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İST AN BUL DA MİTİNG YAPIYOR! 
Gençlik Heyecan içindedir, Atatürk'e Coşkun Bir Telyazısı 
Gönderildi, Bahkesirde de Büyük Bir Tel'in Mitingi Yaplldı 

Maka/le Cephesinde Her An Kanlı Bir Savaşın· 
Başlaması Bekleniyor - Vehip Paşa Kararga
hında Hummalı Çalışma Var- Uçaklar Tanada 

....... Va;i~'- Cenup Cephesinden 10 Bin 
süeı Asker Eritreye Gönderildi 

Gençlik 
Ve Sayı 
1-Dünkü nüfuı 
L..L~d beaab 
~cı tar 
lbeınleket . 
~büyük 
d~. bilbuaa g 
di11ne verilen 
~ ömek 
Ciddiyet ve· 
llalf olınaa 

Atatür ·· 
~ 
•)'cLa bir 
t\l1ar • 
~ 

tan itin· 
ken· 

vazife· 
dikkat, 

a batar· 

/irinci taorraa laarelıetincle ltalyanlann Şimal H Cenup 
ceplaelerincle iatihclal etti itleri laatlan 6öateren laarita 

,200,000 ital~an Neferi 
Silah Altında 

İtalyan Esirleri Adisababa 
Sokaklarında Teşhir Ediliyorlar 

Rorm, 20 ( A.A.) - Alb 1ıin 11iti 
yüldenmit olan Merano. Umlwia ve 
Sardepa ıemileri Napoliclea doiu 
Afriruma hareket ebnitlerdir. Gaela, 
Pola, Trieate, Veneclik, Piza, Perou· 

aa " Urbia ,.tilerinden wp sö
niiUünün Alrikaya h....ket ettikleri 
ha .... ~lmektedir. ltalya bqüa lııir 
mil)'oa 200 Wn kiıi,i ailih altında bu 

(Arka11 9 uncuda) 

Anlaşma Umudu 

Paris, İngiltere ile İtalyanın 
Arasını Bulacağına Emin 1 

GARlaALDI 

Öbür yandanda Cenevre 

zecri ·tedbirleri sıralayıp 

dl,\ruysr 
ITALYA EN ÇOK JNGILTERE· 
NIN TEK BAŞINA HAREKET 
ETMESiNDEN KORK.MAKTA· 
DIR, GARIBALDJ LONDRADA 

NE YAPACAIC1 

Anlatma 
Pariı, 20.A.A. - Gazeteler, du· 

rumda dun İf&ret ettikleri mUlayim
liğin teeyyüd etmit olmasından ötil· 
rü çok büyük bir ıevınç ıöıteriyor· 
lar. 

İtalyan • Habq muhasamaaınm 
kotar lmuı ıçin pratik alanda yapı
lacak pek çok it oldutunu pleme
yen ıueteler anıulUAl il&ileria fİID 

r Arkası g uncuda 1 

Şarbayın 1 Nüfus Sayımı 

Mektubu Ve Sayım Yurdun Her Y nında 
Cevabımız Muvaffakiyetle Başarıldı 

Evvelki gün lstanbul fınnla
nrun önü halk kalabalığı ile 
dolmuş ve bütün lstanbul gaze
tele~i b~ vaziyeti tenkit etmiş
lerdı. Dun İstanbul vali ve bele
diye reisi Muhiddin U stündağ
dan şu mektubu aldık: 

MEKTUP 
"A.)'ften nefrİ ricuile: 
'Bupn fıian wautelerin bcıaı· 

•nda dün lınnlar önünde elımelı 
almalı ueaileale laallttan 6cdıa· 
nın toplanaraJr lıalabalılrlaımo· 
•ndan bahaederlerlıen buiclay,un, 
eltmelr ue 6elediy. teJbirlerinin 
nolraan ue buhranından baluedil· 
melttedir. Memleiette ne bujday 
n• un, ne elımelı buhranı n• '1• 
ted6ir noAıaanı U«rdır. Var ol"" 
bulanın 6oaı tellifçıl•nn bo~ • 
c:alulundan '°1lı• 6ir ,.7 Jeiil· 
dir. Niteltim lıirnN elımehia lıal· 
,......., .,. 6ilaltia pclr çolıllın illti· 
;)'flfltırm.ian solı ı..ı. eltnwlt al· 
mlf oUulrlan 6anan en -s-•lı deli· 
lMlir. Gaaetelerin ..,ı boqancula· 
n muhatap tutaralı onlar• laücrıın 
etmeleri hu lıabil iatenmi,,.celı 
çirltin m~lann ömine w•· 
celr 701dur. Onlan ilamal nip IHq
lıa M6epler aramolı lnıhrand1111 

(Arkau 8 incide) 

lstanbulun 719, Ankaranın 
123 Bin Nüfusu Var 

Dünün Oç 
Sürprizi 

Bunlardan biriıi de : bir ba· 
tmda iki kız çocuiunun 
doğmuı ve... Sayım adım 

almal•rJchr 

SAYIM ANKARADA 13,50 DE 
ISTANBULDA 11,40 DA BiTTi 

Ankara, 20 (Ozel aytanmız bildiri· 
yor) - Genel nilfua uymunm netı· 
celerı peyderpey teabıt edılmektedir. 
Ba§bakaoa arzedilen listeye cöre, Ia
tanbulun bu(iinkü nüfusu, Emınöni.ı 
kazası hariç olmak üzere 639 bındır. 
EmınönU mmtabımm neticeleri geç 
verildıgi için lieteye konulamamıttır. 
Bu kcanın 80 bin nUf uau olduıu tah 
min ediliyor. 
Ankarının nUfuıu 123 bin olarak 

teıbit edilmiftir. Kat'ı neticeler yarın 
belli olacaktır. 

lıtanbulda aaymı 
Temmusdan berj hazırlıkları ıGren 

genel nüfuı aayımı dün yapılmlfur. 

P& ;• 
= 
• 

S.,.m, aolıolı y.- 6allıon 

I>aha aabaıhm altıımda aokakta, ıeçlt 
yer enne kötelere ve biltiin cadde! .. 
re polis. asker ve jandarmalar kon • 

[Arkuı 8 incide) 
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DlJSt1NDtJKCI; 
!>ayım sünü, sokaklardan 

birkaç intiba 
Şehir, fikirleri içen kaçmıı, 

hayret eden bir iman tuuru k•· 
dar tenha. 

Bu hayret, kapı önlerinde, rü 
yalı ve dalgın bakışlarla etrafı 
seyreden kedilerin iri gözlerine, 
bütün yollara, evlere ve bütün 
cansız şeylere ıinmit· 

Sessizliğin banyosu içinde, -ha 
fızalannı kaybederek aptallaşan 
sokaklar, ne beklediklerini bil
meden bekliyorlar. insansız ka
lınca hepsi ayaz yiyen birer saç 
aız baş gibi çıplak ve soğuk. 

Şehirde gezen bir tek mef
hum var: Disiplin. 

Emniyıt kuvvetinden, ıayım 
memurundan ve ıueteciden 
başka tehirde gezen bir tek can 
h şey daha var: Güvercin. Dil· 
nün ölüm tehlikeaile dolu cad
delerinde, bugün, bulutlar ara
sında imit gibi rahat ve kendin 
den emin yiiriiyo't-. Yollarda yan 
yana göriilen iki dott: Givercin 
ve süncüUl uker. 

Bütün telıri badana eden ıea· 
sizlik, her ,eye ıinen inA:e ıerin 
liğile boı}klldan dondunnuı. in 
sanı bir facia vehmile ürperti
yor. Hl ıimdi bir çığlık kopa
cak, bir ıiWı patbyacak, bir yan 
gın, bir zelzele ..• 

Ve bir mabedi de andıraİı yol 
tarın göze görünmiyen kubbe
sinde en küçük sesler akis yapı 
yor, kaldırımlann barutlapn 
tozları, ayak altında incecik 
patlayışlarla boşluğu çınlau • 
yor. 

Evlerin içi, uyuyan bir inun 
ruhunun şuursuz tarafı gibi, rü
ya gören pencerelere gizli ışık
lar, fısıltılar, çizgisiz hareket
ler, tıkanık sesler halinde vuru
yor. 

Top atıldı. Düdükler haykm 
yor. Şehir uyandı. Sayun orucu 
bitince harekete ve gürültüye 
aokan insanlar, el ~ırparak ve 
çığlıklar kopararak hayatın if
tarına koşuyorlar. 

Peyami SAFA 

DaNız YOLLARININ YENi 
GEMiLE/ti 

Denüyollaı ile Akay idareainin ye
niden yaptıracaklan nparlara ait pro 
jeler Ekonomi Bakanlıfı tarafmdan 
aon defa tetkik edilmektedir. Bu pro
ıe'cri hazırlayan heyette Bakanlığın 

mütehumlan da buır buhmduğu 
için tetkiklerin 1nu ıilreceği ve birkaç 
elin içinde Babnlık tarafmdan tasdik 
edileceği umulmaktadır. Tamamen,ye 
ni olarak yaptlnlacak olan bu vapur· 
larda tam bir iatlrahate eı.m,ı tqi· 
kD&t bulundup libl her tllrlll aotuk 
ve 11cak ban cereyanlarına mahıuı 
teçlWıat ta yapılacaktır. Vapurlar için 
huırlanu projeler Bakanbiuı taadi· 
kından tonra ~laltdarak fabrikalara 
ı&ıderilecektlr. 

No. ıs 

Cumbadan 
Rumbaya 

S•ını B~DI 

c.uı. ·~ ., ••• kalktı. 
.. ~ ...... Jirii>' .. k. 

- Ha,.li, tlecli ,İfİD "°" ..... 
.ı. kaclm? Apt.al aptal iM baluJor-
IUD? Bu pftaa Mera den mı ala. 
akam? K...u ıı--. aö1l..U1or 
itte- Biaim Tahainia aklı. .. Onüae 
a.ı.. 9fJaJlt ÖDÜIM aelea adamı 
'buraya aöad.-iJor. 

ŞalaiDde atzıla ran açb ve bir İ• 
ld adım ıeri ıeri JilriiJerek dön
dfL kapsclaa ~b. Ceaaile de arka· ....... 

Koridorda durarak hizmetçiye 
...aeacli: 

- Kaı,..u. Xal1opU. Salona 
ıit, bil'U dar ...tal 

Hİametfl plmıdea Ermeai ka • 
..... çıkıp ıitmittl 

Cemile telav .. ı .. seleli " ı .. 
Ww ,_.... ... Tlllaslai ,.,.._. 
ainclekWaı 
-a.benıNaa. .. .Wi,\a,_. 

elin diftae kanlarau ae aalct.n. 
1onun? z....tm bin.. Dalaa MI&. 
müale,ldm, alQ"kilDMllm ...... 
den •P ......... Bir tMI kapa· 
malı bllmu- y..,.. ... tteelterl 
car car car A1" car 1171.,tp chma· - .. . . . .... . .. 

Trakyadakl 
Kalkınma l~ln 
önemli tedbirler 
Aldığımu: maJUınata göre, Trakya

nın ekonomik kalkınması etrafında 
yeni ve çok önemli kararlar verilmek 
üzeredir. Bu çahtma. cöçmen iskiıu 
dolayısi e bilbaua önemli bir durum 
kazannuıtır. Trakya ıenel enspekter
liti teıJplitı, Trakyanın tecimsel in
kiıaflan üzerinde genıı mikyasta in
celemeler yaptırmış, alınan sonuçlar 
ilgili makamlara bildirilmiştir. Oğren 
digimize göre, bütün Trakya bö ge· 
sınde tecimsel faaliyetin artmasını ve 
ürünlerin kıymetlenmesini temin ede
cek yeni tedbirler alınacaktır. ilk 
plinda olarak, Trakya ~ynirciliğı ve 
kozacılığı ihya edilecek.ir. Memleke
timizin en nefis peynirlermi çıkaran 
bu bölcede mandıracı •im inkipfmı 
temin etmek llaere mU.tahıile c ddt 
yardımlar yapılma11 brarlqmııtır. 
Trakya peynircililinin ıalalu mesele
ıinde, Ekonomi Babnlıiz tarafmdan 
bundan bir müddet önce hanrlanan 
projeler ıöııClnUnde tutulacaktır. 

Trakya koacıhizıun ıılahı imkin
lan ince enirken, vesait ekıiklili dik 
kati çelmiıtir. Bunun için, kosacılıiı 
ilıilendiren muht~ tniaatm, mili • 
tahlile atırlık veriniyecek yollardan 
temin edilmeal mUnaılp 1örWmil1 Ur. 
Trakya ıenel enapelrterliil. bu konu 
üzerinde ıerek ekonomi. ıerek tarım 
balcanlıklarile temu"ara ıirıımittir. 
Alınacak tedbirler, bu ilci bakanlık 
araımda paylaplacaktır. Göçmenlerin 
bir an evvel toprak aabibi olarak müı 
tahıil vuiyetine ıirmeleri, ekonomik 
kalkmma hareketinin en önemli laımı 
sayılma•, -.dır. Dlter taraftan, Tür -
kofiı Istanbul tubesi le bu itle ıll
kadar olmağa batlamışlır. Onümü:t -
deki ay içerisinde Trakya ıKSlıesine 
blr heyet ıönderilecek, inceiemeler 
yapılacaktır. 

Tifo c;olaldı mı? 
Buıünlerde latanbulda dikkati c:a· 

lip şeki de çoğaldıtı söylenen t • .> 
vak'alan hakkında la anbul Sıhhat di 
relctörliltü de lhmııelen tedbirleri 
almııtır. Direktör Ali Riza Bayıun, 
dün kendiaile ıörüıen bir mubarriri
mize bu buıuıta demi.tir ki: 

- "Şehirde tifo vakalan tamamen 
denecek kadar azalmıştır. Fakat, hal
kın tedbirli bulunması, her zaman i
çbl faya'ı ve ilamdır. Belediye ve 
hükUmet tabipliklerinde a,ı iataıyon
Jan kurulmuştur. Buralara müracaat 
edenlere parasız aşı yapılacaktır. Or
tada endite edecek hiçbir ıey yok· 
tur.,, 

ALAYKOŞlf.UNDE TEMSiLLER 

Emin&ıü Halkevinfn Alaykötldin· 
deki temsil ıubeai her gece temsil ver 
mete baflamıftır. Bundan batka yeni 
tqkil edilen 60 ldtllik koro heyed de 
konserlerine baflamak üzeredir. Bu 
vaziyet, Cilmuriyet bayramında Hal
kevi merkezinde yapılacak merasim • 
de g5sterilecektir. Alav kö•lrUnde. 
aynca 12 kişilik bir bıde heyeti de 
tqkil edilmiftlr. 

REJi HEYETi BUGUN GELiYOR 

Avuaturya Maliye MUıtetan ve Re· 
ji Genel Direk örU Dr. Kari Dovrek'-
in baskanhRrndaki bir reji heyeti bu
ıUn Iımirden fthriınize gelecektir. 
Bu heyet, burada lnhiaarlar Genel 
Direlctörlilğü ile temaı'arda buluna· 
cak, memleketimizden tütiin almak 
here g&rUtmeler yapacakttr. 

Ne Dersiniz? 
EKMEK DERDi 

Şehrin otoriteleri bisc: ı yült .. lt narh de11re.inin tabii bir 
- Telafa lü;ıum yok/ "iye ölüt de alın taralı uar. Narh konduk

oereclurnınlar, e1111ellri ,.tin lınn- tan aonra fiyatlarda yiilueklilr 
lann önü calıi maaı ueanelerinin olur. O ;ıaman fırıncı narhın yük
önünıii amlıırmalctayt/ı. ult oltlafu sıralarda ettifi lalG 

Büyült Harptelti ekmek bahra- kan liaybetmemek i'in yoaalt aau-
nını hilenler ip,. bu mcınJıara pclt ma lıabilinden olaralr yalnı11 6ir 
)IGbancı değildir. iki ağız. ekmek çıkarır. Bu da hal-

Biue Bıdaların bQflnda ekmelt kın ihtiyacına yetiım~1'. Buna bir 
weldiii için bunun ckaikliii halkı de pnel •ayım BÜnÜ ekmelr ala. 
daima ürkütür. Fınnın önünü ita- mamalı meHleai ilôue edilince İf 
labalık BÖren halk ue iıin mahi· bir buhran ıeklini alwerir. 
yetini muhakeme etmeden kalaba. Bi;cce )IGpılacak if fUdur: 
lıia katılır ue ekmeğin ,.tiç alın· 1 - Fırınlara daima iıledikleri 
dılını görünce 6iia6ütün korkarak elrmek miktarından ekaik ekmek 
ihtiyacı bir İ$e dört almaia kal- ~ıkartmamalı. 
ita. Bu )IİİM•n eltmelt J19fipne' J - Halkı, ekmeği bollOflır-
olur. malt auretile tealtin etmelr. 

Bu,ünltü durumun Nbebi ;.. Bu ,ibi anlanla müdahale et-
6üdıihin 6atlra#lır. latanbul lınn- melt üaere Şiılidelıi büyük lırnun 
edan flfllt•Ö• adamlarclır. Narh belecli319 elinde ve ifler bir halde 
°" Ht pnde bir tuhit .,/ilir. Bu olmaı nekadar layt/alı olurdu. 
on ilet pn •arlımla baldoy .,. un Böylelikle hem mauasene temin 
liJ'fltlan diiferN lınnalar ... çı- edilir, hem lınncılar yola getiril
lıarrrHular. Bel.Jiye de uaılü hoa- mit olurdu. 
mas ue narlu indirmelt İçin on beı Bia böyle clifÜnÜyorus • 
,ünün hitme.ini belıler. Un liyah 
ucaa1ten •eçen °" on "'pnlii1ı Siz ne dersiniz ? 

------------------------------~·-·-,----~.,,/ 
Memlekete )lezgin 
Getirmek lc;ln 

Memlekete seyyah ce bl için gerek 
belediye turizm şubesi ve gerekse Tu 
ring klöp özel çalıımalar yapacaklar-
dır. Şehire her yıl biraz daha fazla 
seyyah celbi için gereken herşey ya
pılacaktır. 928, 929 ve 930 yıllarında 
ıebrimiıe ıelen gezgin mikdarı 43668 
dir ki, bu üç yılda celen gezginler as
gari 1000 kadar artmıştır. Fakat 931 
ve 932 yı larında kriz dolayısıle sey
yah akını çok ualmış, buna mukabil 
933 yılindan sonra birdenbire fazla
latmıştır. 928 den 934 de kadar yal
nız denizyolundan 97290 gezgin gel· 
mi,tir. Bu yıl ıse deniz yolile 67073. 
kıra yolile de 14156 olmak üzere şeh 
rimiıe genel olarak 81194 seyyah ıel 
mittir. Bu yeklin geçen yı larm en 
yilbeildir. Yalnu: 933 yılmdan 9920 
fazlalık göze çnpmak adrr. Avrupada 
istatistikler, seyyahların memlekette 
geçirdikleri gün veya gece eaasına gö 
re yapılmaktadır. Halbuki bizde yapı· 
lan istatistikler memlekete ıelen yol· 
cu adedi üzerinedir. Şimdiye kadar 
yapılamıyan bu usulün bizde de tat
bikına plıtılacak ve bu suretle ista
tistiklerimiz Avrupa iatatiıtik. erile öl 
çülebilecektir. Turizmin geniıtlemeıi· 
ni temin için ıereken tedbirler alına
cak ve mUmlrün '>lduğu kadar seyyah 
lara kolaylık gösterilmesine çalışıla -
cakttr. 

YENi TRAMVAY ARABALAR/ 
GETiRiLiYOR 

Uaküdar • Kadıköy ve havaliai halk 
tramvay1an sosyetesi, Almanyaya ye 
niden araba liparit etmiıtir. Sosyete, 
yeni arabalar geldikten sonra eski a
rabalan seyrUıeferden kaldırmak iste 
mektedir. Yapılan tetkikata gore, bi
rinci ve ikinci mevkii ayni arabada top 
layan, son modeller, kontrol, hesap 
noktasından daha çok pratik olmakta 
dır. 

Etlbba odasının 
Bugünkü kongresi 
Hararetli olacak 
Etıbba odaaı ikinci altı aylık kon

gresi buıün •at 14 de toplanacaktır. 
Bu kongrede çalışma raporu okuna -
cak ve bazı di ekler yapıldıktan son· 
ra idare heyeti ne hayııyet divanına 
üye seçimi yapılacaktır. Etibba odası 
idare heyeti ile haysiyet divanına 
l'iırk hekimleri dostluk cemiyeti he· 
yeti umumiye kararile tunları nam
zet a:östermigtır: Niyazi ismet Göz -
cü. Ihsan Sami, Riza Rilstem, Orhan 
Tahsin, diş tabibi Mehmet Rifat, ida 
re heyetine asil aza olarak ve yedek 
azalığa da Etem Akif, Kutıi, kayma
kam Ziya Nuri Aziz Fikret, Galip 
Apti, divanı haysiyet asil üyelltine 
General Kadtl Rqit. Ali Fuat, dit ta 
.bibi Osman BUrhaneddln, ecncı Hü
seyin Hilsnil ve yedek aza'ığı da Ham 
di Suat, Fuat Kamil, dit tabibi Şem
aeddin, eczacı Mileyyet Ihsan cöıte· 
rilmittir. Bugünkü konırenin çok ha
raretli olacağı tahmin edilmektedir. 
Çünkü bu sene idare heyetine bir dit 
tabibi üyenin de almmaaı kararlapnıt 
ve Türk hekimleri dostluk cemiyeti 
Mehmet Rifıtı namzet ıöıtermiıtir. 
Bir kısım dolctorlar bu ıeçimin dit ta 
bipleri cemiyeti idare heyeti tarafın· 
dan değil, heyeti umumiye tarafından 
} apılmaaı llzrmıelditini ane ıllrmek
tedir" er. Kongrede bilhassa bu konu 
iberinde münakaşalar olması muhte• 
meldir. Diğer taraftan, cezacılar oda 
idare heyetinde 'kendi cemiyetlerin • 
de11 de bir Uvenin bulunması arzusun 
dadırlar. TUrk hekimleri dottluk ce
miyeti baskanı Dr. Neset Oımaıj. bu 
hu!l•ısta bir muharririmue tunlan söy 
}emiştir: 

"- Bir diş tabıpleri cemiyetinden 
namzet istedik. Bildirdiler. Bu seçi
min heyeti w:numiye karan ile olup 
olmadığı bizi alilcadır etmez. Bildiri
len isimleri namzet tiıteıine ithal et· 
mi' bulunuyoruz." 

~L:ÇUK HABERELR 

• Iç ı,1eri Bakanı Şllkrü Kaya bu 
akşam Ankaraya dönecektir. 

• Kadastro meslek mektebinin bi
rinci sınıfında da derslere batlanmış
tır. Bu ıene mektebin birinci aınrhn· 
da ikisi Bayan olmak üzere 88 talebe 
vardır. 

• Kadaatro ikinci mıntaka direk
tör üğil, Kumkapıda Saraç ishak ma
hallesinin kadaı rosunu ıkmal etmıt 
ve senetlerini alakadarlara vermiştir. 
Kütükler sicil muhafızlığına devredil 
nıiştir. 

• Hava kurumu tarafından görU· 
len lüzum üzerine, Kapalıçarşı şubesi 
Beyazıt nahiyesinden ayrılarak Emin
önü kaza tubeaine bağlanmış ve baılı 
b3şına çalıtmağa bat1amıştır. 

• Müzeler idaresi, ıehrimizdeki ta 
rihi kıymeti haiz olan anıtları tcabit 
için bir komisyon aeçmiıti. Bu komİI· 
yon vazifesini bitirmi§tir. Tarihi kıy
meti olan eıerler bir liıte halinde aı
raya konmuıtur. Bu Uatelerden birer 
tane ilgili makamlara gönderilmiştir. 

• Belediye ıebze ve yaşatık mad· 
deleri üzerinde olduğu gibi yakacak 
madde' eri üzerinde de incelemeler 
yapmıştır. Bu inceleme bilhassa tehir 
sınırlan içinde komür dükkanlarında 
doğrudan doğruya perakende satılan 
odun ve kömür fiyatları üserinde ya
pılmıştır. Tetkikat ıonunda elde edi· 
len rakamlara ıöre 930 yılından 934 
yılı sonuna kadar odun, latanbulda 
en çok 3,25 ve en az l.25 kuruta utıl 
mıştır. Manpl kömürü ise 931, 932, 
933 ve 934 yıl'armda latanbulda 7,75 
kuruıı. 3,50 kuruı araamda dolaımı• 
tır. 931 yılından 934 yılına kadar fi. 
yatlarda dütüklük görülmüttür. 

• Bu yıl yumurta ftyat)arı düşmüş 
tür. Belediyenin yumurta fiyatların -
da yaptıtı incelemeye ıCSre yumurta 
933 yılmda 2, 934 de 1,50 kuruştan 
muamele 1örmil11tilr. 

• Miu Filips ad'ı bir lngiliıı ba· 
yanı evvelki ıün tthrimise celmiıtir. 
Bu bayan kUçük bir ıpor otomobilile 
Avrupayı dolatımııtır. Bayan buradan 
Mısıra gidecektir. 

MEKTEPLERDE OKUTULACAK 
DERS KIT APLARI 

Kültiir Bakanlığı, bu yıl, bazı 
kitaplann okutu'mıyanc, muallimler 
tarafından talebeye not verilmeılnl 
kararlaıtırmıttı. Barı mekteplerde, 
mualltmlerln talebaün eline mutlaka 
bir eser vermek endittıile, reimf ki· 
tap listesinde bulunmayan birtakım 
kitaplu tavsiye etmek isteiinde bu -
lunduk·an anlatılmı~tır. Kültür Ba -
kanlığı cenel enıpektörleri mekteple
ri teftiı etmektedirler. Muallimler, 
verecekleri denlar baklanda, talebe· 
ye muntazam not vermete mecbur tu 
tulacalrlardır. 

BELEDiYELER KONGRESi 
TOPLAN/YOR 

Onümtbdeld perıembe ıUnU An • 
kafada toplanacak olan belediy,eler 
kongresinde önemli meseleler konutu 
lauk ve mUhim kararlar verilecektir. 
Bu arada tehirlerin bayındıhk itleri 
ve bilhaua ııcla maddeleri tlııerinde 
müııakereler yapılacak, belediyelerin 
varidatı ve sarfiyat !ekli incelenecek
tir. latanbulun tehir işleri, nasıl çah
pldığı •e ıebrin ihtiyaçları hakkında 
kongreye verilmek üzere bir rapor 
hazırlanmıştır. Be'ediye hesap işleri 
direkt6r vekili Naille. Ekonomi direk
törü Asım Süreyya koncrede bulun
mak üzere Anlı:araya gitnıişlerdir. n 
ve sarbayın da buglin &itmesi muhte
meldir. 

BEnCE 
RADYOMUZ NASIL 
ÇALIŞMALIDIR ? 

Radyomuwn çahıma prognnn İli' 
zerinde fikir yüriitmdl için her ter 
den önce büyük ve kuvvetli bir i•tas
yonumuzun kurulmasının ıart oldu
iumı hemen aöylemiyelim. Meml.,. 
ket 11nırlan içinde bir yurddat. Türk 
radyownu <linliyebilmek için alb ve
ya sekiz tambalı bir lüks ve pahab 
makine kullanmak zor.unda kalır,. 
biç radyo iıtuyonumua bulunmadı· 
jnu kabul etmek daha doiru olur 
F abt ııran aelmitken fU,.. da ili• 
Ye ~yİın ki, devrimiade cıkul kadaı 
önemli bir kültür va11tası haline p 
mit olan radyonun, yabancı ıertn.ı
yeli yabancı tirketlcre verilerek on
lar bınfınclan itletilmesi ula batrrtı 
getirilmeme idir. UluıaJ menfaati .. 
rimizin dütünceıile demiryollarunızı, 
telef on, tramvay ve limanlar gibi 
halk hizmetlerine aıt itlerimizi ya• 
bana ellerden kurtannak davuma 
gİrİf'l11İt ve bu yolda büyük baıanlal' 
elde etmit olduğumuz bir ıll'ada rad
yo gihi devlet elinde bulunma11 da
ha lüzumlu olan bir propaganda vaıı• 
IMmı yabancılara "'mek akla 11imJ• 
yac:ak bir hareket olur. 

Bizde radyo, ıimdiye lradf,r, ~ekin• 
meden ıöyliycbiJiriz lııi, beraea 1al· 
nız musiki nqretmiye yarıyıuı bir 
uuur gibi telakki edildi. Ve burada 
neıreclil• musiki de, tirlcetin ~ğı 
..up masraflarım kısmak zorunda 
kaldıkça dejenereleteftk en sonra 
çatlak gazelli, zilli zurnalı bir tne1" 
hane çalgıaı derekıeıine kad.. düt~ 

Geçen sene Atatü'l'kun muzik dev• 
rimini mujde~iyea nutkundan sonra 
radyomuzda, hepimiz için yiız kızar
ba olan, bu acıklı hale bir nihayet 
venldi. Şark san'atlarından aramızda 
en secilmıiti olan incesaz, tWini. u• 
dunu toplıyarak bu medeni vasıta
dan uzaldaıtı. 

Bu Jı.eketle itin zarerb tııınhnıo 
önü almdıyaa da fayclah tm'afmm ela 
batlıunıt olduiuna iddia edemiyece
iiz. Çünkü o umandMaberi, bab i .. 
tuyonlarmdan ve batı. komta Bal
Ic.n memlelaıtlerinden çok mük ı •• 
mel ~alınıt1-ım clinleiliiimiz 1-U 
mutikiıinin, Temcit pilivı sili biç 
detitmiren iki üç kiıtilik bir sraP 
bıırahndan daha muvaffalayetaiz ..
'-ini dinleclik. 1, bu hale clökülüa
ce, istuyonlamnız, yahancı istasyoa
lan mldebnelde çctı daha faydab ,... 
rett. çalqmıf ol•larclı. 

Musiki knmmda bizim için yapıla
cak iı, her §eyden önce, halk muıiki
ıinin ve ondan ilham alan yeni kOlll" 
pcnitörlerimizin eserlerine en büyiik 
pay afll'n'ıaktır. Armonize edilmİI 
Mir tiirldileri, OJUl1 uvalwı; ..... 
bab muıilritini aevdinnek için ilk 
merhale hizmetini sörmelidir. So..
yetler Bmiiınin halle cumuriyetlerio
delci müzik çalıtmalan bize bu hu-
susta çok iyi denler verebilir. . 

Fabt mutiki, radyo p~ 
nrn en fula yan11nı iıgal edea.ilİt'• 
Günde sekiz on aaate çdcanlac:ak bil' 
programda İ• 1»u miktar hiç de uım
MnmU tanmm.. Diğet" lnannlarda 
i .. memleketin bütün aydınlan vui• 
fe bepna çainhnalıd• 

Devrimin, yeni fakirlerin, yeni atı• 
bıların pt:0pqandasma ıelince, bu 
it o suretle ve o kadar dikkatle ya• 
pıım.lıdrr ki aala propqanda koku
su taımıuın, bu ela pek güç lHr te1 
cleiildir. Aynca snur chtmda a•· 
tıjnun uluscJatlUWIUZI da hatniıya• 
rak Pl"Olramlarnmu onlara mahMı• 
saatler koJJQk da pek faydalı olur
du, 

Bütün bunlar, kuvvetli bir orp 
niuayoa ve elbetteki biraz para İl
ter. Fakat buraya harcanacak .....
memleketin en hayati ihtiyaçlanndaa 
biri iP, ftrilmit tayılmalıdır. 

Yaşar NABi 

1 
rakh. ne yiiaaüslüfimüsü .•• Ben de 1 
onu salonda keneli haline bıraktım, 
dqan ~...... Sonra defolup sitti. 
Fakat o dittihilleyll bile Mnia 
ıöacierditin 9fJayı bei•amecli. Ar-
tık kea Allalunı ........., baaa ... 
ya da riadenae, adam ela... Kim 
ıeline kapıclaa kowanm. 

- Ben bilmem örle feJI. 'Esvabı - Tahsin de onlarla beraber ge-
söndermezMniz ıelir dGkkanı ba- lip beraber gidecek. Bilniiyorlllr • 
ınuaa yıkarım. Vallahi orada ne mıt onlar burasmm Tahainin evi ol• 
kadar elbiae vana hepıin.i 11rtar, duğJ.inu ... Tahsin de onlar ıibi ba• 
parçalanm. Anladm mı kokana! na miaafirmit cibi gelecek. 

Tahaia BeJ telefonda ... iai Jik· 
aelti1orclu: 

- Aman, Mlua bal. Bu cece aİ• 
safirler r•leoekl 

- N• milaf"ari 1 
- OJun var bu ıece ... 
- Ne OJ'UDU7 
- Poker, poker. 
-Ne? 
- Poker. 
-Ne .... of 
- Kliıt oPDa. 
- Bapna ltW ... ire ae it çıka-

ftYOl"IUll f Daha teni uvat.11111 sön· 
dermecli. Sözde ba aaate kadar ra-
1-.kti. H .. ldla pleoek olanla.-? 

