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Peyami Safanm "Kültür 
mütearifeleri " - Orhan Se
limin " İşin içyüzü" fıkrala
rı - Şehir haberleri. 
Ankara haberleri - Hafta
lık siyasa - Feleğin "Sa
kız" Iıkrasr. 
Casus tefrikamız - Kendi 
kendimize çatıyoruz. 
Son haberlerimiz. 
Memlekette TAN - Sağ
lık öğüdleri. 
Özdil sayfamız. 
Ekonomi - Askerlik. 
Spor - Bilgi dünyasmr dt>
laşalmı. 
Fatih İstanbulu nasıl aldı ? 
- Briç - Sevi3meler, ev
lenmeler. 
K ültür sayfası. 
Dünya gazetelerine göre ha
diseler. 
Yarının büyükleri - Tari
h in en zalim ve kanlı Kralı 
- Faydalı bilgiler. 

ita/ya, 
Ingiltere, 
Habeşistan 
İtalya ile Habeşistan arasın

daki anlasamamazlık, acun ba
rışı icin t~hlikeli olmağa başla
dı. h~lya, Habeşistan'a bir kaç 
şiddetli nota, batı Afrika'ya da 
haylı asker göndermişti. Habe
şistan teıaş etti. Uluslar Derne
ğine başvurdu. Öyle ki barış 
için bütün umutlar, Uluslar 
Derneğine bağlanmıştr. Sorum, 
tehlikeli bir devreye varır var
maz, dernek konseyinin işe el 
atarak barışın bozulmasına yer 
verilmiyecekti. 

İtalya - Habeş dilevi iki defa 
Cenevre'ye götürülmüştü. An
cak Uluslar Derneği kurumu
~un kapısına varır yarmaz, teh
~~csini kaybeden bır sorum ha-
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tan arasında özel (hususi) gö -
~~melerle bu anlaşmamazlI
g.rn halledileceği söylenerek ge
l"! alındı. Dilev geri alındı'-:tan 
sonra İtalya, askeri hazırl:kta 
bulunma~a başladı. Bunu gö
ren Habeşistan, konseyin son 
toplantısında sorumun görüşü 
lerek bir kesime bağlanmasında 
ısrar etti. 

Dernek konseyi, sorumu in -
celedi: 1 tal ya ile HabeŞ arasın
da bir hakem andı var. O halde 
bu anlaşamamazhğm halli, bu 
hakem andının maddelerine uy
gun olmalıdır: İtalya ve Habe
şistan ikişer delege seçece~!er, 
bu dört delegeden bir kcmisyon 
:Yapılacak, iki devlet arasındaki 
anlaşamamazhğı inceliyerek bir 
karara bağlayacaktı. 

Uluslar Derneği, bunu yeter 
görmedi. İşi sağlama bağlamak 
istedi. Şayet bir karara varıl
mazsa, dilev hiç kimsenin sız.rl
tısına meydan kalmadan tekrar 
Uluslar Derneğine gelecek, ora
da beşinci bir delege seçilecekti. 

Bu karardan sonra gerek Ha
beşistan, gerek İtalya dörtler 
komisyonuna delegelerini seç -
miş, komisyon Milano'da müza
kerelerine başlamıştır. Ancak 
bir yandan anlaşamamazlığm 
barış yolu ile halline çalışılır
ken, öte yandan da savaş hazır
lığına germi veriliyor. Mussoli
ni, komisyonun üyelerini (aza -
larını) seçtiği gün, doğu Afri -
kasına yeniden elli bin askerin 
gönderilmesi için emir imzala
tnıştrr ! Bunda~ sonra verdiği 
bir söylevde İtalya'nm kendi 
faydalarını korumak için kim -
Seden akrl danışmak zorağında 
bulunmadığım bildirmiştir. 

Bu söylevin bir kaç cümlesi 
Var ki İngiltere'ye dokunuyor. 
İngiltere'nin Habeşistanda İtal
Ya emellerine engel olmağa ça
hşrnasma karşılık olmak üzere 
F'aşist lideri demi~tir ki: · 

"Biz öğretmenlerimizi taklit 
ediyoruz. Onlar bize göstermiş
lerdir ki, bir imparatorluk kur
mak gerekliği karşısında acu· 
llun ne söylediğine, ne düşün
•üğüne önem verilemez!" 

Bu sorumun İtalY.a - İngilte-

BUGÜ 16 SAYFA 

ISTANBUL 

DOGU AFRiKASINDA 

italya, Fransa, İngiltere 
Habeşi Paylaşacak ,mı? 

Haheşistanda 
Himayeden 

Üç Taraflı Bir 
Bahsediliyor 

Paris, 13 A.A. - Oeuvre ga
zetesinde Genevieve Tabonis, 
yazdığr bir betkede, ltalyanrn, 
Uluslar sosyetesi yolu ile Ha -
beşistanda üç taraflı bir hima
ye edilen yer kurulmasını Ha -
beş kralına tavsiye ettirmek is
tediğini yazmaktadır. 

İngiltere, Fransa ve İtalya -
ya Habesistanda nüfuz bölgele
ri verilecektir. . 

Genevieve Tabonis'e göre hi
maye harpten kaçınmak için en 
iyi çaredir. 

Tabonis, İtalyanın 300.000 
kilometre murabbalık bir yer a
larak Habeşistanın en zengin 
yerini elde edeceğini sanmak -
tadır. İngiltere, Sudan sınırına 
yakın yerlerin yönetimini kon -
trol edecektir. 

Fransaya verilecek bölge, da· 
ha belli değildir. 

Grandi Romaya döndü 
Paris, 13 A.A. - Matin ga

zetesinin Roma aytarı, İtalyan 
basınında İngiltereye karşı çı • 
kan yazılara bir son verildiğinJ 
bildirmektedir. 

Londradaki 1 tal yan büyük 
elçisi Grandi Romaya gelmiş ve 
İtalyan hükumetine, İngiliz hü
kumetinin ve kamoyunun dü -
şüncelerini bildirmiştir. 

ENDiŞELER YERSiZDiR 

Darhk Var, Kıthk Yok! 
Buğday Boldur 

Çorum belediye meyaanrnda son buğday alım satım faaliyeti 
[Hususi 

Anadolunun ekim alanlarında ha
vaların biraz kurak gitmesi ve İstan
bul piyasasına az buğday gelişi yü • 
zünden ortaya çıkan vaziyet henüz ta 
mamile durulmamıştır. Ellerinde huğ 

re münasebetleri üzerinde bu 
yolda tepkiler (akisler) göster
mesi, bu işin beklenmedik bir 
üreyeye (safha) girmesi de
mektir. Habeş dilevi, İtalya ile 
Fransa arasmda imzalanan pro
tokoldan sonra çıktı. İ talya'nın 
doğu Afrika'da başladığı giri -
şit (teşebbüs) bu protokolun bir 
parçası sanılmıştı. Demek İ tal
ya, Fransa'run muvafakatmı al
mıştı! Ancak Habeşistan'da ö
tedenberi yakın bir ilgisi (ala -
ka) olan İngiltere'nin rolü ne 
olabilirdi? !ngiltere'nin muva -
fakatı olmadıkça, İtalya'mn 
böyle önemli bir işe gırışmesi 
doğru sayılır mıydı? Halbuki, 
son günler içinde İngiltere'nin 
bu soruma karşı aldığı durum ,. 
.(vaziyet) ·ve İngiliz gazeteleri -

fotoğraf muhabirimizin resimlerinden] 

day bulunan toptancı tecimlerin bu 
durumdan istifade ederek mallarmı 
biraz daha pahalıya satmak kaygusi· 
le kuraklık şayiası çıkarmaları henüz 

[Arkası 10 uncuda] 

nin yazıları, şimdiye kadar ara
da bir anlaşma olmadığını gös
termektedir. 
Eğer durum, göründüğü gibi 

ise, İtalyanın Habeşistandaki 
amacına varmaktan henüz uzak 
olduğu, ıkolaylıkla anlaşılır. 
Yalnız §U var ki, lngiltere rea
li.st bir devlettfr. Kendi fayda
larını koruyan her yola gelebi
lir. Habeş işinde de ltalya ile 
bir anlaşma zemini arıyarak, 
Büyük Britanyamn laydalarınr 
koruyan bir pazarlık zemini bu
lunabilir. 1 ngilterenin bu yola 
girebileceğini hiç unutmamak 
gerektir. Tarihte böyle örnekler 
vardır. 

Siirt Saylavı 
Mahmud SOYDAN 

ATATÜRK 
Bu hafta geliyor 

[HUSUSI MUHABlRIMlZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara, 13 
Atatürkün önümüzdeki hafta 

içinde Yalova ve İstanbulu te: 
rif edecekleri anlaşılmaktadrr. 

Başbakan da 
Gelecek 

Ankara, 13 

Kamutayın tatil_inden sonra 
Başbakan İsmet lnönü 1stan -
bulda bir kaç gün istirahat et -
tikten sonra, büyük bir tetkik 
seyahatine çrkacaklardır. 

Bakanların 
Tetkik seyahati 

Ankara, 13 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
on güne kadar Rusyaya te~~ik 
seyahatine çıkacaktır. Dıger 
Bakanların bir kısmı da yakın
da muhtelif yerlerde seyahate 
çıkacaklardır. ----

Bakanlar kurulu 
Ankara, 13 (Muhabirimizin 

telefonu) - Bakanlar Kurulu 
bugün öğleden sonra Kamutay 
binasında toplanarak geç vakte 
kadar görüşmelerde bulunmuş- 1 

tur. 

Elbiseyi de'1il, kafayı r 
iki gün evvel Bahçekapıda, arka

sına iki yüz elli kilo sırtlamış bir 
hamal, otomobil çarparak devrildi, 
kaldırıma yuvarlandı, Yükü başına 
yıkıldı, beyni parçalanarak öldü. 
Medeni olmak iddiasında bir mem· 
leket için böyle bir kazanın tasau
vuru bile imkansızdır. 

Çünkü: Nerede belediye varsa, 
orada, evvela sırtı yüklü hamal 
yoktur. Olsa bile, koca bir piyano 
demek olan iki yüz elli kilo ta§t· 
maz;, /ki yüz elli kiloyu, insan değil, 
araba çeken hayvan, ve bir hayııan• 
da değil, hayvanlar taşır. Demek, 
hamal hayvan olmadığına göre, iki 
yüz elli kilo taşıyamaz;, ta§ımama
lıdır, ta.şıtmamalıdır. 
Sokaklarında koca sandık ve fıçı 

mikciplarını sırtlayarak iki büklüm 
olmuş, yerlerinden lırlam'§ gözleri 
Önüne bakan, damarlan şişmiş, al
nından kaldırımlara ter döke döke, 
fakat nereye gittiği~i görmeden 
yük ttqıyan hamal, nerede görül
müştür? Dünyanın her tarafında, 
hamal denilen mahluk, istasyonlar
dan, rıhtı m la r dan, eıılerden, 
mağazalardan i r i l i u I a k l ı 
valiz, paket, eşya taşır ama, 
taşıyabileceği kadarını taşır. Onu 
da ya elinde, yahut taşıyabileceği 
haddi geçince, bir araba içinde ta
şır. Koca bir şehrin ortasında, iş -
hence mahkumlarını andırır ve 
dostu düşmanı "vah zavallı/" 
dedirtecek vaziyetler yaratarak 
acındırır. Hamal, bize mahsus, to
rik gibi yalnız bizde bulunan acaip 
bir cinstir. 

Fakat kabahat kimde? Belediye
de mi? Asla. Bir insana, belediye, 
kendi:.;ıden çok nasıl acıyabilir? 
Bir adam, arkasına ölüm yükünü 
alarak otomobillerle, tramvaylann 
cayır vızır gidip geldiği bir cadde
nin ortasına çıkınca, artık o, lisanı 
halile: "Müsaadeni:de bendeniz öl
mek istiyorum!" elemektedir. Böy. 
re bir hamala, hamala değil, iki 
yüz elli kilo taşımağı bir nevi kah
ramanlık sayan dikkalalılığa Bel~· 
diye ne etsin ? 

Bu adamlara her ·abah Köprü • 
nün on binlerce tonluk demir par• 
çalarını r..ir küçük amelenin yalnız 
bir elektrik düğmesine basmakla 
açıp kapadığını, ve yükleri de da. 
hil olmak üzere yüz; binlerce ha -
mal kuvvetini bir parmağile oyna
tan bu amelenin asla kahramanlık 
iddiasında da olmadığını nasıl an
latmalı? 

Netice: Hamalların elbiselerini 
değil, kalalarını değiştirmeğe ba • 
kalım. 

Ali Naci KARACAN 

16 HAZiRAN PAZAR 
FENERBAHÇELILERİN 

-oüNüoü-R! / 

SAYI: 53 - 3356 
Onbirinci YIL 
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BAŞMUHARRIR.1 

Mahmud SOYDAN 

TELEFON { idar e ve matbaa ~ 24!10. 
Müdür : 24318 Varı isleri • 24!1C) .• 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

işçimizin Duygusu 

Hava kurumuna haltalıklarrndan bir krsmrnı teberrü eden tütün 
işçileri ve direktörleri bir arada 

Hava kurumu bayanlar kolu diln 
saat 15 te kurumun İstanbul merke
zinde ikinci başkanın başkanlığında 
toplanmıştır. Bu toplantıda, bütün ka 
za ve nahiyelerde hava tehlikesini bi
len üye yazımı i4iin bayanların hare
kete geçmeleri 'kararlaştırılmış ve İs
tanbul kadınlan namına bir tayyare 
alınması onaylanmı~tır. 

