 
tarafından okunan en son şarkısı 

AGARANI 
SAÇLARAI 

29/4/939 tarihinde, Ankara Yük· J 
sek Ziraat Enstitüsü konferans sa
lonunda toplanan Yüksek Ziraat 
mektebi mezunları, aşağıdaki ni
zamnameyi kabul ederek bir cTürk 
Ziraat mühendisleri Birliği. kur
muşlardır. Birliğin merkezi An
karadır. Şimdilik ikametga.Jıı: An
kara Hacıbayram, Dilbay sokak; 
Bay Liitfi apartımanı birinci kat
tadır. Adres: Ankara T. K.: 305. 
Birliğin tescil tarihi: 13/6/939, tas· 
tik tarihi: 16/6/939, vesika ve il
mihaber numarası: 6388 dir. 

14. Kurultaydaki seçimler giz
li yapılır ve derhal davetler, ne
ticeler ve kararlar mektup veya 
gazete ile üyelere bildirilir. 

idare heyeti ve vazifeleri 
15. İdare heyeti beş kişiden 

mürekkeptir. Bunlar aralarında 

bir reis, bir umumi katip, bir mu
hasip, veznedar ve iki üye seçer. 

16. Reis idare heyeti toplantı
lanna Başkanlık eder, kendisi bu
lunmadığı takdirde umumi katip 
vekalet eder. 

17. Reisin bir reyi hakkı vardır, 
tesavii Ara vukuunda reisin tara
fına itibar olunur. • 

17573 Kalbimi ayağına 
··~ Yüzüm gülse de kızlar 

Bestekar SADEDDİN KA YNAG'ın ve 
okunan Bayan MEFHA qET tarafından 

17571 Adı~a ant. içerim 
Sew ay dil agyare 

COLUMBİA Plaklarında arayınız. 

11/HTR
HUllULRRDRll 

kurtulunuz 

Türk Mühendisleri Birliği 
Esas Nipmnı.mıesi 

I 
1. Ankarada (Türk Ziraat Mü

hen<lisleri Birliği) nanu altında 
29/4/939 tarihinde bir birlik ku
rulmuştur. 

2. Birliğin merkezi Ankaradır. 
İdare heyeti lüzum gördüğü yer
lerde birer mümessil tayin eder. 

3. Birliğin gayesi: Ziraat mes
leğinin memlekete azami derece
de faldeli ohnııınnı temin etmek 
ve meslekdaşlar arasında tam bir 
tesanüt ve sevgi kurmaktır. Bu 
ülkelere ulaşmak :için birlik aşa
ğıdaki yollara bq vurur: 

a) Mesleld kitap ve mesleld ay
lık ilın1 mecmua çıkarır. 

b) Mesleki, ilini konferanslar, 
toplantılar ve müsamereler tertip 
eder. 

c) Memleket dahil 'Ve haricinde 
araştırma gezileri tertip eder. 

d) Meslekdaşlar arasında m
leki ve içtimai yardımlarda bulu
nur. 

e) Dünya ilim adamları ve bu 
kuruma benzer dünya kıırumlari
le ilini temaslar yaparak Türk Zi
raat Mühendislerini ve Türk Zira
at ilmini beynelmilel sabada ta· 
nıtmağa çalışır. 

4. Birlik siyasetle uğraşmaz. 

Birlik Türk milletinin bir tek kur
tuluş ve yükseliş yolu olan ve mil
leti mütemadiyen itibar ve refah 
mevkiine )iiiksel<tmekte bulunan 
Atatürk rejimine bağlı kalmayı 

ve kendi faaliyet şubelerinde C. 
H. P. prensiplerini tahakkuk ettir
meyi en esaslı bir gaye olarak ka
bul ve ilAn eder. 

il 
Birliğin Üyeleri 

5. Birliğe asil üye olmak için 
Türk olmak, Türkiye veya yaban
cı memleketler yüksek ziraat mek
teblerinden mezun ohnak garttır. 
Bu şeraiti haiz olanlar birliğin 

teklif varakasını doldurur, idare 
heyeti teklif varakasını tetkik e
derek bir karara bağlar. 

6. Kuruma maddi ve manevi 
yardımı dokunan ve dokunabile
cek olan zevat idare heyeti kara
rile fahri üyeliğe kabul edilebilir. 

7. Asil üye senede en az bir li
ra ve cemiyetler kanununun tayin 
ettiği azami 120 lirayı verir. 

m 
Umumi teşktlcit 

Birliğin teşkilatı şunlardır:"Ku

rultay, idare heyeti, murakabe 
heyeti, haysiyet divanı, neşriyat 

heyeti. 
KURULTAY 

8. Kurultay, birliğe kayıtlı ve 
nizamname şartlarına uygun asli 
üyelerin topluluğudur. 

9. Kurultay, her şubat ayının 
ilk haftasında mutat toplantısını 
yapar. 

a) İdare heyeti lüzum gördüğü 
takdirde üyelere bir hafta evvel 
tebligat yapmak sureti!e Kurultır 
yı fevka!Ade içtlmaa davet ede
bilir. 

b) Asil üye mecmuunun beşte 
birinin imzalı takririle kongrenin 
toplanması istenirse, idare heyeti 
nihayet on beş gün zarfında fev· 
kalade olarak kurultayı toplar. 