- Biaim rlfqa.. Ben ele anlarla 
-..... .......... limcUcik bllmi· 
,......,. ld _.. .__ ..-..ır. S... 
,.. .... otmayonua WMla biliJor • 
lar. A8IUl c.auı ...... ., ..... .ı, 
.ı.alirleri iJi ata'la1altm, ... tır. 
ıöatl lanm bir hal olmaaın, ıösü· 
aG Nff)'ba c..n.., ~le Wap, 
erkla itilir h••1mefeaa:lil• ıU.i ı. 
dan il. Hele Memclala &.,• pk ıJ. 
tifat icleeia. 

- Kim o M-clala B.,.T 
- Amala c..n-. o ltir ........ 

-~1111 ·~ ~~- ~an, röd· 

- fıtifat edip ti ne ~? K......_ ım ~ otuncatım? 
- Yoh. .. tafurullah, öyleai d•· 

tiJ... Hani plw Jfl:a, 4adı tlil ıul· 
laa. Hani Mn bası cici cici l•Dal')'• 
ıibi pıuqunun yu. itte öyle 1 

<Amile hiçbir teJ aöyleaaeden 
tfdcl•tle telefonu kapamııh. 

Bira• aonra tersiye telefon etti: 
- Haai 'benim elbiMm? diye ba

tırdı. 
Tersi kaclm enaltm o ıh .,.eti

~i~eeetint ~~irm~k. ic;_in _itin 

Sen bana ÇAl'fADlba dedin, çartam· - Erkek misafirler mi? 
baya iıterim. Gece benim misafir- _ O,le olacak. 
lerim selecek. 

- Peki, hanımefendi, ben .ıze - A.. Ben de çıksam onlara! 
busüalik batlı• bir mİiflel'İlnİn se• - Ha.-si kılıkla abla? 
ce elbiaeaini röndereyiım. Vücudü - Pasen entarimi ütiileaenı. 
ıiae ayar. Olmaa au 7 giysem olmaz nu? Bir Wfeye çeki· 

- Gönder de bir ıöreyim. lir, oturmum. 
Yanın saat sonra terzinin kızla- - Olar mu hiç? •. Sau da biı- ... 

nndan biri Cemile,.. .. vap ıetiı- • vap 1apbralun da ondan aonra. 
mit. l'İYdinnİf, Mtenclirmiıti. Kız Hem neden bu kadar istiyorsun. 
ıittikten aoara Cemile yatak oda· Onlar k&tıt oyaayacaklarnuı. 
ıraa kotank hemen 90JUndu ve ,.. Şahinci• çiai pfrtL 
niden ıiJiamete batladı. Cemilenin içi aızlamıtb. Pek i,S 

O sün• kadar Tahaia S.1 ıh· biliyordu ki ablumın bütün dereli 
dGaleri bir iki aaat ufnlyor, ıece- erkeklen çııı.ak, kendiaine bir kı• 
leri hiç ıelmiyorclu. Balsa11m haai· met bulmaktı. 
dir ''müafir. mlaafir" diye tuttur • Ceaaile latüncleki yepyeni 1111•• 
dutu adamlar knnler? M ... dalt fetle ona aavallıhimı daha fazla 

dan birinin haatalandıtnu, lte1daİ· Be1 neci? Tahainia oaa ba kadar hiaaettirmemek için: 
nin nitanlandıtını ileri airüyor, e- eh ..... i1•t •eriti neci•? - Aman, dedi, Tahainin arlca • 
linde fazla it olduğunu • biraz ev· AIİJ'• Hamm eokala tdmufh. Ş. daılan ne olacak? Onu11 ıibi _. 
velki utaqaç ve yalvantlı sesinde hinde CemUeala yatak ...... lnGn. 1'atsı:a heriflerdir. Fakat ne yap.,.. 
hafif bir runır tonu farkile • anla· den seçerk• onua ~ ıiJiacli- sm, ~ ba- d:ı·t6 de haal1'1an.wo • 
ta anlata bitiremiyordu. tini ıörilnce içeri sWlı rum. Yo~ ;;ha hiç iatemi~: 

Cemile lcadmm aöaiinü lce ..... lc - A.. •• Ne lnı haaırbk? •i7e IOI'- Sö1lediti biraa da dotna idi C.. 
haykırdı: du. mile bu apartmanda. bütün bu ha• 

- Dinlemem 1 diye bafmlı, iste- - Bu pce miaaflrler ı•IK*k • 1atın arada bir kıaaca parlayıp aö-
rim Bu sece benim miaafirlerim mif. nen valdızlr cazibesi içinde ltüyiill 
ıelecelı. - Ne mlaafil'l..if bir sıkıntı hisaedi1cw,zewler w ar-

- Fakat, hannnefencli, ıeoe &a• - Tahaiala ..ı.afirlerl. zularla deiil. tece•Galu ve ita t 
tn ~esainia o MD1'ı~Jli·u.1mı..L.....J::.U.ıü·ı-a-..a11-ıı....-....:ıı---...L.ı~.._.=-.:....:..=~~..:....;.;:==----=--=--=""-=---
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No. 8 Yazan: Ziya ŞAKIR 

Atından Hızla indi Ve öfke ile 
Kızlar Ağasının Yanına Gitti 

Kapretbap, boeanm koltufunı gi· 
rcrek, incitmekten korkan bir ibtiyilt 
ile kaldırdı. Büyük bir tazinı •e hür
metle kapıdan çıqrdı. 

Hoc:anm, kapıcılar elinde sille •e 
to\oatJar altında kapıdan çıbnlmumı 
bekliyen aoftalar ve mollalar Kapıcı
bap ile maiyetindekilerin bu telrrim 
ve nezaketini ıörür görmez pprtDIJ
lar, biribirlerirun yüzlerine balcabl
nuıtardL 

Kapıeıbapnm ıesi, avludaki reva
knı kubbeleri altında yübelmifti: 

- Bre yobular ! .. Orada durup ta 
beJ bel ne bakannm? .. Tez fU ıulta· 
na bir destar ile bir cüppe ulqtırm. 
• Softalar ve mollalar; o anda hare
kete ıclmi§lct'; biribirlerini deviı'ip 
Uze1lerinden atbyarak cüppelerinl ve 
unklanm çıkarıp hocaya takdim et· 
mitlerdi. 

Hoca önünde tepir edilen aanklara 
bakmıt; Divitli Hafız denilen bir sof
tanın koskoce aankh kavuğuna c~ 
uzatmıJtı. 

Sırtında, arma itlemeli eyer panl
Wyan clna kUbeylin. hemen a•luya 
çekilmıf; kapıcılardan biri derhal diz 
~okerek sırtını binektaJı haline getir
mişti. Hoca, azametle kanpk bir te
vuu gostermiı: 

- Bi.zler, idem oilunu çiğneyip 
ıeçemeyiz. Ne varsa, ldemde .ardır. 

Diye, kapıcının sırtına basarak ata 
binmeli reddetmifti. 
Atın etrafını, derhal kapıcılar al

mıştı. Kapıcıbap bile, hocayt hUmıe
ten ata binmeyip, atın 1&i ürenıiıini 
tutarak yürUmeie batlaml§tJ. 

Sokaklarda, caddelerde ıeçenler dd• 
ruyorlar: cöı: ucu ile hocayı ıüı:dlik
ten aonra yerlere kadar eğilerek ae· 
lim veriyorlar: içlerinden de: 

- Mutlaka, eski kazaakerlerden bi
ri Her halde yeni dıvlete komnak 
ism urayı hümayuna ıötüriililyor. 

Diyorlardı. 
Bu kilçtlk kafile, bu henılme Ue 

taraya cıtmiş; kapı afalannm hürmet 
ve tazim De verdikleri aeJAmlar ara· 
amda, (Ak Atalar Kapım) nda at
tan inmitti· Kızlar Aıtaaı ile Bapap
lan Aia11, orada beklemektelerdi.En 
buyUk devlet riceline bile önünde bat 
eğ'diren Kızlar AfHı, derhal Hocanın 
önünde eiilmif, iki ellerini ilettikten 
ıonra: 

- Hot geldiniz, sefa ıeldinis; 
efendi hazretleri. .. Valide- Sultan Hu· 
retleri, doğruca baremi hıimayuna tq
rıfinui rica ettiler. Buyrunuz. 

Demif, ve ayaklanndaki naJ~a 
dütmüt pabuçları ıilrllye aUrtlye yilril
ye.n hocanm koluna ginnitti. 

Genç bir kapıcı, yanındaki arbda
fUUD kulafma eğilmiı: 

- Bu kıyafette adam, naat araya 
sokulur. 

Demifti. Fakat o anda eueaine 
kuvvetli bir pınar inmit: 

- Ulan, onlar dünya malına ta
mah ederler mi?.. Ufmı bil de töy
le. Sakın bir dıaba bayle mübarek .ze
vata dil uzatayım deme. 

Diye bir Hl ıürlemifti. Bu pman 
atan ve bu naaibati Yeren - teaadü
fen genç bpıcnım IÖılerini ititmit 
Olan - bir kapı ~WfU nimi idi. 

Cinci Hoca, Kızlar Afumm kolu
na yaalanmıf. ıfır altt barem daireai
nın (Kuflıane Xapw) na dolru Der• 
lemete batJanHftL Kızlar Aiumm 
&iJdili ipek çatma elWlelerdea tapa 
tatlı bir buhur ve amber kokus1a. Ho
cayı menediyor: 

- ıw.ı ,. aabblL. Ao1la dlfde 
miyim, ba,aıde miyim? ... Yoka, ea
ma çekerken lltUme mi ..-.ıtau. 

Diye dütünilJordu. 
Kufbane Kapamm lraran1dr bme

rini ıeçmifler: nlbet yerine ~ 
Jerdi. Nöbet yerindeki baremapJUi. 
)'erlere kadar eiJhnlflerdL Valide Tat 
htma apJan pencerel•. kimilea rea
cirenk lradm blfJarllı doJmapa. Y .. 

kut, elmu .e dbnrllt*in armncla, 
hayret •e teccuOale açılaut ylslerce 
mine ıazterin nuru parlıyordu. 

Hocanırt titrek nuarlan, yıldırım 
sür'atile etrafta dolaf11Uftl. O anda 
vücudunu bir titreme almqtı. Eler 
kolunda Kızlar Aiaamm kolu olma
sa: 

-Ya Rap! .• Şu iltbl hazinen isin
de canımı aL 

Diyip. tmtUattl Valide Tqlıfma 
uzanacaktı. • 

O anda berrak bir 1ea. Hocanın 
yüreğini bisbtitün oynattı. Sabahtan· 
beri can evinin en glsli yerlerinde 
Utif ihtizulan titriyen bir en: 

- Buraya buynın. 
Derken, a:tık Hoca. takat ve tıl• 

hammülll tamamen if1la etmif sibi' 
bir hal aldı. Bu tari tayliyen. Hob
yardı. Hoca dayanamadı. Bapm Kı.z. 
lar Aiaaına çevirerek: 

- Evlit 1.. Pek tut beni. Xulap 
ma haram sesi cirince vücuduma bir 
lerze düıer. 

Demete mecbur kaldı. 
Kadar AP.. ....... pek tutu,.r, 

bu mübarek nte mtlmlrOn oldufc ka· 
dar futa temas ederek, dünya ve ah
rette saadet bulmak için. timdi öteki 
kolunu da arkumdan dolqtırarak 
mest ve mahmur bir halde aUrllldenen 
llocayı. Valide Sultıanm odaaıu aev· 
kedi yordu. 

Valide Sultan: afır bir fennul p1a 
biiriinmUf, Hocayı ayakta iatilrbal et· 
mifti. Xular Ap11 onu sedire oturt
tuktan aonra Valide Sultana elilmif, 
elini öpmÜf: 

- Himmet buyurun, l\lltarum. 
Demifti. Fakat Hoca. ıu anda ken· 

dinden ıesmif bir Uıde idi. Gilçlilk· 
le : 

- Himmetüni.z, cOmlmiain tırerin• 
de hazır ve na.zır olsun. 

Diyebilmifti. ~-

Artık. bat döndGrlctl bir hinnet 
baflaınıftı. Bqlan. ,.U.rlı, örtüHl 
huinedarlar, amber ıuruplan, demir· 
bindiler, devayimialder, mineli altm 
tabaklar içinde 9e1ı:erle •dlmit badem
ler takdim ediyorlar; ilatil yakut if1e
meli giillptanlarla, Hocanm ellerine 
ıillıulan serpiyorlardı. 

Hobyar, kapınm dibinde diftD du
ruyor; bütün bu bq döndiiriicti hiz
metlere nezaret ediYordu. Valide Sul
tan, bafmJ Kızlar Apama çevirmit: 

- Yilril. baki •• Aalanım, niçin ıe· 
cilrirler. Bu mertebedeki aevatı bek· 
letmek revayı bak mıdır. Tezce tetrif 
buyursunlar. 

Emrini vermfttl. Pakat tam o _... 
da badnedarludan blrl teUtla içeri 
ıirmif, Valide lultanm lndapna eii
lerek: 

- Aman ıtlanna Sahibi dnlet 
efendimls, llnklr Kaclmm -.ında 
yine bir hat 1111 oı.utJar. Re ferma 
buyrulur. 

Dedi. Velide Bultaa ubrec!emedl. 
Hatta, mlbuek bir mluflrin lıua
runda bile oldufmuı •atarak: 

- Dilerim bari ha4aclaa o 1tte mi
sali Ermeni Wfirinl 1ll a&raJ& kim 
cetirdl tae. ,arm nan w,.....e bed
nam olaun. O fil ta.eli lıahpe. evlA
dımı harap etti. Vann, kollanna p. 
rin. Yanucutumu buraya cedria. 

Emrini verdi. 
BlrJms buinedarJa KısJar wAtüi: 

derbü bu emrin infuma titaJ» etti. O 
wmn Xllaq Sultan atam pJmm 
ucu ile Brterek bapm Cinci Hocadan 
tarafa~: 

- lledet .w. aultamml .. B.ıa
cbma ıu •YIU' ulath kandan bir '°" 
Plduk hn 1nayunm. Gaymm llte
mem. 

Dedi. 
Cinci Hoca, b8ttln seklum fop1a· 

mat~ muhiti, mubkln cereyalanm 
tetkik •• lllldlaktme itmekte w ... 
dlbDdlııede: .. ...... 

MUHABiR MEKTUPLARI 

Antep Fıstığı HerYll 1 Milyon 
Lira Gelir Getiriyor 

Yılbaşından itibaren Gümüş Para 
Derdi de Ortadan Kalkıyor 

:Antep, (Or:el aytanmız bildiri
yor) - Antep; dokumacılık, kilimci
lik ve bakırcılık &ibi çeıitli eanatlcri, 
fıstık, deli tütün ve üzüm gibi muh
telif ve deferli Urilnlerile tecimel yön 
den iyi duruma malik büyük bir ili
mUdir... Yalım fıatık yurda her yıl 
bir milyon liraya yakın servet getirir. 
Mmtakanın topraklan çok münbittir. 
Su ekaer yerlerde boldur. Kaferdiz na 
hlyeainde ıtızel pirinç yetifir. Pirinç 
eken aaha olduk~ ıenif tir ve elde e... 
dilen mahsulün yüzde doksanı Ana • 
doluya ihraç edilir. Buğday, arpa, ve 
difer toprak Urünleri yılma göre pek 
bereketli olur. Bu çeıit mahsulittan 
çoiu. üriinU u yerlere gönderilir. Fa 
kat, Antepte futa olarak yetiten fıs
tık ve hUanU keyif tUtünU önemli bir 

valık havalisinden sağlamıttı. Mahsul 
bilbaua Nezip kasabasında fuladır. 
N ezip, bu yıl zeytinden iki )'ila bin 
liradan art k bir para temin edecek
klfi geldikten batka Anadolun.un muh 
tir. Diğer toprak mahsulleri ihtiyaca 
telif yerlerine sevkedilmektedir. An
cak; heyetler hiuedilir derecede yük 
ıelmemittir. Ziraat Banbsmm bu ha 
validen de bufday alınası beklenir, 

Gümüt para derdi 
Eski gümil§ mecidiye ve eczumm 

bu bavalide elin tedavülde bulunma
ıı: ekonomik birçok zararlara sebebi
yet vermektedir. Çünkü, bu parayı 
ait piyaa çok defitici ve her defit· 
tikçe büyUk zarar vericidir. Bir bank 
not bu 17 kırk cUmüt kurqa ıeç -

Gmantepte Arcuanın metlıali 
mevki itca1 eder ve bunlardan yal
nu biri. diğer yerlerin bütün mabau
lAtma bedeldir. 

Deli tUtiln: Yalnu tehrimis ban
liainde yetittirilen ve HalWlk.~ a • 
diyle anılan bu kıymetli 'brüft, won 
yıllara kadar pek balmnaız halde iclL 
Birkaç tecimerin elinde kalan piya
sa üretmeni hiç korumJz, çiftçi, ne 
Undtler beslediii bu mahsulün de pa
ra etmemesinden milfkül vuiyette 
ye daima .ıararb kalırdı. 

Parti menauplan ilbayb1ı:la temasa 
ıelerek •e lt Bankaamm takdire çok 
pyan yardımlarım da saglamq ola • 
rak bu iti bir koopeıatife ı.,.&Jamaiı 
muvahk clrdller .. An~ ki, mo
peratif, bele bu it için pek lüzumlu 
bir tctekkUlmÜf. Netekiın, kooperati 
fin teeuüaünden ödce pek diifkün o
lan fiyatlar bu uyede birdenbire yük 
aelmeğe ve dobJyıaile köylünün ve Ü· 
ribıcüniln yüzU cUJmeğe batladı. K~ 
operatif yalıu.z fiyattan yükseltmek· 
le kalmadı, Ayni zamanda mevcut 
mal için hararetli müıterilcr buldu. 
Bugün, kooperatifin faydam o kerte 
anlaplmqtır ki, ilk sıralarda bu te • 
ıek1dl1Un aleyhinde olanlar bile aon· 
radan birer birer kümeye katıldılar. 

Deli tUtUnUn yeglne müşterili Mı
lll'dır.Mıaır kCSylüteri bunu bir nevi 
mUkeyyif yerine kullanırlar. Ağza ~
larak ıe.k duyarlar. Geçen yıl temın 
ettiii ıeılr altı yüz bin liradır. 

Udim: Mmta-kamızda yetifen '1 • 
.zUm, b6yWc bir ,ahret kuanDDftır. 
Nefaaetl lzmir UzUmlerlnden hiç te 
ıeri kalınas. Hele Hunuat tabir edi· 
len bir nevi üzilm vardır ki, tanele· 
rinde çekirdek bulunmaz ve çok tat· 
bdır. Bu izümden yapılan Antep pek 
ıneli, yalım Anadoluda değil, Suriye 
de dahi maruftur. Katı ve nefistir. 
Çok mikdarda ahcı bulur. 

lnhiaarlar idaresi: hem hudut mm 
takaamda kaçakçılığı azaltacak bir 
tedbir, ve hem de istüadc edilebilen 
üsUmlerimisi korumak maksadile bu
rada btt,Okçe bir içki fabribaı açımı 
tı. Fabrlbnm acm ~· kadar olan 
faaliyetinde\ bUyUk faydalar giirül • 
dil. Harpta ICIDra ölmilf olan bağcı
bk yeniden dlrilmeie ve birçok va· 
tandaflar ba uy.ede ıeçimlerinl te -
min etmeie bqladılar. Fabrilwım 
imal ettill rakı. o derece nefiatir ki. 
ucua da veriYill cihetle evvelen ra
kı kaçaq•biı klmllen durmqtur. Ve 
battl, Suri,.e topraklarına ralalanmı 
sın bçınlcbiı ve orada da büyük bir 
raibet 1Brmelrte oldap muhakkak • 
tir. 

Ancü. fabrika. IOD iJd yıldanberi 
tırümll Merdinden ve somayı bmir • 
den tedarik etmek p"bi blr acaip tol 
tatmuttur· Bu. cidden ıari:> yol iae 
baicıbtnmza büyük zararlar vermek 
te ve U.zUm piyaeumı darbelem• bu· 
lunmaktadır. Halk, fabrikaya gilvene 
rek baiethiı ihya etmit n fula malı 
sul alabilir duruma ıelmifken. mtlt· 
terinin blSylf: birdenbire ve aebepais 
o1ank ortadan çelrilmeai yldlnden 
btlyilk mopmlta ufraımftır. 

Yavq ,avq uyanmala batJıyan 
balabtnms lserinde pek menfi te
•irler brrabn bu vad)'etin 6nUne ıe 
çllmninl ehemmiyetle dlleris. 

Zeytin: Bu da pelr kıymetli ve pa 
ra ptlrid bir flrilndtlr. ProfeaBr M. 
Vayoberr nytlnlerlmi.z hakkında da 
incelemelerde balmunuftar. Bu ydm 
ma1mdtl P berüetHdir. ~ es 
~ Irmak ı~ d&etle on alb • • 
itaüaae seytln,af1armı hmir ve Ay 

mekte iken diğer ay birden ve mese
li otu. bqe diifmektedir ld. dofurdu 
ğu zarar, 3 banknot bqına bet cümüt 
kuruttur. Banknot lmk kurup iken 
veresi yapm11 bir tacir bunu tahai -
lit nmanmdald piyasa mucibince 
banknot otuz betten almak mecburi· 
yetinde kaldıima ıöre ufNdığı nra 
nn önemini deferlemek güç değildir. 

Ancak, mevcut kanun mucibince 
Finans Bakanbiı bu parayı 936 yılı 
tubatında piyasadan kaldırmak ve 
kaldmmyanlar baklanda apr cezalar 
tatbik etmek kararım verdiği cihet· 
le .zarar, nihayet bulmak üzeredir. Şim 
di halk ubıraı&lık içinde 4» &iinll bslrı
Uyor. 

Pazar yerleri 
:Ara1a tabir edilen oldukÇ9t ıenit 

bir pazar yeri mevcuttur. Halk, bu 
yerden hiaaedllir niabette faydalan • 
makta ve lhtiyaçlannı Ç&flldan daha 
ucun uilamaktadır. Hemen her ctln 
bir pazar kurulmuı aanımu veren A
raaada civar köyllller tarafm.dan getl 
rilmit tawk, yıf, yumurta, peynir, 
kuru sebze ve meyve, diler her nevi 
yiyecek mevad, taze ve UC\1% olarak 
satılır, Bura ile çarp aramda öneD
li farklar vardır. Meseli. bakkalda on 
kurup verilen bir metaı, Aruada se
kiz kurup sallamak kabildir.Ancak; 
bu Ara... nOfuau altmıf bini bulan 
bir bUyUk tehir ihtiyacını k&t'Jllaya
calr durumda delildir. Buruwn düz 
cilnlCftirilip modem bir tekle sokul
..... çok iıtenlr. Esasen o takdirde 
yalnu halk ve köylü istifade etmek
le kalmaı, uray (belediye) de kendi· 
aine iyi bir ıelir membaı bulmut o
lur. 

Arasaya pek yakın mevkide bir o
dun, kömUr pazan vardır. Oclun ve 
köıpilr, kiiylUler tarafından ıetirile -
rek yalnu bu yerde utılır. Aruıra 
ve bilbaua alqam U.erJerl den mt
lannda sokak ve mahallelerde de ıe.z 
dirildiği ..ıddir. Odan ve kCSm&r yaz 
dan bafbyarak bu aylara kadar ucun 
•eriline de 90fttqrinden itibaren fi
yatlar derhal yilbellr. 

Aynca bir hayvan ve bir de but
day puan vardır. Uray tarafından 
direkçi ve bıçkıcı cana& için 28 dUk
kinlık ayn bir puar 'eri de yapıbrut 
tır. Muhtelif amıf ıu'belerl için o isim 
le anılan birçok panr yer1eri de var
u da buraları çok eskidir. 

Antepte, muntuanı •e aul bir ıe 
nel puaryeri lrurulınumı iatemek, 
çok yerfltde bir istektir. 

aENTUR TAMiR EDIUCEIC 
Şarbaybk, çoktanberi tamir yüzü 

cörmlyeıa Inanbul 9U bentlerini ta• 
mir ettirmek iatl1or. Bu it için evvel 
ce yapılan bir acmdaj O.erinde incele
meler yapdma'ktadır. Belediye, bent· 
lerin tamiri için bOyUk bir ....ıa 
ihtiyaç oldupnu te.bit etmlftir. Ona 
müzdeki yıl bltçe9bıde. ba it için bir 
tahsiaat a,nlmamna pbpllcütır. 

1 KENDIKENDiMiZE ÇATIYORUZ_ 

Nüfus kagıdı nasıl değişir 
Tüze koridorlarında, bir deli

kanlı l;>ana şöyle dert yandı: 
- Annemin nüfus kağıdını 

değiştinnek için Taksim nüfus 
memurluğuna gitmiştim. Birkaç 
gün gidip geldikten sonra, tek • 
mil haberi verir" gibi "muamele
si tamam!,, dediler. Sevindim, 
fakat, yeni nüfuı kiğıdını elime 
verdikleri zaman, bu sevincim • 
den bende eser kalmadı. Çünkü, 
nüfus kağıdında annem bekar 
olarak yazılnu,tı. Bu yanlışlığı 
düzeltmek için eski nüfus kağı
dını aradılar. Bulamadılar. Ve 
bulamayınca; bana: 

- Ne yapalım, dediler, anne
nin evli olduğunu bize isbat e • 
deceksin! 

ister istemez "peki!,, deme -
ğe mecbur oldum. 

Altıncı hukuk mahkemesin • 
den, bir bildiriğ (ilim) çıkarta
rak anamın kocalı bir kadın ol -
duğunu iıbat ettim. Nüfus me • 
murluğunda bu sefer, 45 kuruş 
_. ..................... ......... 
SAGLIK 
ÖGÜTLERI 

Mide bozukluiundan yiirek 
ağnıı 

Gerçekten yürek haatalarmm da 
birçok defa mideleri bozulur, huım
lan kantır. Fakat onların araamda 
kalplerinden Jikiyet edenler pek az. 
dır. Yürek çarpmtılanndan, yiireğin 
üzerinde ağrılardan, yüreklerinin vur 
mumda intizamaızlıktan §İkAyet eden 
lerin birçoiu hakikatte midesi bozuk 
olanlardır. 

Mideyi idare eden sinir (pnöm~ 
ıaatrik) ayni nmanda yüreğin de si
niri olduğundan, mide ile yürekten 
biri bozulsa onun rabataı.zhğı ateldne 
de teair eder. Midesi bozuk olan bir 
gün herhanıi bir ıebeple yemeklerin
de ihtiyatsızlık ederek fazla kaçırsa, 
yahut kendisine uycun olmıyan ye
mekler yese, dahe yemek bitmeden 
yUreğine çarpıntı, ıöğıilne 11kıntı ge· 
lir, alnına soğuk soğuk ter basar. Na
bız dakikada yüz yirmiye, yüz altmı• 
p bile çıkabilir. 

Mideleri bozuk olanlardan birçoğu 
bu çarpmttyı iyi bilirler ve ona alrş
autJa:rdır. Fakat onun üzerine bir de 
n8bet nebet. ytirelin prpaıeena ._ 
tizaımulık gelir, kalp ugultular için
de arada urada durur &ibi oluna o 
vakit, midesi bozuk olan telip dil
ıer, kcndiıini yüreğinden hasta sanır. 

Hele o nöbet içinde fazla olarak yü
relin Unrine ağn da celine inun 
hemen anjin dö puatrin haatahğını 
hatırlar. Bu hastalığm alimetlerini 
bilenler, korkudan, ağrıları kendi zi. 
hinlerine, sol kollarının üzerine doğ
ru yürütürler de .. 

Böyle mide bozulduğundan yalan· 
cı kalp haatalıfını ıençlerde ayırt et· 
mek oldukça kolaıydır. Onlarda mi
de bozukluğu saten en öndedir. YU· 
rek rabataızlığmdan önce ba'Jaımttır. 
Sonra da yürn rahataubğı birkaç 
aaat, birkaç IÜft, birkaç hafta süne 
de birdenbire kaybolur. Halbuki ger
çekten bip hastalığında yürek rahat
aııbpın böyle birdenbire ceçmesi 
pek az görülür. 

Elli yapndan sonra böyle yalancı 
kalp bastalıiını gerçeğinden ayırt et
mek daha pçlcıir, çünkü o vakit da
marlann aertlqmesi, tanafyonun art
ması da ite kanpbilir. O 'Vakit iti ke
sin olarak ayırt edecek tey tansiyonu 
ölçmektir. Midesi bomk olanlarda 
tansiyon çok defa dütUk olur. 

Mide bdkukluğundan gelen yalancı 
kalp haatalığınm ıeçmeai. tabiidir ki, 
midenin düzeltilmesine bağlıdır. Mide 
bozuklutu da pek çok tUrlU olduğun-

pul parası istediler. Artık daya• 
namadım: 

- Eski nüfus kiğıdmu ka1 • 
beden ben değilim, sizsiniz. B1I' 
nun zarannı niçin bana yükleti
yonunuz? Dedim. 

Bay memur kızdı. Yeniddl 
doldurdugu annemin nüfus ki " 
ğıdmı gözümün önünde parçata
dıktan sonra, hakkımda, oradr 
ki kitipleri şahit göstererek bit 
de zabıt kağıdı karaladı: Sözdl 
ben, cumuriyet kanunlarına kd 
'ı gelmişim. Memura vazife ba 11 

şmda hakarette bulunmutUJllt 
Daha bilmem neler yapmışun
Nüfus kağıdını alamadıktan bat 
ka, üstelik mahkemelere düş " 
tük. akaı; cumuriyet egemd 
teri, işi, ç~buk inceliyerek işle • 
mediğim bu suçtan dolayı hak •t 
kunda beraat karan verdiler.,, 

Bu delikanlmm sözlerine beli 
fazla bir şey eklemek istemiyo " 
rum. 

Salahaddin GONGöll 

HASAN 
KUWET 

ŞURUBU 
ZAAFI UMUMf, KANSIZ· 
LIK ve KEMiK butabklan· 

... tifal tellirleri çoktar. Çocak• 
, Gea~. Geaç kulu ...... 

ti1arlar her 11tta ı.tima1 e• 
bUlrt.. 

HASAN ECZA deposu 

HASAN 
ÔKSOROK 
PASTiLLERI 

Ôlrdrak, nesle, lwollflt. Bofal 
" ,aıo. hutahldarile ... la· 
..ı..ıua pfal telirleri eoktm'· 
30 k111'11ftur. 

HASAN ECZA deposu 

dan hepline iyi ıelecek tedbirleri bit 
araya toplamak imklm olamu. J(ldr 
si bozuk olaıılann herblri ayn a.'f" 
tetkik edilmeli ve berbirine u,.
olacak tedavi uaulU bulnntn11hdır. 