Bayanlar kolu, 29 Haziran Cumar-

Atlı Spor 

Ankarada ilk 
Konkur İpik 

Ankarada kurulan Atlıspor kulübü 
ilk konkur ipiğini yaptı. Çok muvaf
fakıyetli neticeler veren v~ Ankara 
havasmda temiz Türk sporunun var
lığını yaratan bu ilk çalışmalar her 
gün yeni bir hızla ileriye gitmektedir. 
Resimlerimiz konkur ipikler~en bir 
geçişi, bir mani atlayışı, ve seyirciler 
arasmda da Adliye, Ziraat bakanları
nı göstermektedir, 

tesi günü Taksim . Cu."?uriyet mey
danında büyük hır mıtıng yapmak 
için vilayetten izin isteyecektir. Diğer 
taraftan, önümüzdeki pazar günü ya
pılması tasarlanan mit ing başka güne 
bırakılmıtşır. T ramvay şirketi amele
sinin, şirkettm muavenet ve ceza san 
dığmdaki paralarından mühim bir kıs 
mmı Hava kurumuna hediye edecek· 

r Arkası S incide l 

izerleri 
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l{ÜL TUR MUTEARIFELERI 
Kültür mütearifeleri 12 dir. 
Şöyle ki: . 
ı - Kültür işleri bozuktur. 
2 - Mesulü talim ve terbiye 

grupudur. 
3 - Bu grup, çoğu birbirleri

ne fikirlerle değil, şahsi alaka
larile bağlı insanlardan mürek
keptir. 

4 - Bu grup, her Kültür Ba
xamnı sıkı çemberi içine alır. 

5 - Reji bu grupun elinde
dir, fakat rejisörün mesuliyeti 
Kültür bakanına yüklenir. 

6 - Bu grupun yrllardanberi 
verdiği kararları tetkik ediniz· 
hiç biri objektif bir fikir merke~ 
zine bağlı olmadığı için tezat
larla doludur. 

R~ ~ r~JJ 
~~t.J v~~ 

BENDEN 
iŞİN iÇ YUZU 

Otomobilde genç bir kadınla 
bir erkek var. Kadının dizlerin
de paketler duruyor, erkeğin 
c.lizlerinde paketler. 

II 
Bir hamal gidiyor. Sırtında 

250 kiloluk bir yük. Yarı belin· 
den aşağı eğilmiş. Baltayla or
tasından kırılmış kocaman bir 
ağaç gibi. 

III 
Bir ecza deposu. Balık yağı 

şişeleri, tıraş sabunları, arpa, 
mercimek 'Unları, filit kutuları, 
zeytin yağı tenekeleri. Alış ve· 
riş. Depoya girip çıkan. 

ıv 
7 - Bu yüzden Türk mua1-

liminin hayatında ve Türk tale
besinin taliminde, terbiyesinde 
karar yoktur. 

Beyazıltan Yediku!eye yeni elektrik kabloları uzahhyor OskUdar kız San'at Mektebi sergisi açıldı. Bu 
Gazetelere bakılırsa, otomo

bildeki gençler bir eğlentiye gi
diyorlar. Ecza deposunun ya
nmdaki dükkandan, belki de 
ecza deposundan, bir şeyler al
mak istiyorlar. Şoföre; "Şura· 
ya,, diyorlar, şoför oraya doğ
ru giderken sırtında 250 kilo 
yük taşryan hamalla çarpışıyor. 
Bu belki ufacrk bir sarsıntıyla 
geçecek bir çarpışmadır. Fakat 
250 kilo, kambur, kemikleri çık
mış bir sırtta tek durur mu? 
250 kilo yrkılryor hamalın ka
fasına, hamal ölüveriyor. 

resim ev idaresi dersinde genÇ kızlarımızı gösteriyor 
8 - Yine bu yüzden kitap ve 

neşriyat işleri karışık ve karan
lıktır. 

. 9 - Bu grup şimdiye kadar 
kımlerin eserlerini vekalete sa
tın aldırdığının tam listesini 
neşretmiş değildir ve edemez. 

Genel nüfus Boğaziçini 
sayımı hazırlığı Güzelleştir

c ______ Ko_·ç_O_K __ HA_~~~L.,_E _R ___ =-=.:~_] 

1 O - Her kadroda bu gru
pun hususi bir düşüncesi var
dır. 

ı ı - Bu grup eski Şurayı 
Ma;ırifin zeylidir ve onu aratır. 

12 - İçindeki büyük ve gü-
7el kalitelere ilişmeden, bu gru
pun içeri mekanizmasını boz -
nak ve kültür cihazınr yeniden 
kurmak. 

Peyami SAFA 

Hepsi bedava değil 
Yaş meyvalanmızın Avrupa 

piyasasına parasız taşınması yo 
lunda Air - Frans tayyare sirke 
ti ile Türkofis şubesi arasındaki 
görüsmeler, yanlış anlaşılmış -
tır. Kumpanya, bugün yaş mey 
valarımızrn bedava taşınmasını 
değil. her seferde 30 kiloya ka
dar meyva ve sebzeyi parasız 
ta!'lıyacağını bildirmiştir. 30 ki
lodan fazlast için verilecek ile -
rette de mühim tenzililt yapıla -
cakur. 

Türkofis, bedava mal gönde -
rccek tacirleri teshit edecek, bu 
tacirler haf tada iki defa kalka -
cak tayyare seferlerinden istifa
de edeceklerdir. 

Karaal}aç fabr kasmdaki 
Zarar ve ziyan 

Zümrüd z:ad,.ye ait Karaağaç made 
tıı eşya fabrikasındaki infilakı yazmış 
tık. Dört kişinin ölümü ve bir o ka
< ar kişinin de yaralanmasına sebep 
olan bu infilak hakkındaki adli t;ıhki
kat l\l)na ermiştir. Müddciumumiliğin 
yaptıgı ara~tırmaya göre infilakın ta
mamen bir kaza eseri oldugu anlaşıl
mıstır. Fabrikanın bina, makine ve di
rer büti.ın .malzemeleri 452 bin liraya 
Anadolu sıgorta şirketi tarafından si
~ortalrdır. Dün bu münasebetle Ana
dolu sigorta tıirketi mlidürü, reasü -
ı ans memurlarından biri ile infilak 
y;rinde tet.kikatta bulunmuştur. Tet
kı.kata bugun de devam edilecektir. 
Sırket .fabri~anın zarar ve ziyanı hak 
kcndakı katı kararı ancak bugün ve
recektir. 

-
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Erik Çiçekleri 
Mahmud Y ESARI 

Hatta bir gece idi. İçmiş, iç
miş, içmiştik. Bir Rence vardı. 
Ama, ne kadın bilsenl Her, ek 
yeri lastikle tutturulmuş gibiy 
eli, öyle kıvrak, öyle civelek, öy 
le oynaktı. 

Onu, masama çağırıyordum. 
Yine niçin, alık alık bakıyor -

~ı.ın? 
Ne o? Gücendin mi? 
Güldüğüme bakma! Eskiden, 

sana: tuhaf tuhaf, garip garip 
bakıyorsun, derdim ve buna, gü 
cenmezdin' 

Yok, ya .. TUm; yok, çocuğum! 

Nüfus genel yazımı için dün 
ilbaylıkta ilbay vekili Rükned
din Sözerin yanında bütün ilçe 
baylar bir toplantı yapmışlar -
dır. Nüfus işlerini gözden geçir 
mek üzere şehrimize gelmiş 
olan Genel İstatistik direktörü 
Celal Ayibar da bu toplanuda 
bulunmuştur. 

Celal Aybar yazım ıcın ya
pılan nümerotaj işleri hakkında 
uzun boylu malilmat alınış ve 
lüzumlu gördüğü direktifler 
hakkında izahat vermiştir. 

Dünkii toplantının sonucuna 
göre bütün nümerotaj işleri a
ğustos ayı sonuna kadar biti -
rilmiş, plakalar takılmış ola -
caktır. 

Yanlışlıklar varsa yine hu 
vakte kadar düzeltilecektir. İl
çebaylar nümerotaj işlerile ya
kından ilgili olacaklar ve me
murlar bütün kuvvetlerile ça
lışacaklardır. 

t< aç memur çafı'l!Cllk 
Nüfus yazrmr, mmtakalarııı 

nüfus kalabalıklarına göre yü
zer yüzer ayrılmakta ve her yüz 
nüfus için birer memur aynl -
maktadır. 

Bundan ötürü nüfus yazımın 
dan İstanıbulda yedek memur -
!arla beraber 8 - 9 bin kişi çalı 
şacaktır. 

Yazım işlerinde bütün me -
murlardan, öğretmenlerden, ve 
mahallelerde ,okur, yazar kim -
selerden istifade edilecektir. 

KUltur BananhGı bir 
kütüphane satm aldı 

Jandarma yüzbaşılığından müteka· 
it Hidayet Dagdevirenin uzun za • 
mandanberi biriktirmiş olduğu 14 bin 
kitap Kültür Bakanlığınca satın alın
mıştır. Kitapların tasnifine muallim 
Cevdet tayin edilrr:iştir. Kitaplar da 
Süleymaniye kütüphanesine nakledil
miştir. Hidayet Dağdevirenin kitap
ları içinde çok mühim vel'ikalar ol • 
duğu gibi 100 senelik Türk gazetecili 
ği hayatında çok kıymetli sayılacak 
mecmualar da bulunmaktadır. 

çok toysun .•. 
Sıkıldım ... Şen dulluk ta be

ni sıktı. Siyah esvaplarımı, tül
lerimi attım. Monte Carlo'da ku 
marla, içki ile çılgınlar gibi 
yaşadım. 

lnanır mısın; bundan da usan 
dım. Ve ~er usancın sonu gibi, 
yorgun, harap, kafam ve dama
ğ.?11 bulanık, kekre, hasta düş • 
tum. 

!stanhul ! .. Sen de İstanbullu 
musun? Bunu sormağa ne ha • 
cet? Konuşu şundan, duruşun -
dan belli ... Ana doğma Parisli, 
ne kadar belli olursa, anadan 
doğma İstanbullu da öyledir. 

mek için 
Boğazın Rumeli ve Anadolu yaka

larıncla oturanlar ( Boğazicini Güzel
Ie,tirme kurumu) İıtmi altında toplan 
mışlardır. Kunımun ba$mda bulunan 
)ar hh•nhu) Şarbaylığına da müraca
at ederek yardım istemi,Ierdir. lstan
hulqn güzelleştirilmesi gibi yüksek 
bir gaye ile çalışanların bu müracaa
tını tarbaylrk çok iyi karl!•larnış, dün 
öğleden sonra şarbayhkta bir toplan· 
tı yapılmıştır. Bu toplantıda J!arhay 
vekili ile kurumun ileri gdenleri bu
lunmu' ve davet üzerine Şirketi Hay• 
riye müdürü Yusuf Ziya da toplantı
ya iştirak etmiştir. Di.inkii toplantıda 
k11rumun esas gayeleri tesbit edilmiş· 
tir. Kunun yakında nizamnamesini 
hazırlayacak ve Boğaziçine halkın faz 
la gelmesini temin için birçok şenlik
ler yapacakLr. Şirketi Hayriye de 
Boğaziçinde oturanlara kolaylık gös
terecktir. 

Den;z fabr:kalar1nda 
gemi yapmak için 

Kasımpaşadaki havuz ve ter:anele
ri.n .-• ... ~ı.o:a• aal• ••brilmesi ta 
aavvurlan ilerılem~~e-d~• . .nnco•K ......... 

nir.yollarının ve Akayrn şimdi getir • 
tecekleri vapurJar bu tasavvurla ala
kadar değildir. Ticaret filomuzun bir 
an evvel takviyesi isin vapurların Av 
rupa tezgahlarına yaptırılması kararı 
verilmiştir. Kendi memleketimizde 
gemi yapmak için de ayrıca tetkiklere 
deva molunacak ve bunun için Avru· 
padan mütehassıs getirilecektir. 

lnkilAp derslerinden imtihan 
Ankarada Temmuzun ilk haftasın

da inkılap dersleri imtihanları başla
vacaktır. Mümeyyizler İstanbul Uni -
=..ersitesinden sccilmiştir. inkılap ders 
!erinde Recep Pekerin doçenti Hıfzı 
da Ankaraya çağrrıldığmdan dün ak
§atn Ankaraya gitmiştir. 

M i ş o 1 a n ı n mahna haber 
verenlere ikramiye verilec~k 

Belediye vergisini vermediğinden 
J O bin liraya mahküm edilen lstan -
hulda Tahtakaledeki buz fabrikası sa 
hibi Avram Mişolanın 928 senesi teş· 
ı inievvelinde firar ettiği anlaşıldığın· 
dan Türkiye hudutları içinde menkul 
ve gayrimenkul mah olup olmadığı 
aranmaktadır. Bunu haber verenlere 
hediye verilecektir. 

tanbul, Eyüp değildir. İstanbul, 
Adalar değildir; İstanbul, Saray 
burnu değildir; İstanbul, Buğa
ziçi de~.idir. 

Oh, be! Soluğum tükendi! 
Çocuğum; İstanbul, İstanbul 

dur. 
Evet, İstanbula döndüm ve .. 

• Omuzumda bir elin gezdiğini 
duydum. 

Kadriye, omuz başımda dur
muş, gülümsüyordu: 

lstanbulun ayrılık acısını, hiç 
bir sevgimde çekmedim. İstan
bul, benden kahbe ! 

- Bu ne dalgınlık, arkadaş! 
Sesi, o kadar sıcaktı ki, defte 

ri okuduğum kırmızı odanın al
lığından daha atesti. 

Ü rpercrek doğruldum: · 
-Sen misin? 
İki elini, kalçalarına dayadı: 
- Peki, kim olsun istiyor -Denizi, kıyılan ile, dereleri 

tepelerile, renklerile, bilmem 
daha nelerile öyle güzeldir ki •.• 

Belki de bana öyle geliyor. 
!stanbulun, "Mistik,, ve gu -

dun? 
Galiba, pek alık bakmışım 

ki, kahkaha ile gülmeğe başla -
clr: 
-Alık! 

* Elektrik fiyatlarının on para in
dirilıneai yüz<.'ndet' sosyete, memur 
maaşlarını in !innişti. Bu ıebepten 
memurların, alakadark.:-a müracaat 
ettikleri yazılmışsa da yar· .ğımız tah 
kikata göre böyle bir 'iracaat yapd
mamı!Jtır. Ancak, ... mtıyazlı Sosyeteler 
Başmüfettişliği bu husuat'l tetkikat 
yapumktadır. Sosyetenin esasen böy
le bir indirme yapmak tasavvurunda 
bulunduğu p~ylenmektedir. Bayındır
lık Bakanlığı bu ige önem vermekte
dir. 

* llkmektep sergileri dünden iti • 
baren açılmı,tır. Her mektebin bir 
ders yılı içinde talabelerine yaptırmı§ 
olduğu lişleri, grafikler, oya i§leri ve 
istatistikler bu sergilerde gösteril • 
mektedir. 