10. Kurultay, kararlarını mer
kezdeki üyelerinin ekseriyetile ve
rir. 

11. Kurultay, kongreyi idare et
mek üzere bir reis ile iki katip se
çer. 

12. Kurultay, idare heyetinin 
yıllık bütün çalışma, rapor ve he
saplarını tetkik eder, yeni yılın iş 
programını tesbit eder. 

13. Kurultay, yıllık toplantıla
rında idare heyeti, murakabe he
yeti, yedek ve haysiyet divanı ü
yelerini seçer. 

18. Umumi katip birliğin yazı 
işlerini idare eder, dosyaları tan
zim eder, bir karar defteri tutar 
ve muhaberatı reisle birlikte im
za eder. 

19. Muhasip veznedar birliğin 
malt işlerini görür, kasa defteri ve 
dosyalarını tutar, tanzim edilen 
bilançoları ve ita emirlerini reis 
ve umumi katiple, tahsilat mak
buzlarını reisle birlikte imza eder. 

20. İdare heyetinde vuku bula
cak istilalar, Kurultay tarafın
dan seçilen beş kişilik yedek üye
lerden en çok reyi alanla doldu· 
rulur. 

21, İdare heyeti mutat olarak 
on beş günde bir toplanır ve ka
rarlarını üyelerinin ekseriyetlle 
verir. 

22. Heyeti idarenin üç içtima
ma mazeretsiz olarak iştirak et
meyenler istifa etmşi sayılırlar. 

23. Herhangi bir mazeretle he
yeti idare içtimalarma iştirak e-

lstanbul Sıhhl M.üP.sseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Süt 
Kilo yoğurdu 13800 18500 17 

37000 52000 111 
Kase yoğurdu 4000 5000 5 

Kuru fasulye 
Nohut ~~~ ~~~ ~:ı 

683,63 26/7 /939 çarşamba 

günü saat 15,30 

40,73 26/7 /939 çarşamba 

günü saat 13.30 
Pirinç 1200 1500 27 
..,.-.~,--~~~~-,,.,~~-:-:-~~~~~~~~~~~~ 

Zeytinyağı 2200 3500 55 
Zeytin 
Sabun 
Yeşil sabun 

1000 
3100 

50 

1700 
4500 

100 

27 
35 
21 

248,51 26/7 /939 çarşamba 

günü saat 15.45 

Sıhhl m\iesseselerin umum ihtiyacı meyanında kapalı zarfla yapı
lan eksiltmede Heybeli sanatoryomu süt, kilo yoğurdu ve zeyt:nyağına : 
teklif P.dilen fiyatlar fazla görüldüğünden ve Tıb talebe yurdu süt, yo
ğurt ve kbe ycğurduna ve Kuduz tedavi müessesesi kuru erzak ve 
zeytinyağı ve benzeri maddelerine istekli çıkmadığından yeniden ka-· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Muhammen fiat muvakkat garanti miktar eksiltmesinin gün 

saç boyaları saçların tabii renk1 
!erini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli 

sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOOLU - İSTANBUL 

ve saatleri yukacda yazılıdır. İstekliler şartnamelerini her gün komis- GÖZ HEKİMİ 
yondan görebilirler. 

2 - İstekliler cari seneye ait tiearet odası vesikasile 2490 sayılı ka- Dr. Murad Rami Aydın 
nunda yazı.'ı vesikalar ve bu işe yeter aıuvakkat garanti makbuz veya - Taksim - Talimhane, Tarlabap 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir caddtsi No. 10 Urfa aprt 
Aat evvel m3kbuz mukabili komisyÖna vermeleri. (5058) Tel: "151>3 

Bartın Malmüdürlüğünden 
Amasrada batık iken çıkarılan Rize vapuru enkazının ihııJe 

5/7/939 taribıne müsadii çarşamba günü olarak tayin edilmiş ise il 
günde talih :ı.ubur etmediğinden arttırmanın 2490 sayılı kanunuP 

dei mahsusasına tevfikan on ,gün müddetle uzatılmasına ve ihaJı 
nünün 15/7/939 tarihine müsadil cumartesi günü saat 10 olara'lt ll'J 
!le komisyonca karar verilmiş olduğundan berıp!lcibi karar t8ııl"J 
ınezkı1r gün ve sa:ıtt,. Bartın malmüdürlüğü odasında müteşe 

misyonda hazır bulunmaları ikinci defa olarak ilan olunur. daııeyenll!rin yerine, hyeti ida- r:""""'"r::;::;::;::;=:=:=:=:=:=:~~:=:::'.::'.:'.'.:::::::::::;:;::::'.:::=:::==::::::::::::::::::=== 
re kararile muvakkaten yedekler- ------------------------,,... 
den alınır. 