LoU....8 

BUOON Y 1 L D 1 Z Sinemasında 
A,lanluberi laatnt ye heyecaala bltla lıtaa1tar- Wdeclfi 

blyllr n birinci ltisioa 

~~~RE 1 Gala gün ve gecesi başladı 

-·aın:~~... ROBERTA 
Karyoka11 HaDc.._ wiatldrlarm Mlaa 
.. filmi 

ve 
IREltl! 

ouunE Ayrıca : 
ltaı,.•-·Ha-be•,• .. •,.•..,•troKS JURNAL) "MOO. MA.VS P,.,..... •• 

BAHŞlş YOK • Battan •Pli ,_... 40 Karat 

FRANSIZ TiYATROSUNDA Bu akt•m 20,30 da 
SGrena Opereti • EMiR SEViYOR 

Ylklnda ·Kad E..1. .. Lm·ı~•ıaalarMaUmtYwtNıeMM.et 
• lft mı nwa Mlsıln Sent-Seyf.cldtw A•fkeıihWlr 

Senenin en gllzel Dimi 
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Buenes·Alreste bir 
... !yan gazeteci 
'l'evklf ecllldl 
Buena.-Air~ 20. Ü. - ltalya 
~in dfrektarO. gueteci FeJ.. 
~!~na dün tevkü edilerek. polla 
::-saorııpııe ~· hli
~ tanzim edilen ldhaımwne· 
.S.. Tılltena'nm guetedllk faliyetl· 
"ha UJQlun ıeref n ba,..ıJıiım 
~d etmekte olduğu yazılıdır. Yer 
"I ~ sorgu hakiminin göıtermif 
Ol4iu eab~ı mucibeyi bilhassa kay· 
~~ vt Teıtena'nm pzetıeaiııde 
~:-iı liaaDm ttalyan·Arjantin 
c-asu miinaaebetleriai tebJikeye 
~ mahiyette olduiunu yas-
~. 

Paıil. 20 (A.A.) - FraıJSIZ sendika odalarmın vermiş olduık
lan bir tölende sö~ ~leyren Mareşal Franchet d'Esperet, har
~ ulualardan biri veya. öteki hakkında 'tarafgirlik etmediği-

•ni '<>yl~le ~eraber İtazyan ordusunun geniş ölçüde süel ha
reketi~ n.etıcıeai_ndt;, ~ sonunda galip geleceğine inandığım ifa
de etmıŞtır. Daglık bölgeler ve malarya kaynağı olan bataıklıık. 
vadilerde kazandığı büyük tecrübe ile, Makedonya Balkanlan
D1!1 a,ıJmaz dağlarmda ve Vanların gayri sıhhi ovsında haııbet
mış olan Mareşal, Haıbeşistandaıki savaş ıartlannm güzel bir 
tabl.os~u yapmıştır. Bu münasebetle 1896 ltalyanlarm Adua 
h~etinden bahsederek bunun 5 - 10 dan biri silindiğini söyle 
mıştır •. Mareşalin dediğine göre Habeşiatanm siıa!hlan, ademi 
merkezıyet ~ ile idare edilen ve bugünkü günde savaş mey 
~ hikun olan ot.omatik silihlarm nasıl kullanılacağını 
bilmeyen bu İmparatorlUkta henüz iptidai bir haldedir. 

. Habq askerlerinin aücl tedbirleri de pek inkişaf etmi§ değil
dir. Ancak Mareşalin dediğine göre en ufak arizalarma vann
c:aY• kadar tamdt1an kendi ülkelerinde Habeşler en modem 
bir ordu için dahi tdılibli olabilirler. 

--------------------------~--AUas denizinde 
Şiddetli flrbnalar 
Loncır._ıo. AA. - Ada :.teninle, 

ilanı denidnde 'ft Jtmey dien.i.zindeo
ki bütün kıJılarda çok ..ı.ı bir fır
tına hiikiim ıdlriiyor. 

Dün akpm, fırtına yldnden üç 
1dıinin aldiljil, b~ k!maelerin 
de yaralandığı lül~du. ta
linde adam1m 900 kilomıetre açık
larmda fırtınaya tutulan Verdulia n 
puru teJsWe imdad clilemif ve tayfa 
npuru terketmeğe mecbur' blmqtır. 

Babe adlı PinlandiJla vapuru 
Kmnbttland yakinlerinde kayalara 
çarpmlf ilcdc, çindckiler tkurtanlımg 
tır. 

lngar adlı Norveç vapaını Meraey 
bnalmda tehlikeli bir Y&dyettedir. 

Hayland vapuru Kormer açıkla
nnda uakurunu bybctQllt ve gemi
yi yedemek mecburiyeti hurl olmut
tur. 

Birçok yerlerde ııçak •emaleri ya· 
pılamamaktadır. !ngiltıere'nin Ku
zeyinde '" İakoçyada telefon mu• 
haberatr keailmittir. 

Oceanya vapurunda 
8 kiti öldO 

Roma, 20. A.A. - Loit Triyestf
no vapCar Sosyetesinin genel direk
törliiğil. dün, lakenderiye limanında 
bulunduğu arada tutu§8n Ausonia 
vapurunun yanması hakkmda ver
mit olduğu bir teqliğde, gemi mii
Tettebatınm yangını söndürmek hu
ıuıunda İngiliz harp gemı1eri, liman 
memurları ve etfaiye heyetleriyle bir 
likte arkadqlık duygulannı fedakir
b~ ~rtebe•!ne ka~': çıkardığını 
bildinnektedır. Altı lrigı yeğitcesine 
ölmilf yedi kiıi de yaralanmıştır. 

Yunanistanda yeni 
bir parti mi ? · 

Atina, 20 (Osel) - Baa gazeteler 
Bafbakan Kondilis ile muavini Teo

dokiain kabineye mibahir olan aay • 
lavlardan "Ulusal birlik" adında bit 
parti kurmakta olduklarnu ya:&mlflar 
iae de böyle bir partinin kurulmaama 
henüz nkit gelmemi§ olduğunu aıa. 
kadarlar beyan etmektedirler. 

Ras Gugsa Halkı italyaya 
iltihaka teşvik ediyor 

İtalyanlar Siyasal Görüşmelerin 
neticesini bekliyorlar 

P.n..soirua Roma qtorı 6ilclin". 
70r: 

Eritre umumi brargihmda bulu
nan ItaıJQ gazeteleri aytarlarmm 
~erdikleri habere care Ru Gugu 
ile ~ tellim oWı Habef aaker• 
lerinin miktarı 1.500 kadardır. 
Gucaa'nm Guetta del Popolo'nun 

•}'tanna verdifi habere care atker
lerinden daha 1.500 kifl lilMılarDe 
beraber yalanda ltalyuıtar tarafına 
ceçeeelderdir. 

Gupa ile beraber ceJen askerler
den bir kıımı modern tüfekler ve ye
di mltralyösle mlcebbes bulunuyor
ludı. Gupa ltıa11an ordU9UIUUi kuv
veti n llWllarmm mtlltemmeliyetf 
hakkındaki ı.:~~l ifade etn'liftlr. 
Kcndiai öted ltalyanlar hak· 
Jwıdaaoatluk blaleri belledilüıden 
imparator ~dillinden nefret etmek
te old!w unu ve ltalyaya kasma .... 
dan ko kuldupdan ötedenberi ııe
aret tında bulunduruldutmuı lily
Jemiftir. Xenditinf en ıiyade nezaret 
altında buJundqranlardan biri de Ru 
Seyum ldi. Raa Seyum Gupa'am a .. 
terlerinin a~ mini ol
mak için 30 bin kiti ile Malralle Oae-
rbıe y8rimefe karar •mnifti. lfto 
ba sebeple Gugu daha evvel davra
narak kendişine aadık olan alkerlede 
beraber ıehri tmetmiftlr. Gupa ev· 
veli Adigrat'a hareket etmif vo ora
ya Z1 .. u. 110 kilometre yol :yUril· 
mek auretil.~ varüilUU,tir. 

Bu Mimler kalyan ileri brakoJ. 
Jarma mllracat etdlderi aaman at
anın bqmda Italym bayraiı bulUJIU• 
yordu. Gupa burada Jtalyanlara 
hizmet etmek istedlflni ~· 

Umumi JııuaraAa plen raporlara 
nuaran memlebtlerinl bundu elli 
sene ene! HabefUlor tarafından sapt 
ve zulme uf~ Tipe ıbılfld, İtal
ya lehine olmak ... ıyaklanm•jl 
tM&rlamJflarcbr· lhmlar Habef Sal· 
münden ve aefa1et ~ aaret ballnde 
bulunduklanndan fllll>'et itmektedir
ler, Anlqıldılma gire baıı1ar !tal· 
yanlan bir kurtancı olarak brpla• 
mü için ilerlomeeinl beklemektedir· 
ıer .. 

Italya ile bu isyandan fimdklea 
iatifade etmek iıtediflndea bunım &i· 
,...ı .,. ttiel bir hareketle buırlaa· 
...... a~· 

Oqaa'mn l~ tarafma Pi-

meai üserine, Habefistanın mubtelü 
yerlerine memurlar gönderilmittir. 
Bunlar ileri Jıf.~eri ve hiktimet er
klnmı Jtaly iltihaka davet eden 
birtakım beyannameler daiıtacaklar. 
dır. 

Iıte bu manevraların neticesitıf 
beklemek için sUel hareketler durdu
rulmuttur. Eritre cephesinde bir 
müddet için mUhim hiçbir hareket 
beklenilnıemektedir. Müalle yolu ta. 
mamen açık olmakla beraber Itat
yaalar hatlarını takviye ile meuuı 
o1acaklardır. 

Diler taraftan 6tecle beride söyle
nen aöslere ıöre bu teV&kkuf devre. 
ıi eanumda ayni samanda bant mf!. 
zakerelerine &fripek için semini 
yoklama kab!Hnden ıUH tetcbbtiller• 
de bulunulacaktır. Şurası mulfllr. 
kaktır ki, dabi1l finuiaal durumun 
vahameti Ye aecrt tedbirlerin abJuka
yi vanmu tehdidi tarpında Tigre
nln ltalyan tarafına ıeçmeetndeıı 
aonra elde edecekleri mBaait vuiret• 
te mUnkereye girifmek Jtalya için 
daha iyidir. 

tıte bu aebeple harbin eon ve katı 
ufhaama ıiritaıuden evvel, yeniden 
konuımalara bqlanmak üzere Parie
te ve Londrada yeni bir teıebbila ya
~~tı Umit edilmektedir. General 
--. Garibeldi'niıı Londra acyahatl, 
bu noktadan slyuat bir ehemmiyeti 
haiadir. Sayla• ve Mu11olinl'nin mu· 
temedi ve büyilk Garibaldi'nin ahfa· 
dmdan olan General Gaıibaldi, mem
leketin tarlıl için mutldll olan bu aa
manlarda, lnciltere HutGmed ve ef· 
kan umumtyea1 berinde faydalı ha· 
reketlerıde bulunmak için llıımıelen 
valdlan babdir. 

Son ıeJeıı Jaaber1ere cBre Italyanm 
upıt talepleri Ttgre, Harrar ve 0-
cadeıı'la ut vill-tini elde etmektea 
ibarettir. ~ -

Mekalkada 38 
Papaz tevkif ecllldl 

1!f ~biko, 20-A.A. - Guadalajara 
polısı, Jaliako bölreainde ~ 
çıkarmaia çahpnaktan auçhı 136 pa· 
Pal tevkif etmiftlr. Polis ayni A• 
muada bh1ok .ntb, c~ ve n
rü ele ıeçirmipir. 

Macar 
Kabinesinde 
ihtilaf mı? 
Budapeıtc, 20 (Ozel) - Dış işlet 

Baıkanr de Kanya'nın istifa edecegine 
dair olan §8yialar gittikçe kuvvet bul 
maktadır. Bu §8yialar Ccnevrede U -
lualar Sosyetesinin ilk toplantılan 
baglar baglamaz çıkmıştı. MalQm ol· 
dugu üzere Macaristan burada mil • 
Jetlerin ekseriyetine igtirak etmemi§· 
ti. Bugün elde edilen malt1mata göre 
de Kanya dıt ıiyaaa hakkmda Batba· 
kan Goemboea ile anlaşamamaktadır. 
Bu anlapmamazlık Italya hakkında 
tatbik edilecek zecrt tedbirlerin kabu 
lü esnasında bir kat daha artnugtır. 
Macu bükiimeti, bu hususta alacağı 
karar bakkmda mütereddit bir durum 
da idi. De Kanya Avusturya gibi ha
reket etmek karannda idi. Batbakan, 
hükfimet naibi Hoty'ye ve De Kanya 
ya danıtmadan Cenevredeki Macar 
murahhas heyetine doğrudan doğru
ya talimat vcrmiıtir. Eğer De Kan· 
yanın iatüaaı tahakkuk edecek otuna 
yerine General Tanczoa yahut Iç Ba 
kanı bulunan Kozma getirilecektir. 

Arnavutlu§ un 
Dış slya9ası 

Tiran, 20 (0.zel) - Arnavutluk 
parlimentosu yeniden toplantılarına 
ba§ladı. Celae açılır açılmu Batbabn 
Paiıvili Evangeli yanında DIJ Bakam 
Cafer Vila bulunduÇu halde Kral .ZO. 
gonun söylevini okumuıtur. Bu söy
levde ltalyanın komşu ve diğer dev
letlerle münaaebatmm doetane oldu
ğu ve bilhşaea büyük müttefik ltalya 
~ olan münaaebatın pek umimi ol· 
duğu ve Arnavutluk hükümetinin it
tifak muahedesine dayanarak, iki mem 
lclcet münuebatına daha müaait blr 
cereyan vermek için çalqtığı beyan 
edilmektedir. Amavutluk Uluslar aoa 
~teainin daima sadık bir üyeai ola
rak kalacaktır. Fakat Arnavutluk hil
kt1meti ile Italya arasında mevcut mü 
nuebetleri nuan dikkate alarak U
lu•lar Sosyetesi asamblesinde ltalya 
aleyhine abnacak tedbirlere iştirak 
etmemittir. Söyl"de iç siyuadatı bah 
ıedilirken dünya buhranmm devam 
etmetine ratmen. hilkümetçe alman 
tedbirler aayeainde ekonomile ve fi • 
nanaal durumlarda günden güne hiı 
sedillr derecede bir iyilik görülmek· 
te olduğu beyan edilmektedir. 

Cjekoslovak!Ja 
Sllllllanıyor 

Pral, 20 (Ozel) - Uluu.1 müda
faa bakanı Machnik hllinmetin ıüel 
projeai haldnnda, parltmentonun ıfl· 
el itler komlıyonunda ıu izahatı ver
JDİ§tir: 

- Bugilııkil aranıtueal durum o 
kadar ciddidir ki yakııida kanun ha
line . ıeti!ilecek olan birçok müdafaa 
tedbırlen almak mecburiyetinde kal· 
dık.,. 

Bakan, hiikfunetin endüstri sefer -
berliği ve mekteplerde mecburi ıUel 
~rlıklar hakkında birer kanun pro 
Jeli yapıldıfmı söylemiştir. Bundan 
batka muvazzaf •übayların mikdan 
arttırılacaktır. Ayni zamanda daha ba 
zı projelerin, bu meyanda allvari a -
laylann mlkdarmm arttmımaaı, tay
yare malzemesinin ıslahı ve piyade 
~'alarmın tayyarelere karp tertibat 
ile teçhiz edilmm ve ordunun alel6-
mum makineleftirilmm hakkmda ba 
n 'Projeler tetkik edilmektedir. Ba • 
bti bundan sonra, daimi iatibWmlar 
meselesi hakkında tetkikatın bitiril· 
dliini,Sovyet Ruıya ile Çekollovakya 
araamdaki ıUel mUnaaebetlerden babı 
ederken, son yapılan Sovyet manev
ralannda g8rUlen ıeylerden aıılafddı 
ima g6re Sovyet orduaunulı dGııya
run !11 mükemmel orduları meyanın
da bır yer tuttujwuı .CSylemiftir. 

Almanıa harp 
Akademisi a~lldı 
ıcr:erlin, 20 (Ozel) - Berlinde 

PP aokatm<ta bulunan H~ Aka 
demiainın açıhı tarenl, ılld teaalıUr
lere •eaile olmuftur, Törene ba§kan-
lık eden Hitlerin yanında SU Baka· 
nı General Von Blomberı ve General 
~ring bulunuyordu. Harp Akademi 
ıı kumandanı General Llebmaıın, Ge 
net kurmay Baılwu General Peck, 
sonra SU Bakanı Gener.J Bkımbeıy 
taralmclan .aylevler •eri1rnittfr· Bu 
IÖylevlerde, Abnanyaya ıiJAhJanmü 
~beatiainl vermft olan 16 Mart 935 
a&ılln anılaq '" ordunun yeniden 
canlbmaau kendlalne borçlu bulun 
dutu Bitlere daima tadık kalacap 
beyan edllmiıtir. 

Yunan 
P•rllmentoau-

Attna. 20 (Ozel) - Konclillain 
gQya parllmcntonwı onu kıral tara
fından tayin edilecek 60 •ylavdan i· 
baret bulunmmnı fltemekte olduğu 
haklrmda pbnJaa yaymtıyı Bqba -
katı ketin olarak ,.ıaaJamııtırıı 

Grra·nd 0 DQ 
ALEJLSA N D·lr ı r.a 

~"r~~ ..... ~~ 

No. ıo ... 'Çeviren: M. Rasim OZGEN. 

Çar Tam Su /(atılmamış Bir 
Şarklı Ve Gene 

Katışıksız Bir Bizanslıdır 

Rm • Japoa la•M ..,.,,.,,,,,. ilati Wdlarln S~ p..JerilmJcrl 
itiraf etmek lizundır ki Fransadan - Niki, onu İlma eder miaiJı?. 

iki buçuk mllJ!Rr frank gibi pek mil· - Belki· Onu bana bırakuuz. Onu 
hiın bir istikraz yaptı; fakat ihtiW fa hariciye numma côatermek icabı • 
allyeti de, onun idaresi zamanında. a· der. 
kıl almıyacak bir derecede arttı; hat- Kayser: 
ta rejimi tehdit edecek bir hal aldı. Bak Niki .. 

8 Temuz 1906 da Stolipin Bqvekil Diye bafladı. Çar bapnı eıdi· Am-
oldu. Bu yirminci aatt Ruayumm kı· ca zade Villinin natıkası, bütün dün· 
zıt tehlikenin bilyilk tehirlerde Jmı. yaca müuit bir hilkUmle brfılanml 
lıp kaldığı r:amanlardakinden daha muma rağmen, mefhur idi. İkinci 
batka usullerle idare edilmesi lüau - Nikola mevzuu değittirmlye botuna 
munu anlayan mühim ve bakild .zeki· ufraıtı. Potldam'm ıenç hatibi öyle 
b bir adam idi. lmparatorlufun nl - enfeı bir hitabe irat etti ki, muhatabı 
zam ve sUkilnunu tesis etti ve una- ild pktaıı birini tercih etmek çareaız· 
yiin bıkipfma genif bir cereyan ver- lifl lçlnde kaldı: Ya fikrini açık!iıl 
di. Stolipin, Jmparatonm cenubu gar aöyllyec:ek yahut kiiıdı im.za edece'i. 
bi seyahatinde, ziy&Nt fCfeflae veri- Bureda 6a nezaketi, babaamı talı:· 
len bir tiyatro mUaamereainde Kiyef. lide calip ıctdi. Ve bir kalem yaka• 
de 14 Ey HU 1911 de Bogrof namında tadı· 
,cnç bir avukat tarafından öldürüldil. Kayser, ıevinçle bağırdı: 

Tahkikat eanumda, Bogrof, ura • - Ne a1L Ne .ıa NUdt Yalnnr 
ym Pli poliı idaretJne d6il olcfula daha bir merulme Uatl~ Yal' ve ve 
halde merkezi Pari8te bulUDU tetbif- ni tarihin ea mUhlm muaheclesl ha· 
çiter teıldlatma da menaup olclujanu ldkat pJdlni alacak. lmqnı kim te • 
itiraf etti. Onun, tiyatroda, imparator yit edecek1 Gemide nuırlanndan 
ailesinin locaamm tam yuubqmdald biri nr ım1 
locada bulusunaaı~ "Çarın pbaiyctinl - lcap eden teJi yapmamu. ya -
muhafaza" vuifeaite ıanjeıilmlt ol- 'rm, hariciye namın Kont Lamadorf 
maundan Deri geliyordu. dan iıtfyeqifm. 

ikinci Nikola, bir defa ltaha eski - Püat kabinene gelirken bahri· 
lzalaq döndü ve Stollplnln yerine bir ye nuırm amiral Birilefe teaadiif 
mete pyan bir bürokratı et.Yet etti. ettifhnl nnnedlyorum. 

ll inci ye m Unctl AJeklalldrlarm. - Evet, o 1emidedir; fakat Kont 
Avuıturyaya brp BIJbn)ln himaye Umadorf'wa bmumı ~ ~ce 
etmek esaı prensipleri oldupa isti- müraccahtır· Kayaer, yenıden hatip
nıat edilerek 1914 de on bet milyon al Ule batladı ve amiral Birilef'de ka· 
lem köylU rahat yu'9'11armdao alındı. bineye ~iınldı. İkinci Nikola Çars-

..Tarihi an'anelerine aadık olan dn koye-&eıo•ya döner dönmu bu bir 
letimiz, Sllv kardqlerinbı talihine deobire meıdana ~dwı m~~deyf 
karıı seyirci kalamu.,. f !'11 etmek karannda olduıu açın ve 
1Ağuatos1914 de ÇenJl nqrcttiii ıilwun muhteviyatından nuırlan • 

beyannamenin bu ilk keUaıeleri. ide· nm haberleri olmatDU iıtemiyordu. 
ta evllthk gayreti ~ ö1cn Çar lmaralc: 
sadık bir oğlun ftliyetnameel ıibl bir - Amiral Blrllef 1 Dedi. bana ıti-
mlnada idL madııuz ftr mı? 

Nild Kaysere hi~ ediyor - Hapetmaapları bilirle.r kl, 
!kinci Nikolanm ctklJliii ift1rir edl ben tahta ve Ruayaya kup elimden 

ıemez. Avrupaıun on c:uibeli aclunt celeni yapmıya her ıaman buınıl2. 
olduı:m. ihtimal verenlerdenim. Tab' - Peklll 1 Bana bir kllrt imza 
an reybt olan devlet adamları bu ne- etmek lıter mlalnld P~t okuma • 
ak t iltifat alperi arkaamda iatih- manın tercih ediyorum, bu huausta 
A ~r:ndıtuu s8ıuıedlyorlardı. k~~e ıöre buı sebepler bunıa icab 

v· 1906 da rike1l heyeti reiallii ettiriyor. 
zı/~ taybettili saman fÖyle IÖJ Amiral Birilef aeliınladı ve Bjoerk 

"1u rd muahedeaini imzaladı· Tam maam· 
yo u: -L ö Çarmm bir prkJı 1U atılmam• da, Berlbıe hulUll bir m~tup 1 n• 

b" B' abda Tam ıkf uat. elimiz- derildi ve Prama ile evvelce alrdedıl
d~ :konuttuk. Beni kucakladı; mif olan muahede duru~ken Ruıya 
bana dünyanın en yilkaek muvaffakı. nm Almanya De bayle bir~ anlaımay• 

tini t erın1 etti. Meeamm ilatünde cirmuinin hnkln111 oldugu katı ol· 
~ :dmwnem1 bulmak iç\n pek dulu bir 1iunJa bildirildi: 
nvfnpi bir halde evime döndüm. İmparator Giyom, Rus ımpatato a 

imparator Qiyom'da, 1914 • 1915 nun hiyaneti hakkında A11alu f&hlt 
ele Rua ordulan Batkumandanı olu tuttu ve artık ona inanmamaya yeın·n 
Grandük Nikola da Vlt'in sözleri al· etti. Eler, seçen dokuz HDelik acr • 
tına imeı:Janar atabWrler. Her ikisi de lar olmasaydı, hiç tupheais, ilci .amca 
Çamı neaketbıi nihayete kadar iıtia- zade arumda yapılacak ~m ~ J 4 
mar etmeye yeltenmiflerdi ve her iki- te telcraf muhabereaile harbın önil 
il de neticede yalnız acı ve hOsran ile almabilirdL 
karplqtılar. Gt'an-Dilk Nikolaıun uU do dik· 

ikinci Nikola 11 Teamıus 1905 de, kate alınacak bir hldiaedir. Çır 
Alman imparatorunu. FcnJaııdfyada Lilclendorf .,. Kakcmenııt askeri 
Bjoerkde demirlıl!ft'li• oları h ut tı dehaları hUnde Anıca NikoJ•nm a
kutfl ---. ua ya matör WlstıeriDfıı ite yanyumyaca • 

P rı1dmııda ölle yemeline davet iını biWiil için. bidayette. onu Rus 
etmifti· A~ Vitıi bunu hem ordaJan bqlnunandanhjma tayin d 
ziyaret hem ticaret tokHne 10kmalr-. ınelıc latemitti· 1915 senesi sarfnıdı 
tedi ':e ~ebindo mufaual bir Rus • Al- Rus ordulannm rieati bqbmnd n 
man ittifak projeai aetircU. Çar, bu hiın hatalamun neticesi idi 'ft bu hal 
•ntıar kapanı yPilriıl!M daha bakar bqkwmndankkta delillkllli lca~t· 
bakmu Urkttl. tiriyordu; slDkt1 on bef mdyoa Ruı 

Kayaer hemel! tl>se batlıyuü: askerinin, .anılan, manevi lnanetini 
. -:- Benim fikrime kalırsa bu, gilsel yerine getirmek meseleli meydanda 

hır lftlr, Nild: bundan pek çok fayda- ldL tıdıici Nilcota. matrur amcuına 
lar ~olacaktır. Y~ı: menüeketimise tereli 1cınlmadan it batmdan çekı1m~ 
decU. dünyanın bildin geri Jra1aı kıs- si için mUllyim hal ıeldllerl ima ı:- t. 
mma... ti; fakat o bu hna1an ~ gör·• 

Çar n~etle ta9dllr etti: • dl ft Çarın nenketbıl bir defa dalı~ 
- Hakikat,pı pek gü.zel bir tuaY. keyfine uydunmn yeltendi. 

:rur, Arbaı \'ar 
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Hidiseıer 
MISIR VE HABEŞiSTAN Sovyet Rusya ve 

Zecri tedbirler\ Mısır Kralının yeğeni Prens 
Davut Habeşistana gitti 

"Kari Radek, ı~ve•tia" dan: 
Mussolinr yıldınm gibi birtakım 

tccavüzt hareketler sayesinde Habeş 
kuvvetlerini dağıtacağını ve halk ara
sında korku ve telaş uyandıracağını 
ve böylece dcrebeylerinin merkez bir 
devlet teşkiline muhalif olan emelle
rine &erbest bir cereyan vermeğe mu
vaffak olacağım ümit ediyor. Bu su
retle Adis • Ababa Hükumeti kolay
lıkla düşürülecek ve ltalya karşısı:l· 
da kolaylıkla idare edilebilecek bir 
derebeyi kütlesi bulacaktır. Ayni za
manda Mussolini Habeşistanda haki
miyetini temin edecek olan yollar ya
pacak, bu yollan diğer devletlerin 
Akdenizde ltalyan ileri karakollanna 
karşı kullanmalanna mani olacaktır. 

Gençlik Habeş Kardeş/erile 
Birlikte Harp Etmek istiyor 

Le Petit Parisien'clen: 
Akdeniz, bu son günlerde çok barış 

ıal ohnuştur. Ufukta hiç bir bulut, 
fırtınaya delalet edecek hiç bir emare 
görünmüyor-Bugün Mısır ile yeniden 
temas ettim. Sokaktaki satıcıların mil 
racatlanndan kurtularak, Mısırın nah 
ı:ını yokladım ve kalbini dinledim. 
isimlerini söyliyemiyeceğim kimseler 
bana dediler ki : 

- Bu işte bizim dahili kavgaları· 
mızm ehemmiyeti yoktur. Çünkü bıi 
tün Mısırlılann menfaati ve duygu· 
lan Uluslar Sosyetesine uygundur. 
Bizim menfaatimiz Nil ve onun mu
kadderatından ibarettir. Herodot de
miştir ki: "Mısır nilin bir hediyesi
dir,. hatta uzak bile olsa Nil kaynak 
lannın muhasara altına alınması ihti· 
mali ile karşılaşmak istemiyoruz. 

Duygularımız şundan ibarettir: Af 
tikanın son imparatorluğu bizim kom 
!umuz ve kardeşimizdir. Kendi ulus-
1;everliğimiz sayesinde onun ulusse • 
verliğini anlıyoruz. Onun crkinliğ~ne 
~aki olacak bir taarruz bizi rcnciae 
eöer. Bundan başka, bir buçuk milyon 
Mısırlı, Habeşlilerle ayni dindedir. 

- Habeş imparatoriçesinin Ö:lÜnde iki 
defa diz çöktüğü ve Kopt kilisesinin 
efi bulunan Patrik, Mısırda oturu • 

yor. Kiliselerimizde ve metropolitha 
ne kilisesinde imparatorun muzafferi 
yeti için dua ediliyor.,, 
\,. Mısır Kral~nın kuzeni Prens hma-

ltalya, Habeş siyasası dolayısile, 
Ingiltere ve Fransayı. yanlarında ken
disine münasip bir yer vcnneğe razı 
olup olmıyacaklannı anlamak için İs· 
kandil etmek istemiştir. Halbuki ln
giltere ltalyaya kaba bir şekilde ret 
cevabı vermiştir. Zira Italyamn Habe
şistanı zaptetmek için yaptığı o kor
kunç süel hazırlıklar, Habeşistandan 
başka bir mesele bahsolmadığını ve 
ltalyanın yakında müstemlekelerin 
yeniden tak.simini istemek için, lngil
tere İmparatorluğunun münakale yol
ları üzerinde kendisi için kat'i bir 
mevki temin etmek istediğini. lngil
tere nazannda kat'i bir surette mey
dana koymuştur. 

Bunun üzerine ltalya hiç ummadı
ğı bir mukavemet kar§ısında kalmış

Habeı Veliahc/ının Kahireyi .ziya. tır. Fransanm, Ingiltercnin muhalcfc. 
reti esnasında Mısır Kralı ile tini azaltmak ve ltalyayı cerman 

çekilmiı bir resmi aleyhtarı bir kuvvet olarak muhafaza 
Portsaidde Ismail Davudun araba- etmek için sarfettiği gayretler, arsı

sile karşıl~tım. Beyaz çehreli ve kır- ulusal münasebetlerde ehemmiyeti 
mızı fesli polisler, ellerindeki sopala- ikinci derecede olan bu değişiklikler 
n sallayarak yolu açıyorlardı. Halk müstesna olmak üzere, iyi neticeler 
gittikçe yüksek sesle bağınyordu. Ba verocek gibi görünmüyor. Böylece 
na tercüme ettiler: _ Italya için olduğu gibi, lngiltere ve 

Fransa için de aralarındaki münase
bet meselesi meydana çıkmıştır. Bu 
mesele yalnız bu anlaşamamazlığın 
devamı müddetince değil, bir Avru· 
pa harbi çıkması ihtimali ka11ısında 
da mevzuubahistir. Emperyalist saha
da açılan bu sava_ş ve Almanyanın sü
cl hazırlıkları, kapitalist kuvvetlerin 
kat'i bir toplanmasına delalet etmek
tedir. 

Bu ihtilafın neticesi. Uluslar Sos
yetesinin Habeş ihtilafının karşl$1n
da tutacağı hattı hareketten sonra an
laşılacaktır. 

Sovyct ittihadı, dünyanın yeniden 
taksimi için yapılan bu savaştan uzak 
kalacaktır. Sovyetlerin v a z i y e
ti, ltalyanın Habeşistana taarruz et· 
mesile karşıla,tmlacak olursa iki şe
kilde tebarüz eder : Sovyet l ttihadı 
müstemleke geni§lemc siyasası düş
manıdır. 
Sovyet lttihadr, bir cihan harbi çıka
rabilecek olan her türlü gizli kuvvet
leri serbest bırakanlara muhaliftir. 

Kahirede Memlukler mezarları 11e İ!' kale 

Bundan anlaşılıyor ki Sovyet itti
hadı, barışı müdafaaya ve harp suç· 
lularına muhalefete hazır olan devlet
ler arasındaki çalışma birliğini kuv
vetlcndirmeğe taraftardır. 

il Davut Cibuti ve oradan Adisababa
ya gitmek üzere Portsaidden vapura 
bindi. İsmail Davut Habeşistana yar
dım merkez komitesinin murahhası • 
dır. Saraya davet edilen Prens Habeş 
imparatoruna misafir olacaktır. lsma· 
il Davudun Kahircden hareketi halk 
tarafından ntimayişler yapılmasına 
vesile oldu. Patrikhane önünde kala
balık toplanmıştı. İsmail Davut bura 
da patrik tarafından kabul edildi. 

1stasiyonda intizama memur olan 
polis İsmail Davuda hususi vagonu
na kadar yol açmağa mecbur oldu. 
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- Evet. ikinci kule şatonun arka· 
~una düşüyor. Zaten şatonun ası1 ku
lesi orasıdır. Zannederim, Gregory
nin ya arazisi dahilinde veyahut sı· 
nmnda olacaktır. Burası, yedi met
ro kadar irtifada, belki iki bin sene· 
lik bir yerdir. Benim eski §eylcre 
merakım olduğu için gidip bu yeri 
tetkik ettim. Duvarın iç kısmını mu
hakkak ~omcnler djizeltmişler. Ro
menler bu civarda büyük karargah
lar kurmuşlardı. Regnermde esıl u
mumi karargahı teşkil ediyordu. Bu 
kulenin niçin inşa edildiği birçok se
beplerle izah ediliyor. Kimisi bura
nın bir tarassut kulesi, kimisi de bir 
er.zak deposu olduğunu söy1üyorlar. 
Benim fikrimce Romalılann kulesi 
birkaç metro irtifada idi, müdafaaya 
yaramazdı. Bunun için muhtelif de
virlerde kuleyi yükselttiler. 

Brixan: 

- Mükemmel, dedi, eğer ben de 
tahminimde aldanmıyorsam, yarın 
1;abaha kadar bu kule hakkında hay
li şeyler öğrenmi~ olacağım. 

Otele gitti, bavullannı Knebvorth-

- Yasasın Mısırın sadık evladı. 
Yaşasın Kral Fuat, yaşasın Haile Se· 
lasiyc. V cft fırkası bizimle beraber
dir. Yaşasın lsmail Davut. 

lsmail Davut, genç, sportmen bir 
adamdır. Uzerine Londra biçiminde 
açık renk bir kostüm giymişti. 
Mavi gözlerine bir tek gözlük takmış 
t1. Ağzında kalın püro sigarası vardı. 
Halkı selamlıyor ve sokaktaki heye
candan kaçıyordu. 

lskclcdc toplanan halk elan bağın. 
yordu: 

- Uğurlar olsun .. Selametle lsma-

un evine götürdü. İhtiyar direktö
rün evine geldiği zaman, üç kişilik 
bir sofra hazırlanmış olduğunu gör
dü. Sofrayı işaret ederek: 

- Birisini mi bekliyordunuz? de
di. 

Bütün ihtiyar bekarlar gibi, Kneb
vorthda da her şeyi muntazam mesa
felerle yerli yerine koymak adeti 
vardı. 

- Evet, dedi, dostlarınızdan biri
ni bekliyorum. 

- Benim dostlarımdan birini mi? 
Allah allah .. 

- Evet .. Küçük Adele'i yemeğe 
çağırdım. Bir genç kızın ismi söyle
nince, hemen kızanvcrcn delikanlı
lardan ben pek hoşlanmam ha! .. Ge
lecek... Bir taraftan işlerimizi görü
şeceğiz, bir taraftan da.. kendimi 
şöyle inı:;anların arasında görmekten 
zcvkalmak istiyorum. Stüdyodaki 
hali bilirsiniz. Bugün de işler karma 
karışık gitti. Galiba hepimiz yavaş 
yava zıvanadan çıkıyoru7. 

Genç kız az sonra geldi. O gün 
üzerinde insanın hissine dokunan tat 
lı bir hali vardı. O kadar ki Adele 
delikanlının kalbinde büsbütiın yer 
yaptı. 

Knebvorth mantosunu çıkarmağa 
yardım ederken dedi ki: 

- Buraya gelirken düşünüyor
dum. Hayatta insan bir şeye inan
mamalı 1 Doğrusu Mister Knebvorth 

il ..• 
Sonra ardından: 
- Yaşasın Mısır, kahrolsun müs

tevliler. kahrolsun haksızlık. Yaşasın 
1923 meşrutiyeti. 

lleri gelenlerden biri lsmail Davu
dtın bindiği vapurun bir Fransız va
puru olduğunu görünce Fransa hak
kında nüvazişkar birkaç söz söyledi 
ve sonra herkes birden bağırdı: 

- Yaşasın Fransa ..• 
Prensin bir katibi üzerinde Habc 

arslanı bulunan yeşil. sarı kırmızı 
bayrağı salladığı esnada Prens, vapu 

günün birinde sofranıza davet edile· 
ceğim hiç aklımdan geçmezdi. 