~. üniversitede 1 Temmuzda yapı • 
lacak orta mektepler muallim m'-la -
vinliği, imtihanı için birçok müracaat 
tar olmaktadır. Kültür Bahnlığından 
gelen emirde :ın Mayısa kadar Ba • 
kanlığa müracaat etmiyenlerin mua
meselesinin yapılmaması bildirilmiş -
tir. 

ı;c Hukuk Fakültesindeki eleme im
tihanı neticesi talc~ye ~ildirilmiştir. 
Netice çok iyidir. İmtihana giren 478 
talebeden .viiz:9c ıekaeni)mtib•m 
1-.ntr'l~TUlT':.'""" 

* Evlenme dairelerindeki kayıtla • 
rın okunmaz şekilde olduğu teftişler
de anıa~ıidığından şarbylık dün bü
tün evlenme memurhklanna gönder
diği emirde evlenenlerin künyelerinin 
~ok okunaklı yazılmasını bildirmiştir. 

* Kraliçe Marya vapurile yarm 
~ehrimize muhtelif milletlere men -
sup seyyahlar gelecektir. Bunlar li -
manda iki gün kalacaklardır. 

* Tünel Sosyetesinin Galata durak 
yerinde yapt':rmağa mecbur olduğu 
üç katlı kagir binanın ~artnamesi Ba
yındırlık Bakanlığınca tetkik edilmek 
tedir. Şartna~e bugünlerde tasdik e
dilerek geri verilecek ve derhal yapı
ya başlanacaktır. 

* llbaylık idare heyeti dün toplan· 
mış, M ühendiı okulu eski idare ve he· 
sap işlerinde ilgili görülen memurlar 
hakkında kararını vermi§tir. Karar jJ. 
bayhkça tasdik ediler~k bugünlerde 
kendilerine bildirilecektir. 

* Beyoğlu 45 inci ilkmektep kar
sısında belediyenin temizlik i'leri ta
rafından ahır yaptınldığr haber alrn· 
mıştır. KUltür Müdürlüğü Sıhhat mü
dürlüğünde teşebbüslerde bulunarak 
bunun sıhhat noktasından yaptırılma
masını istemiştir. 

ı;ı inhisarlar idaresinde mutat se -

şar gibi sıku, sıktı; dudaklarını 
dudaklarıma uzattı. 

İçim titredi, öpecek sandım. 
Başını, birden geri çekti, çıngı -
raklı bir kahkaha attı: 

- Beni mi bekliyordum? 
Vah, Y esariciğim, Beni görün
ce, öyle titredin ki ... 

Benimle, o kadar şen alay e
diyor ki ben de gülmeğe başlı-
yorum. 

Kadriye, koyu siyah gözleri 
pırrldaya pırılda ya bakıyor: 

- Bugün, müthiş bir fikrim 
var. 

Onun, birdenbire uyanan ken 
dine göre bazı fikirleri olduğu
nu artık öğrenmiştim. 

- Biliyor musun, bugün ha
va, ne güzel! 

Omuzlarımı kaldırdım: 
- Gündüz mü. aece mi? far-

kında deiilim. 
Gülüvordu: 

Yine gücenme, yine darılma f 
Çünkü ben, alık olmayanı sev -
mem. Çünkü aşıklığın şartı. alık 
lıktır. Fakat benim tarafımdan 
sevilmek, sevilmiş olmak alık
lığa değmez mi? 

Gözlerin söndü, cocuğum ! 

"l. 1 . ya şairane taraflarını ır,, erın 
Öyle güzel giilüyordu ki, o, 

anda, alıklaşmış olduğuma se -
vindim. 

- Gündüz ... Hem de sabah ••. 
Eliyle omuzuma vurdu: 
- Haydi, toparlan sevgi • 

lim ... 
Yüzümü buruşturdum: 

nelik ikramiyeler dün memurlara da-
ğıtılmıştır. • 

* Şişli C. H. Partisi tarafından Ha 
ziranm 16 ıncı Pazar günü Şirketi 
Hayriyenin 71 numaralı vapurile Çı
narcığa bir deniz gezintisi tertip edil
miştir. 

* Haseki Kadın hastahanesinde ya 
pılmakta olan intaniye paviyonunun 
birinci katı bitmiştir. İkinci katma 
başlanmıştır. Paviyon dört katlı ola· 
caktır. Mutbak ve çamaşırhanenin de 
yapılması için açılan münakasanın 
müddeti 17 Haziranda bitecektir. 

* Çocuk Esirgeme Kurumu Anne· 
ler Birliği 24 Haziran Pazartesi günü 
r.a.at 15 te ıenclik kongrelerini yapa
caktır. 

* Tapu ve Kadastro Meslek mek
tebinin imtihanlarına 15 Haziran Cu
martesi günü başlanacaktır. 

* Zeynep Kamil doğumevi bashe
kimliğine tayin edilen Haseki hasta
hanesi kadın h.: ~talıkları mütehassısı 
Eyübün y~rine Erzurum dogumevi 
başhekimi e kadın hastalıkları mü
tehassısı Süleyman Fehmi tayin edil
miştir. 

* Dün sabah saat 10 da Evkaf di-
tlı1f.\9ğlüA~. . 
i~tirak ettiği bir komisyon toplanmış. 
bazı imam, müezzin, hatiplerin imti
hanlarını yapmıştır. 

* llk mekteplerde ders senesi so
nu ıergileri açılmıstır. Bu yıl mek
teplerde, ktiçilk talebeler birçok gü· 
zel eserler teşhir etmektedirler. Bu 
yıl mıntaka sergileri ve genel sergi ya 
pılmıyacaktır. 

• Tahlisiye yönetgesi genel direk
törü Necmettin Ankaraya gitmiştir. 
Direktör, yönetgenin muhtelif liman· 
larımızda yaptıracağı fener için Fi -
nanı Bakanlığından izin alacaktır. Bu 
izine sebep, yapılacak masrafın yiiz 
bin lirayı geçmesidir. Fenerler. Nec
meddinin Ankaradan dönüşünde mü
nakasaya konacaktır. 

Hal rıhtımından 
ahnacak resim 

Belediye yeni yapılan hal rıhtımına 
yanaıacak deniz nakil vastıaları için 
alacağı resimleri tesbit etmiştir. Bu
na göre: Sandallar 5 kurus, kayık, su 
ve ateş kayığı ile emsalinden 1 O ku
ruş, salapurya, et kayığı ve orta ka
yıklardan 20 kuruş. kmk armalı sav
nalardan 30 kuru~. bütün armalı mav 
nalardan 5 Okuruş, iki direkli yelken 

ha? 
- Elbette ... Erenköyüne gi . 

deceğiz. 
Ben, kırmızı ışıklı, kapanık o

daya alışmıştım. Birdenbire ay
dınlığa çıkmak; taze, çiğ rcıık
ler, gözlerimi yoracaktı. 

O, hosnutsuzluğumun farkı -
na varmıştı; fakat hiç belli et
miyordu: 

- Bir kaç gün Erenköyünde 
kalacağız. 

İçime bir kurt düşmüştü: 
- Senin şairin galiba Eren -

köyde ... 
Durdu, bir kahkaha attr, iki 

eliyle omuz başlarmu tuttu, 
sarstı: 

- Senin haberin yok! 
Şarkıyı hatırlamıştrrn: 
- Baharın geldiğinden mi? 

Senden duymuştum. 
Beni, tekrar sarstı : 
- . Senin haberin yok, olan -

lardan ... 
Bön bön bakıyordum: 

Bahsi değiştirelim. Sen, daha 
bunları anlamaktan çok uzak, 

de tnnbırdatmak isteyen zevki 
sakat bazı Avrupa romancıları, 
inamr mısm. 1stanbulu, balta -
lamışlardır; öldürmüşlerdir. İs- ~ iki elile yanaklarımı tuttu ok _ - Ne o? Yolculuk var gali -

- Burada. yeryüzüyle gök -
yüzüyle aramdaki bağlar kesik. 
Neden haberim olacak? 

.Omuzlarımı bırakmıştı) ko -

v 
1 - Otomobildekiler belki 

şoförün hamalı öldürmediğini 
söyliyecek biricik şahitlerdi, fa. 
kat geç kalmama:k her şeyden 
üstündür. Hemen inip otoma • 
bilden kayboluyorlar. 

2 - Hamal ya ölmüş, ya öl
memiştir. Daha belli değil. Q. 
nu kaldırımdan kaldırıyorlar, 
ecza deposuna, Hasan Ecza de· 
posuna sokmak istiyorlar, de • 
podakiler kafasından kan sızan, 
müşteriye benzemiyen yaralı 
adamı içeri almıyorlar. 

3 - Kaldırımda ölenin arka· 
da şiarı diyorlar ki: 

- Cebinde 292 kuruş çıktı. 
Halbuki o bes lira biriktiri ev• 

Muradına eremeden öldü adam 
cağız. 

VI 
Bütün tu nwnaralı yazılan 

yazmaktan kastım şu: 
A - Belediyece 50 kilodan 

fazla yük taşımak yasak edil -
diği halde bu adamcağıza 250 
kiloyu kim yükledi? Bunun he· 
sabı sorulacak mı? 

B - Otomobildeki iki yolcu 
kazanın aslını gördüklerine gö
re, en küçük bir insanca hare· 
ketten nicin sakınıyorlar? 

C - Hasan Ecza deposu ka
nunen yaralıyı içeri almağa 
borclu değildir. Ancak, eğer 

gazetelerin yazdıkları doğruy • 
sa, böyle bir ödevi yapmağa 
vicdanen borçlu değil miydi? • 

Orhan SELiM 

gemilerinuen 100 kutuş, istimbot, ro• 
morkör ve dubalardan 100 kuruş ve 
1.ıütün vapurlardan 300 kuru§ alına
caktır. Daç resmi tarifesi ayrıca tcs• 
bit edilmektedir. 

luma girdi ve başını çarpıtarak 
yan yan baktı: 

- Zavallı şairimin başına ne 
geldi, biliyor musun? 

Şaşırmıştım: 
- Hayrola, ne geldi? Bir ka· 

za mı geçirdi, yoksa ... 
Tuhaf tuhaf gözlerini kırpı • 

yordu: 
- Ama çok tehlikeli değil... 

Genctir, kurtulur ... Gençliği, ~ 
nu, kurtarır. Bu yandan tehlike 
yok ... 

Fakat onun, az çok tehlikeli 
bir kazadan, böyle kırıla dök~
le, neşeli neşeli bahsetmesi garı
bime gitmişti: 

- Acımıyor gibisin 1 
- Çok acıyorum ama, ne ya-

payım? 

Ben, merak etmiştim. 
- Bu. ne kazasıydı? 
Sol. eliyle kalbini gösteriyor-

du: 
- Tam kalbinden yaralandı. 
Saşkm şaşkın kekeledim: 
-· Ölmedi mi? 
Kalbini gösterdiği eliyle ~ 

nemi tuttu. sarstı: ) 
.(Arkası var , 
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Yeni Ufaklıklar Bası lıyor 
[HUSUSi MUHABlRlMlZlN TELEFONU] 

Ankara, 13 
, Finans Bakanlığı tedavülde bulunan 25, 10, 5, 2,5 kuruşluklar
la, 40, 20, 10 ve 5 paralıkların yerine çı.karılacak y~ni ufaklık 
Paralar için hazırlığına devam etmektedır. Ebadı, agır!ıklar~ ve 
Şekilleri tesbit edilen bu ufaklık para pullarının asken fa~nka-. 
larda hazırlanmasından vazgeçilmiş ve bu işi doğrud~ dogruya 
l>arphanenin yapması kararlaşmıştır. Darphane, yem paralar 
için hazırlıklarına başlamıştır. 4 - 5 milyo.n. l~ra. kadar tutacak 
<>lan ufaklık paralar gümüş liraların darbı b~tırıldık~en ~onra ?a
Sılnıağa başlanacaktır. Yeni paralar ancak ılk teşrın nihayetıne 
doğrl.) tedavüle çı'Karılabilecektir. 

Mübadillere 
Para Veriliyor 
Ankara, 13 (Muhabirimizin 

telefonu) - Türk mübadilleri
ne verilmiş olan, ikinci tertip 
tasfiye vesikaları muhteviyatı -
na mukabil yüzde yirmi nisbe -
tinde para tevziatı yapılması 
Finans Ba~anlığınca bugün Zi
raat Bankası Genel direktörlü
ğüne bildirilmiştir. 

6 Mahpus Kaçtı, Yaka landı Saf!lsun~a~.i .. 
_ i\nkara, 13 (Hususi ll!uhabirimizin telefonu) - Ankara ~ha- facıanın IÇYUZU 

pıshanesinden altı mahkum duvarları delerek akşam karan~ıgm: HUSUSi MUHABlRIMlZ 
da kaçmağa muvaffak olmuşlarsa da, zabıtanın m~vaffa~ıyetlı l BlLDIRlYOR] 
takibi üzerine çok geçmeden tekrar yakayı ele vermışlerdır. Samsun, 12 

Kamutayda Son Toplantı 
Yaz Tatiline Girmeden Evvel 

Görüşülecek Layihalar 
''Ankara, 11 (Muhabirimizin ! lığa çıkarılan ?iss~ senetlerin -

telefonu) - Kamutay encü- den 218,220 lıralrgmın Evkaf 
lllenleri geç vakte kadar çalış~- m~dü:_lÜğünce satı? alı~asın.a 
rak ellerinde bulunan acele bu- daır layrha" askerlık mukellefı
tün kanun layıhalarını tetkik e- yeti kanununun bazı maddele -
derek bitirmişlerdir. Kamuta - rini değiştiren layıha, Çubuk 
Yın yarınki görüşmelerden so~- ba.rajını .a~açlandı.nna ve Ma -
r~ tatil yapması muhakkak gı- arıf teş~ıla~ına daır .o~an k~?u .
bıdir. Y armki ruznamede yirmi nun 11 ıncı maddesının degıştı
beş layrha vardır. Bundan baş- rilmesine dair layıha, kimya 
ka hükftmetin teklifi üzerine harbinden korunmaya mahsus 
ınüzakere edilecek liyrhalar o - malzeme hakkındaki layıha, 
lursa, yarınki meclis müzakere Ankara - İstanbul telefon de -
lerinin gece geç vakte kadar sü-• virlerinin çoğaltılması~a ?8:ir 
receği anlaşılmaktadır. layı.ha, An~ara __ beledıyesın~n 

Y annki ruznamede zaruri ve harıc;ten getıre~egı malze~enı!'l 
~ecburi sebepler dolayısile tah- güm.~ük resmınden !11uafıyetı, 
~!\ine imkin görülemiyen borç- ve subaylardan askerı memur -

- ...... ..... & ıu..ı ı&ı. ..... u ....... , .. .. u "' ;&.;#""~ • ""a .ıu. , "4 .. "" • u __ ı .... "'r"'& ""i) """'• t.-ı. 

let tezkeresi, Ankara tarih, coğ kındaki layıhalar, elektrik ve 
:rafya fakültesinin kurulmasına maden araştırmaları enstitüsü 
dair layıha, devlet memurları - kurulması J; vıhası, Ziraat Ban
tırn aylıklarına dair kanuna ek, kasından köylünün borçlarım 
diyanet işleri teskilat ve vazi- tecil ve taksite bağlaması gibi 
feleri hakkındaki Iayıha, posta layıhalar vardır. 
telgraf ve telefon memurlarının Bu kanun layıhalannın bazı
lllüteselsil kefalet borçlan hak- Iarının yarınki müzakereler es
kındaki layıha, bina vergisi ka- nasında encümenlere geri gön
nununun 24 üncü maddesinin derilerek. Kamutayın önümüz
değiştirilmesi, Üsküdar - Kadı- deki tatilden sonraki toplantı -
köy ve havalisi tramvayları larında görüşülmesi muhtemel
Türk Anonim şirketinden satı - dir. 