24. İdare heyeti, nizamname
nin verdiği sala.biyet dahilinde 
Birliğin işlerini tedvir ile mükel
leftir. Heyeti umumiyeye arzedi
lecek raporları ve emsali hazırlar, 
ruznameyi tanzim· eder, ve sene
lik umumi içtimada kararlaştırı
lan bütçe dahilinde ve makbuz 
mukabilinde sarfiyat yapar. Bu 
sarfiyatın elli liraya kadar olan 
miktarı için ekseriyet, elli lira -
dan fazla o.lan sarfiyat için dört 
üyenin müşterek kararı lazımdır. 

8UG0N 
KUMBAOASINA 
PAt24ATAN 
KOCUK EL 

fstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Polis siivari hayvanlan için alırunası kapalı zarfla eksiltmeY1 

nulan 87.1 80.UOO çoğu 90.000 kilo yulaf ile azı 85.000 çoğu 95.000 kilo 

lik ot ve azı 60.000 çoğu 65.000 kilo sap samanın alınması kapa~ 
usulü ile eksıltr.ıeye konmuştur. Eksiltme 27/7/939 perşembe gün• 

at 15 de Milduriyetimiz binasında kurulu komisyonda yapıJaCP 
Muhammen fıyat yulafın beher kilosu 5 kuruş 87,5 santim yemli!C 
beher kilosu 3 kurnş 25 santim yataklık sap samanın kilosu 2 kurıf. 
santim muvakkbt teminat 762 lira 50 kuruştur. İsteklilerin tekliJ ( 

tuplannı aynı gı.in sa,1! 14 e kadar komisyon reisliğine vermeJerif. 
şeraiti öğrenmek için de üçüncü şu Le müdürlüğüne müracaatları. 

25. Murakabe heyeti: Kurultay 
tarafından seçilen üç kişilik bir 
heyettir. Vazifesi: İdare heyeti· 
nin hesap ve mali işlerini kontrol, 
senelik bilfuıçolarını tetkik ve ra
porunu Kurultaya arzeder. 

26. Neşriyat heyeti: Heyeti i· 
dare neşriyat işlerile iştigal et
mek üzere Ankarada bulunan as
il üyeler içinden üç kişilik bir neş
riyat heyeti seçer ve neşriyat iş

lerini bu heyete gördürür. 
Hayriyet divanı 

27. Haysiyet divanı kurultay 
tarafından seçilen üç kişiden mü
rekkeptir. 

28. Haysiyet divanı esas nizam
namenin ruhuna, birliğin menfa
at ve ülküsüne, mesleğin şeref ve 
haysiyetine taalluk eden mesele
leri tetkik ve halleder. 

Haysiyet divanının her hangi 
bir üye hakkında vereceği en ağır 
ceza, birlikten çıkarmaktır. Bu ka
rarı tatbik için kurultayın tasdiki 

YAtllN 
CEK DEFTEQ.INE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTIQ 
(49lj 

Sultanahmed:Bölge San'at Okulu Artııt 
Eksiltme ve İhale Komisyonundan: 

Ci .si Mikdarı M. Fi. Ekıiitmenin l!k Te. 

-Marangozlu· 
ğa mahsus 
muhtelif a
lat, edevat, 
ve malzeme. 
Tesviye ve 
de mir cili ğe 
mahsus alat 
edevat ve 
malzeme. 

Llra Kr. T, G. S. Li. Kr. 

1 
47 kalem 1588 24 

62 

109 
• 
• 

2309 09 

3897 33 

27/7/1939 
perşembe 

saat 15 

119 12 

173 18 

Sivas Bölge Sanat okulu için satın alınacak olan 109 kaJeJ!I 

telif alat, edevat ve malzeme şar\nameleri dairesinde eksiltmel'
1 

nulınuş~ur. 

To R K (y E 
1 - Ek!"'ltmc Cağaloğlunda Yüksek mektepler mubasebecilil 

nasında topl&nan komisyonda yapılacaktır. 

-, 2 -- Eksiltmenin şekli, gün ve saati, muhammen fiyatı ve JI'~ 

lazımdır. 
1 (' kat gar3nti miktarı yukarıda gösterilmiştir. 