- Benim de sizi soframa çağıraca
ğım hiç aklıma gelmezdi. 

ihtiyar direktör kızı omuzundan 
tutarak. yemek odasına götürdü. 
Adele genç detektifi orada görünce, 
birden irkildi, Knebvorth'a dönerek: 

- Biz bu akşam filmlerden, se
naryolardan konuşmıyacak mıydık? 

Brixan: 
- Ben sizi rahatsız etmem Mis, 

ben hiç ses çıkarmadan insanları en 
iyi dinliyenlerden birisiyim. İlk de
fa hangimizin ağzından cinayet sö
zü çıkarsa onu pencereden atalım. 

Genç kız iki elini başına götürdü: 
- Eyvaaah, öyleyse kaldırıp ken

dimi pencereden atayım. Halbuki ben 
size cinayetlerden, esrardan, muam
malardan bahsetmek istiyordum. 

Adele'in ilk gelişindeki çekingenli
ği, batta soğukluğu bu iki adamın sa
mimi meclisinde yavaş yavaş dağıl
mıştı. Kahveyi içerlerken: 

- Biliyor musunuz, dedi, ben bu
gün öğleden sonra polis hafiyeliği 
yaptım. 

Böblirlenerek ilave etti: 
- Keşiflerde de bulundum ha. Be

nim sokağımın öbür ucundaki hali 
arsadan geldiğini anladığım o otomo
bilin izini bulmağa çalıştım. Arsada 
bir tek otomobil izi vardı ki, her hal
de beyaz elli ,oförlln otomobili ola-

Son Ve Kat'i Plan 

Harrar' da 200 bin kişilik 
bir Habeş ordusu bekliyor 

General de Bono Somaliye G iderek General 
Graziani ile Son Harp P!anını Hazırlamış! 

HaTrar .§ehrinin beş kapısı vardır. 
Ne bir eksik, ne de bir fazla. Halk 
arasında telaş ve heyecanın önüne ges 
mek için hük.ümct her zaman, kadın 
ve çocuklarla hayvan sürülerinin, sur 
lar dışına ~ıkmalarını ve bütün gün 
orada kaldıktan sonra akşam üzeri 
dönmelerini emretmiştir. Açık ve mü
dafaasız bir şehir olan ve Adua'da ol
duğu gibi silecek bir hezimet hatırası 
bulunmayan bir şehri İtalyanlar ne • 
den bombardıman etsinler?. Bu şehir 
esas itibarile bir Habeş şehri değildir. 
Burada Habeşli olarak yalnız hüku -
met memurları vardn. Ahalinin müte 
hakisi Harrarlı denilen ve dilleri ve 
örf ve a d e t 1 e r i bambaşka ve 
duvada biricik bir ırk teşkil eden 
halktan mürekkeptir. Bu halka birta
kım Gallas'lar, Somaliler.Hintliler ve 
Rumları da ilave etmelidir. Bu halk 
sakindirler ve karada ve havada banş 
tan başka birşey istemiyorlar. 

"Paris-Soir" in Eritre aytan bildi
riyor: • 

Bütün Tigre vilayeti Habeş impa
ratoruna karşı isyan halindeda-. Ha
beş şefleri. ardı arası kesilmedm, tes
lim şartlarını görüşmek için igtihba
rat zabitlerinden kabullerini istemek
tedirler. Bu kabil mütakatların ikisin
de bulundum. Mülakatta tuz, un, bal 
ve süt hediye ediliyordu. Yakıcı stca
ğa rağmen çok şık ve üniformasının 
yakasında kaattan yapılmış bir ~içek 
bulunan bir Italyan zabiti bana dedi 
ki : 

- Bakınız. ben bunlarla bir bakkal 
dükkanı açabilirim!. 

Filhakika böyle aynen verilen he
diyeler rüvelver kılıfları ve palaska
lar yanında yığmlar teşkil ediyordu. 
Bu kabul odasına yakın ayni zamanda 
yatak odası ve mutbak olan kliçük bir 
odadan güzel börek kokulan geliyor
du. Bir petrol ocağı üzerinde ve kim 
bilir nereden tedarik edilmiş bir ta -
va içinde bir asker profesyonel bir 
maharetle börek kızartıyordu. Bana 
karşı misafirperverlik eseri gösteren 
bu Italyan zabiti, oradan çıkarken ku 
lağıma fmldadı: 

- Patronun neler yaptığından ha 
bcriniz var mı?. (Patron, General de 
Bono' dur.) 

- Hayır. dedim. 
- Oyle ise dinleyin ... 
Yakasına kaattan bir gül takmış o

lan bu zabiti dinlerken, benimle alay 
edip etmediğini düşünüy.ordum. Fa -
kat söyledikleri doğru imiş. Sözleıini 

run birinci mevki salonunda eşraftan 
bazılarının nutuklarını dinliyordu. Be 
yaz kordelalı bir genç. müslüman fa
kültesinden olan arkadaştan namına 
gür bir sesle diyordu ki: 

- Çok asilane olan bu hareketiniz 
Mısırlıların kalbinde büyük bir akis 
bırakmıştır. Memleketimize ve ayni 
zamanda biz talebeye çok şeref ver
diniz. Yalnız bir arzumuz vardır. O 
da sizin yanınızda Habeşistana hiz • 
met etmek ve Afrikalı kardeşlerimiz
le beraber harbetmek için sizinle be· 
rabar gitmektir •.. ,. 

caktı. Arka }as!i~ler~e~ birinde yıldız 
işareti oldugu A ı~ın ızı kolayca takip 
ediyordum. Halı arsanın ortasına ge
lince, yerde dökülmüş benzinler gör
düm. Demek ki, otomobil orada dur· 
muştu. Sonra da... Orada şunu bul
dum. 

Çantasını açtı, yeşilimsi bir şişe çı· 
kardı. 

Şişenin ne ağzında tapası, ne de 
üzerinde etiketi yoktu. Brixan şişeyi 
aldı. Gözden geçirdi, kokladı, Şi~ede 
keskin, fakat hiç te nahoş olmıyan 
acayip bir koku vardı. 

Adete sordu: 
- Siz bu kokuyu anladınız mı? 
Brixan başını salladı. 
Bu sefer Kncbvorth şi~eyi aldı, o 

da kokladı: 
- Chloral butyliquc, dedi. 
Genç kız da hemen tasdik etti: 
- Ben de öyle zannediyorum. Ba

bam eczacı-kimyagerdi. Bir gün dis
panserde oynarken, dolabın birinde 
güzel bir küçük şişe buldum, açtım. 
Eğer babam görmeseydi, kim bilir 
başıma neler gelecekti. O zamanlar 
daha küçücüktüm, fakat kokuyu M
la hatırlarım. 

Brixan alnını kırıştırarak düşündü: 
- ftloral bctylique ? 
Kne orth dedi ki: 
- E et, hatta onun başka bir ismi 

daha vardır. "Olüm damlaları., da 
derler. Liman1arda iş ıören ve deniz-

, 
HarrarJa bulunan Habef aalcerleri nin kamyonlarla Ogadene giJi§lerl 

kontrol ettim. Doğru çıktı... Leobcn'in kumandaları -altında 200 
- Bundan bC§ gün evvel, General bin kişilik bir ihtiyat kuvveti topla • 

de Bono Adua'dan tayyare ile İtalyan mışlardır. 
Somalisinc giderek General Graziani 
ile görüşmüştür. Bütün Habeş top • 
raklan imtidadınca küçük bir gezin· 
ti. Sonra, Avruparun en sakin kır~ 
1<:.rı, üzerinde en basit bir hava seya
hati yapmış gibi ayni yoldan dönmüş 
tür. Bu seyahatler, daha doğrusu bu 
harp meclisleri büyük neticeler doğu 
racaktır. lki büyük ltalyan kumanda
nının, Somali cephesindeki askeri ha
diselere son kat'i bir şekil verecek O• 

lan bir harp planının son tetkikatını 
yaptıklarını temin edebiliriz. O gaden 
üzerinden Basa - Banell sularına doğ 
ru muazzam bir taarruza geçilecektir. 
Bu hücuma 300 den fazla tank ve 
200 den fazla da tayyare iştirak ede
cektir. Adua'daki erkanı harbiyeden 
aldığnn malumata göre İtalyan ileri 
hareketine, lngiliz Somalisi hududu 
yakinin.de ve Bohatleh kaynaklan ci
varında, başlamıştır. General Grazia
ni bu havalide beyazlardan mürekkep 
ilç ve yerlilerden mürekckp iki fırka
ya rastgelmiştir. Bu fırkalarda yüz 
kadar tank ta bulunuyordu. 

lleri yürüyüşlerine mani olan bü
tün Habeş kuvvetleri öldürülmüş ve 
dağıtılmıştır. Karakollar ve tanklar 
Kabrin - Deenleh - Masara • Berida· 
leh hattına varmışlardır. Harbin baş
langıcından beri, bu ha valide 1 O bin
den kızla Habeşli ~ldürülmüştür. Fa· 
kat Harrar ve Jiji!Ca ve Tomsa ara • 
sında Habeşliler Vehip Paşanın, Re • 
dir Paşanın ve Alman Generali Von 

I 
cileri soyan hırsızlar bu ilaçtan kul-
lanırlar. l çine birkaç damlası karııtı· 
rılmış bir kadeh arap insanı bayılt
mağa kafidir. 

Brixan şişeyi aldı. Eczanelerde 
kullanılan alelade bir küçük zehir §İ• 
şesi ... Hatta şişenin üzerinde kabart· 
ma yazılmış "Zehir" kelimesi de var
dı. 

- Fakat etiketi yok. 
Genç kız dedi ki: 
- Bu şişenin belki de esrarengiz 

otomobille hiçbir alakası olmıyabilir. 
Her ikisini de korkunç bulduğum için 
biribirlcrine yaklaştırmak istiyorum. 

Yine çantasını açtı. iki ucu kırık 
madeni bir şey çıkardı. 

- Bu nedir bilir misiniz? dedi. 
Knebvorth madeni parçayı alıp mu-

ayene etti, detektife uzattı: 
- Doğrusu ben bir şey anlamadım. 
Genç kız dedi ki: 
- Ben ne olduğunu anladım. Çün

kü stüdyoda buna benzer bir şey gör
müştüm. Her halde siz de bileceksi
niz, değil mi Brix\n? 

- Evet, bu parça bir kelepçenin 
orta kısmıdır. 

Genç kızın tcmizlcmi olmasına 
rağmen, maden parçasının üzerindeki 
pas lekeleri tamamen gitmemişti. 

- işte ben arsada bunları keşfet
tim. Keşfettim de ne anladım diye so
rarsanız, doğrusu bir §cycikler anlı· 
yamadım. 

Harrar'da 
Vaziyet nedir? 

''Paris • Soir" dan: 
Uzun ve yorucu ve cehennemi bir 

yol üzerinde, daha doğrusu kötli bir 
kervan izi üzerinde ve kamyonla 300 
kilometre yol aldıktan sonra Harranı 
vardım. Eski bir müslüman şehri ve 
dağlık bir vaha olan Harrar, Somali 
sölünü, Sudanı ve Arabistanı andır· 
maktadır. Burada cephenin pek uzak 
olmadığının hemen farkına varılıyor. 
Bu eski şehrin sokaklarında tesadüf 
ettiğim insanların hepsi silahlıdır. Ak 
§amın beşin~en itibaren kapılar dik • 
katle kapanmıştır. Bu daima uyanık 
ve hazır bulunmak içindir. Buna bom 
balarla mücehhez ltalyan tayyareleri
nin gelmesi ihtimalinden çıkan korku 
yu da ilave etmelidir. Bu endişe, ge
celeri bahçelerde çadırlar altında otu 
ran gazetecilere de sirayet etmiştir. 
Şehirde benim indiğim otel tamamen 
boştur. Bu sabah saat dörtte büyük 
bir kanşıklık oldu. Tel izler üç ltal
yan tayyaresinin gelmekte olduğunu 
haber verdiler. Kadın, çocuk, keçi, ko 
yun, eşek hepsi arka sokaklara kaç • 
mağa ba§ladılar. Vakit geçiyor. Mü .. 
kemmel bir surette açık olan geceleri 
ortalıkta hiçbir ey gözükmüyordu.Şe 
bir, gün doğarken yavaş yavaş uya· 
nıyor. Geldiği haber verilen tayyare• 
ler ş.imal yolunu tutmu lardır !. 

Brixan dedi ki: 
- Bu iki şey otomobilden atılmı!J 

olmıyabilir. Fakat dediğiniz gibi, pek 
tenha olan bu yerde, evinde muhafa
za cdemiyeceğini anladığı bu iki şe• 
yi otomobildeki zatin getirip oraya 
atmış olması da mümkündür. Bunla· 
rı denize atmak daha emniyetli bir 
iş olabilirdi, galiba orası daha kolayı• 
na geldi. Ben bunları cebime sokuyo-
rum. 

lkisini de bir kağıda sanp cebine 
soktu, ondan sonra sinemadan bab· 
ııctmeğe başladılar. 

Knebvorth dedi ki: 
- Yarın Griff kulesinde çeviriyo• 

ruz. Fakat bu sefer hakiki kulede .. ; 
Eski bir kule .. 

Birdenbire kıs kıs gülmeğe başlı· 
yan Brixan'a baktı: 

- Ne o? dedi, tuhaf bir şey mi 
söyledim? 

- Yookl Tahmin ettiğim bir şeyi 
tahakkuk ettirdiniz. Şu uğursuz ku
lenin mutlaka burada da adı g~ecek 
diye düşünmüştüm. 
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'KULE 

Brhl:an'm zihninden neler, neler 
geçmiyordu. Kapalı otomobil hika· 
yesine genç kızın zannettiğinden da· 
ha çok ehemmiyet veriyor ve onu 

Arkası var 
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Reportaj 

Sayım Gününde istan
bulun içi Ve Dışı ! 

Pencerelerden Uzanan Başlar 
insanı Umacı Gibi Görüyorlar 

Sa.)'tm memurları evlerde kayit yapıyorlar 

935 Yılı ıayım günündeki lıtan· nı İıteımeğe kalkışırlardı. 
bulun, bizim bildiğimiz latanbul • 
olmaktan bu kadar çıkacağını, bil- Saynn günün evlerde çok neıeli 
diğimiz lıtanbula bu kadar az ben- geçtiği belli .. Sahneyi gözümüz Ö· 
zcyeceğini, doğruıu düıünememiı· nünde canlandırabiliriz: Büyükba
tim. ba köıe minderine yan gelmiı otu-

Evin köıeaini dönüp, ilk raıtladı- ruyor. Hanımnine, ortanca bayan, 
ğtm sokağa aapınca, pencerelerde küçükler etrafına dizilmiılcr, maıa 
fı11ltılar baıladı: nın üııtünde gramofon, plaklann 

- Bakın, bakın bir adam geçi· biri kaldırılıyor, öteki konuyor. 
yor! Celain, tarkı, gelsin gazel.. Belki 

Ve birçok batlar, aokağa eğile- de inceden inceye demlenenler bi. 
ırek beni aeyretmeğe batladılar. le vardır. 
Bindiğim otomobilin ön camında ıa Ara 11ra, içlerinde, tuna benzer 
rı bir kağıt var. Bu kağıt, şoför için, muhavereler oluyor: 
bir nevi Laiaser • Paaaer yerine ıc· - Evde türkçeden baıka dil 

Evlere :zer:zcwat aepetlerile ga;r;ete 
~ekiyorlar 

çiyor: Polisler, bakmıyorlar bile ... 
Dikkat ediyorum, bazı kimıeler, 

kendilerine aerbeıtçe dolaıma hak
kını veren aan ki.ğıtlannı, göğüs -
lerine aamıılar. ikide bir, rastladık· 
ları polise göstermek zahmetinden 
kurtulmak için •.. 

Sultanahmetle Sirkeci araaında, 
iki süngülü askerle birkaç polia 
devriyesinden başka kimse yok. 
Saynn memurlan kapı kapı dolat•· 
yorlar. Ortalıkta çıt yok. Yalnız a· 
rada bir, gazete aatıcılarının sesi 
duyuluyor: 

- Tan vu, Tan... Cumhuriyet, 
Kurun, Tan! 

Bahçckapıda bir ıütçünün kapı
sı önünde durduk. Saynn memurla
n, burada toplanmıılar, içler.inden 
biri aoruyor: 

- Özrün var mı, Özrün ... 
- Yani aakat filan değilıin ya ... - ... 
Öteki yumruklarını sıkarak, 

göğsünü kabartıyor: 
- Demir gibiyim!. 
Fakat tam bu sırada ''Tan,, fo • 

to muhabirinin elindeki fotoğraf 
makineıini görüp poz almağa baı· 
layınca aayım memuru gülmeğc 
baıladı: 

- Demir gibiyim, diyonun, put 
gibi duruyonun ! 
Fotoğraf makinesini gösterdi: 
- Reamimizi alacaklar da ... 
Foto iııni bitirdikten aonra, tek· 

rar yola düzüldük. Eminönünde 
cinler cirit oynuyor. Balıkpazarı • 
nın kapalı dükkanlarındaki horoz
lar, hazin hazin ötüyorlar. Bura· 
larda gözü kapalı dolaşan bir a· 
dam, lstanbulun iılek bir yerinde 
bulunduğunu, mümkün değil anla. 
yamaz. iç ErenköyÜ, yahut ne bile
yim, Rumeli Kavağının ıırtları. Bel 
ki buradan daha hareketlidir. 

Bir aralık, İılanbulur · .;;ı 
tülü bir tehir olduğundan ıikayct 
edilmişti. Kürültüden şikayet eden
ler. 935 .ayım günü, Eminönünde 
ıöy]e bir dolatmıı olıalar. ya da -
valanndan vazgeçerlerdi, yahut 
ta, kürültüsüz yaıamak için, yılın 
~ütün günlerinde aaynn yapılması• 

konuıur muıunuz? 
- Türkçeyi bile unutmadığımı· 

za tükür .. Hey oğul!. - ... 
- Y aıınız kaç? 
- Dur. bakayım, rahmetli an -

nem öldüğü ıene, altı yaıında İ· 
dim. O yandan bu yana yirmi beı 
ıene mi geçti!. Demek otuz ikisine 
baamışım! 

- Okuyup yazmanız? 
- Okurum da yazamam .. 
- Benimki akıi. Çat pat yazarım 

da yazılarımı ıeçemem .. Şimdiki ga 
zeteler de kannca gibi yazı koyu
yorlar. 

- Bu küçük torununuz mu 7 
-Torunum ama, sen bakma, kı· 

zımı pek erken kocaya verdim. Biz 
ıimdiki tazeler gibi mi idik ya ... On 
dördüne geldik mi, ya erde, ya yer
de!. 

- Yatınız? 
- Ben diyeyim, otuz dokuz, aen 

de kırk! Kütüğüme bakarıan kırk 
altıyıml 

- Batka dil bilir miainiz, fran· 
aızca, İngilizce .. 

- Çocukluğumda çatır çatır 
lnııdili konuıurdum ! 

- Soy adınız? 
- Hay Allah, müıtahakını ver· 

ıin, dilimin ucunda da aöyliyemİ· 

• 

Kapıaının önünde .ıa.)'tmın verdiği 
mecburi iıtirahatin sala:unı &Üren 

bir ııatandaı 

yorum. Oımanım, bize hoı bir ad 
takmıştı. Dur bakayım. Kancı de -
şem değil, Haake diyeceğim geli
yor. Mecidiye kağıdı da yanımda 
yok ki .. Osman, gel oğlum .. Bizim 
aoyadımızı ıöyleyiver efendiye! 

- Doğduğunuz yer·? 
- Pek euahını diyemem sana! 

Babam Pilev:nede kalmıı. Ben an· 
nemin kamındaymııım. Yola çık· 
mııız. Mo$kof arkamızdan kova
lar, biz kaçanz. Edirneye mi gel· 
miıiz, yokıa, Haaköye mi bilmem .• 
Orada annem beni doğurmuı. Hay 
tat doğura idi ke ki .. 

Köıe baıluında polis memurla
rile çeki,enler var: 

- Vallahi, kapının önündey-
dim, efendi ağabey! 

- Çocuk, dıızı.n uğramış ta ar
kaamdan koıayım, dedim. Yakala· 

Sayım 
Dün 

Her Yanında Yurdun 
Kolayllkla 

·---------------,,_----~-------------~= 
Başarıldı 

muş, şehirde tam bir sükiınet temin 
olunmuştur. Sabahm pek erken saat
lerinden itibaren Kollarında bantlar
la her tarafta sayım memurları görül 
meye başlamıştır. 

Sa.)'tm nasıl ba§ladı 
Sayım, büyük b(r düzen içinde sür

müştür. Otellerin altlarındaki kah· 
vchanelerin çoğu açık bıraktırılmış 
ve otel müşterileri buralarda toplan
mışlardır. Bu fevkalade günün man
zarasını görmek için herkes çok er
kenden pencerelere koşuşmuştur. Bu 
arada sokaklarda ve mahalle araların 
da pencereden pencereye konuşmalar 
olmuş. birçok aileler gramofon ve rad 
yolan kurarak, muhtelif eğlenceler 
tertip ederek eğlenmenin yolunu bul 
muşlardır. Pencerelerde uyuklayan -
laı', taraça ve balkon parmaklıkları 
arasından ayaklarını sallandıranlar, 
caddelerin ıssız manzarasını yakından 
görebilmek kaygusu ile kapıların ba
samaklarında toplananlar görülmüş
tür. Bazı yerlerde yasağın sıkılığını 

unutarak dışarı fırlayanlar olmuş
tur. Bu gibilere, sayımın sonuna ka • 
dar bulundukları yeri terketmemeleri 
lazım geldiği bildirilmiştir. 

Ka%alarda ve köylerde 
Nahiye merkezlerile köylerde sa

yım çok çabuk bitirilmiştir. Memurla 
nn getirdikleri defterler, kazalardaki 
bürolara teslim edilmiştir. Sayımın 
devamr sırasında ilçebavlar, kamun
baylar ve sayım kontrol memurları 
teftiş vazifelerile meşgul olmuşlar
dır. İlbay da bazı mıntakalarda teftiş 
ler yapmış, Istanbul Merkez bürosun 
da bir müddet bulunmuştur. Her il· 
çebaylık bölgesi, saynm bir an evvel 
bitirmek için çok çalı mış ve sayımda 
birinciliği, bütün cetvelleri saat 15,27 
de göndermek suretile, Sarıyer ilçe. 
baylığı kazanmıştır. Beykoz 15,45 de, 

Ekıpreıten çıkan yolcular 
Haydarpa§aya 

Usküdar 16,05 de, Besiktaş 16,12 de, 
Beyoğlu 16,35 de sayımı filen bitir
mişlerdir. Sayım cetvellerini Fatih il
sebaylığı 16,55 de, Kadıköy, 17 de, 
Bakırköy 17 ,27 de, Eminönü 17 ,30 
da vermiştir. Adalar, Istanbulda top 
patladığı zaman sayım defterlerini 
yola çıkartmış ve bu ilçebayhğın sa
yım kaatları beklenmemiştir. Merkez 
bürosu şefi Zühtü ile ilbay muavini 
Hüdai öğleden sonra Beyoğlu, Beşik 
taş ve Eminönü ilçebayhk bölgeleri
ni gezmişler. sayım faaliyetlerini göz 
den geçirmişlerdir. 
Açık bulundurulan müesseselerde 
Sayım münasebetile bazı müessese

ler açık bulundurulmuş ve buradaki 
nüfus yazımı işleri özel surette yapıl
mıştır. Iatanbul Posta ve Telgraf di
ıektörlüğü, bir gün evvelden verdi
ği liste üzerine kullandığı memur ve 
müstahdemlerini sabahleyin bir sayım 
memuruna kaydettirmiş, telgraf mu
haberlerini zamanında yerlerine u
laştırmıştır. Açık yönetgeler arasın
da itfaiye de her zaman emri bekler 
bir vaziyette kalmış. ayrıca Telefon 

dınız. 
Böyle birçok kimıeleri, po1iııler 

kafile kafile alıp kzı.rakola götürü. 
yorlar. Orada aayım kaçağı olarak 
25 li~a cezaya çarpılacaklar. 

Belki de İnceden İnceye demle
nenler bile vardır. 

Sayan gününiin verdiği derılerden 
bir tanesi de şu oldu: Jnsan, iıtiye
cek olsa, evinde de pekala eğlene
bilirmiı. 

Sayım yüzünden bütün günü bir 
arada geçirmek mecburiyetinde ka 
lan gelin, kaynanalar, yıllanmıı ka
n kocalar araaında geçimıizlik çık
tığını ummuyorum. 

Dola9tığım ıokaklarm hiçbirin • 
de; kavga, gürültü duymadım. Her 
kea, uılu uslu olurmuı, eğleniyor· 
lardı. 

Matbaaya döndüğüm zaman ar· 
kada§lardan biri müjdeledi: 

- Bu dakikada nüfus kütüğü bir 
inaan daha kazandı! 

- Demek. bir doğum var! 
- Evet .. Kadıncağızı haataneye 

kaldırdılar. Şimdiye kadar doğur
muştur belki de .• 

Dünyaya gelmek için kutlu bir 
gÜnÜ bekliyen yavrucağa annesinin 
yerinde olsam "Sayım., adını ko
yardım. - Salahaddin GONGOR 

[Baştarafı birincide] 
idaresile elektrjk sosyetesi de müesse 
sclri dahilinde vazifedar memurlar bu 
lundurmu§lardır. 

" Deniule 
Deniz sayımı yapacak Deniz Tiıa

ret lisesi talcbelerile diğer sayım me
murları Galata rıhtımında toplanmış
lar ve orada Deniz Ticaret direktörü 
Müfit N ecdetten aldıkları son direk
tiflerle sayrma başlamışlardır. Saat 
sekizde özel motörlere binen memur
ları limandaki sekiz m1ntakaya dağıl
mışlardır. Dün sabah Iimanimı-.ian 
hareket eden Asya. Uğur, Anafarta 
ve Erzurum vapurları yolcularını ev
velki geceden almışlardır. Yolcularm 
bir gece önce vapurda kalmaları sa
yımlarını kolaylaştırmıştır. Başka lİ· 
rnanlardan gelen vapur yolcularının 
sayımları gemi süvarileri tarafından 
yapılmıştır. Yolda sayımları yapılan 
Kocaeli ve Ayten vapurlarının nüfus 
yazım cetvelleri Istanbul Deniz Tica
ret direktörlüğüne verilmiştir. Yaba:ı 
cı vapurlarından limanımızda kala -
cak olan Romanya vapurunun sayımı 
Büyükderede özel bir heyet tarafın
dan yapılmıştır. Deniz sayımı, 12,45 
de tamamlanmış. 4 540 kişinin yazıl
dığı anlaşılmıştır. 

Trenlerde l 
Tren erdeki yolcuların sayımına j 

Avrupadan sabahleyin 7,45 de gelen 1 
ekspres yolcularının vazılmasile baş. 1 
lanmı ·tır. Dün sabahki ekspresle şeh 
rimize Avrupadan 36 kişi gelmiş ve 
yazım garda yapılmıştır. 36 nüfusun 
27 si özel bir motörle Haydarpaşaya 
geeirilmis ve bunlar oradan 9,30 da 
kalkan Toros ekspresine bindirilmiş
lerdir. Transit yolculardan başka ge
riye kalan 9 kişi de otomobillerle ev
lerine gönderilmiştir. Saat 10,23 de 
Sirkeciye gelen konvansiyonel yolcu 
)arının sayımı saat sekizde Çatalcada 

polis ne:zareti altında 
geçiriliyorlar 

yapılmış ve bunlar garda sayımın so
nuna kadar bekletilmişlerdir. Ankara 
cian Haydarpaşaya saat on buçukta 
gelen trenin sayımı Haydarpaşada \'e 
Adanadan gelen ekspres yolcularının 
yazımı da Eskişehirde tamamlanmış
tır. Yolcular, akşama kadar trende 
kalmışlardır. 

Sayımda aramıza katılanlar 
Dün sayım sırasında Istanbul nü

f usuna dort küçük yavru da katılmış 
tır: 

ı - Bcyazıtta Soğanağa mahalle-

Deniz.de yolcu kontrolü ııe cleni:z 
sayım memurlan 

sinde Sabiha adındaki bir kadın, sa
bahleyin doğum sancılarile kıvran -
maya başlamış ve saat onda sıhhi im
dat otomobililc kaldırıldığı Hastki 
Kadınlar hastanesinde bır erkek ço· 
cuk dünyaya getirmiştir. Yavruya 
"Sayım Hamdi'' adı konulmuştur. 

2 - Beyoğlunda Kartal sokakta 
6 numarada oturan tamirci Aleksandr 
eşi Margerit de kocasınnı tuttugu o
tomobilde doğurmuş ve Alman hasta 
nesine götürülmüştür. Çocuk kız
dır •. Fakat babası. sayım münaııebe
tile dışarı çıkamadığı için çocuğunun 
kız mı, erkek mi <Olduğunu ancak kcn 
disine haber verildiği zaman sonra -
dan öğrenebilmiştir. 

3 - Küçük Ayasofyada Cami so
kağında on beş numaralı evde oturan 
Abdullah ustanın oğlu lsmail de dün 
on dakika ara ile biri kız. biri erkek 
olmak üzere iki çocuk babası olmuş· 
tur. Ana, baba, oğul ve: gelinden ku
rulu aileyi büyük sevince katan bu 
ikiz ve giırbüz yavrulara Hayriye Sa 
yım, Hayri Sayım adları konmuştur. 
Hayri, Sayım memurunun evdeki nü· 

Konııansiyonelin getirdiği yolcular sayımın sonunu kompartiman pen• 
ceresinde bekliyorlar 

fusu yazmağa geldiği bir sırada dün
yaya gelmiş ve hemen o anda genel 
nüfusa katılmıştır. Ebe, sayım memu 
runa ufacık bir vurddas daha kavde-

lssız &okahlarda inzibat 

debilmesi için on dakika kadar bek
lemesini rica etmiş ve memur ikinci 
evde yazım ile meşgulken Hayriye 
de doğmuştur. 

Hastaneye kaldırılan
lar, cezalandırılanlar 

Şehirde, bir taraftan birçok aileleri 
sevindiren doğumlar arkası arkasına 
sürerken öbür tarafta da ufak tefek 
kaza,Jar, hastalananlar görülmüştür. 
Sabahleyin, Fındıklıda bir kadın. a -
ğır surette hastalanmış ve ümitsiz 
bir halde iken Haseki kadınlar hasta 
nesine kaldınlmıştır. Bcyoğlu:ıda Ha 
1askar Gazi caddesinde Avram ismin 
de bir küçük çocuk, apartımanda ken 
dini yazdırmak için merdivenlerden 
inerken düşmüş. başından yaralan -
mış ~ çocuk hastanesine kaldırılmış 
tır. Bu arada diger bir çocuğu:t kası
ğı çatlamı~ ve fıtıkları dışarı fırlamış 
tır. Bu yavru da Çocuk hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. Saııyerde tü 
tüncü Kamiliıy annesinin de ~irden
bire hastalandığı jandarmaya haber 
verilmi§ ve kadının evine kadar gön
derilen doktor ilk tedaviyi yapmıştır. 
Sayım sıralarında polis vakaları he
men hiç görülmemiştir. Yalnız Sirke
cide Reşadiye otelinde bir yaralama 
hadisesi olmuştur. Hazım isminde bi 
risi arkadaşı Mustafayi çapa ile başın 
dan yaralamıştır. Sayım sırasında do
laşma. vesikası almadan dışarı çıkan
lardan yirmi beş lira ceza alınacağı
nı bilen herkes. emre tamamen baş eğ 
miştir. Y{!.lnız bazı yerlerde, bilhas
sa bir iki kazada ufak tefek yakalan 
malar olmuştur. Sayımın devamı es 
nasında Usküdarda bir gazoz arabası 
tutulmuş ve yapılan tahkikatta ara
bacının elinde izin vesikası olmadığı 
anlaşılmıştır. Beyazıdda da bir genç, 
komşusuna gitmek Uzere akşama doğ 
ru evinden çıkmışsa da polisler tara· 
fından tutulmuş ve Beyazıt birinci ko 
miserliğindc sorguya çekilmiştir. 

Ekmek buhranı &Ürdü mü? 
Dün Cerrahpa§a ve Haseki tarafla 

nnda halk ekmeksizlikten ç:>k kork
muş ve daha sabahtan itibaren ekmek 
getirtebilmek için çareler aramıştır. 
Mahalle aralarında ve caddelerdeki 
bütün fırınlarda ekmek bulunmasına 
rağmen halkın dışarıya çıkamaması 
bütün o civar halkını endişeye düşür 
müştiir. Ekmeksiz kalanların ricıı ve 
ısrc;rları üzerine nöbetçi polis ve erat . 

lıır ekmek isteyenlerin ihtiyaçlarını 
temin hususunda yardımda bulunmuş 
tardır. HüUisa genel nı.ifus sayımını 
durdutabilecek hiç bir hadise olma -
mış ve Istanbul tam sükun içinde bir 
gün yaşamıştır. 

Sayım defterleri toplanıyor 
Her ilçebaylık, bölgesi içindeki na 

biye v ı köylerin sayım cetvellerini 
tam o·arak topladıkça otomobillerle, 
ilbaylılJ aki merkez bürosuna gönder 
miştir. Jfüroda toplama ve ayrrma fa• 
aliyetlcri bilhasım saat on beşten son• 
ra artnwş ve her kazadan gelen evra• 
km geliş zamanları dakikası dakikası 
na tesbit olunmuştur. Yurdda henüz 
sayım defterlerini gôndermiyen kaı:a 
ların sayım sonuçlan beklenirken. 
halk ta dışarıda pencerelere, kapılara 
yığılarak atılacak topu sabırsızlıkla 
beklemiştir. Eminönü mıntakasının 
sayım evrakı 17 ,30 da büroya gelmi~ 
tir. Adalar ilçebaylığı da ancak 17,30 
da defterleri yola çıkarabilmiştir. Bu 
durum. b\iroya haber verilmiş ve ge
nel nüfus sayımının bittiğini ilan et• 
mek üzere harekete geçilmiştir. 

Beyaz;ıt kulesine parula veriliyor 
lu olsun! .. parolasını vermiş. Suphi 
saat on yedi buçukta otomobille Be· 
yazıda giderek, top atılışını kuleden 
bizzat idare etmiştir. Sayım bürosun
dan Zühtü, ilbaylıktan telefonla "kut 
lu olsun!" parulasını vermiş. Suphl 
de ayni karşılıkta bulunmu~tur. Sa
at tam 17 ,4 2 de, Selimiye, Okmeyda• 
nı, Davutpaşa ve Beyazıt meydanla
rındaki bataryalara kuleden işaret ve 
rilmiştir. Kulenin en geniş kısımların 
da bulunan büyük balonların uçları
na sağlı sollu iki Türk bayrağı asıl • 
mış ve ayrı- akşam karanlığı bastığı 
için balonlara muhtelif renkli 12 Jfutı 

Ebe evleri dolaşıyor 

ba takılmıştır. Sayımın bittiğini gös• 
teren kule işareti, topların duyulma
dığı yerlerden de görülmüş, )imanda 
bulunan bütün vapur ve gem'iler dü
düklerini öttürmeğe başlanmışlardır. 

Topların patl:ımasını müteakıp, 

halk sokaklara dökillmüş, neşeli ka
fileler birkaç dakika içinde ve bir a
kın halinde caddeleri doldurmuştur. 

Sinemalar, sayım bittikten sonra 
derhal seanslara başlamışlar, Pazar 
günü açılması mutat bütün dükkan
lar bir saatin içinde çahşmağa koyul 
nıuşlardır. 

Ka%a merke:zlerincle sayım memurlan doldurduktan 
defterleri iade ediyorlar 
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Niifus Sayımında Tan Objektifi 
• 

~f. l f 

• 