Türkiye - İngiltere 
Anlaşmasmm Ana 

Klering 
Hatları 

Ankara, 13 (A.A.) - Türkofisten 
bildirilmiştir: Hükumetimizle Büyük 
:aritanya ve Şimali İrlanda birleşik 
l{rallığı arasında bu ayın dördünde 
Ankarada imzalanan ve 20 Haziran
da tatbikine başlanacak olan Türk -
lngiliz klering anlaşmasının ana hat
ları şunlardır : 

Türkiye Cumuriyeti ile Büyfjk Bri
tanya ve Şimali Irlanda birleşik kral
'~ığı arasında 4 Haziran 1935 ~~ ~n-
11:arada imzalanan anlaşma, Turkıye 
lthine yüzde 30 serbest döviz marjlı 
"c yalnız Türkiye ve Büyük Britan
)a ve Şimali İrlanda menşeli malla
ta Şamil bir klering anlaşmasıdır. Bin
tlctice İngiliz dominionları, müstem: 
leke ve mandaları anlaşma hükümlerı 
dışında kalmaktadır. 
Anlaşmanın esasları şunlardır: 

• l - İngiltereden Türkiyeye vaki 
~halatın bedelleri, T. C. Merkez Ban 
asına yatırılacaktır. 

• 2 - Türkiyeden İngiltereye vaki 
•hracatın bedellerinin, lngiliz ithalat
Çılarr tarafından T. C. Merkez Ban • 
!tasının lngilterede göstereceği bir 
bankaya yatırılma~ lazımdır. 

3 - İngiliz ithalatçıları tarafın • 
dan bu suretle Türkiye Cumuri~ti 
~Crkez Bankasının Ingilteredeki ster 
ı.~Ç hesabına tevdi olunan bütün me
~lığin yüzde 70 i bir (a) hesabına, 
)u.ıde 30 u da bir (b) hesabına yatı
tdacaktır. 

Cumuriyet Merkez Bankası (a) he 
~hının disponibiliteleri dahilinde ln
~ıltcredeki hak sahiplerine Türkiye -

Cici borçluları tarafından Türk lira
•ı olarak vaki tediyatı transfer ede
cektir. 

(B) hesabının disponibiliteleri ta-
11-ıarniyle Cumuriyet Merkez bankası
llın serbestçe emrine amade olacak • 
lır. 

• 4 - Ingiltere hüklımcti incirle -
tiıni.zin tabi olduğu güıprük reamini 

Hundredveight'i 10 §İlin 6 pensden 
7 §İline indirmekte, tiftiklerimizin re
simden muafiyetini ve palamut ve ka 
buksuz fındıklarımızın tabi oldukla • 
rı yüzde 10 ad valorem resmi konso
lide etmektedir. 

5.- Anlaşmaya merbut a liste11ine 
dahil İngiltere menşeli mallar ser
bestçe, b listesine dahil İngiltere 
menşeli mallar ise her maddenin hi
zasında gösterilen kontenjanlar dahi
linde Türkiyeye girebilecektir. 

6.- Gümrüklerde bulunan İngil
tere menşeli malların ithali hususun
da tarafımızdan bazı kolaylıklar 
gösterilmesi kabul edilmiştir: 

a - 15 mayıs 1935 tarihinden ev
vel Türk gümrüklerine girmit olup 
ta mer'i 2/ 2004 sayılı kontenjan ka
rarnamesinin - V - listesine dahil ol
mıyan. 

b - 15 mayıs 193 5 ile anlaşmanın 
meriyete girdiği tarih arasında Türk 
gümrüklerine gelen ve ithali mer'i 
2/ 2004 sayılı kontenjan kararname
siyle memnu olmıyan veya ayni ka
rarnamenin - V - listesine dahil bu
lunmıyan İngiltere menıeli mallar, 
anlaşmanın meriyete girdiği tarihten 
itibaren Türkiyeye serbestçe girebi
lecektir. 

a' ve b' fıklarında yazılı ola!l mal
lardan mer'i kontenjan kararname
sinin - V - listesine dahil bulunan
ların ithali ,alaka4ar vekaletin mü
saadesine bağlıdır. 

a' ve b' fıkralarındaki mallar ile 
anlaşmanın mcriyt":e giı ,'iği tarihten 
sonra Türkiyeye ithal olunacak İn
giltere menteli malların bedelleri, 
T. C. Merkez Ban,iasındaki Klering 
hesabına yatırılmak sureti ile ödene
cektir. 

7 .- Anlaşmaya ilişik 4 sayılı lis
tede yazılı Türk malları - halı ve 
kilim, kuru sebzeler, yumurta taze 
meyve, kitre, afyon, tütün, nebati bo
ya maddeleri, prap ve likör -:- mu-

Adliye binasında işlenen ve 
bir babanın oğlu tarafından öl
dürülmesile neticelenen cinaye 
tin iç yüzü çok şayanı dikkat -
tir: 

Muhtelif memleketlerde ye
di, sekiz karısı ve bunlardan da 
bir çok çocuktan bulunan Hafız 
Hakkı, son zamanlarda bazı ka 
nlannın geçimi ile alakadar ol
mamağa başlamış, bu yüzden 
kendi analarına bakmıyan baba 
ile iki çocuğ\Dl arası açılmıştır. 
Büyük oğul, babasının Dizeye 
gittiği sıralarda sahte senetler 
hazırlamış, dönünce araların • 
daki anlaşamamazlığm halli i
çin hukuk mahkemesine müra
caat etmek icap etmiştir. Bu 
davanın kendi aleyhlerinde git 
tiğini gören küçük oğul, işleri
r.ııi takip için adliyeye gelen ba
bası ile merdivenlerde karşılaş 
mrş, taşıdığı polis ~ı~ı 
çekerek beş el ateş etmıştır. 
Hakkı derhal ölmüş, kurşunlar 
dan biri Hafız Ahmet adında 
bir başka adamı da bacagmdan 
hafifçe yaralamıştır. Kaçmağa 
çalış.an katil Mustafa, jandar
malar tarafından yakalanıp tev 
kifhaneye götürülüııken, mak • 
tul Hakkının ölümü haberini a
lan yeğenlerinden biri bıçakla 
katili öldünnek istemiştir. Fa
kat, ikinci bir cinayete meydan 
verilmemiş. bıçak mütecavizin 
elinden alınarak hadisenin önü
ne geçilmiştir. 

Katil, elindeki nüıfus kağıdı
na göre 16 yaşındadır. Eskiden 
mülteziınlik yapan Hafız Hak
kı vaıktile mct.lına göz koyduğu 
bir dul kadının gıyabında sah
te senetler tanzim etmiş, kendi 
sine nikahlı olduğunu iddiaya 
kalkışmıştır. Fakat, bu nikahın 
sahteliği belli olmuştur. Büyük 
oğul, Hafız Hakkının "karnm 
öldürecek diye adliyeye yap -
tığı müracaat üzerine hadise • 
den bir müddet evvel tevkif e
dilmiştir. Elyevm mevkuf bu
lunmaktadır. 

Almanyada yahud. ler 
Berlin, 13 ( A.A.) - lrk meselesi 

hakkında bir söylev veren bakanlık 
danıımanı Kon ti demiştir ki: 

- Almanyada bugün ari ırktan ol
mayan bir buçuk milyon insan vardır. 
Bunların arasında Musevi dininden 
olan 500,000, olmayan 300,000 Yahu
di ile karışık olarak ari ve Yahudi ka
nını taşıyan 650 bin kadar insan var
dır. 

kabilinde İngiltere me11,.şeli mallar 
- kontenjanda iseler kontenjan mik
darları dahilinde - hususi takas yo
luyla ithal olunabilecektir. 

Ancak bu suretle ithal olunan İn
giltere menıtcli mal~ırın .F. O. B. kıy
meti, ihraç olunan Türk malının D. 
O. B. kıymetinin yüzde 70 ini geçe
mez. Aradaki yüzde 30 fark İngiliz 
tüccarları tarafından T. C. Merkez 
Bankasının İngilterede serbestçe em
rine amade bulunan b hesabına İn
giliz lirau olarak yatırılacaktır .. 

8.- Anla§r,;.'l muvakkatan 20 ha
ziran 1935 de meriyete girecek ve 9 
ay müddetle meriyette kalacaktır. 

9.- Anlatmanın 12 inci maddesiy
le, ı Mart 1935 tarihli ticaret ve sey
risefain muahedesittin §artsız en zi
yade naili müsaade millet kaydını ih
tiva eden 16 ıncı madesinin kaldı
nlmau, ve müddete dair olan 39 un
cu maddesinin tadili ile meriyette 
kalması kabul olunmuıtu.rs 

HAFTANIN SiYASASI 
Baıldwin kabinesi 

1931 yılındanberi ulusal birlik ka
binesi adıyle iş başında bulunan Mac 
Donald hükumeti, geçen cuma günü 
istifa etti ve Baldwin yeni kabineyi 
kurdu. Yeni hükumet de çekilen ka
bine gibi ulusal birlik şeklini muha
faza etmektedir. Kabinede on be§ 
konservatör, dört ulusal liberal, yani 
Simon ile birlikte yürüyen liberaller 
ve üç ulusal işçi, yani Mac Donald'ın 
liderliğini tanıyan zümreye mensup 
bakan vardır. Kabinede yapılan en 
önemli değişiklik şunlardır: Dış ba
kanlığından Sir John Simon çekiliyor 
ve iç bakanlığına geçiyor. Dış. bak~n: 
lığına Sir Samuel Hoare tayın edılı· 
yor. Fakat uluslar derneği işleri bu 
bakanlığın işlerinden ayrılarak Bay 
Eden'e veriliyor. Bundan böyle İn
gilterenin dış işleri iki bakan tara
fından çevrilecektir. Sömürge (müs
temleke) bakanlığına Mac Donald'ın 
oğlu Malcolm Ma~ Donald ge~iy~r. 
Kabineden yalnız l!Ç bakan çekılmış
tir. Diğer bakanlar yerlerini değiştir
mişlerdir. İngiliz kabinesindeki bu 
değişme, iç ve dış sıyasa bakı?1ı~.d~n 
büyük mana ifade etmez. Eskı huku
met de esasen şimdiki gibi konse~v~
tör partiye dayanıyordu. Bu partının 
lideri olan Baldwin'in başbakanlığa 
geçmesi, ingiliz siyasa an'anesine 
uygundur. 

• 
Laval kabinesi 

F ransadaki hü~um~t. kri~~ .~~
dilik geçmış gıbı gorunu-

yor. Parlamento, önce J!Iandin .v_e 
sonra da Bouisson'dan esırgemedıgi 
etkeleri nihayet Laval'a vermegc 
razı olmuştur. Esasen Bouis~on. i~i 
oy ile azınlıkta kalarak çekılmış~~ 
Bir defa oylar sayıldıktan sonra hu· 
kumetin azınlıkta kaldığım haber 
alan bazı saylavlar fikirlerini değiş
tirdiler ve hükumet on iki ekseriyet 
kazanmıştı. Fakat Bouisson istifa et
mek kararından vazgeçmedi. Bundan 
sonra Bay Pietri kabine kurmağa 
çalıştı ve başaramayınca Laval hüku
meti kurdu. 

Laval istediği yetkeleri almıştır. 
Bu yetkeleri verdikten sonra parla
mento 18 hazirana kadar tatil etmiş
tir. Söylendiğine göre hükumet, par
lamentonun sonbahara kadar tatili 
için parti liderleriyle anlaşmıştır. La
val birtakım tasarruf tedbirlerile 
frangın değerini korumak için teşri
nievvele kadar rahat çahıabilecektir. 

• 'sviçre Frangı 

G enci savaştan önceki tertipte 
altına bağlı üç para kalmış

tır: Fransız ve İsviçre frankları ve 
Hollanda parası. Fransadaki kabine 
krizi ile Fransız frangı da büyük bir 
kriz geçirmişti. Fransız frangı bu 
krizi geçirirken, İsviçre frangı da 
başka tertip bir kriz geçirdi. İsviçre 
sosyalist partisi, baş yasaya, işçi üc
retlerinin korunması ve ekonomik 
genişleme teşebbüslerine girişilmesi 
için bir madde ilavesini ileri sürmüş
tü. Bu madde onaylanacak olursa, 
İsviçre frangının değerini korumak 
mümkün olmıyacaktı. Yani sosyalist
ler dolayısiyle İsviçre frangının de
ğerine hüqım ediyorlardı. Bu mad
denin başyasaya eklenip eklenmeme
si genoya (araya müracat) bırakrldı. 
Verilen habere göre önerge (teklif) 
424 oya karşı 570 oy ile reddedilmiş
tir. Kanton sayısı itibariyle sonuç 
daha ziyade sağlam frank lehinedir. 
Sağlam frank taraftarları üç kantona 
karşı, yirmi sekiz kantonda ekseriyet 
kazandılar. İsviçre frangı da, şimdi
lik tehlikeyi atlatmıştır. 