IV fi> 3 - İste><llier tic1ret odasının 1939 yılı vesikasını ibraza ııı 
Birliğin varidatı A.AN KASI durlar Vekaieten girecekler musaddak vekaletnamelerini de geıit' 

29. Birliğin varidatı: Üyelerin ~ U ]erdir. 

vereceği aidat, birliğe yapılacak 4 - 109 kalem ali\t, edevat ve malzemenin cinsi, miktarı ve 
11 

teberrüler, müsamereler ve neş- l==~;::;;;::;;;::;;;;;:;;~~~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;:;;;;=======~=lmektepte me\·cı.ıt şartnamelerinde yazılmıştır. İstekliler mektelı" 
riyattan elde edilecek hasılattan 
ve saireden ibarettir. rarile mümkündür. ı· ya. emval ve para, tasfiyeyi mü- r Deri ve zührevi hastalıklar racaatıa şartname alabilirler. 

30• Birliğin parası milli ban- . ~· B~liğ~ .. feshi takdirinde, teakip, Halkevi köycülük §Ubesi- cemiyeti idare heyetinden 5 - Marangoz ve demir işleri eşyası ayrı ayrı şartnamelere :1 
kalardan birine muhasip vezne - bır!iğe aıt bılcumle demlrb8§ eş- ne devro!un\.ır. Cemiye\imiz bu senenin son iç- dır. İst~kliler ikisine birden veya ayrı ayrı muamele yapmakta r,0· 

dar tarafından yatırılır. f dare heyeti üyeleri timaını13/7/939 perşembe gilılü tir.' (49il5) • ./ 
31. Muhasip veznedarın yanın- saat on buçukta Guraba hastane- M d l 

da azami 50 lira bulunabilir. Mu- Adı ve Soyadı Doğum tarihi Vazifesi lkametgAbı sinde Deri ve Frengi kliniğinde P. T. T. Levazım Ü Ür üğünden: 
~,~ ' basip veznedarın, reis ve umumi 

katibin de imza edecekleri bir ita Reis: Doçent Dr. 1906 Siroz 
emrile Bankadan para alınabilir. 

MütefeTTik maddeler 

32. Esas nizamname, üyeler 
mccmuunun üçte ikisi ekseriyeti
nin isteği ve kabulile değiştirile
bilir. 

33. Gerek birlikte mukayyet 

Mithat Tolunay 

Umumi Katip: Zi- 1909 Tubzon 
raat mühendisi 
Salih Öztunç 

Muhasip vezne- 1911 Kars 
dar: Ziraat mü-
hendisi Tevfik Ka-

bulunduğu esnada ve gerekse bir
rabağ 

likten herhangi bir suretle çekil-
dikten sonra, birliğe ait seı:vet ve Üye: Doçent Dr. 1899 Selanik 
ve varidat üzerinde hiç bir üye Ekrem İzmen 
hak iddia edemez. 

34. Birliğin feshi: Birliğe ka- Üye: Şef Dr. Ce-
vıtlı asli üyelerin üçte ikisinin ka- mal Arıtman 1900 Balıkesir 

Y. Z. E. Zoolof Enstitüler mahal-
yapacaktır. Bu içtimada aynı za - 1 _ Teahhü".lün ademi ifasından dolayı 20.000 tanesi 3 ve 
manda cemiyet nizamnamesinin 

doçenti lesi. tanesi 4 milimette olrr.ak üzere cem'an 100.000 adet alüminyuııı 
yeni cemiyetler kanununa göre 
tadili görüşüleceğinden azanın şan açık eksıltnıcy~ konmuştur. 1 

teşrifleri rica olunur. (7079) 2 - Muiıammen tedel 8000 llra muvakkat teminat 600 ı;raıl• enstitüsü asis Yenişehir sokak 
Y. Z. E. İhtimar Yenice mahallesi 

1--------------1 tanı No. 50 .._,. Çocuk Hekimi 

Y. z .. ~:. zool~f Enstitüler mahal- ~r. Ahmed Akkoyunlu 
enstıtusu asıs- lesı. Taks" Talimh p ı N • un- ane aas o .• 
tanı Pazardan maada her gün saat 

15 den sonra. Tel: 40127 

Y. Z. E. Sütcü- Yenişehir ŞCtrayı -------------
lük doçenti Devlet arkasında 

Yış sokak No. 3 
Y. Z. E. Zootek- Yenişehir Türe so-1 
ni şefi kak N o. 9 

Sahibi tıe tıeşriyatı idare eden 
Baı muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telııraf Matbauı 

l 
3 - Eksilt.Me 7 /8/939 tarihine müsadif pazartesi günü saa1 

Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü bınasındaki satınalma ıcoJI' 
nunda yapılacaktır. 

4 - TaliplP.rin muvakkat teminat makbuzu veya bank.ı ıııtıı' 
ile kanuni vesailfi hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona 

caatları . . . f 
5 - Şartnar.1eler Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanbul.d~cP 

cıyan hanınd~ P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müdürlükleriJl 
rasız verilir. .(2310) c4232• 