.Uunun en önemli hadiselerinden biri de bu çocukların doğumu oldu. Burada gör
düğünüz dört yavrunun ikisi kızdır. Kardeşleri ve ana babaları ile de bir arada 
Cörüyorsunuz. Yukarıdaki ve aşağıdaki fntoğraflar da 2 ayrı yavruyu ~österiyorlar 

Bu sayfada: 
Genel nüfus sayımının bütün 

görülerini buluyorsunuz. 

Tenha aoltaltlar, bollıonlorda to
pu beltliyen ltodınlor, evlertle lıuru-

1 lan oyun maaaları, dan• aalonu ha
line welen taraaafar, 1'arokola wö
türülen ceaalılar vcıilıa •oran lıo-

• 1 ' mı•er er ve nihayet ıaY,m ... 

•• 
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I stanbulun Dertleri 

Kadıköy iskelesinden Başlayarak, Altıyoldan 
Geçerek, Cevizliğe, Yoğurtçu 

ve K u r bal ı dere ye B i r Bakış 

Mcıhur ve mülcvvcı KurbaialıJercıinin Yoiurlçuclan görünüıü 

Kadıköy. Burası köyliikten rım sokaklar, dünyanın teşekkü 
kurtulalı 30 eneyi bulmuş. Ko- lilnden bu ana kadar arzi istiha
ca 1stanbulun çok temiz bir halk lesini geçirmiş ve insan eli değ. 
kütle ini barındıran büyilk bir memiş fen ersiz yaya kaldırnn
şehir parçası haline gelmiştir. sız toprak sokaklar ve bu so· 

istanbuldan Kadıköy iskele- kaklardaki güzelim evler arasın. 
sine çıkan her insan ilk bakışta daki arsalarda tenekeden kulü· 
geniş ve muntazam bir iskele beler, kulübeler, kulübeler. Bi
mcydanı, sağ tarafta güzel bir nek ve sucu arabası ahırlan, a
belediyc binası, binanın önünde hırlar, ahırlar, gübreler, gübre
bütün rıhtım boyunca uzanmış ler, sinekler, sinekler ve pislik· 
henUz körpe bir belediye parkı, ler. Uzunçayır kınndan bahse
sol tarafta harekete hazır son diyorum zannetmeyiniz, Kadı. 
sistem, temiz ve şık 'Üsküdar • köyiln en mutena yerlerinden 
Kadıköy tramvay arabaları, ben biri olan Çevizlik muhitini c:an-
2in depoları, daha arkada hal· !andırıyorum. Her iki tarafında 
den başka her şey olan hal bina- güzel kübik binalar yapılmış ve 
sı, nihayet Modaya ve Altıyol· yapılmakta olan bu pis ve top. 
ağzına oldukça muntazam iki rak yollardan Yoğurtçu semtine 
yol görünlir. Burası Kadıköyün inelim. 
içyUzünü tarif edeceğim; iske· Sağda etrafı duvarla çevril
leden Altıyolağzına doğru çıka- miş uzun ve güzel Yoğurtçu par 
hm. Osmanağa camiine yakın kı, solda beş on büyük çınar a
ve şehrin en kalabalık yerinde ğacınm gölgelediği Yoğurtçu 
yol o kadar daralır ki tramvay meydanı ve bunların ilerisinde 
çan sesini duyan halk, yanm inşası hentiz tarihe karışmamış 
metre bile olmıyan yaya kaldı- yeni bir beton köprü, öyle bir 
runmdan kendisini dükkanların köprü ki tramvay geçer, otomo
içine dar atar. Geçelim. Pazar· bil geçer, top geçer, asker ge • 
yolunda yol genişler, ili. Altı- çer, arabalar geçer, halk geçer. 
yolağzma geldik. Tramvaylar Fakat, bu köprünün her iki 
buradan ilçe ayrılır. ;Moda, Bos- başlığı çatlamış ve yerinden ay
tancı, UakUdar. Modaya giden nlmış alt taraftan her iki taraf 
hattı takip edelim. Bahariye cad boydan boya yarılmıştır. Şimdi 
desi, Süreyya sinemasına doğru bu köprünün üzerinde biraz du
çıkalım. O ne? Yolun arkası ge- rahm. 
niş, ilerisi çok daha genış, fa • işte size Kadıköyün asıl iç
kat yolun ortasında harap bir yUzünü bu köprü üzerinde can. 
ev, son i?Unlerini yaşıyor. Öyle landıracağım. Uzunçayır ileri
ama burası o kadar dar ve sür'· sinde Şeytan köprüsü mevkiin
atlarile meşhur Kadıköy tram • de çatallaşan ayakları bugün 
vaylarmm ok gibi geçtikleri bu kurumuş ve kıvrılarak geçtiği 
boğazda kaza ihtimali o kadar arazide yer yer mevki alan bos
çok ki, Belediyenin ne sebeple tanlar tarafından sulan sUmü. 
bu köhne evin son dakikasını rUlmüş olan ve evvelce Kadıkö
beklemekte olduğuna şaşmamak yünün • Göksuyu, Kağıthanesi 
mümklin değil. Yolumuza de- hatta göbeği etrafını süsliyen 
vam edelim. Solda Süreyya Pa- gUmUş kordonu olan bugün ise 
şa sinema binası, bu da güzel. KadıköyUn baş betası, hastalık 
Bu caddenin sağ yönündeki par yuvası, ölüm tehlikesi bulunan 
ke veya kaldırım yollar oldukça meşhur Kurbaiahdere'nin mü. 
düzgün ve temizce. Şimdi sol ta lcvves yılan gibi kıvrılan mec
raftaki sokaklara bakalım. 20 .. rası bu köprünün altına tesadüf 
30 sene evvel döşenmiş ve bir eder ve Yoğurtçu parkı nihaye
daha insan eli değmemiş kaldv tinde acunun en güzel koyu olan 

KoJıltöy İ•ltele•İne bir baJnı 

Moda ve Kalamış arasında de
nizle birleşir. Şimdi ağzı 30 se
nelik bakmısızlık yüzünden ta
mamen tıkanmış, membaı ve a
yakları kurumuş olan bu mülev
ves akmaz dereye dikkatle ba· 
kalım. iki sıra bahçeli ağaçlı gü
zel evler arasında kokmuş bir su 
şiridi, her evin iskelesinde altı 
simsiyah leş bağlamış çürümeğe 
mahkum bağlı sandallar, içeri
sinde sözde spor yapmak ve ha
va almak için dere kıyısı sakin
lerinden saz benizli üç beş genç 
bulunan bir sandalki suya dahp 
çıkan küreklerinden çirkef akı
yor. Bu kokmuş dereye Beledi
ye bazı okakların mecrasını a
kıtmıştır. Beton künkleri ve i
çinden neler aktığı işte görünü
yor. Dere boyunda evleri olan
lar da hela mecralarını yallah 
etmişler dereye· işte necaset 
renkli suları azalmış derenin iki 
yönünde hela mecraları, bazıla
nnm ağızlarına eski bir teneke 
parçası örttilmüş olduğu halde 
görünüyor. 

Bilir misiniz bu dere civann· 
da neler var? Kadıköy ortamek· 
tebi, Altınordu spor klübü. gü
zel Yoğurtçu parkı, Yoğurtçu 
7 nci ilkmektep, Kuşdili çayırı 
mesiresi, bugün binlerce genç 
elemanlarile memleketin koca 
bir spor mektebi halini almış o
lan Fenerbahçe spor klübü ve 
stadyomu ve dere kenarında de· 
nizcilik şubesi, en nihayet bü • 
tün bir Kadıköy gençliği ve 
biraz hava almak için parklara 
çayırlara can atan koca bir halk 
kütlesi! 

Bu mülevves derenin temiz • 
lenmesi her ene tazelenir, te · 
mcnniler toplanır, tomar haline 
gelir, tomarlar birleşir, fil hali
ne gelir, üst tarafı malum, dere 
yine pi knlır 1 

Bu derenin bu haldeki mevcu
diyeti ve bu dereyi telvis etmek 
ve bu halde bırakmak şehrin sağ 
lığı namına büyük bir cinayet· 
tir. Halkın ağlığını tehdit eden 
bu büyük tehlike ne zamana ka· 
dar bövle bütün i~rençliğiJF~ de· 
vanı edip gidecektir? - Şakir 
BEŞE 

KADIKOY ve INONU OKULLAR/ 
DA AÇILIYOR 

Ortaköydc yeni açılan Inönü oku
lile Kadıköy orta okulu cümuriyet 
bayramından sonra derslere başlaya
caklardır. Her iki okulda da kayıt ve 
kabul muamelesi ı S giın daha ıure
cektir. Bu suretle hiç bir çocuğun 
mektepsiz kalmasına imkan verilme
miş olacaktır. Okullar açıldıktan son
ra talebe vaziyeti incelenecek ve eğer 
bo yer bulunursa kalabalık okulların 
talebeleri yeni okullara nakledilecek
tir. Buna sebep mümkün olduğu ka
dar sınıflarda az talebe bulundurmak 
tır. Bu suretle talebe öğretmenden 
dllha iyi istifade etmiş olacaktır. 

Radyo Duyum 
Sah günü 
Avrupa konser& 

22 inci ilkteşrin akşamı &aat 21 de 
Viyanadn verilecek bir konser birçok 
Avrupa radyoları tarafından röle C· 

dllecektir. Viyan Filharmoniııinin 
bu bf.lyilk konseri en tanınmış Avus· 
turyalı dirijanlanndan biri olan Os
vald Knbasta idare edecektir. Konsc 
re opera 9ant8derindcn Anny Ko· 
netzqinin iştirak etme i konseri bir 
kat daha zen ıtinleştirccckti. 

Konserde baıhca §U eserler bulu • 
nuvor: • 

Mozart'ın ''Senfoni an re majör .. 
Şubcrt'in "La tut Puissnns., Şubcrt· 
in "A la müzik .. ,. Hu1to VoH'un "u 
IUI .. 1 Becthovl"n'in "l..'ami.. gene 
Becthoven'in Fidelyo opcraa•ndan 
"Eleonore,, havaaile ayni e erin UçUn 
cü uvertürü . 

Konserin bu kı mı saat 22 ye k11-
dar ıUrecektir. Ufak bir i tJrahatten 
sonra bashyacak olan konserin ikin
ci kısmında Viyana havalarile gil~el 
ş_ark•lardan mürekkep bir popuri 
dinletilccektir. Kon erin bu kısmı 
Joscf Hol:ı:er'in idaresindeki Vivana 
senfonik takımı tarafından verilecek 
tir. Birçok soll•t ııan'atk&rlar hey'ete 
iştirak etmiş ..ılunacaklardır. Röle 
22,30 za kadar sürliyor. Eş iz bu kon 
seri dinlemek istiyenler BUkreı rad 
yosundan dinlemeği tercih etmelidir. 
ler. Çilnkl\ en par zit iz ve kor ;lık· 
la dinlemek ancak Bilkre'\tcn mlim • 
kündilr. 

Viyana Radyosunun 
Programı 

Bir müddettir Viyana programını 
veremiyorduk. Bundan sonra her 
hafta bulunduracağımız Viyana rad· 
yoımnun programmı ayni zamanda 
OER işaretli 4Q,40 metre dalgadaki 
postadan da t kip etmek mlimkiln • 
dür. Bilhassa parazitin dinlcnmiye
cek kadar fazla olduğu gdnkrde bu 
ista&yonda parazitin eseri yoktur. 

Radyoda fotoğraf dersleri 
İstanbul radyosunda fotoğraf ders 

teri verilmeğe baslnmıştır. Bunlar • 
dan birincisi 17 ilkteşrin akıamı din 
lenmiştir. Pek çok kim clern merak· 
la dnillycceklcri bu dersler SUreyya 
tarafından s8ylenmektedir. 

Şiklyet köşesi 
Fazla plak dinletiliyor 

Birçok dinleyiciler İ&tanbul radyo 
su pro rftmında haddinden fazla plAk 
neşriyatı yapıldığından ikıiyet edi -
yor. Bu haftaki programa bakılırsa 
bu ikiyctin pek yerinde olduğ gö
rUIUr. Programda bildirildiğine gö • 
re dört buçuk saatlik bir gündelik 
programın iki &aat gibi yanya yakın 
kısmı pl&k ile doldurulmuıtur. Uzun 
zamandnnberi dinleyicilerin duymuş 
bulundukları bu pl&klar yerine pek 
çok faydalı yayımların yapılnbilcce· 
ği kanaatindeyiz. H!çbir radyo istaıı· 
yonunda bu kadar çok plik çalındığı 
i ititmemi tir. 1lgililcrin dikkat gö • 
ııüne koy tıı. 

o v.-.r. n n --

Bach'ın 250 nci Doğum Yılı 
Ve istanbul Radyosu 

Perıcmbe akıamı Bach konıerini veren Liko Amar ile arkadaıları 
lıomerc baıladıhtan ıonra. 

Bundan tam sekiz ay evvel, 21 
mart 193S gi.ınlemecinde meşhur Org 
ve piyano bestekarı Bach'in doğumu 
nun 250 ne! yıl dönUmil idi. Bu mil· 
nasebetle birçok Avrupa radyoları 
programlarında Bach'ın eserlerine 
yerler ayırarak 17 inci yilz yılın bU • 
yilk snn'atkArını hatırlamışlardı, iki 
akşam önce İıtanbul radyosu da Ba
chı 251 nci doğum yılı girmezden 
önce dinleyicilerine tanıttı ve eserle· 
rinden mUrekkep bir konser verdi. 

Pek hoıa giden bu konseri veren 
Kuartete memleketimizde bulunan 
Alman radyosu eski solisti Liko A • 
mar ile ikinci bir piyano olisti olan 
Ferdi Statzcr igtirak etmekte idiler. 

Bach'ın ya nyııı h kkında 8 ay ön
ce gazetemizde izahat vermiıtik. Kon 
ser ak amı da Mesud Cemil bestekir 

dan bahsettigindcn ayrıca Bach'ın ha 
yatınd n bahsetmlyerek konsere dair 
birçok söz aöylen;ıek ı tiyoruz • 

Bu konsere yukarda adı geçen iki 
değerli solistcn bn ka TUrk mU ık 
elemanlarının en ileri gidenlerinden 
sayılan Ali Saıgin, Orhan, İzzet, Me 
ud Cemil kuarteti Uyclerile Mazhar 

ve Laşcnski de iştirak etmi lerdir. 
Bu itibarla İstanbul radyosunda en • 
der rastlanan bir kon er dinlettirll· 
di. Bu ve ile ile de dünyaca tanın • 
mı bir bestekarı Türk dinleyicileri 
öğrenmiş oldu. İ tanbul radyosunda 
o akşam aldığımız Te&imlcrden bit 
kaçını koyuyoruz. 

Böyle bilyilk pcstckarların tanı1· 
masına İstanbul radyosunun yardı • 
mrnı her vakit bekliyoruz. 

Bach kon11rindcki ıoliıtlerden Lıilo Amar de ferdı :)tatz;er. o._ 

Haftanın Programı 
- - _uıa n nn•'e' -- ---- .......,..,..,._ .... - •• ~ o ...__..,. _. ... ıa1 

21 B rinclteşrin Pazart 

lSTANBUL : 

gi 1 Hl.40: Dnnı. 20.15: Söylev. 21: Viyann· ı Piyano • taragato konseri. 2250: Duyum· 
dan röle. 22: Viyanadıın: Şarkılar. 23.25: tar. 23.10: Orkestra 24,30: Danıı ptll:ta· 
Mıı r muzıgi. 24.20: Caz. rı. 

ıs Bıyanlarıı jinınutik. Bııyan Audc 
Tarcnn tarnfından, 18 20 Travyata Opera. 
Birinci ve ikinci perde (pllk) 10,20 Ba -
yan Patarclli. Mandolin oı kestru konse· 
ri. 19,50 'Romen halk muıikıııl Eıteııaç 
ve nrkadn,ları. 20.30 Bavan Bedriye Tuz 
ün ve radvo c.ır: ve tnngo orke •rnsı. 21.JS 
Son hnbc:rler • borular, 21 '10 Orkestra e· 
acrleri veJı3fif rn •cllr1 fnl•k) 

BU KREŞ 
13-15: 'Plak. duyumlar. 18: Berlioıı:'un 

eserlerind"n konıcr (şarkılı). 20: Du· 
vumlıır. 20.15: 'PHik. 20.45: Sözler. 21: O· 
da mfü:iJ,i. 21.35: Soılcr, 21.40: Sınkılar. 
22.10: Konıer. 22.30: SBder. 22.45: Rö
le konser •• Dııvumlıır. 

VAR OVA 
JS.20: Cu • So,ler, 18 55: Piyano ku· 

intetl. 10 25: Coruk y vımı - Sndcr • 
Pllk. 21.30· Valılıır • Söder. 22: Keman 
konııcri • Sôıı~r 23: Senfonik konser. 
24 OS: Danı pUlkl:ırı 

l.AYPZ1G 
1 : Hııfü mıır:lk • Söılcr. 19 ~O: Halk 

muıı:lğf 21 • Duvumlar, 21.10: SkeC' 22: 
Operetlcrdl'n. 23 10: Duyumlar. 23.30: 
Brezllyn hnlk mU:ılfl 

RUDAPEŞTE 
11130: Cımhnl mUzltı. 18.SS: Dcrı. 10 

20: Salon orkeıtruı 20.30: Llsıt'in csc:r
lcl"n,.en Jcon•cri nakıl. 

• 22 Pir nclfeşrin Salt 

BUKRES 
13 t'i· Orkcııtra • Duvumlu. Orkestra. 

18: PIAk • Söder • Plik • Duvuml r. 
20.15· Cıft ıılvano konseri 20 45: Söıı:ler. 
21: Vlv na'd:tn: Avruna kon11crt 22 30: 
Duvumlar. 23.45: Röle konıeri 23.45: Alm 
ve fr. haberler. 24: Konserin ıllrefi. 

VARSOVA 

17.15: Orkestra. 17.45: Sarkılnr • Soıc
ler. 18 15: Orkestra. 18 50: Soıler 19: 
Piyano • Sözler • PiSie • Sozler. 20.50: Vi
yanadıın role. Avrupa konıeri. 23: Söz
ler. 23.20: Pllk. 24,0S: Danı. 

LAYPZlG 
18: HııCıf muıık. 10.35: Soıler. 19.SO: 

Oda müzifi. 20 30: Söıler. 21: Duyum! r. 
22: Marı popurlsi: 23· Duyumlar. 23.30: 
Skeç. 23.SO: Operetlerden. 

BUDA PEŞTE 
18.30: Keman kon eri. 19.10· 'Fr ders. 

e 
23Blrlnclteşrin Çarşamba 

BU KREŞ 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Orkl'stra. 

Hl: So:dcr. 19.20: Konserin stircgi. 20: 
Duyumlar. 20. ıs: Plak • Sozlcr. 21: Or • 
mfizlfi 21,45 Sözler. 21.50: Sarkdar. 
22.JS: Radyo orkestr111. 22.30: Duyumlar. 
22.45: Konserin ıUreii. 23.45: Fr. ve Atm. 
duyumlar. 

VARSOVA 

18 20: Keman konseri. 18.SO: Soıler. 
10: Hafif müzik • Sörler.JD.4S: Plik. 20: 
RcportaJ - Soıler. 21 : Pllk • Sozler. 22: 
Chopin konıeri Söılcr. 23: Dini müzık. 
23.30: Solon ve danı mUı:iif, 

LA"'ı'PZtG 

18: Hnfıf mlizlk. ıg: Sö7.ler. ıg.Jo· Mu· 
z kli 11kec;. 21: Duyumlar. 21.15: Uluma! 
proırnm 23: nuvuml r. 23.15: Otimpiya 
servili. 23.30: Dıtnı. 

BUDA PESTE 

18.30: İtalyan arlnları • Sor.lcr 19.lS: 
Den, 19.45: Pllk. 20.10: Söylev. 7.0 45: 
Opera orkutruı 21 30: Piyes. 21 .,5 : Du· 
yumlar. 23: Macar mUzıfi. 23.50: İtalyan
ca •Öylev, 24.JO: Piynno. • 24s:t rlncitBsrln Persembe 

BUKREŞ 

13°15: PlAlt ve duyumlar. UI: Salon or· 
lrcıtruı 19: Sözler. 19.20: Konserin sli· 
refl. 20: Sörler. 20,15: Pllk, 20.SO: Proı· 
ramırnu 21: Senfonik konıcr. 23,45: Fr. 
ve alm. duyumlar. 

VARŞOVA 

17.15: Pıyano. 17.45: Şarkılar • Soylev 
18.15: Orkestra. 18.50: Sô:ı:ler. 19: Keman 
konıcrf •• Sôzler. ıtı 45: Sarkılar. 20: Sör.0 

ler. 21: Hafif müzik. Sözler. 21: Hnfif 
müzik - Sözler. 22: Plycı. 22.35: Sarkı
lar. 23: Leh ıarkıları. 24.05: D nı pJAk
tıırı. 

LA YPZİG 
18: Hafif müzik - Skec;. 21: Duyumlar 

21.10: Danslı ıktam. 23: Duyumlar. 23.30: 
Gece mUzlti. 

BUDA PEŞTE 
18.30: Ca%. 19.lS: Swylev. 19.4S: Pıya· 

ni ıle nrlcılnr ~O ?n· Dış sıyaım. 20.40· 

• 25 6irinciteşrin Cuma 
BUKRJ:0 Ş 

13-15: Pll'ik VI' duyumlar 18.40: Radyo 
orkestrası. 19: Soxler. 19.20: Konsenn 
ıUreği. 20: Duyumlar. 20.15: P iyano kon· 
ıeri. 20.35: Oper dan role. 23.45: Alın. 
ve fr. duyumlar. 

VARŞOVA 
18 20 : Sarkıtır. 18 35: Pille • Soı1er. ısı: 

Dcbussy'nin ııonatl rmd n • Sozll'r. Hl •S 
Şarkılar. 21.15: eıll fılm pırcalan • Söz. 
!er. 22.15· Hafif mUdk - Sözler. 23.45: 
Konser. 24.0S: D nı pllklıırı. 

LAYJ.lZlG 
18: Muzıklı ıkec 10 O· S !er. 20• Kut· 

tara daır. 21: Duyumlar. 22 15: Ulu al 
mliılk. 23.10 : Duyumlar. 23.30: Olımpıya 
servisi. 24• Orkestra 

BUDA PESTE 
18 30: Harpa konııcrl 19• Spor. Ste

nografı 19 45: Plik 20 l'I Soylev. 20 4S: 
E•ki Mııcu •arkıları 22 l) ııml r. 22 20: 
Opera orkcıtrnaı. 2' 25 · C ı - Soylev. 
24.?~: Konecrin ıürcgl, 

• 
26q'rlncitAşrin Cumartesi 

BOKR~S 

13.0Sı Orkestra • b:ıler . 13 !iS· Orkc'· 
trıı. 14.15: Duyumll\r 14.30: Konıcrin ıU· 
rdl. 18: S !el m k 19 20• Konıerin sil· 
rcil. 20: Duvul'fllar - 8rler 21 · D ns 
mUı:ltı. 22.30: Duyumlar 22.45• Danııuı 
ıilrcti . 23.45• Fr ve Alm duyumlar. 

VARSÔVA 
17.15: Keman lton crı - S!Sl';ler. 17 45: 

Şukı1ar • Sözler. lll 1S: Pllk • Soı:Jer• 
19: S\.tcç 19 45 Plik S ırler 21: Lcın· 

rg'dcn· H rır mllz k 22 · Sörler. 22.soı 
Miınh. 23: PopUler kon~er 24.05: Danı. 

LAV'PZtO 
18: Rcportaj Sbıılcr 19.40• Sfid ml1· 

ılk. 21: Duvum!Jr 21 10• "Annec en von 
Tharııu .. adlı ply ı 23 10: Duyumlar 23. 
30: Eilcncclı mU ık 

BUDAPEŞTE 

18.45: Koro 19.25:- M ha (Konferanf) 
19.55: Macar tnllziği. 20.50: Soylev 21 20: 
Dans. 22 50 Duyumlar. 23 10: PH\k 24" 
Car. 
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e~3•..Jjg~R.J:!Jl~=l•:X#* 
ihracat Ürünlerimizin Fiatları 
Uluorta Değiştirilmemelidir 

Berlin Türk Ticaret Odası, son neş 
Tcttiği bir raporda talep fazlalığı kar 
ısında birçok tecimcnlerimizin fiat -

lan derhal yükseldiklerinden §ikayet 
eden bir yazı yazmıştır. Bu yazıda, 
fıatların geli§i güzel yükseltilmesi 
yw:ündcn birçok müşterilerin ve iş -
lerin kaçırıldığına ehemmiyetle işaret 
edilmektedir. Raporun bir yerinde de 
niliyor ki: 

''Memleketin yüksek ekonomj men 
faatleri bilhassa dış ticaretimizin pli
rUzsili: ve lekesiz bUlunmasını gerekli 
kıldığından kulağımıza gelen bir ha
beri şurada bildirmek isteriz: Ham -
burg'dan iki ba ka firma tarafından 
bıze yapılan müracaattan anladığımı
za göre, bu evlere kayısı çekirdeği sa 
tan Mersinli ayni bir ihracatçı, fiyat· 
larm çıktığını g<irlir g<irmez bazı se
bepler ve şartlar göstererek s<izünü 
yerine getirmemek istemiştir· Alman 
evlerince verilen bu haberin ne dere
ceye kadar doğru olduğunu tahkik et 
mek henüz kabil olmamı tır. Böyle 
bir şey varsa cidden pek çok teessür 
ve teessüfe değer. Hadiseyi isim ver
mek suretile alakadar Türk makam • 
larına 11rzedeceğiz.,. 

Aldığımız malumata göre, alikadar 
lar bu mesele üzerinde ehemmiyetle 
tahkikata girişmişlerdir. 

ihracat ürünlerimizin Alman 
piyaaalarındaki duru mi an 
Bertin Tilrk Ticaret Odasının ha· 

7.ırladığı bir rapora göre, ürünlerimi-
7.in Alman piyasalarındaki son durum 
lan göyledir: 

"Genel durumda bildirilmeğe de -
'ğcr yenilikler yok gibidir. Türkiye -
den ithalat jçin istenen mlisaadelerin 
de kolayca alındığı anlaşılmaktadır. 
Ancak yün, tiftik ve pamuk gibi ürün 
lerin satışı henüz büyük mikyaslarda 
olmamaktadır. Çünki bunların ithala 
tı için istenen müsaadeler -Türkiyece 
talep edilen fiatın alakadar Alman da 
ircsi tarafından yüksek sayılmasından 
ötürü daima alınamamaktadır. Kuru 
meyve mi.isaadelerinin çıkarılmasın
dan da bazı g tükler bulunmakta ise 
de bunlar çok defa doğrudan doğruya 
firmanın şahsına ait sebeplerden ileri 
gelmektedir. Yoksa Uzüm, incir ve 
fındıklanmıza ithalat müsaadeel ve· 
Tilegelmcktedir. 

Öte yandan Türkiyeden gelen bazı 
haberlerde ithalat müsaadesinin çıka
rılmasında bilyUk gUçlükle karşılan -
dığı söylenmektedir. Bu havadislerin 
bir kısmının fiatlara tesir yapmak 
maksadile çıkarıldığı muhakkaktır .•. 
Bu gibi şayialann hepsine ehemmiyet 
v rilmemesi lazımdır. 

Türkiyeden ihracat yapan evlerin 
birtakımı nasılsa en büyük muvaffa· 
kiyetl fiatları indirmekte görmekte 
ve bunun için ele dilgen vesilelerden 
i tifade etmeğe çalışmaktadır. Bu il -
gililer fiatlarla gelişi güzel oynamada 
ki tehlike ve mahzurlan maalesef bir 
turlü bilmek istememektedirler • 

Kuru üzüm 
Son hafta içinde bilhassa yolda bu

lunan partiler üzerinden muhimce iş. 
ler yapılmış, yükleme satışlar ile nor 
mal şekilde ilerlemiJtir .• Fiat mese -
lesi maalesef bu hafta da zihinleri hay 
lı işgal edegelmiştir. İzmirli bazı ev
lerin muayyen fiatlardan daha aşa -
fıya teklif yaptıktan görülmüştilr. 
Diğer taraftan bir müddettenberi tat 
bik edilen haddi esgarilerin kalkaca -
ğı havadisi çıkarılmıştır. Hamburg 
taki bazı ilgililer haddi asgarilerin 
hatti kaldırıldığını söyliyegelmigler • 
dir. 

Genel surette fiatlarda bir hafta ön 
cesine karşı değişiklikler olmamıştır. 
Gizli yapılan teklifler ise 100 kilo ba· 

No. 156 

§lna 50-100 kuru daha ucuz fiatlar 
üzerinden yürUtülmüttUr. Hafta için· 
de haddiasgarilere göre ve 100 kilo 
başına cif Hamburg yapılan teklifle
ri aşağıya yazıyoruz: 
No. 7 Extrissima Karaburun 12100 

,, 8 Kiup Karaburun 13,00 
., 9 Auslese Karaburun 14,50 
,. 10 Nec Plus Ultra 17,00 
.. 11 Excelsior 20,00 
Rakip ürünlerden Yunan Kandiya 

üzümlerinin gerek fiatlarda gerekse 
piyasalarmda önemli değişiklikler ve 
yenilikler görülmemektedir· Haber al 
dığımıza göre, Yunanlılar fiatlannda 
sebat etmekte ve bu fiatlan mUşteri • 
lerinc de kabul ettirmektedirler. Dik 
kate değer ki, bazı ilgililer Yunanis
tana dün kuru Uzüm ithali için güç -
lüklc müsaade aldıklannı henüz iki 
hafta öncesine kadar beyan eylemek· 
te idiler. Yunanistandan ithalat için 
müsaadelere yalnız son ~ünlerde bazı 
kolaylklar gösterilmeğe başlanmıı • 
tır. 

incir 
Hamburg incir piyasası bu hafta da 

sağlam ve istekli geısmiştir. Bu iyi 
açılmanın İzmirdeki piyasa sağlamlı· 
ğının bir sonucu olduğu güphesir:dir. 
lncir fiatları bir hafta <incesine karıı 
bir miktar daha yükselmiştir. Şöyle 
ki, geçen hafta sonunda 100 kilo ba
şına cif Hamburg 10 lira istenirken 
lzmir ihracatçıları bu hafta sonunda 
yine kilosu 68°70 tanelik Extrissima 
Genuine Naturek incirler için 100 ki· 
lo ba ına cif Hamburğ hatta 11,50 li
ra istemişlerdir. Bu fiat üzerinden iş 
yapıldığı henüz iıitilmcmişsc de 100 
kilo başına cif Hamburg 11 lira 6den 
diği yaptığımız araıtırmalardan anla· 
ılmıştır. 

_,.,_ . ~ - Fındık 

Son hafta içinde iç fındık piyasası 
da sağlam ve istekli bulunmuştur. 
Hamburg'a gelen vapurlardan hayli 
satışlar yapıldığı gibi birçok da yük· 
leme itleri olmuştur. Fiatlarda bir 
hafta öncesine kartı hemen hiçbir de
ğiıiklik olmamıştır. Ancak hafta so -
ounda Hatlarda bir yükselme meyli 
görülmilştilr. 

Gen et görülme 100 kilo baıına cif 
Hamburg EylCU yUklemeleri için - yi 
ne geçen haftaki gibi • 44-45 lira, 
Birinciteşrin yüklemeleri için ise 42· 
43 lira üzerinden teklif yapılmı§tır. 

Rakip ürUnlerden İtalya ve İapan
ya mallanndan satı ve it olduğu bu 
hafta dahi işitilmemiştir. 

Kabuklu fındıklara gelince, bunla· 
nn piyasası biraz durgunca bulun • 
muştur. Elenmiş Levantiner fındık • 
lan 50 kiloluk çuvallarda olmak üzere 
100 kilo başına cif Hamburg 22-23 
liraya teklif edilmi§tir. Fiatlar üzerin 
den iş yapılıp yapılmadığı ~atiyetle 
anlaşılamamı~tır. 

Ceviz, Badem ve kaysı çekirdeği 
Cevizlerimiz Uzerinde memnuniye· 

tc değer miktarlarda işler olmuş ve 
bir haylrsının ithalat müsaadeleri te
min edilmiştir. Yüzde 90 sağlam naı
türel ceviz içleri 100 kilo başına cif 
Hamburg 46 liraya teklif edilmiş, ve 
muamele görmüştUr. Renkleri açık· 
landırılmış mallar ise 100 kilosu 50 
liraya teklif olunmuıtur. 

Kayısı çekirdeklerimize gelince, bu 
ürünün piyasası da pek istekli ve 
sağlam geçmi tir. Yalnız fiyat mcse
aclesi bu malın muamelesinde de rol 
oynamağa başlamıı gibidir. Gerçek· 
ten Mersin ihracatçıları fiyatları bu 
hafta 100 kilo başına cif Hamburgu 
50 liraya çıkarmışlardır. Buna karıı 
alAkadar Alman dairesinin 46 liradan 
yukarı fiyatlara ithalat yapılmasına 
müsaade vermediği bildirilmektedir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Bu hakikati hemen kavradı ve yine 

hemencecik kendini toparladı. 
Ellerini Mathilde'in elleri arasın

dan çekti ve pek belli bir saygı tav
rı ile kı.r;dan uzakla§tı. Bir erkek ce
aarcti bundan ileri varamaz. Sonra 
madame de Fervaques'm sedir üze
rınde sürünen mektuplannı topladı 
''e son derece bir nezaketle, o anda 
adeta bir zulüm halini alan bir ncz:ı
ketle: 

- Mademoi eJJc de La Mole, bu 
hususta dü ünmeme lutf en müsaade 
ederler, dedi. 

Çabucak uzaklaştı, kitap odasın· 
dan çıktı; Mathilde onun birer birer 
bütün kapıları kapadığını duydu. 

içinden: "Canavar, dedi, heyecan 
bile duymadı ... 

"Ne? canavar mı dedim? hiç de 
değil; o, akıllı, ihtiyatlı, iyi kalpli: 
8sıl benim kabahatim var; ben akla 
ıgmaz derecede kabahat ettim." 

Böyle dügilnUşU devam etti. Mat • 
hıldc o gün hemen hemen bahtiyar -
~ı, çünkü kendini hep aşka vermişti; 
aanki bu ruh gurur nedir hiç bilme· 
mi ti, o milthfş gururu o kadar kay-

STENO HAL 
bolmuştu! 

Akfam salonda bir uşak madame 
de Fervaques'in geldiğini haber ve· 
rince 'Mathilde'in tüyleri diken dikc;n 
oldu; o Jdamın sesi ona musibet ha· 
ber veren bir ses gibi geldi· Madamc 
de Fervaquea'a bakmağı içi almadı; 
hemen uzaklaştı. Elemli zaferi ile 
pek ütihar edemiyen Julien kendi ba 
kışlarının i§İ açığa vurmasından kork 
muş, o akşam yemeğini La Molc ko. 
nağında yememişti. 

O çarpışmadanberi her geçen ak· 
gam da, bahtiyarlığını da artınyor· 
du; artık yaptığına pişmanlık bile 
getirmişti. ''Ona nasıl karıı koyabil
dim? diyordu; ya artık beni sevmez· 
se? o azametli ruh bir onda deği§e -
bilir, doğrusu ben de ona çok kötU 
muamele ettim... · 
Akşam Opera • Buffa'ya gidip ma 

dame de Fervaques'in locasında mu
hakkak gözükmesi lazım geldiğini 
hissetti. Kadın ona gelmesini sıla sı· 
kı tekrar etmi§ti: gitse de, nezaket
sizlik edip gitmeec de herhalde Mat
hilde haber alacaktı. Bu düıUncenin 
doğruluğu aısıktı; fakat buna rağmen 

BORSA 
19 Birlnciteşrin Cumartesi 

PARALAR 
Aht 

Sterlin' 617.-
Dolar 124.-
20 Fransız frangı 166-
20 Liret 176.-
20 Belçika fnncı so-
20 Drahmi 22-
20 İavi~e fr. 815.-
Florin 82.-
20 Çele Kuron 93.-
Avusturya ıılin 22.-
Mark 33.-
Zloti 22,50 
Pcngo 24-
20 Le7 14-
Leva 22-
20 Dinar 52.-
Yen 34.-
İsveç kuronu 31.-
Altm 944.-
Mecidiye fs2,75 
Banknot 1.-

ÇEKLER 

Parla ilıerine 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczet& 
Mark 
Zloti 
Pcnıo 
LC7 
Dinat 
Ya 
v=onta 

ç kuronu 

ESHAM 

İl Banbaı Mil· 
" " N. 
" " H. 
Anadolu% 60 

.. % 100 
Şirlı:etihaJrirc • 
Tramvay 
Bomontl - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Mcrkcı: Bankası 
Oımanh Bankası 
Telefon 
İttihat Deiirmcncilik T.A.Ş. 
Sark Defirmcnlerl 
Sark Mcrkcı: EczaııcSI 

latJt 

620.-
126,.... 
169.-
160.-
82-
24.-

818.-
84.-
96.-
23-
ıs...-
24.-
25.-
ıs-
24.-
54.-
35.-
32.-

946.-
53,25 

233.-

Kapanq 

12.06 
618,75 

0,79,45 
9,75,56 
4,72,60 
2.44.-

63,83,10 
11.11,ıs 
99.19,94 

4,20,15 
S.80,65 
1,97,70 
4.21.-
4.51.40 

6s.77.S5 
34,96.!J 

2.78.30 
10.91 

3,13,42 

ın.-
9.SO 
9.60 

22,75 
38.
ıs· 

22,50 
7,-

14,75 
2,15 
8.-

57, 75 
21.50 

9,25 
8,25 
0.70 
4.-

Ele dUşen birçok frrsatlann ka~ıl· 
masr ihtimali bulunduğundan fiyat 
itinde ifrata gidilmemesi ülkemizin 
ve üretmenlerimizin menfaatine uy· 