• Roosvelt'in zorlukları 

A merika yüksek hak yerinin N. 
R. A. kanunu hakkında 

verdiği kararın doğurduğu şaşkınlık 

devam ediyor. Cumur başkanı Roo
sevelt, bu karar ile Amerikanın 1789 
yılına geri gittiğini söylemiştir. 

Roozevclt'in bu imasında uzun bir 
Amerika tarihi vardır. Yüksek hak 
yerinin verdiği karar, malfim olduğu 
üzere, Amerika birliğini teşkil eden 
ayn ayrı hükumetlerin haklarım ko
rumak bakımındandır. Roosevelte 
hükumetler arasında ticareti tanzım 
etmek behanesiyle verilen etkeler, 
hükumetlerin haklarına taarruz edi· 
yor. Bu hükumetler vaktiyle crkin
idiler. Amerikanın bir buçuk asırlık 
tarihi, erkin devletlerin birliği olan 
bu kurumdan bir merkezden idare 
edilir bir devlet çıkarmak yolunda 
çalışmadır. Bu çalı_şmada daima Ro
oseveltin mensup olduğu demokrat 
partisi hükumetlerin hakkını koru-
mak tarafını tutmuş. Republikan 
parti de merkezcilik tarafını iltizam 
etmişti. Şimdi Roosevelt kendi par
tisinin an'anesine karşı olan bir tezi 
müdafaa ediyor. Sıkı merkezci ol
muştur. 

Kararın neticelerine gelince ; ilk 
günler yurt severlik hislerinin telki
natiyle kanun olsa da olmasa da biz 
bağlı kalacağız diyenler şimdi kaça
mak arıyorlar. Bazı endüstri ıtube
leri N. R. A. kanununun tesbit etti-

ği vaziyetten ayrılmışlardır. İşçiler 
de grev yapmayı tehdit ol~rak ileri 
sürmüşlerdir. Roosevelt bır takım 
muvakkut tedbirlerle bu anarşiden 
Amerikayı kurtarmağa çalışıyor. 

• ltalya • Habeşistan 

n talya ile Habeşistan arasındaki 
dava dallandı budaklandı. 

Uluslar derneği konıreY,i geçen ayın 
sonunda ikisi ltalya ikisi de Habe
şistan tarafından tayin edilen dört 
mümessilden mürekkep bir komis
yon teşkil ederek dağılmıştı. Bu ko
mısyon Milanoda toplanarak görüş
melerine başlamış iken, İtalya Habe
şistana yeniden asker göndermeğe 
karar verdi. İtalyanın bu yeni teşeb· 
büsü İngilterede iyi bir tesir bırak
mamıştır. Gazeteler İtalyaya hücum 
etmeğe başladılar, İtalya gazet~leri 
İngiliz gazetelerine cevap verdıler. 
Son birkaç gündür de bırtakım de
dikodular ortaya çıktı: İngilterenin 
Sudanda yüz bin asker toplamağa 
karar verdiği, Süveyiş kanalını İtal
ya gemilerine kapıyacağı bildirili
yor. Gerçi İngiltere İtalyaya karşı 
harekete geçmek isterse çok şeyler 
yapabilir. Fakat İtalyanın İngiltere 
ile karşı karşıya gelmek istiyeceğine 
ihtimal vermek güçfür. Bunun için 
bir İngiliz - İtalyan ihtilafının m~
balağalı olduğuna hükmetmek la
zımdır. 

• Yunanistan ·seçimi 

V unanistanda geçen pazar gü
nü yapılan seçim hü

kumet partısı lehine neticelendi. 
Muhalif partiler bu seçimde 
Yunanistanda her zaman takip 
edilen bir tabiyeye müracaat 
ettiler: Seçime iştirak etmediler. 
Hedef, seçimin esasına itiraz ettikle
rini göstermek. Fakat böyle bir tabi
ye her zaman kendi aleyhlerine neti
ce vermiştir. Yedi saylav müstesna, 
yeni meclis tamamiyle hükumet ta
raftandır. Şimdi de krallığın iadesi 
için genoy yapılacağı bildirilmekte
dir. Bu yeni karar karşısında cumur
luk taraftan olan muhalif partiler 
telaşa düştüler ve hükumetin hiç ol
mazsa, genoy yapılırken çekilmesini 
ve yerini ulusal birlik hükumetine 
terketmesini istiyorlar. Seçime isti
rak edip de meclise saylav seçtire
bilselcrdi belki de bu mümkündü. 
Seçimde yüzde doksan sekiz ekseri
yet temin ederek ulusun inanını ka
zanan bir hükumetin imdi muhalif 
partiler tarafından ileri sürülen öner
geyi kabul etmesi beklenemez. 

• lngiltere -Almanya 

L ondrada İngiltere ile Alman
ya arasında cereyan eden de· , 

niz müzakereleri ilerilemektedir. Al· 
manlar İngiliz donanmasının yüzde 
otuz beşi nisbetinde bir kuvvet iste
mişlerdi. Bazı şartlar altında lngilte
renin buna razı olacağı bildiriliyor. 
Almanya artık Versailles andı silah
sızlanma şartlarının suya düştüğünü 
Ingilterenin de zımnen kabul ettiğini 
iddia etmektedir. İngiliz-Alman mü
nasebatı da son günler içinde iyileş -
mektedir. İngiliz veliahdi geçen gün 
verdiği bir söylevde Almanya hakkın
da içten (samimi) sözler söylemiştir. 
Fransada büyük telaş uyandıran bu 
söylevin resmi olmadığı ve veliahdin 
ozel fikirleri olduğu bildirilmiş ise de 
herhalde bir Ingiliz - Alman yakmlı
gına delalet eden başka emareler de 
eksik değildir. 

A. Şükrü ESMER 

ANKARA KÜÇÜK 
HABERLERi 

* Ankara, 13 (Hususi muha
birimizin telefonu) - Kibrit 
inhisarı şirketi, Finans Bakan -
lığının kibrit fiyatlarının muka
vele hükümleri mucibince, on 
para daha indirilmesi hakkın -
daki teklifine itiraz etmıştır. 

Şirket itiraz sebeplerini bugün
lerde Finans Bakanlığına bildi
recektir. 

* Ankara, 13 (Hususi muha
birimizin telefonu) - Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşarı Faik Kurt 
oğlu önümüzdeki günlerde 
Fransa ile ticaret anlaşması mü 
zakerelerinde bulunmak üzere 
Parise gidecektir. 

* Ankara, 13 (Muhabirimi -
zin telefonu) - Yarın talebe -
nin yaptıkları el işleri sergisi 
açılıyor. Büyükler davetlidirler. 
Sergi cumartesi gününden iti -
haren de herkese açılacaktır. 

* Ankara, 13 (Muhabirimi
zin telefonu) - Sovyetlerle a
ramızda mevcut ticaret gidişine 
uygun olarak yeni bir anlaşma 
yapmak üzere görüşmelere de-
vam edilmektedir. • 

SAKIZ! 
Küçükken sakız çiğneyen ço· 

cukları: . 
- Köse olursun ... diye kor -

kuturlardı. Artık bugün, bu kor 
kunun yeri yoktur. Çünkü ese 
ile köse şimdi birdir. Yaşasın, 
Jilet usturaları... Bayanlarm 
kaşlarıyla enselerini~b~ylarm. da 
sakal bıyığını avuç ıçıne çevır -
di . . Onun için herkes istediği 
gibi sakız çiğniyor. Sakız çiğne
yenler belki bundan ötürü ço · 
ğaldı. 

Sakız bir tesellidir. Frenkle -
rin (illusion) dedikleri bir avun
madır. İnsin sakız çiğnedikçe 
bir şey yiyorum sanır. Ağız sal
vasmı mide de usaresini döker. 
~ ' 
Lakin vücut bir şey kazanmaz. 
Yalnız tükürüğümüzü yutar,mi 
demizi hazmederiz. 

Çenenizin oynadığım gören -
ler, sizi bir şey yiyor sanırlar ..• 
Bu sanma da bir çeşit karın do
yurur ... Bugünkü ekonomi şart
larına göre sakız iyi bir şeydir. 

Dikkat ediyor musunuz? Sa
kız bugünlerde ne kadar yayıl
dı? .. Kimi görsem, yerli yersiz. 
vakitli vakitsiz sakız çiğniyor ..• 

Hem şimdi sakız, türlü türlü 
çiğneniyor. Eskiden bir türlüy
dü. Biraz damla sakızı alırlar, 
içine az balmumu ile gıcır atar· 
lar, çiğnemeğe başlarlardı. 

Simdi öyle değil... Çiğnemek 
içi~ mutlaka sakıza bağlı değil
siniz. Nasıl sakız çiğnerken yer 
gibi görünüyorsak, şimdi s~y~ 
Ier gibi görünüyor, inamr gıbı 
rrörünüyor, düşünür gibi goru -
~üyor, yapar gibi görünüyo -
ruz ... Bunlar da kendilerine gö-, 
re birer ceşit salr..ız çiğnemektir. 

Sakız Çiğneyenler bu yüzd~n 
arttı. Eskiden yalnız çeneyle 
çianenirdi. Şimdi dil ile, el ile, 
kaı::..fayla ve gönül ile de sakız 
çiğneniyor. 

B. FELEK 

Arsıulusal 
Toplantılar 

Ankara, 13 (Muhabirimizin 
telefonu) - Temmuzda Brük
selde toplanacak olan arsıulu -
sal parlamentolar kongresinde 
bulunacak Türk delegeleri ta -
yin edilmiştir. Delegelerimiz 
Esma Nayman, Ankara sayla
vı Falih Rıfkı Atay, Manisa say 
lavı Hikmet ve Fazıl Ahmettir. 

İlk teşrinde Londrada topla
nacak ticaret kongresinde de 
Türk grupunu Burdur saylavı 
Mustafa Şeref, Mihri Pektaş, 
Trabzon saylavı Hasan Saka, 
Mardin savlavı Ali Rıza temsi) 
edeceklerdir. 

Adliye tarihimizde 
ilk defa görülen 
Bir hadise 

lzmirden bildirildiğine göre, ölüm 
cezasına çarpılan dört mahkumdan 
lıırisi arkadaşlarının suçsuz oldukta • 
nnı öne sürerek yüksek makamlara 
nıüracaatta bulunmuştur. Dört kişiyi 
idam sehpasına kadar götüptn bu ha· 
dise, Odemişte Mehmet Ağa isminde 
nngin bir köylünün karısı ve besle
rnesile beraber parasına tamaan öldü
riilmesinden doğmuştur. Suçlu olarak 
yakalananlardan Ali tahkikat sırasın
da ölmüş, mahkeme, diğerlerini ida· 
rna mahkum etmiştir. Karar, Temyiz
den sonra Kamutaydan geçerek kati
yct kesbetmiştir. ldam mahkumların
dan Kürd Caferin bu sırada ortaya 
çıkıp ta: 

- Bu cinayeti geçenlerde ölen Ali 
ile beraber ben işledim. Diğer üç idam 
mahkumu suçsuzdur ... 

Deyişi hayret uyandırmış. derhal 
ifadesi alınarak tahkika\a yeniden 
başlanmıştır. 

Sivil kaptanlarm lekaütlUOU 
Denizyolları işletmesi kaptanları -

nın tekaütlükleri hakkındaki layiha 
projesi henüz Ekonomi Encümenin -
de bulunmaktadır. Verilen maluma
ta göre layiha Kamutayın bu devre
sinde görüşülemiyecektir. Çünkü di
ger encümenlerce icap eden muame • 
le henüz yapılmamıştır. Kamutayın 
gelecek devresinde ilk müzakere edi
Jecekler meyanında kaptanların teka
ütlük Jayihasının da yetiştirilmesine 
çalışılacaktır, 



, 
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No. 53 

Pazar, Tatil 
Günü Değil mi? 

Geçen pazar taze bir Boğaz 
Aziz Hüdayi AKDEMiR havası almak ve eski bir dostu 

• görmek için Vaniköyüne git -

Mata Hari ölümü istemiyor, ondan boyuna miştim. 
Renk renk güllerin açtığı hah 

k a ç 1 y o r, g Ü z e 1 k a d ın, 1 Ü k s kadın o la ra k ~:d~i~:i~~ ~:~ğ:r:!~~~:~u'::.tın-
d 

Derken, karsı tepelerde yuva 

Y aşa m ay 1 isti y o r u kuran bülbüller, en güzel opc -
ralarından birine başladtlar. 

- lmkam yok! İmkanı yok! Tamam bunu dinlemeğe ha -
Hapishaneci kız Matadan da- zırlanırken, uzun bir düdük se-

ha çok telaş ve heyecan gösteri- si duyuldu. Ve arkasından kara 
yordu. Mata onu teskin etmek bir duman ciğerlerimizin içine 
istedi: kadar doldu. 

- Kardeşim, dedi, korkma- Yalmz düdük sesi ve yalnız 
yınız. Ben metanetimi kaybet - dumanla kalsak gene bir şey de-
meden öleceğim. Siz de güzel ğildi. 
bir ölüm görmüş olacaksınız. Bu arada, öyle bir gümbürtü 

Doktor rum koklatmak iste- başladı ki, kulak olsun da da -
di, Mata: yansındı! 