gun olacaktır, 

Yumurta 
Son günlerde piyasaya az miktarda 

yumurta getirilmiştir. İhtiyacı kapa· 
tabilmek için ithalattan istifade edil· 
diği gibi piyasaya bir hayli de soğuk 
ardiye yumurtası çıkanlmıştır. Ay 
sonu olduğundan sarfiyat biraz hafif 
bulunmuştur. Bu itibarla ihtiyacın 
kapatılmasında gilçlük çekilmemiştir. 

Dışardan gelen haberlerde Dani· 
marka, Hollanda ve lrlanda gibi 
önemli yumurta üretme ülke1eri pi· 
yasalannın da sağlam ve istekli bu
lunduğu bildirilmektedir. 

Alman yumurta dairesi birinciteş· 
rinde Türkiyeden yapılacak yumurta 
ithalatına ait kontenjanlardan bir kıs· 
mmı hususi tacir ve firmalara vermiş
tir. Buna göre ülkemizden Almanya
ya yumurta ithaHitı yine Mayıs 1935 
den önceki esaslar içinde yapılacak· 
tır. Yani Alman ithalat e\'leri alaka· 
dar daireden ithalat müsaadesi ala· 
cak ve bunun üzerine Türkiye yumur
ta ihracatçılarilc temasa gelerek ma· 
h doğrudan tedarik ve Almanyaya 
ithal edeceklerdir." 

j ulien o akşam insan arasına çıkma
ğa bir türlü cesaret edemiyordu. Ko 
nuşmak, bahtiyarlığınm yansını kay
bettirecekti. 

Saat onu çaldı: artık kalkıp git -
mek bir vazife oldu. 

Çok §ÜkUr ki, madamc de Ferva • 
ques'in locası o akpm kadın dolu 
idi; Julien ta kapının yanına oturdu, 
şapkalar da önünü kapıyordu. Bu hal 
onu gülUnç olmaktan kurtardı; Mat· 
rimonio Scgnto'da Caroline'ni ilahi 
yeis feryatlarını duyunca gözlerinden 
yaşlar boşandı. Madame de Ferva 
queı bu gözyaılanru gördü; Julien
in her zamanki erkekıse metaneti ile 
o akşamki hali arasında o kadar te· 
zat vardı ki, •onradan ıönnüıler gu· 
rurunun en aşındırıcı özgülükleri 
(husuaiyetleri) ile artık işba haline 
gelmit o kibar kadın ruhu bile bir 
acıma duydu. Onda kadın kalbi kör
leımişti. Ama elbette yine bir izeri 
vardı: konugmağa başladı. Onun se· 
sini duyup baz duymak istlyorau. 

Julien'e: 
- Marquis de La Mole'unkileri 

gördünüz mil? dedi, üçüncü kattalar· 
Julien hemen, locanın önüne haylı 

terbiyesizce dayanarak salona sark -
tı: Mathilde'in gözleri yaştan parlı· 
yordu. 

İçinden: '' A'ma bugün oruann ti -
yatro günleri değildi, dedi; ne ka -

Birka~ satır 

" Büyük sözü dinlemek 
Karlıdır." 

Dünkü e k m e k kapıımum· 
da a~ıkta kalanlardan biri de ben· 
diın. Akpm yemeğinden tonra er· 
lesi giine ekmek bulamadıklannı 
aöyledikleri vakit hizmetçinin be· 
cerikıizliğine kızdmıdı. Belediye· 
den: "Telata lüzum yok. Kimae ek
mcluiz kalmıyacak'' demitlerdi. 
btediğim kadu ~kmek bulaca

ğımı sanarak tekrar ıiyindim. tik 
uğradığım fınnın ekmeği ~ktan 
bitmiıti. lk.inciainin önündeki kala. 
balığı gözüme yedirip yaramadım. 
Uçüncüaü ceaaretimi iyice kırdı • 
Belediyeden söylendiği gibi "telq 
etmeden" dördüncü fmnı aramağa 
baıladun. Fmnlara aeğirten berkea 
telq ediyor, yalnız ben telaı etmi
yordum. Bir saat .onunda teli.taız· 
ca, ekmekaiz evime döndüm. 

Biz Büyiik Harbi gÖrmÜ§ insanla· 
nz. Dünkü ekmekaizliii ala doma· 
teali bir tencere pilavla hallettik. 
Şimdi gazeteleri okuyorum. Ka. 

labahğı gözüne yedirenlerden biri
nin paruı çalınmıı. te1i.ılananlar· 
dan bet onunun elbisesi yntılmıf .... 

"Bazan büyük aözü dinlemek iyi
dir'' derler. Muhittin Uatündağm 
aözünü dinli.yerek teli.ılanmryanlar 
araaında ekmekaiz kalanlardanım. 
Ama bugün elli okka ekmek ala
cak kadar param cebimde kaldı. 
Bir aylık ekmek paraaile yaptıra· 
mıyacağrm elbisem de kurtuldu. 

''Büyiik ıözü dinlemek iyidir' di· 
yenlerin haklan vannıf ... 

E,,.el ŞEFiK 

FAYDALI 
BiLGiLER 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Caiııloilunda Abdillkadir - Küçükpa

ıarda Hıkmct Cemil - Lllclide Sıtkı -
Fenerde Emilyadi - Karagümrükte A. 
Kemal - Aksarayda Ziya Nuri - Şeh
zadebaımda AHf - Eminö,,nündq Hjjsnü 
Haydar - $e.brem1ninde Nf,1:m - Sa· 
matyada E. Rıllvan - Eylipte Hikmet 
- Beyoilunda K a n z u k - Pan
galtıda Güneıı - Taksimde Karakin 
Kilrkçiyan - Galatada Hidayet - Siııli
de Pertev eczaneleri. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

AŞlT • ERTUGRUL SADİ 

Schzadcbaıımda TURAN Tiyatrosunda 
Bu gece uat 20,30 da S ind defa olarak 

OTELLO 
Halle 5 perde 1 tablo. Kıbna perdesinde 
Zafer Eğlenceleri. Her tarafa tramvay, 
Tel.: 22127. ,. 
TEPEBASI BELEDİYE GARDENBAR 
Kıtlık salonu açıldL Her akpm müzik, 

dans, varyete numaralarL Kabare nefıı 
alakart ve tabldot Yemekler ehven flat· 
lar. Pazar giinlcri 17 ,30 da çaylı danı, 
varyete, çay komple 75 kuruı. 

• 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

SUREYYA OPERETİ 
SUreyya opereti (7clefoncu kul 
Pek yakında (Horo:ı: Pap) 

• 
• Alkanr ı Şanda - Sihirli Ada. 
• Şıkı İki kalp bir oluna 
• fpek ı Altııı Zincir. 
• Türk ı Preııa Tiirandot. 
• Saray : Kırık Hayatlar. 
e Melek ı Bir avk böyle bittL 
• Türk: Ben seninim 
• Sümer ı Siyah ~8ılcr. 
• Elbamra ı Yürüyllı - Saadet ııarltısL 
• Aeriı Bar varkıcraı, Dcninltı ejderi. 
e Yıldız r Moskova ccceleri. 
• Milli ı Çalınmış Aık - Dertsiz arka

datlnr. ' 
• Oaküdar H'1e ı Prens Ahmecl. 

• 
dar da merak etmiı 1,. 

Mathilde Julien'in o ak§8mı ma· 
dame de Fervaqucs'le geçirip geçir
miyeceğini öğrenmek istemiı ve ko· 
nağın devamlılarından bir bayanın 
teklif ettiği loc.ayı, kendi sosyal mev 
kilerin uyup uymamasına aldırmadan 
kabul etmi§. nnesinin de gönlUnU 
yapmıştı· 

· BHIUm xxxı 
ONU KORKUTMAK 

lıte sizin medeniyetinizin bUyük 
mucizesi! Aşkı alelade bir it 
ettiniz:. 

BARNAVE 
Julicn, madamc de La Mole'un Jo. 

casına koştu· Gözleri önct, Mathil • 
de'in yaglı gözlerine iliıti: kız gizle -
meğe çalı§madan ağlıyordu, zaten o
rada yalnız utanılmıyacak kimseler, 
locayı veren bayanla birkaç da tanı· 
dık vardı. Mathilde elini Julien'in 
elinin üstüne koydu: annesinden hiç 
korkusu kalmamıg gibi idi. Gözyaıla
rından adeta nefesi tıkanmış bir hal· 
de, Julien'e ancak: ''Temin edilmek 
istiyorsunuz .. ., diyebildi. 

J ulien de gayet heyecan içinde idi; 
üçüncü kat localarındakilcrin gözleri 
ni kamagtıran avizeyi bahane ederek 
el ile gözlerini kapayıp hissini belli et 
memeğe çalışıyordu. İçinden: "Bari 
esimi çıkarmıyayım 1 dedi Bir §.ey 

HiKAYE ş AN s J 
...__.-.~--· --Nakleden:Mf·FA 

Kadın ve şans ayni zamanda doğ
du. Şans ile kabiliyeti biribirine ka· 
nştırmamahdır. Hele kadın meselelc-
rinde de iş büsbütün başkadır. Bu 
mesele, güzellik, çirkinlik, şıklık, kı
lıksızlık, zenginlik, fakirlik daha bin 
türlü tercih sebeplerinden, her şey· 
den başka, bamba ka bir meseledir. 
Zengin, güzel ve zarif kocalarım, çir
kin, mendebur, meteliksiz ve kaba 
uşaklarile aldatan zevcelerden yığın 
yığın misaller bulmak mümkündür. 
Hikayem, kadın ·meselesinde şansın 
oynadığı oyundan bir perdedir. 

Nisanın sevimli ılık günlerinden 
biri. Dostum Asımla Beyoğlunun bü
yük caddesinde plansız dolaşıyorduk. 
BugUnU nasıl geçireceğimizi bilmiyor
duk. Teklif edilen fikirlerin hiçbiri 
hO§umuza gitmiyordu. Aklıma cazip 
bir fikir gelmeseydi bu güzel güneş· 
li günü eiyah bir sinemada öldürme· 
ğe kalkı§acaktık. 

Şimdi Asımla vedalaşıp aynlacak
tık; ben önüne çıkan ilk kız veya ka· 
dına takılacak ve onu bir fincan çaya 
davet edecektim, tabii hanımcağız kı· 
zacak ve söylenecek. Halbuki tam o 
61rada Asım imdada yetişip bir ya
bancı ve kibar adam gibi kadını be
nim terbiyesizliğimdcn kurtaracaktı. 
Bir daha cumaya da ayni rotu ben oy 
nıyacak ve böylelikle hoşüa, yeni bir 
vakit geçirmiş olacaktık. 

Karar verdik ve derhal tatbika ge-

L 1 M AN 
HAREKETLERi 

lhıctln li.manmnn sdccck vapurlar: 
Saat 

9.- lnönü Memndcn 
14,30 Ana Karadenizdcn 
16,15 Ufur lzmittcn 
17,30 Asya Mudanya.dan 
15.- Sakarya lz:mirdcn 

• 
Buıfin limanımızdan ridecek vapurlar: 

• 

Saat 
( 

9.- Bartm Mudanyaya 
21.- GUlnibal Bandırmaya. 

6,30 Gülnihal Bandırmadan 

DAVETLER 

Fatih Askerlik Subcsindcn : 
330 doiumlu yukııck ehliyctn.amelilerle 

daha cvvtlkl dufumlulardan herhangi bir 
sebeple citmcmiı olanlar 1 Ikinciteşrin 
935 aaat Si da ıcvk edilmek ilzcre Şube
ye mUracaatlarL 

• 
• ÇABUK SIHHi 

YARDIM TEŞKILATI 

Ba numan.c!aıı imdat otomobill 
iatuıir. 44998 

• HASTANE 
TELEFONLAR! 

Cerrahpau hasta.oeal. Ccrra.hpqa 21603 

söylersem benim de son derece heye
canda olduğumdan şüphesi k(llmaz, 
sesim gönlümdekini açığa vurur, her 
1eyin yeniden mahvoluvcrmesine ha· 
ıa imkan var.,. 
Şimdi içindeki çarpışmalar sabah

kinden daha zorlu idi.çünkü sabahtan 
beri gönlü daha ateşlenmişti. Mathil 
de'in gururu, benbenliği uyanacak 
diye korkuyordu. Aşktan ve hazdan 
sarhoş gibi olmuştu: yine de nefsini 
zorlayıp ona bir şey söylemedi. 

Bence bu, onun yaradılışında bulu
nan meziyetlerin en büyüklerinden • 
dir; kendi kendine bu kadar hükme 
debilen bir adam, kadar elverirse, çok 
ilerliyebilir· 

Mademoiselle de La Molc, Julien· 
in konağa kendilerile beraber gelme 
si için çok ısrar etti. Şükür ki, sicim 
gibi yağmur yağıyordu. Fakat mar 
quise, Julien'i arabada kar§ı&ma al
dı, onunla hiç durmadan konuştu ve 
onun, kıza bir kelime olsun söyleme
sine vakit bırakmadı. Sanki marquis 
Julienle eöz birliği etmiş, onun işini 
kola,rlaştmyordu; Julien de, heyeca
nının tiddetini belli ederek zaferini 
elden kaçırmaktan korkusu kalmadı· 
ğı için, kendini bahtiyarlık zevkine 
çılgıncasına bırakıvermişti. 

Bilmem söylemeğe lüzum vat mı? 
Julien, odasına girer girmez, hemen 
diz çöktü, prince Korassff'un verdiği 
mektupları öptil durdu. 

çildi, günün kahramanını sarışın, rn'' 
vi gözlil, Alman olduğunu on m~~ 
uzaktan bağıran genç bir kız tCJI'~ 
ediyordu. Almancamla pek övüne< 
mcm. Lakin Asıma güvenerek on• 
yaklaştım, şapkamı çıkarırken bani 
pek tatlı gelen sesimle, refakat ede< 
bilmemi rica ettim. O pek tabiidir td. 
rahat bırakılmasını i tedi. Asım g"' 
linciyc kadar birkaç kelime daha sö.r 
Asım pürtelaş geldi ve: Nihay~t 
asım pürtelaş geldi ve: Bu terbiy~ 
adamın izi rahatsız ettiğini tabtni1' 
ediyorum, dedi ve bana da old~ç' 
sert, defolmamı tavsiye etti. KüçU~ 
Alman kızının halbkanna gülümsfye" 
rek baktığını ve refakatini kabul et< 
tiğini gördüm. Beni de gelecek el!" 
ma böyle bir eaadet bekliyordu. l&tef 
istemez bir sinemaya girdim. 

• Bugün bava aÇJk ve 'daha g~ı 
Beyoğlu hoşa giden kadınlarla dolıM 
Asımla yürüyoruz. Karııdan kumralı 
ince uzun bir kız geliyor, ben heınetl 
Asımı vazifesine gönderiyorum, o 
derhal şapkasını çıkararak yaklaşıyor 
ve teklifine başlıyor. Ben de derhal 
yeti§ip onun bana bir hafta evvel sor
lcdiklerini aynen tekrar MiyorU~ 
Fakat hayret: Bir çüt güzel ela gôt 
bana kızarak dönüyor ve: Kibyat11 
mısınız diyor. Benden daha çirkin ~• 
hantal olan Asımla nazlı nazlı uza~· 
laşıyor. 

Gareba HaatancsL Se.bremlııl Yeni· f 
bahçe. 2!D1 
Hasckf kadınlar butanca ~ 
ıara1 Haseki cacJ. S2 24551 
Emnzı akliye •e a1Ab(ye tıa.. 

1
• ~ d 

tanesi. Balcırlröy Rcıadire lı:ı$1aSJ o...... 
~eyoflu Zükilr hastanesi Fını.zata .43$-41 

Gülhane hastancsl Gülhane z05ıe 
Haydarpaşa Nilmane butancsl 60101 
Zeynep Ktmll haıtaneıt Uıki!· 
dar Nuh kuyusu. Gün Doluma 
caddt!I 
Kudo:ı: hasta.nesi. Capa 
Etfal baıtancaL Slıli 

• MÜRACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan accntcet Tdeton 42361 
Aka1 (Kadıköy iııkelnl baı m .. 

mnrlaitı) 
SlrketJ Hayriye. Telefon 
Vaparculak Şirketi mcrkcs acen

tesi, Telefon 
6ark Dcmrlyollan mUracut Jca,. 

lemi. Slrkccl Telefon zso7f 
Devlet Ocmirrollan mllrac:ut 

kalemi Ravdarpasa. Telefon ,,~ 

Rekllmsız satılan 
Yegane tıraı bu;a§ı 

~ somefa ~ 
· ~ 

~ . 0.10 .0.1~ -· :t «. · mın mm , l> 

. ~~~? g ~ .~.:~·1 
Sultanhamam Camcıbatı han 10 

Bu çılgın hali ile: ''Sen ne bil~): 
adammı sın 1 bana ne iyilikler ettin ı,, 
diye söyleniyordu: 
Yavaş yavaı kendini toparlar gibi 

oldu. Halini, bir savaşı yarı kaz:aıı : 
mış bir generalin, haline benzetiyo~· 
Bugün Ustünlilğün bende olduğu ıı~' 
götilrmez, hem de çok büyük blf 
UstUnlük, diyordu; ama bakalım >'8" 
rın ne olacak? bir anda her §ey elde" 
uçuverir.,. 

Napoleon, Sainte-He1enc'de söyl~· 
yip yazdırdığı Hatıratı, teşli blf 
hisle ve iki saat kendini zorlayıp ooıl 
okudu; ama ancak gözleri okuyor " 
mug, ne çıkar? kendini bu ite zorı~· 
yordu ya 1 Gözleri bu zoraki, gatıP 
okuma ile uğraşa dursun, dilnyad• 
en yüce ne varsa onun düzenine (sif 
viyesine) yükselen kafası ve gönUl, 
belli etmeksizin işliyordu. JuticJ1' 
"O kalb, madame de Renal'mkindeı" 
bambaşka ı.. diyor. fakat daha neti 
gitmiyordu. 

Birdenbire kitabı elinden fırlattı>' 
''ONU KORKUTMALI 1 diye bağıt• 
dı. Düşman benim kendisini yıldırclJ• 
ğım derecede bana itaat eder, o ~• • 
man bir daha beni hakir göremeı .. 0 Sevinçten adeta sarhoş olm~. 1' • 
çücük odasında dolaşıyordu· Hal<ça
sı bu bahtiyarlık, agktan çok gurıı • 
run verdigi bir bahtiyarlıktı. 

(Arkası vaıl 
N.ATAC 
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LIMANLARIMIZ 
Türkiyenin Bütün - Limanlarını 

Temizlemek, Düzeltmek Ve 
Taramak için Nasıl Çalışılıyor? 

1_Limanlarda laNma ve temiz· 
~e itleri: 
Liınanlanmızda tarama ve temizle· 

~c işleri gün geçtikse ehemrniyctİ
nı arttırmaktadır. &kiden kabili 
~eyrüsefer olan dereler seyredilmez 
111alc gelmekte, enkaz He dolu olan li· 
~lanıa gemiler tehlikeye maruz 
alnıaktadrr. 

Bir iki enkazı olan her limanı tc
tnizlemek bilyük masraflan mucip o
:;:~ için bu gibi limanlarda ~nkaz 

nne pmanchralar atılmakta ve bu 
~uretıe tchlikc1i yerler i§aretlendi· 
~~ektedir. Silivn, Tekirdağı liman
~ma. geçen eıcne ıamandrralar atıl
lllıttır. Fakat birtakım dereler ve li
lnaıılar mevcuttur ki bunları seyrüse
fere !!alih bir hale getirmek ve bu li
lnan.larda gemilerin maruz kaldıktan 
leblikeleri ortadan kaldırmak pek lü-
atunlu bir bale gelmi§tir. · 

trı.af:N1al ta:ranacak vıe temizlenecek 
er tunlardır: 

ı - lstanbul limanta 
2 - Ereili limanı, 
3 - Amasra limanı, 
4 - Ayvalık liman~ 
S - Bartın deresi, 
6 - Karacabey deresi. 

l - lıtanbul limanı: 
Iatanhul limanında taranmasr lüzu

tnu olan uzun boylu iı:abata yer bı· 
~ kadar kat'ilcş.miş olan 
ftla.hal Baliçtir. Mütemadiyen dol· 
J?ıaltt.a olduğundan birkaç sene 
•onra Raliç vapurları §İrketinin. bir
S<>lt iskeleleri ilga e~i lli.zxmgcle
Ccktir. 

1Ial5çte geçen sene iptidai bir ts
tiqaf yaptırılıruJ ve bir plan hazır
l~ !l mı ş t ı r. Plana göre 
kalı derecede derin olan köprüler 
~~takaeından sonra Fenerden Si
-.uıtarağaya kadar Haliç vapurlarının 
ııı~tığı kanallar haricindeki maha11er 
::ımU§ bir haldedir. Bu kanallann da 

1 
~ası için ilk iş olarak kaide-

~ruun altmışar metroya kadar ge· 
llı§ıletıl.erek taranma.sma ve aonra da 
:Ya.va§ yavaş Silahtarağaya doğnı 
lJ.1.~umi bir taramaya baıılanmasına 
U:zum vardır. 

Malfun olduğu üzere Halicin yu
karı kısmılarr smaileşmcktedir. Bu 
"'1.lı~erde ktiçük büyük kırk kadar 
fabrika vardrr. Bütün bunların istih· 
llalitnun ve isti.blik.atının mühim bir 
~ıru denizden nakledilmektedir. 

_:ahri.kalann inkiıafı, büyük gemile· 
. rın o mıntakalara tokulmasmı lü· 
2uıııtu kılacaktır. Bugün Fenerden 
'.YUkanya bUyiik gemi gidcımemekte, 
~Yilptcıı öteye ise bazı yerlerde pek 

arlqan bir kanal yolu ile ancak ma· 
~ ve romorkörlcr girebilmekte· 

1 
11'. Tuğla harmanlarının önünde bu· 
unan muayyen sahalarda çamlll' ka· 

!Y1.klarının çamur ibra~ etmesi yu. 
~~den dört bet metrelik derinlikler 

aatl olduğu görülmüştür. Bu hal de
~aınıı bir taramanın Istanbulun bü
:Yıik bir san'at ve ticaret merkezi ol
ltııtga llyık bir sahauru dolmaktan 
~ra.bileceğini göstermcktedin Ha 

1~ taranmasından başka Istanbul 
~nırun lcılerden de temizlenmesi 

~.zcn:ıdir. İstanbul limanmm bilhassa 
f ır kıanundaki enkaz-.eyrüsefere pek 
<tzla zarar veriyor. Sirkeci nhtrmı-
~nı. ön~deki ığnplann, Samyburnu 

lliindeki batık geminin. Ahxrkapı 
~~tlclanndaki leşin seyrüsdere verdi· 
..,ı engel yi:ızündcn her zaman şiki· 
~c~er ~vaki olmaktadır. Sirkeci önün
] c. ıgnp buralara demirliyen gemi
~rın demirlerini hmıkmasma, Saray• 
ktn tnundalri gemi lesi o havaliye ya· 
.nı· geçmeğc mecbur olan küçük gc
t ilcrın zedelenmseine sebep olmak-
adtr. 

Ahırkapıdaki enkaz üzerindeki şa
lllarıdıra hemen daima kopup kaybol
~~ ve yeni pmandrra yapılıp abl
~ ıc;in daima masrafları mucip ol
~ ve isaret konunçıya kadar da 
~ Yük gemiler için ciddi tehlike ar· 
etnıe~tedir. Bunlar gibi, Haydarpa· 

tıı ö~undeki gemi enkazı. Salıpazan 
~ınde ve Galatada pmandıra hat~ 
'll da bulunan birtakım lefler li
~~rda daima iıtenilcn emniyetli 
-~rı:ı.ıaeferi ihlal etmektedir. 
lnilJ~iç içinde mağruk legler ise ge
b·l~crın sahillere yanaşmasına ve sa
~1_C:rden istifade etmesine mani ola-

"' derecede fazladrr. 
Jta!tttanbul limanındaki bütün bu en· 

1 
nı temizlenmesi için bir mimaka

~ açılrrıtıJtır, Münakasa, talip bııla
ed~:: bu enkazın 6Cnelere taksim 
:t 1 ek yavaş yan! çıkarılması li· 
lıtngdecektir. Ihracm en acil olan 
.:ram~, Sirkeci önlerindeki ilci ığnp. 

ki, azamı bq bin liraya çıkarıla-

Lim;ınlarımız Hakkında 
Dikkate Değer Bir Etüt 

cağı tahmin cdilmel..-tedir, 1 nın hinterlandı meyanına gitmcai ve 
2 - Ereg;li limanı: f bu sayede Bartınm ticari faaliyetinin 
E ~r · artması olacaktır. 

. reg ı liınauınm içinde küçük bü- Bartın deresinin taranması Rurcti-
yUk 24 tane geıı:ıi leşi vardır.Bunları te le yapılaca.le liman için earfedilecek 
mizle~ek için. şimdiye kadar yapdan te paranın takriben yarısı elde mevcut 
§ebbualer akım kalmıştır. Bu limanm olan ve htli hazırda kışın birçok ge
temizlcnmesi milhim bir ameliye ol· mileri mertdireği içinde barındıran 
duğ~ için bu işi Ereğli limanmrn İn· Amasra limanınc sarfedilecek oluna, 
§aat1le müştereken ihale etmek la- her hususta Bartından edilecek isti
znndır. Ereğli limanını inga ed~cek fadelcr daha çok ve daha mühim ola
~lan Nafra Vekaletinin inşa projesine caktrl'. 
lımanı tem.i:ı:l~ projesini de ithal • J i "' • 
edeceği şüphesiz\olduğundan bu lima· Limanm temız enme.a ıçın 
nm temizlenmedoi in§a. zamanına ka· yapılacak itler: 
dar tehir ttmek muvafık olur11 1 - Liman içinde Umumi Harpte 

batrruJ olan Şahin vapuru ile son 
fırtınalarda batan Rize vapurunu çı. 
karmak 1.azımdrr. Bunların iptidai 
lıir kqfe na.ıaran 12 bin liraya çıka
c:ağı tahmin e4ilmektedir. 

3 - J\.yvalık limanı: 
Taranacak yerhı~rden biri de 'Ayva

lık boğazıdır. Ayvalık ticaretgah bir 
§chlt ve bir ihraç limanıdır. Ayvalık 
boiazmda.l;ı dı'CIL gıemilcr kanalı gös- 2 - Bu iki vapur çıkbktan sonra 

11artın limanıncla iskele 1 

teren şamandıralara nğr.nen daima 
bu boğazda oturmaktadır; Son za
manlarda yağ yüklemek için gelen 
Italyan gemileri boğaz haricinden ha
mulelerini almağa t~eb~ etmekte 
ve bu yüzden tahmil masrıaflan pek 
fazlalaıı:naktadır. Dalyan Boğan de
nilen bu kanala clycvm 4,5 metreden 
fazla su çekcmiyen gemiler girip çı
kabilmektedirler. Halbuki Menin 
hattına işliycn 2.000 tonilatıcaluk va
purlann Ayvalığa girip çıkallilmesi 
için bu kanal derinliğinin 9 ~etreye 
ibliğı ve kaidesinin de 25 nııetreye 
tevsii iktiza etmektedir. 

İptidai kc§fi yapılan Dalyan Boğa .. 
zınm taranması Ayvalık limannun ha-
yati ihtiyaçlanndandır. _,_.ı.ll...! 

4 - Bartın limanı: .,.. ~ · 

limanın geni§lemcsi. neta bir bale 
girmesi için mendireğin karşı tarafın. 
da sahilden denize doğru çıkmış eski 
mendirek döküntülerinin de teıniz• 
lenmesi. 

3 - Mendireğin ıahil ile birlejtiği 
yer kumsal ve sığlık alınası itibarile 
buranın da taranması. 

4 - Sahilin en .münasip vt, fena 

ve anelc1er yapılmasr. 
Yukarıda bot madde ile gösterilen 

işlerin yapılmasr için aarfedilecek pa
raya mukabil görülecek istifade tica
ri ve iktısadi bakımdan çok iyi neti
celer verccegi gibi limanın faaliyet 
saha&ınr geni§lettirccek ve ticari fi. 
lomuz için kı~ın iyi bir ilticagah ola
caktır. 

5 - Karacabey deresi: 
Balıkceir, Burs.a ve havalisinin en 

tabii hayvan ihraç iskele6i olan bu 
derenin küçük bir himmetle taran· 
ması ve Karacabey boğazma vapur 
işletilmesinin temini, mümbit mcr'a• 
farda othya othya gele<:ek olan hay
vanatın masrafsrz, killfetsiz ve emin 
bir surette naklini intaç .çdecektir. 

6 - Diğe rlimanlar: 
Bazı mahallerinin taramnası icap 

eden Yalova gibi, Bandırma gibi li
.ıııanlanmız da vardır. Bunlar birkaç 
günlük ameliyclerle taranacak ma
hallerdir ki, bütün bu mahallerin ih· 
tiyaçlarına cevap verebilmek için 
elimizde vasıta bulunmasına zaruret 
vardır. ..., 

Bir tarama vasıtası mübayaası: 
933 senesinde hükumete ait §a

mandrralan koyup kaldırmak, deniz 
içindeki küçük zincirler ve demir 
kütlelerini çıkarmak ve ufak mikyas
ta temizlemek işlerini yapmak üzere 
bir vasıta (algarina) mübayaa edil
mi§ ve çalışbrmakta bulunmu§tUr. 
Bunun gibi yukardanberi arzettiği -
miz ve başta Haliç olmak üzere tara• 
ma ameliyatı yapacak (tarak dubası) 
mübayaasına da lti.?.um vardlr ~ 

Bartın limaıuıun taranmuı ve- 'de· 
re kanallarına vapurların veya motör· 
lerirl yanapnam için nhtım veya; is
kele yapılması suretile sarfedilccek 
paraya mukabil meıkur limandan .an· 
cak §U iatüadeler mcmuldür: 

l - Karadcnizdc seyrüsefer eılen 
vapurlann kışm fırtınalı bavala!!ıda 
barınabilecek bir liman bulabilmelııs-i. 

'Ayvolıiın usakran 6ır mcınaaran 

ı - Kastamonu vilayetinin ish· 
lesi Inebolu olması itibarile bu linuı
nın fena havalarda açık olmaamdaın 
kı!tn fırtınalı havalarda tahmil -. 
tahliyenin güçlükle ve baıan biç ya. 
prlamamasmdan dolayı merkez vila
yet ahalisinden bir~ok yerlerin Baro. 

h.avalar~a lim~~ giren dalgaların te· j . 'YtıJ:arda söylediğimiz gibi Halicin 
sır ~tmı~eccği bır yere vapur veya ıptıdaı bir istik§afmı yaapn mühendis 
moto~erın ~ı~aşması için muntazam ra:lnız Halici tamamen taramak için 
ve saglam bı~ iskele yaprlmaaı. ıkı .tarak. dubasına lüzum göstermek· 

• S - Tahsısat müsait olduğu tak- t':'<1ır .. lkı tarak dubasmm mübayaesı 
dırde mendirek içinde vapurların kıç· ?ır. milyon liraya yakın bir masrafı 
tankara mendireğe bağlamaları için ıstılzaın ed~ektir • 
(bağlıyabilecek gemilerin adedine gö- Bu iki tarak dubasile Halici Ay
te) mendirek üzerine sağlam kalanlar valığı, Bar-tını ve Karacc.beyi 'tara-

ıVc nihayet günden güne aormakta olan zaoallı Halig 

•' 

lıtanbul limanının bir man2:C1Tan 
mak ameliyesinin be, senede ikmal 
edilebileceği tahmin olunur. lki ta
rak dubasile beraber 16 klepe ve 3 
romorkör mübayaa cdilmclidiİ'. Bü· 
tUn bu vesait uz:un seneler tahmil ih
tiyacından vareste kalmak için yeni 
olarak mübayaa edilmektedir. Maa
mafih ilk zamanlarda bunları ta.men 
de tedarik ederek işe başlamak milin· 
kündür. 

Limanlara palamar ve itaret 
tamandıra)an ve sis düdükleri 
koymak. 

1 - Palamar şamandnalan: 
LiınanJarda duran gemileri bağla· 

mak için kullanılan palamar şaman· 
dıraları bugün yalnız lstanbul lima· 
nında vardır. Bu limanda mevcut 

' 

Köprü iiatünden 

olan 16 palamar şamandırasının en 
yenisi 20 senelikten fazladır. Bu iti
barla bunlar her sene tamir edilmek· 
t~. mütc~adiyıcn sürüyen zincirleri 
yıne denızden çıkına zincirlerle teb· 
dil edilmektedir. Bu şamandıralar 
devlete senevi 25 Jira kadar bir va• 
ridat temin ederler. Şamandıraların 
ve zincirlerin eksikliği bu pmandıra
Jardan matlup olan emniyeti selbet
me ktedir. Şamandıralara bağladığı
mız büyUk vapurlar muhalif havalar
da emniyetlerini temin edebilmek 
için aynca demir de atmaktadırlar. 
Bu pmandıralara matlup olan cm· 
niyeti istihsal için yavaJ yava~ yeni
leştirmekten başka çare yoktur. Ye
nilenecek olan malzeme içinde de-
mir ve zincirler de vardır. 

Galata limanına Uç hat üzerine 
mevzu olan 13 pmandıradan yalnız 
iki hattın iki batındaki ıamandıralar 
üçer demirlidir. Diğer pmandıralar 
ikiger demirli olduğundan 9 gamandr
raya liçilncü birer demir ve zincir 

koymak lazrnıdır. Bunlardan çürü • 
yen zincirleri yenilerilc tebdil etmek 
ve icap eden şamandıralara daha agır 
zincirler koymak lazımdır. Beher sa· 
mandırayı vasati olarak dört bin li· 
raya limanımmia yaptırmak kabildir. 
Limanm temizlenmesi esnasında çtkıı
cak zincir ve demirden istifad~ etmek 
kabil ise de burgatası 57 rnilımetre He 
laakal 2743 metre yeni .zincir müba· 
yaası da lazımdır. 

BugUn Iatanbul limanından maada 
hiçbir limanda vapurların bağlanma
t>ına yarıyacak palamar şamandıraSJ 
yoktur. Halbuki birçok limanlardı 
vapurların demir atıp alına külfetle· 
rini ortadan kaldırmak için böyle bı
ıer ıamandıra vaz'ı pek münasıp 

limanın •Öriinüfii 

olacaktır. Oyl~ limanlar vardır ki. 
vapurlar ekseriya geee inerler, de
mir mevkilerini uzun mUddet arar· 
lar ve yine • öyle limanlar vardır ki. 
ant fırtınalara maruzdurlar. Fırtr:ıa 
zuhurunda demir alıp denize açıl· 
mak ekseriya mümkün olmaz. Böyle 
zamanlarda birtaktm gemiler demir
lerini kestirirler. Böyle limanlara 
bira şamandıra konursa gemilerin 
gece de olsa kolaylıkla ıamandıraya 
bağlamaları ve ani fırtınalar kar~ı· 
smda palamarlannı çözertk derhal 
denize açılmaları kabil olacaktır. Bu 
suretle iskandil etmek. demir at• 
rnak. demir almak suretile vakı olan 
uzun zaman kayıplarından yapılacak 
istifade ise pyanı ehemmiyettir. 

Birer palamar şamandırası kona· 
cak olan limanlar; alıı verişi çolc 
olan Umanlarla ani fırtınalara muus 
kalan Hmanl~r olmalıdır. Bu liman· 
lar !Unlardır: 

Mersin, Antalya. Finike, Dikı1i, 
Bozcaada, Edremit. Bodrum, Çanak
kale. Inebolu, Samsun, Fatsa, Unye, 
Görele, Giresun, Trabzon, Hopa, Ti· 
re bolu. 

Ere!li limanı ile Zonguldak lima
runın mendirek dışına şamandrra at
mak şayanı arzu ise de buralarda bek· 
liyen vapurların fada oluşu bu arzu• 
ya imkan bırakmamaktadır. 

Yukardaki limanl;ırdan Mer in, 
Samsun ve Trabzona ikişer §amandı· 
ra ve diğerlerine birer şamandıra vaz'ı 
liıımdır. 

Unye, Fatsa, Tirebolu. Götelc, Bod 
rum, Edremit, Dikili limanlarına k<> 
nacak olan şamandıralar her zaman 
gece muvaıalat eden gemilerin bu Ji. 
manlara kolayca inmelerini temin ede· 
cektir. Bundan başka limanlara t•· 
mandıra vaz'ı baun fazla ihtiyat yt)· 
zlinden sahilden pek uzakta demirli
yen kaptanların bu ihtiyatlarının önü
ne geçecektir . 

Bir diğer yazımızda da öteki Uman 
larımmian bahsedeceğiz. 
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KÜLTÜR 
Amerikan 
Kültür 
Kurulu 

A. Malche'ten: 
Bizimkine oldukça benziyen Ameri 

kan okul kurulu bizi uzun bir müddet 
işgal etmiyeccktir.Burada her devlet, 
temelyasasının çizdigi sınırlar içinde 