- Eksik olmayın doktor, ih-
tiyacım yok. Bu gümbürtünün pek :yakını-

Dedi ve koklamadı. Giyinme· mızdaki glikoz fabrikasmdan 
ğe başladı; o dakikalar dışarıya geldiğini anlamakta gecikme • 
cıktılar; siyah zarif bir ikindi dik. 
kostümü giydi. Esasen bir gün Kendi kendime: 
evvel banyosunu yapmış ve en - Eğer, ben bunamamışsam, 
iyi danslarından birini oyna- bugün günlerden pazar! ... de -
mıştı. dim, devletin resmi tatil günlı, 

Mata giyinirken hep söyleni- bu fabrika nasıl çalışabiliyor? 
yordu: Fabrika gürültüsü, haftanın 

- Ah, Fransızlar! diyordu. öteki günlerinde de çekilmez a-
Fransızlar ! Böyle yapacağınızı ma, herkesin rahat etmeK hakkı 
bilseydim ... Beni bu dünyadan olan bir günde hiç çekilmez. 
göçürmekle ne kazanacaksınız? Bir tek pazarlarım gürültü -
Matayı öldüm1ekle bari savaşı den kazana dönmüş bir kafa ile 
kazansanız ... Halbuki ben savaş gcçirmeğe Vaniköylü!enn ne 
için çok çalıştım. Fakat hiçbir mecburiyeti var? 
zaman Fransız olmadım. Glikoz fabrikasına, açık kal-

Pudra kutusunu ve grog şi- BUtun harp boyunca Fransızlara çile saydıran Mata dığı için çatarken, pazarın tatil 
şesini aldı. Güzelce pudralandı, Hari barda dans ediyor günü olduğunu unutan başka 
sonra ciddi: Sör Mari, Allah aşkına ağlama.. - Birkaç mektup yazmak is- fabrikalar bulunabileceğini de 

- Papasa söyliyeceklerim Başa gelen çekilir, ey, nasıl, sen tiyorum, dedi. hatırımdan çıkarmıyorum. Haf-
var, dedi. Papasa dönerek: de bizimle gelecek misin? Yazı masasının önüne otur- ta tatili kanununun iyi tatbik 

- Bana din öğütlerimi vere- Sörü kucakladı, öptü. Zabit- du; sağ elinin eldivenini çıkar- edilip edilmemesi beni alakadar 
ler şaşkın ve sessiz duruyorlar- dı. tlç mektup yazdı. Biri kızı

[Casusluk her şeyle yapıla· 
biıiyor: diş macunu içinde 

de haber gönderiliyor] 

ceksiniz? İstemiyorum. Sizin 
Tanrınıza inanmıyorum, eğer 
ölüm için mutlaka bir şey yap
mak mecburiyetindeyseniz, bu
yurun, önünüzdeyim. 

dı. Bu kadar acıklı bir ölüm n:a. öhiir ikisi Paı:i~te maruf iki 
görmemişlerdi. Oardıyanıaroan adama ıdl. Yaiarkcn cuen n.,c-~u ...... -.~-

biri Mataya yaklaşarak kolun- miyorclu. Mektupları avukata 
dan tuttu. Mata durdu, bir to- verdi ve zabite bakarak : 
kat aşketti. - Baylar hazınm, dedi. 

- Sersem! dedi, ne yapıyor· Otomobile götürdüler. Mata 
sun? Bir hırsız mı götürüyor- papasla sörün arasına oturdu. 
sun? Sörcüğüm koluma girer Yirmi kadar gazeteci ve altı 
misiniz? otomobil Bincennes kalesine 

D. No 

130 

2228 

2411 

2844 

3761 

3921 
3932 

4836 

Semti Ye mahalle1i 

Bakırköy 

Egrikapı AYcubey 

Akaaray Çakırağa 

Kandilli 

Topkapı 

Takıim Panıra1tı 
Bostancı Çatalc;c,me 

Fatih Mağnisalı 
Mchmctpaşa 

TRAMVAYLARIN iÇ KAPILARI VE ÇOCUKLAR: 

Fazla söze ne hacet ! 

Ne Dersiniz? 
on ÇOCUKLU 

Bir ulıuım kuvveti çocuk yapma· 
aındadır. Ne kadar çabuk çoğalır
•a, bir ulus o katlar kuvvetli ve tlt§ 
düpnanlara karşı o kadar korkunç 
olur. Onun için biitün dünyada çok 
çocuklu ailelere yardımlar yapılır. 

Bi:ısde bu gibi ailelere ne gibi yar
Jımlar vardır, pek bilmiyorıu. Yal
nı.z dörtten la::r.la çocuğu olan baba
dan bir 6iirü formaliteden •onra yol 
parası almıyorlar. Bu, yetiımez. 
Böylelerine çok daha geniı ölçütle 
yardım yapmalıyız:. 

Bir iki gün oluyor. TAN, Sam· 
•unda on çocuklu bir kan kocanın 
reımini bcumııtı. 

Bu aile cok fakirdir. Yerleri, 
yurtları ve b.ir kanı toprakları yok· 
tur. Memlekete böyle on eulat ue· 
ren bir çifte yardım gerekmez mi? 

etmez. 
Bu satıdan, yedigünde bir, 

Boğazın bu sessiz köyünde, ken 
dilerini dinleyenleri ve başlarım 

Baıka yerlerde böylelerine birçoli 
yardımdan ba§ka oranın en ileri 
geleni .ziyaret eder, okıar, madal• 
yalar, hatıralar verirler. Böylelikle 
baıkaları da t•ıvik cdilmif olur. 
Bizde ise her doian çocuk kendin
den euvel mevcut olanların rızkını 
güçleıtirmekten baıka bir İfc yara• 
maz;, 

Türkiye, toprağı weniı yerlerden 
biridir. Acaba Samsundaki bu on 
çocuklu aileye biraz toprak, bira~ 
tohumluk, bir küçük yuva r>ermek 
çok giic bir ıey mi? 

lsterae oranın ıarbcıyr, ilbayr bu 
yardımı yapabilir ve bunu yapmak. 
la yurda çok değerli bir iı görmüı 
olurlar. 

Bi~ böyle düıünüyora~. 

Siz ne dersiniz? 

dinlemeğe gelenleri düşünerek 
yazdım. 

Sal3haddin GONGÖR 

Soka;ı Emlik No Cinai n hiuui Hineye röre 
muhammen K 

Kagir hane n bahçenin 4400 T. L. 
tamamı kapata zarf 

Firenk Kiliıeıi 63 

lnz efendi 

Tekke 

Meı.arlık 

Suluku1e 

Elmadağ1 

Çatalçefme 

Refahiye 

E. 48 172,50 metre ananın l /S 60 açık 
Y. 40 Hıa. arttırma 

Tapu 47 ha· 90,60 metre arsanın 1812 kapalı 
rita 1511 tamamı ıarf 
E. 29 Batçivan oduı ve 9187 650 açık 

E. 103 
Y. 103/l 
E. 51-53 
Mü. 15 
harita 139 
E. 16 
Y. 32 

metre batın 1/2 H11. arttırma 

107 metre ananın tamamı 110 • 

144,50 metre arsanın tamamı 578 
152 metre arsanın tamamı 252 

• .. 
Kafir · dükkan ve üıtünde 
odanın tamamı 

2400 kapalı 

zarf Tuvaleti bitmişti. Diz cöktü, 
papas vazifesini yaptı, çıkarken 
mınldamyordu. 

Gardiyan sapsarı kesildi ve vardılar. Ölüm mangası otomo
hemen çekilip gitti. Mata önde, bilin etrafını sardı. Bu manga 
merdivenlerden indiler. Hapis - şöyle idi: Dört nefer, dört onba· 
hane önünde büyük bir kalaba- şı ve dört küçük zabit. Hep be
lık toplanmıştı. Zabit güçlükle raber suçluyu ölüm yerine gö • 
yol açtı ve gazetecileri savdı. türdüler. Otomobil durdu. Kale 
Hapishanede Mata o kadar bo- kumandanı otomobilin kapısını 
zulmuş, o kadar değişmişti ki; açtı. ilkönce papas titriyerek 
görenler, bir vakitler dünya gü- indi. Benzi o kadar uçuktu ki, 
zeli ve dansözler perisi olan öldürülecek o imiş sandılardı. 
kadın bu mıydı diye şaşıyorlar- Mata bir sıçrayışta indi. Söre 
dr. Hapishaneden çıktığını im- elini uzatarak inmesine yardım 
zalamak üzere kadını yazı oda- etti. Direğe dogru gittiler, bir 
sına götürdüler. içeriye girince, kumanda: 

5778 
5852 

Kadıköy Osmanağa Yatlıkcı o~lu 
Büyük çarşı Kanılar Orta 

5 
29 

Kizir dükkanın tarnamı 
Kagir dükkanın 2/3 hiaseıi 

3440 
140 " 

açık 

- Böyle bir kadını öldürmek 
ne acıklı! .. Ne yazık! 

Mata hapishane kızma dön
dü: 

- Söyleyiniz, baylar girebi
lirler. 

Zabitler girdiler, yüzbaşıya 
bakarak: 

- Haz{nm, dedi. Beni öldü
rebilirsiniz. 

Sör ağlıyordu. Mata seven ve 
okşıyan bir sesle: 

- Sevgili sörüm, dedi, ne ağ-
1 ıyorsunuz? Bakınız, ben ağlı
vor muyum? Ben yaşadığım 
;nüddetce çok gezdim, çok do
laştım. Şimdi son yolculuğa cı
kıyorum ve artık dönmiyece
rrim. ölmek nedir ki.. Bir sani
) e ve sonra ... hic. 

Ha.. kardeşim, el çantamı 
unuttum. 

Sonra avukata döndü: 
- Doktorcugum, dedi, nasıl, 

bu şapka bana pek yaraşıyor, 

değil mi? . . 
Bu sırada zabitlerden hırı 

Mataya yaklaşmıştı: 
- Ne istiyorsunuz? dedi. 
- Söyliyecek bir şeyiniz 

varsa, not alacağım. 
- Size mi? Siz deli misiniz; 

söyliyeceklerim olsa bile size 
söyler miyim? Yok, eğer bu da 
sizin bir vazifeniz ise yazınız: 
Matahari diyor ki, ben suçsu
zum. Suçsuz bir ölüme kurban 
gidiyorum. Elverir~ değil mi? 

Mata: [Arkası var] 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Tahlisiye mürettebatı için mevcut nümunesine göre 

en az 250 ve en çok 265 takım yazlık elbise yaptırılacak
tır. Muhammen bedeli 4372 lira 50 kuruştur. Açık ek
siltme usuliyle ihalesi 20-6-935 perşembe günü saat 
13 de Galata da Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Muvakkat teminat nukta
n 328 liradır. Şartname bedelsiz olarak sözü geçen Mü
dürlük Satmalma Komisyonundan almacaktır. Eksilt
~eye girecek olanların peyler sürülmeğe başladığı da
!'akaya kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları 
sarttır. ( 30 7 4) 

Rozet Resim Müsabakası 
Türk Hava Kurumundan : 

arttırma 

5853 Büyükçarşı Basmacılar 48 Kagir dükklnın tamamı 300 • 
6252 Taksim Panıaltı Elmadağı E. 55-57-37 64 mette arsanın tamamı 256 ,, 

Yukarda evsafı yaıılı ıayri menkuller on gün müddetle aabp çıkanlmıfbr ihaleleri 2816/935 
tarihine tesadüf eden Cuma rünü ıaat on dörttedir. Sah, münha11ran ıayra mübadil bonoailedır l 

Akşehir Bankasından: 
irtihal 

Erklnı harbiye Miralaylanndan 
merhum Nafiz kııı, sabık Kuleli ve 
Kabata§ Lisesi fransızca muallimi 

Ak§ehir İçme suyu için 10 yahut 13 milimetrelik ayarlar mildiriyc· Mazhar karısı Doktor Salih Bekirin 
tince tasdik edilmiş üç yüz elli adet ve onbeıden 40 milimetrelik elli yeğeni ve Doktor Ekrem Baysan ve 

d i.htl görüldüX-Unden taliplerin 20 Haziran 1935 Bayan Sacidenin kız kardeşi salihaU 
a et su sayıcısına yaç r. nisvandan bayan İclal tutulduğu has-
tarihine kadar tekliflerini Ak§chir Bankasına veyahut fstanbul'da Sirke· talıktan kurtulamayıp geridekilerin 

ci'de, Ak§ehir Komisyon evine müracaatları ilAn olunur. bağrını yakarak genç yaşında gözle: 
rini dünyasına yummuştur. Ccnaze~ı 
bugünkü Cuma günU Beşiktaşta Sı
nanpaşa Camisinde namazı kıhndık-

~ lll lll lll l lll l lll il lll lll l lll l lll il lll lll il lll l lll l lll l lll l lll lllll lll lll llJ lll~ tan sonra Yahya efendideki aile uıe-
= K - zarına defn olunacaktır. = Türk Hava urumu §§ İstanbul 4 lincil icra memurluğun-

H.ava .. tehlikesini bilenler için yaptırılacak rozetin := p. E: dan : Kira borcundan dolayı mahr.us 

resmı, Turk Hava kurumu tarafından müsabakaya ko- = Bu· 1 y u· 1 k 1 yan g osu i§ ve satılması mukarrer muhtelif kurk 
nulmuştur. :E = parçalarının birinci açık artırma•; = - 19-6-935 çarıamba günü saat ıo-1 

Yapılacak resimde bir çift kanat, bir ay yıldız Tür- E: Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir i arasında Beyoğlu tatiklal caddesi 2s7 

kiye haritası ve T. H. K. harfleri bulunacaktır. M• u··sa- = = No. lu mağazada yapılacağından ta· 5 19. cu tertip S. cU Ketide 11 Temmuzdad1r = liblerin mezkur gün ve saatte mahal" 
bakaya girecek resimler kapalı zarf kinde Hazı·ranın - - ı· b u aat-

~ = B ü y ü k i k r a m i y e = ınde uıunacak memura m rac 

MYirmkisi:ıe ka.?adr ~~k:~~a~: ~~rçte~e~a Rku_rumSuh~benel ~ § la~ilan olunur. (12363) ___ 

er ezıne gon erı m . esım a 1 ine ~ 50.000 L'ı rad 1 r ~ ·-- Göz Doktoru ~ 150 lira mükafat verilecektir. (3303) __ ;;:; 

----------------------------~ 2 ŞUKRU ERTAn 
Ciayrimübadiller cemiyetinden: ~ Ayr1ca: 20,000, 12,000, 10,000 Llrahk ikraml· E: Bırinci Sınıf Mütehassıı; 

27-6-1935 perşembe günü saat 14 de mutat altı aylık kongre İstanbul = yelerle 20,000 Llrahk mUklfat vardır. =: ıBabıali) Ankara caddeai No.60 

Halkcvinde toplanacağından cemiyete mukayyed azanın teşrifleri rica ~lllllll llllllllUlllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll~ • Telefon : 22566 

oluııur, RUZNAME: M,Esai UP.oru, 4477 
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Hava Tehlikesine Karşı 

SON HABER 
Doğu 
Afrikasında 

[Bq tarafı 1 incide] 
Mıamr ve lngiltere 

[Baı tarafı 1 incide] tır, lJk y&Z&lanlar yüz.den faz • 
Jachr. 