kendi okullarını serbestçe idare eder 
ve Vashington'da bulunan ve İçişleri 
Bakanlığına •bağlı olan terbiye büro
gu, bilhassa neşriyat ve istatistikle 
uğraşır. 

Keza her devlette bir okul encüme
ni ve idari teşkilatın bütün meratibc
lerinde ise gene bu çeşit encümen 
veya meclisler bulunur. Bu sonuncu· 
lar hazan devlet okul encümenlerin· 
den de daha önemlidir. Nitekim Ncv
york şehrinin Boart of Educalin'i 50 
milyon dolarlık bir b'iitçeye maliktir 
ve 800,000 talebeye ders veren 20,000 
öğretmeni idare eder. Bu çeşit rakam 
lar, Amerikan maarifindeki "ademi 
merkeziyet'' in ne kadar zaran oldu
ğunu göstermektedir. Okul direktör
lerinin, kadın veya erkek oldukça ge
niş bir salahiyeti vardır ve bunlara a
sistanlar, deği ik işdaşlar "collabo
rateur" verilmiştir. 

Ozel tedrisat yukarıda gösterdiği
miz rakamlara girmez. Zaten, ilk okul 
hususunda özel tedrisata hiç te rag
bet olunmamaktadır. Orta tedrisatta 
ise ancak birkaç tane özel lise vardır. 
Universitelere gelince iş değişir. Ame 
rikan üniversitelerinin büyük bir kıs-
mı birer özel müeasese halindedir.Bun 
lardan biri olan Nevyorktaki C<ılum· 
bia Universitesinin büyük binalann -
da dünyanın her tarafından gelen 18 
bin talebe tahsil etmektedir. Bu üni
ver itenin terbiye enstitüsünde içinde 
birçok Çinli ve Japon bulunan 2000 
talebe vardır. 

Derecelenme bakımından da Ameri
kan tf1kilatı bizimkine benzer.Çocuk 
bahçelerine 3-6 yaşındakiyavrular ge 
lir. 6 - ı 4 yaşındaki çocuklann de· 
vam ettiği 8 sınıflı ilkokul parasız ve 
mecburidir. 14 - 18 yaşındakiler gene 
parasız olan Higb School'a devam e
derler. Bu okulu bitirenler, talebeyi 
Universiteye hazırlayan kolejlerde iki 
ene kalırlar. Maamafih High School 

dan çıkan genç isterse öğretmen okul 
larına, teknik, tanın ve v. b. enstitille 
rine girebilir. 

Bu benzerlige nı. men gene olduk· 
ca önemli bir fark dikkati çekiyor: 
Orta tedrisat ilk ve yüksek tedrisat 
craJında biraz fulaca ihtisar edilmi-
e benziyor. Bu hal belki, Amerikalı

nın, çocuk oyunları ile ekmek parası
nı kazanmak endişe i arasında 6Ikı§ıp 
kalan mürahiklik dev
resinin kısalığından 

ileri gelmektedir. Ne olursa olsun Hig 
Scbool, bütün değerine rağmen, iste
nilen insicamı haiz değildir. Maama
fih, ayni derecede bulunan birçok o -
kullar - me ela zenaat, tecim . .ameli 
hayat, v.b okulları gibi Hig Sehool'a 
rekabet etmektedir. Keza ilk okulu 
bitirip te hayata atılmış olaplan Uni
vcrsiteye hazırlamak maksadile gece 
dersleri organize edilmiştir. 

Bütün bu mekteplere lazımgelen öğ 
retmenlcr nasıl ve nereden tedarik e
diliyor. Orta ve yüksek tedrisatı kale 
P.hnıyabm. fakat bundan sonra müte
madiyen üzerinde duracağımız ilk ted 
risatta bile öğretmen bulmak mesele-
11i, henüz halledilmemiştir. 

Evvela, erkeklerde ilk okul öğret
meni olmak hevesi yoktur Bu he
vessizliğin sebebi, hiç kimsenin dev-
let memuru olmağı istememsi, daha 
doğrusu başka işlerde daha fazla ka· 
zanmak imkanı bulunmasıdır. (1) Ha 
kikaten, ilkokul öğretmenlerinin ay -
lıkları zar.nedildiği kadar yi.ıksek de
ğildir. Bu yüzden ilkokul öğretmcnli
gi kadınlann elinde kalmıştır. Şunu 

da söylemek lazımdır ki feminizmin 
vatanı olan Amerikada bu hali hoş 
görmiyenler de vardır. 

Diğer cihetten öğretmen okulları 

değer itibarile biribirine denk değil -
dir. içlerinde, modern pedagoji cere
yanlarına önem vermiyenleri de bu
lunur. Bunlann, şüphe yok, en iyile
rinden birini ziyaret ettim. Bu okulda 
pratik der ler gayet iyi organize edil· 
mişti. iki seneye sığdırılan bu ders -
Jer, teorik dersletle münavebe halin
dedir: Beş hafta üren teorik tedri -

tı, ilkokullarda geçen bf1 haftalık 
bir tatbikat devresi takip eder. Critic 
teacher denilen bir öğretmen, müpte
dilere lazımgelen tavsiyelerde bulunur 
ve derslere nezaret eder. 

Açık hava oyunlarına fazla bir za
man ayrıldığını ve talebe ile öğret
menlerin bu gibi oyunlarla fazla meş
gul olduklannı gördüm. Derse gelin
ce, biraz insicamsızlık ve alakasızlık 
görülmekteydi. 

Halbuki Columbia, Havard, Şika -
co Universitclerinc bagh olan peda
ıoti enstitülerinde büsbütün ba ka 

( 

Hegel'in San'at 
Hakkında Düşünceleri 

Şiir. - Hade tarzlarının üstünlü
güne ve ifade vasıtalarının mahiyeti
ne göre sanatlar dereceleniyor.San'at 
lann birinci basamağı mimarlıktı: so 
nuncu ba amağını da iir teşkil edi· 
yor. Mimarlıktan iire doğru yükse~
dikçe fikrin maddi ekillerden gıtgı· 
de kurtuldugunu ve görülmeyen, yer 
tutmayan, maddi olmayan işaretile, 
- ruhun ve hissin yankusu olan - ses
le ifade olunduğunu görüyoruz. 

Musikinin' diger sanatlardan üstün 
oluşu, maddi şekıllerden uzaklaşmış 
buiunmasındandır. Fakat musiki, duy 
guların kavradığı şekilleri atmakla 
iphama, karanlrg~ düşmüş ol~yor. Di.ı 
sünceyi açıkça ıfade edemıyor, ve 
mev.zuunu aydınlatmak istediği za. 
man, sözi.ı. yani yabancı bir sanate ait 
olan bir vasıtayı yardunına çağırmak 
zorunda kalıyor. 

Söz, dü üncenin tam ve hakiki işa
retidir. Yalnız li:sandır ki zihnin bü
t üo t ascırlannı (ta ,.avvurıaı mı). ru
bun bütün duruıniarını ve ı:clişimle
rini hir aksiyon için.!e an1atabilir. lfa 
de tarzı söz olan ~iir en üstün, en ek: 
siksiz sanattir. Dığcı bi!tun sanatlerı 
kısaıu (hülasa eder). aşar. Şiir, re
sim sanatlerinin ve musikiıti:ı özgü -
hik1e1 :ni (hususiyet.erini) birleştir
mektedir. Birinciler gibi muhayyele· 
ye:, eııyanın tablosunu çizer, . m~siki 
gıbı duyguyu bütiin deriııliğıle ıfade 
:der, ve ona diışi.ınct>nin aı;ıklığını 
illi.ve eder. Bir v.ı~·ayı büt1'ln evrelc
ri.c (safhalarile). bır ışı (action) bü
tün dcvamile gÇ>stermek ayrıtma (i.'!1-
tiyazına) malik olan sanat yalnız şıır· 
dir. 

Böylece, iirin öbür sanat1erden e
saslı farkı, zihnin bütün tasarlanm 
(tasavvurlarını) - artık duygulara de 
ğil fakat bizzat zihne hitap eden ha
yallerle - doğrudan doğruya ifade et
mesidir. 

Şiirin kullandığı lisan, aydınlığı ve 
zenginliği ile, düşüncenin bütün dün
yasını kavramağı mümkün kılar. 
Eğer resme kıyas edilirse, şiir de 

resim gibi tasavvur edebilir - gerçek
ten şiir, görülen şekillerin açıklığı~ı 
ve onlann bütün aynnlarını (tcferrli· 
atını) vUcude getiremez. Fakat zihin 
bu eksikliği muhayyelenin kuvveti 
ile yctinccyor (tel fi ediyor). Zaten 
bu eksiklik iirde hesap edilmez bir 
üstünlük temin etmektedir. Çünkü bu 
eksiklik yüzi.ındendir ki şiir artık sı
nırlı bir mekanda kapalı kalmıyor; 
mcvzuunu bütün genişliğile ve biri
biri ardınca olan gelişiminin bütünlü
ğile canlandırabilir. Şiir musikiye 
benzer; çünkü her iki sanatin ifade 
vasıtası sestir. Fakat musikide ses, 
fikirden ayn bir i aret değildir, ifa· 
de ettiği hisle karışmıştır; bundan 
dolayıdrr ki vasıta olarak değil gaye 
olarak işlenmiştir. Musiki, sesi ses o
larak i ler. biçime sokar. Konsepsiyon 
ların ve fikirlerin çokluğunu ancak 
mlihim bir surette kavrayabilir: Ru
hun hissini - mlihim ve gayrimuayyen 
karakteri ile - ifade etmekle iktifa e
der. Bunun için, zihin sesi, açık ve 
seçik bir işarete, vazifesi fikri naklet
mek olan bir işarete çevirmek ihtiya
cındadır. Şiirle musikinin ayrıldığı 
esaslı nokta da işte budur. 

Sanat musiki ile, görülen şekli hıra 
kıyor; şiir ile de hissin doğrudan doğ-

canlılık, tamamen ilmi ve inkılapçı 
bir ruhla kar ılaştım. 

Bu enstitülerde birçok dersler oku· 
tulmaktadır: Terbiye tarihi, terbiyevi 
sosyoloji, terbiye felsefesi, psikoloji. 
pedagoji, testler ve istatistik, tecrü
bi pedagoji, teşkilat muhtelif sınflar
da tatbik edilmesi gereken usuller, 
bioloji v.b. Keza bu enstitülerde mün
hasıran mesleki veya zirai veyahut di
ni terbiye ile, izcilikle, çocukları eğlen 
dirici faaliyetlerle uğraşan gruplar 
vardır. Bu, bir alemdir. 

Bu enstitülere devam eden talebe
nin çalışma programı udur: Oldukça 
elemanter bir tarzda yapılan kurlara 
muntazaman devam eder. Uboratu -
varlarda çalı ır. Kütüphanede araştır 
malar yapar - bu çalışma tarzına bil
hassa sok önem verilmektedir - ve ens 
titüye bağlı olan okullarda ders görür 
ve tatbikatta bulunur. Kaideten, ensti 
tülerde okunan derslerin ordinaryüs 
profesörleri, pratik ve teori arasındaki 
teması muhafaza etmek maksadile, 
enstitüye bağlı olan mekteplerde de 
ihtisaslarına göre vazife alırlar. 

Şimdi ha tınma şöyle bir sual gelir: 
Mademki bu terbiye enstitüleri bu 

kadar mükemmeldir, neden öğretmen 
okullarını lağvedemiyorlar? Oğretmen 

okulu, ilkokul öğretmeni olmak için 
en kısa ve en ucuz bir yoldur. Terbi
ye enstitülerinden çıkanlar da ilkokul 
öğretmeni olabilirler. Ancak, bunlar, 
orta tedrisatta. öğretmen okullarında 
veya Kultür Bakanlığında vazife al • 
maktadırlar. Bu suretle terbivc ensti-

ruya ifadesi olan sesten sıyrılıyor; fik 
ri ifade etmeğe kabiliyet kazanıyor. 
Musikide, his sesle aynileşiyor. Re
simde, fikir şekil ve renkle karışmış: 
tır. Burada biz.zat "fikir, sözün seslen 
içinde, zihne hitap eden hayallerle 
- yalnız kendisi için - ıfade olunmı;ş· 
tur. Bu işaretler de sanat tarafından 
i lenmiştir, lakin mözür, ritim, mısra
ların ahengi, ancak harici kombine -
zonlardır, yoksa sanatin esası unsu
ru değildir. 

O halde poetik düşüncenin kendi:ıe 
has unsuru nedir? Bu görünmeyen, 
maddi olmayan müşkül, hayaldir, zi
hinde muhafaza edilmiş olan eşyanın 
hayalleridir. lşte airlerin işleyeceği 
malzemeler bunlardır. Mimarın taşı, 
heykeltraşın mermeri veya tuncu, re~ 
samın renkleri, musikişinasın seslerı 
işitildiği gibi air de hayalleri işle.r. 
Fakat bu, ancak poetik düşüncenın 
şeklidir. Esası nedir E1rasr, bu hayal 
lerin kapladığı, renkle örttüğü, fikir
lerdir. Bu bakımdan şiir, diğer sanat
lcrden ancak evrenselliği ile ayrılır. 
Daha tam olarak ifade ettiği fikirler, 
diğer sanatlerin ifade ettiği ayni fikir
lerdir. Şiir eserlerinin esası, umumi
yetle diğer sanatlerde olduğu gibi. eş 
yanın bizzat esası, onların özüdür. 
Bu öz, bu esas, evrensel ve öncesiz 
(ezeli) hakikatler, varlıkları canlan • 
dıran hayat prensibi, onların ahengi
ni yapan kanunlardır. Bir kelime ile 
hakikattir. Glizcl ise o hakikatin pat· 
laklığr ve duygularla çarpan hayali
dir. 

Maddi ve manevi alemin bütün ob
jeleri, tabiatin hadiseleri, tarihin vak
aları, insan hayatının sahneleri, şiirin 
&tanına girmek hakkına maliktirler. 
Lakin, unutmamalı ki yalnız hakik~t. 
ideal, öncesizlik taraftan ile, ideleri 
ile şiirin alanına girebilirler, yoksa 
ôü kel ve yabancı taraflarile değil. 

Şiir eserlerinin hakiki esası budur. 
Şekle yani hayale gelince, bizzat onun 
da artistik muhayyelenin kanunları
na göre, bir lisanla ifade edilmeden 
önce, işlenmiş bulunması gerekir. Bu 
prensiplerden şu netice çıkıyor ki di
ğer bütün sanatlere has olan vasıta
ları birleştirdiğinden ve aştığından şi
ir, evrensel sanattir. Başka bir sanat
le de bu evrenselliği haizdir: sanatin 
hiç bir muayyen şekline.. hiç bir hu
susi tipe bağlı olmadığından bütün 
devirlere uy,gun gelmektedir; zira her 
türlü fikri ifadeye, her türlü mevzuu 
almağa kabiliyetlidir, yeter ki muhay 
yelenin alanına girmeğe elveri li ol • 
sunlar. lşte bu sebeplerden dolayıdır 
ki şiir, sanatlerin yükselişinde zirve
yi teşkil ediyor. 

Sanatler şubesinde şiirin en sona bı 
rakllması. evvelce gözden geçirilen şe 
killeri ve fikirleri bütünlliğile ifade et 
mesidir. 

Sanat şekillerinin ilerteyi~inde son 
tekemmül merhalesini teşkil eden şi
ir, ayni zamanda da sanatin inhilal et 
meğe başladığını ve fikrin daha yük
sek bir şekle mühtaç bulunduğunu his 
settiriyor. Filhakika şür, din ite il -
min yoldaşıdır. Sanat mmtakasının üs 
tüne yilkselen ilim ve din mıntakala
rında ruh, duygulara çarpan hayaller
den kurtulur ve mücerret hakikati, 
evvelden hakikati temaşaya dalar. 

Suut Kemal YETKiN 

tUlerinin verimi.ilim bakımından çok 
değerli oluyor.Bunu,Amerikadaki ter 
biyeye dair ne~riyat teyit etmekte • 
dir. 

Fakat bu pedagoji alimlerinin halk 
okullarile temas halinde bulunamama 
lan ve öğretmenlere kafi derecede te
sir edememeleri, pratik neticelerin 
değerini azaltıyor. 

Çeviren: Sabri Ander 

[l] N cvyorkta ı 920 ağustosundan iti
baren bir kndm öğretmeninin yıllıfı 
1500-2875 dolar (her sene 125 dolarlık 
muntazam bir zam vardır) yani bir dolar 
125 kuru5 hesab!le 1875·3593 Türk lirası. 
bir erkek öğretmeninin yıllıia ise 
1900-3250 dolar, yani 2375-4062 (senelik 
zam 150 dolardır) Tiırk lirasıdır. Bır ilk 
okul direktörü veya baı ö retmcni senede 
3750-4750 dolnr, orta tedrisat öğretmen· 
!eri ise 1900·3700 dolar kazanır. 

YENi ANKARA SEFERLER/ 
YARIN BAŞLIYOR 

Son zamanlarda Ankara ile lstan
bul arasında gidip gelenlerin çoğal -
ması yüzünden bu iki hat arasındaki 
mevcut yolcu katarları ihtiyaca kafi 
gelmemeğe başlamıştır. Bu vaziyeti 
inceleyen Devlet Demiryollan idaresi 
Cümuriyet bayramının yaklaşmasını 
da gözönüne alarak Ankara ile lstan 
bul ara ında haftada birer defa olmak 
üzere fazla katarlar işletmeği karar
laştırmıştır. Bu postala yarından iti
baren işlerneğe, başlayacaktır. Bu tren 
ler her hafta salı günleri 9,40 da Hay
darpasadan ve çaışamba günleri de 9, 
30 da Ankaradan kalkacaktır. Bu se
ferler için Toros katarı tarifesi tatbik 
edilecek, her sınıf yolcu için ayn va
J?Onlar bulundurulacaktrr. 

ONSEKiZiNCi YUZYILDA 

Fransa da 
Öğretim Ve 
Terbiye Fikirleri 

On sekizinci yüz yıl sonlannda 
Fransada henüz genel bir kültür si 
yasası yoktur. Siyasal ve idari ku
rumlar arasında "okul" bir mevki iş
gal etmez. Mnlet gocuklarının öğre• 
tim ve terbiyesile uğraşan kurum ki
lisedir. Her nekadar kilise dışında i 
vil kuruma bağlı okullar varsa da 
bunlar da papazlann araş~rma.ları al
tında bulunmaktadırlar. Oğretım ve 
terbiye hususunda bir inhisar mevcut 
demektir. Bu inhisarların dayandığı 
unsurlar §Unlardır: 

1 - Ortazamanlardanberi kilise -
nin öğretim \.e terbiye ile uğra mağı 
kendisinin en tabii bir hakkı olarak 
telfikki etmesi. 

2 - Bu yüzyılda çok dindar olan 
halkın çocukların kiliseden başka ku
rumlara vermek istememesi. 

3 - Allahtan aldıktan hak ile hü· 
küm sürdüklerini iddia eden dini fel 

Jr 
sef e ile yetiştirilmiş nesillere muhtaç 
olmaları. 

Papazların verdikleri öğretim ve 
terbiyenin mahiyeti tamamen dini 
idi. Amacı manen Allaha, maddeten 
krala esir bir nesil yetiştirmek idi. 
Köy okullarından üniversiteye kadar 
öğreten ve terbiye eden papazlardı. 
Ver.dikleri terbiyenin de dayandığı 
prensip çocuk ruhuna Allah korkusu 
sindirmekti. Öğretime gelince her 
şeyden evvel dinle öğrenilmesi esas 
ittihaz edilmişti. Dinden sonra yazı 
ve biraz da hesap öğretiliyordu. İlk 
okullann beşinci sınıfından itibaren 
ulusal lisan ihmal edilerek okutma 
latince yapılmakta idi. Ders program. 
lannda ulusal tarihin yeri yoktu. Mu
kaddes tarih okutuluyor ve zorla ez
berletiliyordu. Yüksek öğretimde ta• 
kip edilen usul ve ilmaç dini idi. Ser 
best düşünüş yasaktı. Kralın kuvveti
ni Allahtan aldığı ve ancak ona kar§ı 
mes'ul olduğunu münakaşasız kabul 
etmek lazımdı. Öğretilen felsefe, dün
yada yaşamaktan amaç ondan istifade 
olmayıp ahrete hazırlanmak olduğu 
merkezinde idi. Öğretim ve terbiye 
kurumlarının bu kadar iptidai ve ge
ri bir manzara göstermelerine rağ
men ayni yüzyılda Fransanın en bü
yük ilim. felse!e. ve_ ~n'at adamları
nın yetiştiklcrını goruyoruz. Ancak 
bu kafalı adamlar tamamen kilisenin 
öğretim ve ter?iye .çerçevesi ~~ricin
de yetişmişlerdır. Bırçokları kılıse ku· 
rumuna ve felsefesine hücum ettiler. 
Jan }ak Russo insanın iyi clarak doğ
duğunu fakat cehalet ve taassup yU 
zünden fena olduğunu ileri sürerek 
papazlara hücum ediyor, cehaletleri· 
ni, taassuplannı açarak öğretimin el
lerinden almmasmda israr ediyor. 

Didero için tahsil ulvi bir şeydir. 
Öğretmek, insanı medenileştirmektir 
diyor. Didero da Russo gibi papazla· 
rın cahil olduklarını ve öğretme~ li
yakatleri olmadığını söylüyor ve öğ 
retimin devlet tarafınd3n verdirilme
sinde israr ediyor. 

Volter'e gelince o da ayni zemin 
ü;ı:erinde söz söylüyor ve insanların 
her zaman dini inanmalara kµrban 
olduklarını göstermeğe çalışıyordu. 
Volter insanların c11erini açıp gözle
rini havaya dikerek Allahtan medet 
bekliyecekleri yerde etrafına bakıp 

tabiati görmelerinin ve tetkik etmele
rinin daha. münasip olacağını söylü
yor. Bu mütefekkirlerin ve filosofla 
nn fikirlerinin yazılmasile tabiatile
dir ki, dine ve papazlara karşı bir ce
reyan uyanıyordu. Fakı;ıt bu cereya
nın kuvvetlenmesine bir diğer ve 
mühim sebep daha var. O da birçok 
tarihi eserlerin meydana çıkarılması· 
dır. Bu devire kadar medeniyet hak 
kında hakim olan zihniyet medeniye
tin İsa ile doğduğu ve Havariyun ile 
yayıldığıdır. Halbuki bulunan tarihi 
eserler İsadan çok daha evvel kuru
lan medeniyetlerin ve itikatların mev 
cudiyetlerini meydana çıkarıyor. 

.Matematik fizik, kimya ve biyoloji 

29 Yıl Boş Kalan Bir Gönül 
Gönlü yıllarca boş kalmış ve sev

mek, sevilmek hasrctilc çırpınmış o -
!anlar bir benzin deposuna ben.zer; 
hemen tutuşuverirler. Tutaşmak için 
bahane ve fırsat beklerler· 

İşte Faruk İllııM. Sokakta rastla
dığı bir kızı nasıl sevdiğ~ni anlatı -
yor: 

''Büyük feylesof ve şair Göte: 
"Herkeste bir gönill boşluğu vardır. 
l\şk bu boşluğun -.doldıırulmasıdır. 
Bu aramakla değil hayatın hazırlan· 
dığı tesadüflerle dolar . ., demiş. 

Nekadar doğru! Gönlümün bir ta
rafı yirmi dokuz yıl boroboş kaldı. J. 
çine hiçbir kadın gölgc.ei kanşmıyan 
avare manasız bir hayCilt t •. 

Tesadüf bir gün kanşıma bir genç 
kızr ç~kardı. Bakışlarmııız karp karşı 
ya gelince vücudüm -elektriklenmiş 
gibi sarsıldı. 

Durgun esmer yUzlü, siyah gözlü, 
içli bir kız! 

Bütün şuur ve irademi elimden 
alarak bir hayal gibi yanımdan geç -
ti o. Bende peşinden ürüklendim. 
Evine kadar takip et tim .. Kendi ken-
dime: ı 

- Bir çift siyah göze yanmak .. 
Ne budalalık! .. Dedim. Çok yanıldım 
Artık her akşam w:zife dönilşleri o
nu görüyor ve yahraran bakışlarımla 
takip ediyordum- O çok ciddi müka
bele ediyor .• Gönlümdeki boşluk aşk 
denen tatlı ıztıraJ?la doldu. O beni 
alevli gözlerile, kendinden koparıl • 
mı bir ateş parçasına çevirdi. Bu ne 
dir? Geçici bir dizgar mı? Yoksa gö 
nülleri bambaşka bir aleme sürükli
yen bir fırtınanın başlangıcı mı? En
gin denizlerdeki esrarlı gün batışları 
nı andıran gözleri, anasız kalan bir 
yavru kuzu gibi af ve masum halleri 
var. Ne yapayı?'!\? Tesadüfün ka~ı -
ma çıkardığı ve her hareketinde, tat
lı bir saadetin izleri, gözlerinde anne 
liğin çok man;alı bir efkati okunan 
bu temiz kıza onu incitmeden sevgini 
nasıl açayım? Mukavemet edemedi
ğim bir kuvv~t beni ona her gün bi
raz daha yakl.a tmyor. İçimi bir şüp
he kemiriyor: Sevgimin öksüz kalma 
sı ve acı bir mki!lari hayalı ... ,, 

Bu şüphe ~le daha günler ve aylar 
ca yatacağınıza hemen ona zafınızı, 
birdenbire i\zerini.zde nasıl bir tesir 

bıraktığını yazrnı.z. Madem ki, her 
gün görüyorsunuz. Demek bir yerde 
çalı ıyor. Oraya bir başkasile, mese J• 
la bir çocukla gönderiniz. Evvela ke. 
disinden cevap bile beklemediğinizı, 
yalnız kendisini çıldırasiye seven bi
risi bulunduğunu haber vermek iste· 
diğinizi yazınız.Sonra ikinci. üçüncü. 
dördüncü mektııp. Nihayet ona mek• 
tup yazanı her gün gördüğünü haber 
veriniz. Merak edecek, alakadar ola 
caktır. O zaman bir yolunu bulup 
görüşebilirsiniz. 

• 
Çocuklarını gözü görmiyen 

bir kadın 

Kadıköy, 'AUi imzasile: 

"Yirmi beş yaşındayım. lki sene• 
denberi zengin bir aile yanında bu• 
lunuyorum. Bu evin tüccar olan er• 
keği beni zevcesinin ısrarı üzerine 
himaye ettiği gibi yanma da aldı. 
Ki.tip yaptı; 80 lira da maaş veriyor. 
Evlerinde yeyip içip yatıyorum. 
Hatta zevcesi elbiselerimi de yapıyor. 
Fakat bu yardımın sebebi kadının 
çocuklarırıı görmeyip bana düşkün· 
lüğüdür. Fırsat buldukça odama ge• 
liyor. Şimdiye kadar bu vaziyete 
sabrediyordum. Çünkü kadm bir ilci 
sene sabred~rsem kızını bana nişan• 
lıyacağını söylliyordu. Halbuki onu 
başkasına ni anladılar. Bu evden ba• 
şımı alıp kaçmak istiyorum. Bu ka
dın bana bir fenalık edebilir mi? •• 

Ne fenalık edecek? Kocasına ken• 
disine tasallut ettiğinizi mi söyliye• 
cek? Bundan siz çekinmek için yal• 
nız evlerinden değil, kocasının işin
den de ayrılmak için bir behane bu
lunuz. Daha doğrusu başka bir i~ 
arayınız. Oraya yerleşince hem ko
caıu için, hem bu kadın için söyliye• 
cek söz kalmaz ve belki onu gazaba 
da getirmemiş olursunuz. 

Belediyeler Bankasından : 
1 - Bankamız çin yapılacak binanın proje müsa

bakası 5-1 0-935 tarihinde bitmiş ve neticeyi tayin 
için 12-10-935 tarihinde toplanan juri tarafından 
verilc::n notlara göre, Mimar Seyfeddin Arkanın Pro
jesi 1000 lira mükafatlı birinciliği ve Mimar Afvan 
Lugal ile Nizameddin Doğunun müşterek bulun
dukları proje 800 lira mükafatlı ikinciliği ve Ah
m~t Reşat ile Celal Biçerin müştereken yaptıkları 
proje ile İng. Johan Gangl ve Karl Alth'ın keza 
müşterek yaptıkları proje ve Mimar Viktor Mitag'ın 
projesi de müsavi derecelerle ( 400) er lira müka-
fatlı 'Üçüncülüğü kazanmışlardır. 

2 - Müsabaka haricinde kalan On plan ve make
ti bu ilan tarihinde nitibaren bir ay zarf mda sahiple
rinin Bankaya müracaatla geri alı:nalan ilan olWlur. 

(3078) (6569) 

de yapılan ilerleyiş ile de din ve ki
lise kredilerinden önemli bir kısımla 
nru daha kaybediyorlar.Kilise öğret 
im kurumlarında yeni dü Unceye, ye
n!i ilme yer vermiyor. Papazlar her 
türlU yeniliği aforoz ediyorlar. Müte 
fckkir ve filozoflardan maada kilise
ye kuvvetli bir darbe indiren iktisat 
çılar oldu. İktisatçılar papazları ço
c:uklara yeni kurunlann ihtiyaçlarlle 

==-=ııı. AK B A ~·~~ 
m üesseseleri 

kit plannızı, Levazım 
dosyanızı, Ecnebi ve Türkçe 
lisanlarda gazete ve mecmua-

larınıu en iyi şeraitle 

Akba müesseselerinden 
tedarik edebilirsiniz 

kabili telif olmıyan bir tahsil ve ter- •~~~~~~~~~~~~~E 
biye vermekle itham ediyorlar. İkti-
satçılara göre çocukları serbest mes
leklere sürükliyecek ve onlara hayat
ları sevdirecek bir tahsil tanmdır. 
Kilise bunu yapmaktan aciz olduğu 
için devletin müdahalesine lüzum gö
rüyorlar. 

Kilise yukarda saydığımız hücum
lara karşı ruhani meclislerde şu şe
kilde dil kµllanıyor: 

Kilise, cemiyetin nbımıc!ır. Onu 

DOKfO R 

Rusçuk ru Hakkı üzeı 
Galatasarayda Kanzuk eezahanesı 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartımanda l numara. 

anarşiden kurtaran, istinat ettiği, ah- ·~~~--~--~~~~~~;;;;;;;;..-. • 
Jaki temelleri koruyan odur. Bu ulu 
gayeye varmak için kilise, öğretim ve 
terbiyenin kendisine bırakılmasını lll· 
zumlu görmektedir. Kilise esasen bu 
hakkı Allahtan aldığından ve bunu 
hiçbir kuvvete terkedemiyeceğini de 
iddia etmektedir. Fakat yukarda say
dığımız amiller karşısında 19 uncu 
asnn baılangrcında kilisenin hakkrnı 
dayandırmak istediği prensipler sarsı 
lıyor. Esas hak prensibi yerine ulu
sal hak prensibi yerleşirken, dini öğ
retim ve eğitim yerine de laik öğre
tim ve eğitim kaim oluyor. 

Enver Ziya KARAL 

VAPURCULUK 
Türk Anonırr. Şirketi 
lstanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Galata ubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
GÜNEYSU vapuru 2ı Birind
teşnn SALI günü saat 20 de 

·~R~iz~e~y~e~k=n~d~a~r~~~~--·~~----~ 
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ADAPA~ARI 
Şarbayhğından: 

1 - Sehir içme suyunun halihazır tertibatına söre ve 
ileride yapılacak tesisata uydurulacak vaziyette Javela
ZClsyon projesi ve hesabı. 

2 - Sabanca gölüıide "Tokat deresi önündeki yar
~~_., Cark mevkiine kapalı mecra ile su isalesi projesi ve 
..qabatı. 

3 - Çark makine dairesinde şehrin mevcut ve mu
laddaJc au şebekesi planına nuaran istikbal i~in yapıl
~- zaruri kuvvd muharrike tadilitı projeleri ve hesa
•ıatı ve su kudretinin ölçülmesi. 

4 - Şehirde yapılacak su kulesi projesi ve hesaplan. 
S - Lüzumu halinde kullanılmak ilzere suyun tasfi

hline ait tertibat "Filitrasyon. Koagüiasyon .. projeleri 
~hesaplan. 

6 - Keşifname raporu. 
7 - Fenni izahat raporu. 

.. Adapazan ıehrl içme suyu için yukarda 7 madde ile 
~~terilen proje w hesabatın yapılması 9-10-935 tari .. 
&&Qlden itibaren 35 ~n müddetle açık eksiltmeye ko-
1\Wnıuştur. 
b_!hale 13-11-935 çarşamba günü saat 16 da Adapazan 
4ilClediye encümeninde yapılacaktır. 

~~kkat teminat miktarı 200 liradır. ~alip olanla
l'lb !hti~a vesikaları ve son bet sene içinde yaptıklan 
rro3elenn Nafıa Bakanlıbndan tasdik olunarak reddo
~dığmı havi Bakanlıktan aldıktan phadetnamele
~~ birl~e ilin olunan ~ ve saa.tte Belediyeye gelme· 
4Wl. İstiyenler şartnamesını Belediyedeo alabilirler. 

-6407) 8130 

Harita Genel Direktörlüğü Satın
alma Komisyonu Reisliğinden: 
• 1 - Muhammen bedel ( 16000) lira Harita Genel 

llirektörlüğü için bir aded matbaa Ofzet makinaaı ka
Palı zarfla eksiltmeye konmuıdur. 
dır~ - İhalesi 23-11-935 cumartesi (ilnü saat (9) da· 

l< 3 :-- Sartname Harita Genel Direktörlüiü Satmalma 
ontıayonundan parasız verilir. 

4-Eksiltmeye girecekler ( ı 200) lira kanuni ilk inanç 
~eya makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 oü mad· 
~.:ıeerinde yazılı vesaikle birlikde teklif mektublannr 
~ saatmdan bir saat evvel Cebecide Harita Genel 

rektorlilfü SatınaJma Komisyonuna getirmeleri. 
(2&4g) (6121) 7891 

lstanbul Mıntakası Varidat Tahak
kuk Müdürlüğünden: 

!stanbul Mıntakası Tahakkuk ve Tahsil Müdürlük
lerı ve Maliye Şubeleri için 162500 kilo Odun açık ek
liltmeye •ulmuştur. Eksiltme 22-10~35 salı günü 
laat 15 te Dairemizde kurulu komisyonda yapdacak ve 
~il pey layık hadde görüldüğii takdirde talibine ihale 
~iltcektir. Taliplerin 126 lira 75 kuruş muvakkat te
:ıııatı Vilayet Malsandığma yatırıp makbuzile birlik· 
i1a YUlcanda yazılı gün ve saatte Komisyona eelmeleri 

n olunur. ( 6183) 7853 

Afyon ilbaylığından: 
Afyon Kadınana su şirketi hisse senedlerinden 35000 

0ttız bet bin liralık hisse senedine malik olan ldarei Hu· 
~~~Yenin sözü geçen hisse senedleri peoin para ile es
~~. tahvillt ve hisse senedlerinin alınması ve satılması 
~da cari hükUmler ve usulJer ve emsaller ve tea· 
:~er veçhile ve 2490 sayılı kaminun kırk altıncı mad
l~ne tevfikan satılığa çıkarılmıştır. lsteyiklilerin 1 
~citeşrin 935 gUnilne rastlayan Cuma günü saat on 
~ Afyon Daimi Encümeni Vilayetine müracaat-
arı. (6426) •w 