Ma8'1armdan verenter 

Japonlar Formoz' da iki ingiliz -::: ~= H~: 
G . . . y k 1 d 1 susf ISTIHBARATIMIZ 

emısını a a a ı ar y · t 'd 
Takao (Formoae) 13 A.A.- lngiliz bandıralı "Portsttache,, Unan IS an a 

~apuru, yedeğinde saıvador bandıralı .. Christin M~rs,, .vapu!"' Reıiı·m Meseles·ı 
oldufu halde tamirat yapmak üzere burada demırlemişlerdir. J 
Japon makamları, Takao limanında durmak için gösterilen K

bepleri yeter görmcmiı ve gemileri yakalaml§tır. Atina, 13 (Hususi muhabiri
mizden) - Reyiim zamanında 
bir iş kabinesi te~l edilmesi 
ve yahut kabinede İç Bakanlığı
nın muhalif liderlerden birisine 
verilmesi hakkında mul:aalifle -
rin yaptıklan teklife Başbakan 
Çaldaris ile General Kondilis 
red cevabı venniılerdir. General 
Kondilis "böyle nmanda mem
leketin başında bir kuvvetli hü
kumetin bulunması zaruridir. 
Hali hazırdaki hük&net böy
le bir kuvvete maliktir,, demiş -

Roma. 13 A.A. - Mısırda 
çıkan Elbalaga gazetesi Habeş 
meselesinin iç yüzünü gözden 
geçirerek bugünkü durumun 
çok ağır olduğunu söylüyor ve 
Mısırın bir defa daha İngiliz 
sömürge yapılmasına ilet olma 
smı hük&netten istiyor. 

terini yutm!tık. Aldı~ yeni malil· 
mata göre, bu undıkta ltçilerin 5 • 6 
bin lira kadar paralan vardır. Fakat 
heuplar, tirket tarafm~ tutuldlliu 
için, amele paranın bakı~. ~dan_nı 
bilmemektedir. Son karar uzenne tır
kete müracaat edilmiş, bu hesaplann 
ayrılması istenınigtir. 

TUtUn lfçilerinin yardımlaM 
Haber aldığımıza ıöre Bqiktaşta 

Oatro Türk tütün tirketi deposunda 
~ahpn itçilcr, haftahklanndan beşer 
kuru1u muntazaman Türk Hava ku· 
rumuna vermeği kararlqtırmıJlardtr. 
Depoda 1400 kadar amele çahpnakta
dır. tşçilerin verdikleri bu karar bü
yük takdirle karplanmıJtır. 

Ankara, ı 3 A.A. - jndar -
ma Genel Komutmhğmm ö
nergesi üzerine, işyarlarm ha":a 
tehlikesini önlemek üzere genış 
ölçüde yardım edebilmeleri ~r
gesile, yalnız i1yariarın yükaı
lerini bölü ile ödemek için üye 
yazılmaları Bqbakmlrkça uy -
gun görülm~ ve Emaomi Ba
kanlığı, Jandarma Genel Ko
mutaııhfı, Cwmıriyet llmez, 
iş, Em1ik, Ziraat, Siimtt Buı
kalarile bu bankalara bağb ku
rumlarda çalışan '4yar -..: işçiler 
her ay maaşlarının yüzde i.k:isi· 
ni hava tehlikesini önlemek i -
çin hava k.mu11•a• buakmayı 
kararlaştırmışlardır. 

Almanların Yeni Tezgaha 
Koyacakları Gemiler 

'Lcmdra, 13 A.A. - Daily Telegraph gazetesinin deniz~.ilik 
aytan Hector Bywater, Alman deniz y~pılan programının şoyle 
olacatmı sanmaktadır: .. 

"Almanyanm hangi tip gemileri tezgaha koyacağı daha bılın-
nıiyor. Fakat bir anlaflll&Y• varılırsa, Alman programı şu şe

kilde değişebilir: 
•ıı ve 12 inçlik toplar taşıyan 22.000 tonluk beş harp kruva-

Söril motillisı, 8 pusluk toplar taşıyan 8.600 t?nluk altı ~ayıf 
kruvazör, 1.000 tonluk 6 torpido, 800 tonluk hır kaç denızlatı 
Cmıiai ve 22.000 tonluk bir uçak gemiıi. 

"Bilhusa gemilerin çok yoflu olması baknnmdan böyle bir fi
lo ile boy ölçii§ecek lngiliz gemileri pek azdır.,, 

Japonlar Pekin Üstünde 
Hava Gösterişi Ya~acaklar 

Pekin, 13 AA. - Göründü
'lllııe eöre, Çin hükQmeti, Ja
JJOnlann yeni dileklerini kabul 
etıniyecektir. Gece yanum geç 
~ baJde Japonlar ,Wtimatom
ı.n.u yerine getirmek için hiç 
bir harekette buluamam•ılar -
~.Hal böyle iken, Japon dilek 
!eri Panik uyandırmanu§tır. Bir 
~k aivil, dün Pekinden gitmit
tir. Gilney (cenuba) giden tren
lerdeki yerler, kaç gün evvelin
den tutulmaktadır. 

Söylendiğine göre, Japonlar 
hueün Pekin üzerinde bir hava 
IÖlterişl yapacaklardır. Polis 
h.ıka dingin (ukin) olmayı tav 
liye etmiftir. 

Asker aevklyab 

bir kukla rejimini kal>ule zorla
makta olduğunu söylüyorlar. 
Böyle oluna Japonya Tinel bir 
utku kazanml§ olacak ve ken • 
disinin Asya krtgasmda duru -
mu ve ayırtlan dünyaca tanm· 
mış olacaktır. 

Japonlar1n istekleri 

tir. 
iç Bakanhk 

Atina, 13 (Hususi muhabiri
mizden) - Başbakan Çaldaris 
gece gazetecilere yaptığı diyev
de eski Dış Ba~ Mihalako -
pulosun İç Bakinlığma getiri
leceği hakkında bazı gazetele -
rin verdikleri haberi tekzip et
miı, muhalifler ile hiç bir pazar 
lığa girmeğe niyeti olmadığını 
söylemiştir. İç Bakanlığına 
Temyiz ve yahut Devlet ŞCirası 
Bafkanlarmdan birisinin tayini 
muhtemeldir. 

Kafandarla'ln fikri 
Atina, 13 (Hususi muhabiri

mizden) - Kafandariı muhalif 
terin reyiima girmeleri için ıu 
'8rtlan ileri sürmüştür: önce 
genel af ilin edilmek, memurla
mı tasfiyesi yapılması. ve is
yanla alikadar olanlarm servet 
!erinin haczi bakkmdaki kanu • 
nun lltyolunmalı, bUrriyeti mat 
buat temin ednmeH, htud\metba 
bitaraf bir İf kabinesine yerini 
terketmelidir. 

Cumu~ıyetçHerın kri 
Atilla, 13 (Husust)-İtçi ve 

çiftçi parti8i lideri Papanutaaiu 
Yunaniıtandaki Cumuriyetçile
rin reyiim yapılmasmı kabul 
etmiyeceklerini ve her ne §e • 
kilde olursa olıun Ywwıiatana 
gelecek kralı tarunuyarak aley
hinde bulunacaldannı söylemiş 
ve demiştir ki: 

"Yunan ahaliei Cumuriyet re 
jiminin büyük faydalarını gör
müflerdir. Onun için bu seçim
de kralcılara rey vermemişler
dir. 

Kralhk geri gelecek 
Brüksel, 13 A.A. - Yunan 

açıktan bakanı Mavromihalis, 
serginin açılma töreninde bulun 
mak üzere., buraya gelmiıtir. 

lngllizlerln bir tekzibi 
Londra, 13 A.A. - Resmi 

çevreler, hilkGmetin italya
Habeıiıtan anlaşmazlığım kur
tarmak için yeni bir plan bildi
riği hakkmda Deyli Herald ga
zet."sinde çıkan haberi yalanla -
maktadır. Siyual çevreler, tn
gilterenin, İtalyanın tutumunu 
protesto için Romada yapılacak 
bir girgiye katıldığını da ya -
dısaymakta (inkar etmekte) ve 
Sir Erle Drummond'un İtalyan 
gazetelerinin aldı~ duruma kar 
ıı İtalya Dıı Bakanlığında yap
tığı girgiden sonra İngiliz hüku 
metinin yeni hiç bir girgide bu
lunmamış olduğunu söylemek -
tedir. 

Lehistand• Yahudi 
Aleıhdarhiı 

Varpa, U (A.A.) - Orodno'da 
Yahudilere karp olan bldiseler tıae
rine, yakında bulunan Suvalld tehrin
dc de birçok Yahudi dilkklnlarma 
uldmbmttır. Grodno'nun civarında 
gelip ıeçen yolculara da ul~ 
tır. GrOdno pr kurulu bqkanı. bir 
bildlrilde aeflerinl anlatmıt ve suçlu 
lann. kim oluna o1aun. cuaya çarp· 
tmlacaklarnu blldirmiftir. Hırpala -
nan yahudllerden 1 ı taoeai bl1A hu
tahanedeclirler. Grodno Yüudileria • 
den bir delepayon. bu bldiaelere iç 
ifleri blbnmm el koyaaunu dilemek 
ilsere Varıovaya ıetmiıtir. Batbakaıı. 
SJavek Yahudi umlıiı aaylavlann -
dan Roamarin ve Hartelas'ı kabul et
miftir. Yahudilere karpn oluı uluul 
clemtllrat pudDin -- v...-.. c-nr Nara•lf" pı ıull ..,_ W· 

Yahudi daft8lo b•IMmlllda ..... 
nlamu. Daha ıiltematik bir tutum 
gerektir. Mesela, Polonya ya~lann
da ve ôevletin uınlı& liyuaamda de
lifilditrler 7% ~ 'Y•lmdllerba 
7Jldm llODl'UIS (Ddtbed) pulaldıp
nı koruyamaz ... 

Grodno hldiaelerlni uzun uzadıya 
anlatan Yahudi guetelerl toplattınl-
nuıtır. ' 

Lehlstanda, Ruayeya saldır· 
mak latlyenler varmıt 1 
Mo*ova, 13 A.A. - Taa a

jansı bildiriyor: Ukrayna, Ki
yefin PolanY.R ordmllndan kar
tanlışmm on betiııci yıl dönü
münü kutluı.naıktadır. Bu mü
llatlebetlu Moakova gueteleri 
Kızılordunun kafırmanhğmı 
(bhramanJığmı) W: 80l1 OD bq 
yıl içinde Ukraymnm batarı· 
1anm uzun uzadıya anlatmak • 
tadırlar. 

Yeni Uyefer 
Dün, Hava kurumuna yeniden 

müracaatlar yaplınq. birçok vatan -
daflar bna tehliketini bilen tıyeliie 
yuılmlflardır. Bu arada tı Bankası 
lstanbul ıubeli direktör ve memurla
rı maaşlarının yüzde ikisini Hava ku
rumuna vermeği taahhüt etmitlerdir. 
Yeni üyelerin adlannı yazıyoruz : 

20 taahhilt Y. Kasilaki, 20 taahhüt 
.Muhiddin, Cemal, Kok Savol, 20 ta -
ahhüt Nipn Keseryan, 20 taahhüt 
Takopulo, ZO taahhüt M. Jamakoç• 
YM. 2 OtaahbUt, Ş. B. Ventura, 20 ta 
ahhüt Şimfiryan. 20 taahhüt Anaıtaı 
llyadis AmavutköyUnde balarc:ı, 20 
taahhüt Minabot AkanolDOI birader
ler AmavutldlyOnde bakal, 20 taah -
bllt Y. Ziya Diraman Amavutköyün
de Awkat. 40 taahhilt. 200 tebenii 
Piliku vo Henlroviçi Galatada Ek
selıiyor mağazası u.hibi. 20 taahhüt 
Sami M. Hayim Diro müıterek büro, 
20 taahhüt KozmanikolOI Galatada 
balık tüccarı, 20 taahhüt ı 50 tıebenil 
Nuri Ali Cemal otlu tütün gtlmrlllün 
de nulu balık tUccan, 2 Otaabhilt Ya 
kup hoca zade lıtanbul Bahkpuann
da Balık tUccan, 40 taahhüt Celil 
Dikman imar Banka11 direktör vetili, 
20 taahhüt Şahin imar bankası mua
melit ıefi, 2 Otaahhlt Riza S&ıer i
mar bankuı eer ftneclar. 20 taabhitt 
Yusuf İmar bankası muhasebeci mua
vini, ZO taahhüt Enver Arpak tınar 
Banka• ilticarat memuru, 20 taah -
hüt Tahir Nanıs tınar Bankuı TH
nedar, 20 taahhüt Fuat İmar bankur 
muhaberat tefi. 20 taahhüt Tevfik 
Goral tınar bankası muhasebe mc -
muru, 

DBn atleden sonra, KaJHri
de Cumuriyet alanında bir mi -
ting yapıltnqtır. Bu mi~te 
hava teblik_,_ karfı mllnn 
göaterdifi ili•ik dikkate defer. 
Beş masa açılmq, maaalarm ba 
şmda toplananlar ardı sıra ya
pacakları yardmı1arı yazchnm§
latdır. 

Mutlada da uçak kurumu 
tehrin her yanma ljiylevciler 
göndermit ve bunlar hava teh
likeaini anlatlDlflardır. Kadm
lar da bqka bir toplantı yapa -
rak hava tehlilreaiai bilen iiye1er 
için bir program ya~. 

Zilede hava teblllresini bilen
ler kurumu ilçeba119 bapwnb • 
ğında büy(ik bir toplantı yap -
mış ve üye yazmağa bqlamı§ -

insul ıine jüri 
Huzuruna ~ıkwyor 
Şikago, 12. A.A. - Samuel 

İmull, bugün üçüncü deta A -
merika jürisi önüne çıkmakta -
dır. • 

Samuel İnsull, iflasın yakın 
olduğunu bildiği halde "corpo
ration securities company,,nin 
para ve esbamuu ba§ka yere ta 
şnmş olduğuna dair Amerika 
hükWneti tarafından yapıJan it
tihamlara cevap verecektir. 