Asl·pı·N Devlet Demiryollan ve Limanlan işletme 
, Umum ldareai ilinJan 

K E N A N 22-10-935 tarihinden itibaren iş'arı ahire kadar Hay

Yanınızda bu· 
lundurm•i• 
unutmayınız. 

Baş ve diş ağrlla
rından ve soluk· 
tan korunmak l~in 

8158 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

=:.blyle, en büyük feliket olan ölüm ve ma101iyetin 
acı çoluğunuzu, çocuğunuzu.. kendinizi ve yakinlerinizi: 

MalGllyeti de Temin Eden Senelik Te
mettaıa Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilininis .. Bu sigortayı memleketimiade yeclne tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptılı bu yeni nevi ne bayat aigortalannda mUhtm bir inlallp f&pauftlr. 

ÇtinJd bu IİION ile 1 

Oltlm ft malOliyet temin olunur - ber HDe aaJrdf temittil verilb -
mat baliDdt müemmen mebllt derhal 8denlr - mubvelerwnenin blta· 
auıı&ı ılıortab bayatta buhınuna ve mal6llyeıe atramaanıt ile mlem
me mebl&I " 10 fululyle tediye olunur - muvakkat ve &ıimf maJOliyet 
mOddetince ücret abmnu - daimi malOliyet halinde mUemr.ıen mebllğm 
" 10 u senelik irat olarak verilir ve \fefatta ve ya mulraveleaamen.in bita
mmda müemmen meblll yene tamamen ödenir. 

Diierlerinden çok üstün faideleri olan bu sigonanızı 
APwmak üzere şı.ı adreslere müracaat eclinia : 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muanıelit merkezi : tatanbuJ, 4 Uncü Vakıf han. Telef.: 20531 

UmunJ acentabğl : Galata, Unyon han. T~lefon: 44888. 

Güzel San'atlar 
'Direktörlüğünden: 

• 7607 

Akademisi 
' 

Cumhuriyet Bayramı olan 2g.ıo .. g35 tarihinde An· 
karada üçüncü inkilip resim serciai açılacaktır. Menu 
inkiliba ait olmak üzere ressamlar birliğine dahil olsun 
olmasın bil'umum reesamlann sergiye iıtirlkleri Kül
tür Bakanlığından bildirilmiıdir. Sergiye i&tirik ede
cek rcssam ve heykeltraşlann eserlerini 22-10-935 salı 
cünti akşamına kadar Akademi İdaresine teslim etme
leri. ( 6600) 

8362 

M. M. V. Hava müsteşarlığından: 

darpaşadan Ankaraya Salı günleri. Ankaradan - Hay
darpaşaya Çarşamba cünleri Toros sür'at katarları tari
fesini takip etmek üzere birer yolcu katan hareket 
ettirilecektir. Haydarpaşadan saat 9,40 da Ankaradan 
saat 7,03 te kalkacak olan bu katarlarda her sınıf yolcu 
arabalarile bir yemekli vagon bulunacağı m"hterem 
yolculara ilan olunur. (3013) (6474) 8299 

3000 lira muhammen kıymetli on bir kalem mano
metre ve yedeii gümrüklenmiş olarak teslimi şartile 
5 Birincikinun 935 perşembe cünü saat 15,30 da An· 
karada İdare binasında kapalı zarf usulü ile satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2 2 5 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve"tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünde dağıtılmaktadır. ( 6598) 

Askeri Matbaa müdürlüğünden: 
Genel Kurmay Başkanlığı matbaasındaki Linotip 

makinesinde yalnız ı;ündüzleri çalışmak üzere 100 1 1 O 
lira ücretli bir Linotip operat&r makinistine ihtiyaç 
vardır. İsteyenlerin Silleyınaııiyede Askeri Matbaa Mü
dürüne m~acaatlan. (3j2) (0523) s2ı1 

Kapall Zari U.ullfl• Eksiltme: 

Nafıa Baka_nlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan İş: "Tokat Vilayetinde Nik· 

sar - Repdiye yolunda Betonarme Fadlı köprüsü in
şaatı. 

lneaatm keşif bedeli z 1500 liradır. 
2 - Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Ekailtme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Teaviyei turabiye, şose ve kagir inşaata dair 

fenni şartname, 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni ıart-

name, 
F - Keşif hUlasıi cetveii, 
O-Proje, 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1O7, 5 kuruı 

bodel mukabilinde Nafıa Vekileti SoleJ.et Reislipıden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tarihinde pazartesi gün(l 
saat 1 6 da Ankarada Nafıa' V ekiletinde Soseler Reisli
ği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1612,5 li

ra muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki 
vesikalan hm olmaaı lizırnchr. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulundutuna dair ve
sika, 

2 - İsteklilerin yapmıt olduklan iılere aid vesikalan 
ihaleden en u Uç ailn evvel göstererek Nafıa Vekile
tinden alacaklın ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektuplan yukanda Uçüncü maddede 
yazdı aaatten bir saat evveline kadar Soleler Reisliği 
dairesine eetirilerek Eksiltme KomiıYonu Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile. 
cek mektupli.rm niheyet Uçüncil maddede yazılı saate 
kadar gelmie olmall ve ebe zarfın mtihtir muınu ile 
eyice kapatılmış olmam lbmıdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmes. (30S3) (6538) 

Hava Müstesarbğı inşaat şubesi için bir mühendise 
lhtiyac vardır. Ucret bidayeten 126 liradır. İstekli olan
lar nüfus tezkeresi, hal tercümesi ve diplonıa tudikli 
suretleri ile bonservis sıhhat raporu ııve istihdamına ma-
ni bir hali olmadığı hakkında Enuıiyet Md. Hüsnühal ------------------
m'lzbatalariyle Hava Müsteşarlıöıa müracaat etmeleri ; 

talip fada bulundulu takdirde müsabaka imtihaıu ya,. 
lttanllul Harioi Aakeri Kıtaab illnlan 

810000 kilo kuru ota ve- Bir metrealne tasmlanan 

ADA PAZAR' rileıt fiat yUbetr g<Srilldil- ederi 170 kunll olan 7000 

1 1 h ' 1 ,M .&1
1-den 1 İkinci+-..:.... 935 metre b-1-= elbıselik kum~c i•arlar Uınuaı üdür.l•'lııilllM• aN&A ·~u.& AAI -.. 

ı>ılacağı. (377) (1578) 

Ş 1 d 
CUma günü saat 15 de pa- kapalı zarfla eksiltmeye ko-a rbay 1 gv 1 n 8 n : 10000 Kilo Sil'ara Paket ) .ıarlıkla dökülmüştür. Sart· nulmuttur. Ustermesi s 1-

Kolaaı .. Tos" ) 4-11-935 p118......_ .... ~· namesi Ankara Levazım A- kinciteşrln 935 Cuma günü 
1 - Kira müddeti ı K. sanl 981 da bltecô olan Be 11000 Kilo Slpra Maıcine) saat ı 4 de mlrllti Satınalma KoııU- saat 15 tedir. Süreksiz i-

~ye oteli ve müştemilatından gazino, lokanta salonu Kolatt '-?os" ) yonunda görülebilir. Sart· nanç paraaı 2992 lira 50 ku 
"Qc;esi.Je birlikte açık artırma ıuretile üç seneliği kiraya ~00 Metre yeşil yağlı ) name parası 203 ~~ nııtur. Sartnamesi iki lira-
'terilecektir. kaneviçe ) s-11 .. 935 S&b Ebiltmeye ~ ınes- ya Satmalma Komisyo-

2 - Kiralama şartnamesi istiyenlere verilecektir. 40 l(ilo Siklop Cen- ) saat 14 de nundan aılnır. Eksiltmeyeı 
'beri Kavalyesi ) kek otun mecnı tUtMı o- girecekler kanunun 2 ve 3 lir: 5ö ==t teminat miktarı ro 7,5 hesabile 174 tdatemtı ihtiyacı için yukarıda nwı ve rnrlMrlan lan 40500 l~a mukabil maddelerinde yuılı belge-

4 - Açık artırma ttıüddeti 9 Birinciteşrlnden itibaren ,aıh m8lzetne şartnameleri maoibince pasarhlda .... 303 7 lira 50 &tul tBnıiııa· lerle birlikte süreksiz inanç 
35 gün o1up ihalesi 13 İkinciteşrin 935 çartamba CÜriil tın akııaCatttır. İsteklilerin ı>Uarlıta fltitAk etmek tı muvüıca.ta uıakbualarile parası mektup veya AJWa-
8aat 16 ela yapılacaktır. ~ hi2al~da yazılı gün ve ıaatlerde yil~de 7,S te- me.zku~ saat Ankara Leva- r:yle Önergelerini üsterme 

s _ hteldilerin bildirilen gün ve eaatte Adapazarı Be mınatJariyle bırli~e v• şartnameleri almak için de her mn Amidiii Satınalma Ko- saatinden bir saat ewel 
leciiye E-.Ja-_,; ... müracaat etmeleri ilin olunur. gUn Kabatqda Levuım ve mtibayaat S'dbeslndeki alını miayonuna gelmeleri. ( 360) Ankara M. M. V. Satmal· 

~wuwa.u.-(•6406) 
1121 

ve satım komisyonwıa müracaatları. (6404) (6456) ma Konuwomına v.eıınele-
--~~~~~~~__.'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~11~1~~~_:_~~~~__:s:22:•~r 319) (85~3) 
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Öksürük, nezle, bronşit, boğaz ve göğüs Hastalıklarile sesi kısılanlara şifai tesirleri 
çoktur. 30 kuruştur. Hasan Ecza Deposu , 

• 

31 Teşriniewel günü Arsıulusal 

Artırma günüdür, bu münasebetle: 

-
ş Bankası Çocuklar Arasın 

dir Müsaba a Açtı 
a 

Her çocuk "Artırma,, hakkındaki 
düşüncesini .on satırı Geçmiyecek 

surette yazmalıdır 

Bu yazllar: 
29 T. Ev v e 1 t a r i h i n e k a d a r 
iŞ BANKASI ISTANBUL ŞUBESi 
a d r e s i ne g ö n d e r i 1 m e 1 i d i r. 

En iyi yazan çocuğÇ1 100 lira mükafat 
verilecek, ikinciden itiboren 25 kişiye 

birer kumbar@ hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşriniewelde dağıtılacaktır. 

=· 

1 
1 

,,~ [M lW ~ C«L!\lb ~ ~ ' 
KURŞUN KALEM F ABRiKASI 

Mekteplilerin, MUhendlslerln, Ressamlar1n, 
Devairin ihtiyacını temin eden her cins ka· 
lemi vapmaktadır. Her k1rtasiyecide satllır. 
Ecnebi mümasillerinden kat'iyyen · Ustün ve 

Ademi iktidar 
ve 

Bel gevşekliğine 

ı HORMOBiN 
f afsilat : Galata posta kutu u 
~~~~~~ 1255 -· 

7749 

ucuz olan ~eşitleri aşağıdadır. lstanbul Komutanhgı 
301 No. lu Mektepli kurşun kalemi 
501 No lu 1, 2, 3, derece sertlikte reaim kur,un kalemi Satınalma Komisyonu 

DAGDELEN 10 muhtelif •ertliktc en iyi cinı kur4un kalem ilanları 
1011 No. lu Marangoz kurşun kalemi İstanbul Komutanlığına 

99 ,, Taşçı kurşun kale•i bağlı birliklerin motorlu 
701 " B ve C. 2 ıertlikte dcvair için kopya kurtun kalemi 
702 ,, A. B. c. o. Renkli kopya kalemleri vasıtaları için ihtiyaç olan 
901 " Bir ucu kırmızı, bir ucu muı kalem 33500 kilo benzine yapılan 

1 1312 " 6 renkli kalem teklif evsaf ve şeraitine uy· 

1 
1323 " 12 renkli kalem gun olmadığından tekrar 

1 nURKALEM: Türk yapısı, ucuz ve UstundUr. kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

1 rtURKALEM: Her Türkün elindeki kalem olmahdır. Beher kilosuna tahmine-
-~!iiiii!!i!!~~~~İİİİİİii!!!~~~~~~~~~~~~~· dilen bedel 36 kuruş olup 

1
1 I 

1 

1 

1 

-- - 1STANBUL'da 

Bomonti işe ir 
Müşterilerine: 

7616 

Si 

Bomonti Şirketi İstanbul şişe birası müşterileri arasında 
1935 senesi yaz ayları için : 

BiR MÜSABAKA TERTiB ETMiŞTiR 
Her §işede etiketin altında numaralı bir kagıd vardır. Bu numarayı 
alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin kontrolu altında 

'JlÜsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
Müsabakada kazanan numaralar her ayın 5 inde gazetelerle 

ilan edilecektir. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
Şirkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numarasız şişe kabul etme-
melerini ve işelerin üzcrlerind,cki numara kağıtlannı muhafaza 
eylemelerini sayın müşterilerinden rica eder. 8157 

1 1 TIR 
o 

o • 

ihalesi 4 İkinci teşrin 9 3 5 
pazartesi günü saat 15 te· 
d

. • 
ır. 

Şartnamesi Fındıklıda 
Satmalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye _g-i-

1 receklerin 7 7 O liralık ilk 
' teminat mektup veya mak

buzu ve 2 4 9 O sayılı Kan u
nun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını belli 
gün ve ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
satmalma komisyonuna ver 
meleri. ( 6499) 

8261 

- --
Umumi •şriyat ve Yazı ışlcri Mil • 
dUrU: Etem izzet BENiCE. Gazete
cilik ve Matbaacılık r. A. Şirketi. Is· 

Basıldıj?ı yer: TAN Matbaası 

--=-· 

~ 
L.T. PIVER . 

FARiS 

-------:::: ---

~lnAYI YAUATAN QAYlHADTn 

Reve cl'or 
ESAN S-lOSYOM 

VE PUOOA 

---------§Ayrıca1 15,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikraml~e~erle§ 
:= (20,000) Lirahk bir mükafat vard1r. .= -:= Planları okuyunuz. Ve bu zengin piyangonun =: 
§ talilileri arasına giriniz. § 
;;illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[i:;; 

8143 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy K8prf1bafl 
Tel. 42362 - Sirkec:J Mllhllrdar-

llllll zade Han. Tel. 22740. ~111111 
· iskenderiye Yolu 

EGE vapuru 22 Birinci t~t- 1 

rin SAU KÜDÜ saat 11 de 
iSKENDERlYE'YE kadar "6577 

8361 

·~ Eczanelerden ~~--• 

HASKALMiN 

yQze ••khk verir. 

Clbbt tu1yantını, Bayların aa9la· 
rını sabit ve Bayanlllrın ond Ole 

tuvaletını devamlı tutar. Kokuau 
eayet lltlftır. Clbbs briyantini, 
tuvıılet masalarınızda yer almata 
lt\yık flk kutularda tatılır. Kutu
ların bUyOklDğDne ve brlyantlnln 

fevknllde iyi clnalne rağmen flatı 
ııayet mutedlldlr. 

~ -:- ..:--__:. 
-~ --=-.::~ -- -· 
===- ~- o ~-=-= =---

1 ı ı 1 - . 
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1 1 1 1 

Arsıulusal artt1rma günü olan 31 Birinciteşrinde Banka Şube 
~e Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak en aşatı 10 
hra yat1ranlar arasında 100 kişiye aşağıda yazllı ikramiyeleri 
verecektir: 

Birinciye tOO Lira 
ikinciye 80 .. 
Uçüncüye 60 .. 
Dördüncüye 40 .. 
Beşinciye 20 .. 
Elllnclye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye k. 5 .. 

Kura Birincikiin1.!nun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yat1ranlaran paraıa.: 
11nı 7 birincikanuna kadar çekr"(!meleri ıazımd1r...,. 

' 