HükUmet bu hareketle para 
biriktirenlerin 250 bin dolar q
rara girdiklerini ileri sürmekte • 
dir. 

lnglliz-Almm doatluOU 
Bertin, 13 A.A. - Berline 

delegeler gönderilmesi için İn
giliz eski mabaripleri birliğine 
yazılan çağınlık, bugün öğle
den sonra, yahut yarın Londra
ya ,;>nderilecektir. 

IH'ARlcı KUÇUK 
~ERLER 

• DM«ic, u A.A. - Alman 
.,.,,._, dinlktörii laıbt bir kaç 
gUn llCllll'8 buraya &elerek Al -
manymım Eılronomi prensipleri 
h~da bir söylev verecektir. 

~ ....,.., .ı~.A. - ı;• 
tm • Le1ıan7a -- konferansı 
burada toplannnt. sıra ile Var. 
fOVada. Rigada yıllık toplan • 
ma1ar yapmağa karar vermiş
tir. Konferanslarda iki manle
ket bummı benııbenı çaııpnam 
için progıan huırlaaacllkur. 

• Vqington. 13 A.A. - İda· 
ho demokrat uylavı Wbite, pa 
raya altm ve gilmit esuı üze
rine durluk vermek için diier 
uluslarla lron..-Jara bqlama
llDI Romevelt'ten iatiyen bir 
dilekte bulumnqtur. 

Wbite, Amerika tarafmdan 
bir para konferanamm toplantı 
ya çağınlmaPDm yabancı hü • 
kOmetler tarafmdan iyi karşı • 
lanacağmı aöylemiftir. 

Nanldn, 13 A.A. - Kwan
~ ordusunun liderleri Çin -
den yeni iatekleıde bulunmut • 
lardır: 

Japon ukerieri Kupeiko'ya 
lelmittir. Japonlar bu yola Çin 
duvannm dört mil içeriaindeki 
tfantienneıı'e kadar ilerlemİ§ -
lentir. Bu kuvvetlerin ıelmesi 
._ yeniden bqka1annm gelmek 

Tiyençin, 13 A.A. - Burada 
görtinü,te bir durgunluk var -
dır. Japon konsolosluğu korku
lacak hiç bir ,ey olmadığını söy 
lediği halde hem yabancı ve 
hem Çin çevrenlerinde derin bir 
korku vardır. Japonyanın süel 
bir bağlat yapması için Çini 11-
kıttırdığı söylenmektedir. Eski 
Şihli valisi general Y usuhşuııg' 
un ukerleri Paotingfu'yu bı -
raktıktan eonra güneye doğru 
çekilmiye başlamıştır. 

Korkulacak fey yok 
Şankhay, ı 3 A.A. - Kuan -

tunı Japon ordusu tarafından 
Pekine gönderilen yeni istekler 
arasında ıunlar göze çarpmak • 
tadır: 

Mavromihaliı, Soir gazetesi
ne ıu diyevde bulunmuıtur: 
"Metakaasm seçimde yenilmesi 
krallığın kaybetmeli demek de 
ğildir. Bu özel bir yenilmedir. 
B~. kralhğm geri geleceğine 
kaniım.,, 

Radek, bveatiya ıazeteain
deki yamında, burgiin Lehiata
nın muhafuaklrlan anısında 
AJımu Fqiatleri ile birlefUek 
SOvyet Rulyaya aı,ı yürümek 
taaannm beslendiğini aöyliye
rek diyor ki: 

Cenubi Amerikada Şako 
Barış Protokolu imzalandı 

te obulı pteriyor ki, Japon • 
h iaıelderi tam olarak kabul e
dihaem Çine kuvvetli aalchra
Clktlr. 

Demlryolu 
\.. Pekin, 13 A.A. - Yetkili bir 
q)'Daktan öğrenildiğine göre, 
~pon istekleri içinde Tientsin
"' Onpbam arasındaki demir 
tc>llarmdan birinin Japon ıiiel 
~~mlan tarafından özgür o
..__ kullanılması vaıdır. 
tit~olunwı bu kgnn, çift-

Çarplfl"a c;akllOak 
~y, 13 A.A.- Son gUn 

& Kuey Çinde olan hldile
ler, bir çok çevrenleri hiç te ... 
flrtnıam11tır. Çünktl anlafınu
ltilll kotanlmıf oldufunu bildi
'-' haberlere hwulnuyacak ka 
c1._.;du-1uk österilmi ti. 
~ .. ~""' . ' 
'Wlll hidiaelerin gelişini özenle 
'-kip etmekte oldufundan çar
tlpna çıktıimda hiç te Pfll'Dll• 
hcaktir. Bazı kimaeler, Wan • . . 

1 - Bütün Çinde Japonyaya 
kareı olan çab§maJara son ve· 
rilmeai, 

2 - Japonyaya karşı ya -
hancı devletlerden midama 
(Müzaheret) bulmak fikrinden 
vazgeçilmesi, 

3 - Çin - Japon ekonomik 
çabfma beraberliğinin Mançu
koyu da ihtiva etmesi, 

4 - Pekinde Huangfunun 
başkanlığında Tampon rolü ya
pacak bir yöaetge (idare) ku -
rulmaıı, 

S - Hopei eyaleti ilbaymm 
bir Japon dostu olman. 

Danzfg meselesi 
Vart0va, 13 A.A. - Polan • 

yada izinli olarak bulunan, Ber 
lin büyük elçili Josef Lipaki, 
birdenbire izinini yarıda bıraka 
rak, uçakla Berline gitmiıtir. 
İyi haber alan bir kaynaktan 
öğrenildiğine göre, Lipaki, Ber
line varır varmaz, Danzig du • 
rumu hakkında, Alman ileri ge 
lenlerile konupnalıra girişmif
tir 

Tevkif edilen metropolitler 
Atina, l 3 (Huauai muhabiri

mizden) - Hükamet eski tak
vim taraftan olan Yunanistan 
Sen Senyödüne karp iıyan e -
den üç metropolidin muhakeme 
terinin neticeaine kadar tevkif
lerine karar vermiş ve metropo
litler evlerinde tevk'f edilmit
lerdir. 

Normandl kendi 
rekorunu ktrcll 

Havr, 13 A.A. - Normandie 
vapuru,. cidiş sürelinden (müd
detinden) 23 dakika kazanmak 
auretile aut 18 de buraya gel· 
miftir. 

"Deniz y(lzbafW Paris,. a • 
dmdaki <teniz uçatı, ıemi açık· 
ta iken üzerinde uçnıuttur • 

Ukraynada bayram 
Jılolkova, 13 A.A. - Tu a

jansı bildiriyor: Kızıl ordu ut· 
kusunun (zaferinin) OD bqinci 
yıl dönümü Ukraynada bir halk 
bayramı halini almlftlr. Toplan 
utar, mitincler ve halk tcnlik-
lerı • 

Bugün Ukrayna. hiç bir düt
mam hendi toprak1arma ayak 
burmyacağau kelin olarak söy 
liytbiliır. Ukrayna ile iyi mfiaa· 
sebetlerde bulunm* ietiyenler 
harp kıfkırtıcılannm 8UStUr -
malıdırlar. -------Japonya Nankln kon-

feransına gltm lyor 
Tokyo, 12.A.A. - Yarı ra

miğ ıurette aöylendiğine göre, 
Japonya, eylülde Nankinde top 
1anacak olan konferansa ittirak 
etmeai için İngiliz aefiri tara -
fmdan yapılan daveti reddetmit 
tir. Bu konferansa ltalya, 
Franu ve Amerika mfltebu
llllan ile İqilis miiteba ... 
Fredrick Leithrou ittirak ede -
cek ve Çinin Fina111 iflerinin dü 
zeltilmeai imkln1an gözden ge-
çirilecektir. 

J;>Jf ieleri bakaa muavini 
Shlgmitw, Japonyanm bu kon
feransa i•tirakinin Çine karp 
tabı'\ etmit oldufu liyuaya ay 
kın olaca~ IÖl · • 

Buenos Airee, 13 A.A. - Şa
ko bant protokolu hma edilmi• 
tir. Bu protokola göre, Bolivya 
ve Parquay elif ifleri bakanla
n, araya giren devletler grubun 
dan apiıdald erkeleri sağla -
mak için hemen bant konferan
auu toplantıya çağırmalarmı di
lemektedirler: 

1 - Anlqmanm 10 gün için 
deonayl~ 

2 - Kabul edilen pratik ko
tanna yollarının uygutlanması, 

3 - Doğrudan doğruya ko -
nupnalarla bir sonuca vanlmu 
sa, anlapnazbğm La Haye Yük 
aek Hakyerinin yargıçlığına 
(hakemliğine) verilmai için bir 
karar alınması, 

4 - Tutaaldarm (esirlerin) 
defiftirilmeai ve Wkelerine ı&ı 
derilmai. 

6 - Bir traDlit ve denisdllk 
rejimi kuruJmur, 

7 - Ekoncmik andlapnalar 
yapdma11, 

8 - Menliyetleri telbit et • 
mek için armuluaal bir kqmis -
yonun toplanması, 

12 eünlük mütareke .ııaım
da nötr (bitaraf) bir del komiı 

ild ordumuı durumumı 

Paragayla Bolivya bududwıu 
gösterir harita 

tayacaktlr ( tesbit edecektir). 
Bırak1'ma Nötr komiıyonu .. · 

nun harp yerine gelerek ip bat 
lamak için hazır bulunacağı gü
nün gece yansından bqlıyacak 
tır. 

İki orduyu birbirinden ayı -
ran çizgiyi, Nötr del komisyon 
konırol edecek_tirı_, __ _ 
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Etnoğrafya Müzeleri Açılıyor 
:zmir, 12 

•(Hususi muhabirimiz bildiriyor)° - Bu yıl ilbayhğm bazı 
y~rle~de etnoğraf~ müzele? :kurulması kararlaştırılmıştır. 
Şımdıl~k .~erg~, Tıre ve lzmıre yarnn saat mesafedeki Pmar
lbaşı koyunde bırer ctnoğrafya müzesi vücuda aetirilecektir. 
B.ergama etn~ğra~ya müzesi, Selçukilerden kalma harap bostan 
hınasında t<:S~ ed.ıleceğinden tamirine pek yakında başlanacak
tı:. Bunun IÇ!n bır de plan hazırlanmıstır. Tiredeki müze de 
Y.me S~lçukilerd:n ıkalma Yahşi Bey, Ödemişin Birgi nahiye
ısmdeki Ç,a~ır Aga. ıkonağı ve Pınarbaşı köyünde Selçukilerden 
kalına Kuçuk Camı yapısı da etnoğrafya müzesi haline kona
caktır. 

Samsunda da Kurakhk Fazla! 
Samsun, 12 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Samsun havalisinde ku
raklrk devam etmektedir. Yağrnursuzluktan tütün güç dikili
yor. Henüz mısır ekilmemiş ve ekinler de çok ziyan görmüştür. 

Azgın Kurtlara Karşı Harp 
Samsun, 13 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Samsunla Kavak arasm
'da Mamur Düzü otlak yerinde bulunan koyun sürülerine son 
günlerde zarar veren kurtların devamlı hücumları karsısında 
bizar kalan sürü sahipleri vilayete müracaatla yardım i~temis-
lerdir. -

. ':'~tay~t bu isteğ~ a~cılar kulübüne bildirdiğinden dün yirmi 
kışılık hır avcı k~fıl;sı otlak yerine gitmişlerdir. 

Orada bunlara ıştırak edecek bir o kadar köylü avcı ile birlik
te, sürüle~e ?'ündüzleri de hücumlar yaparak zarar veren azgın 
.k.urtl~rm ıtlafı?a çalışılacaktır. Avcılar, lüzum görürlerse git
tıklerı yerde bırkaç gün kalacaklardır. 

Ekmeksiz Kalan Halk! 
Balıkesir, 13 

(HususJ muhabirimiz bildiriyor) - Ekmekcilerle şarbaylık 
arasmdakı anlaşamamazlık yüzünden halkın yüzde yirmi beşi 
ekmeksiz kalmaktadır. Makine almıyan fırınlar kapatılmıstır. 
Bu iş bir iki gün içinde halledilecektir. • 

32 Köyün Bayramı 

Manisa itfaiyesi 
Düzeltilmelidir 

Manisa muhabirimizin bilJirJiği· 
ne göre, Manisa itfaiyesi tamamilc 
ıslaha muhtac bir vaziyettedir. Ma
ni•a elektrik- fabrikasının yanması 
hadisesi, bunun bir zaruret olduğu
nu bir kere daha göstermiş ve te
yit etmiştir. Manisa itfaiyesi bu· 
gün maalesef bozuk bir mahineden 
başka bir fey değildir. 

Bu vaziyetin izahı şöyledir: 
Şarbaylık borç içindedir. Me· 

murlarının maa§larını zorla vere -
bilmui, yeni ve hamleli çalışmala· 
ra girişmeğe imkan bırakmamakta
dır. Maamalih finansal durum dü
z.eldikçe bütün bunların giderilme. 
si k abil olacaktır. 

Biz, belediyenin yangın aletine 
karşı koyacak tedbirleri her ne pa
hasına olursa olsun bir an evvel al
ması icap ettiği kanaatindeyiz. 
Bütçe müsaadesi nisbetinde ilk ön
ce başarılacak mühim işlerden bi
risi, itfaiyen f ı ıslahı olmalıdır. 

MUjde vermeye koşarken 
yaban domuzu sanıp 

öldürüldü! 

f X] İ§aretli çocuk öldürülen yavrudur 

Bursa, 12 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Evvelki giın Fethiye 
Kızık köyünde feci bir hadise olmuş, 
13 yaşlarında Ismail isminde bir ço
cuk dikkatsizlik yüzünden ölütırül -
mU~a 

Bir Adam 
Sokakta 

Üskiidarda oturan İsmail is
minde bir gemi tayfası, dün an
sızın delirmiş ve etrafa saldır
mağa başlamıştır. Zabıta me
murlan tarafından derhal tutu
lan İsmail zarar vermesine mey 
dan bırakılmadan Tıbbı Adliye 
getirilmiş ve Bakırköy akıl has 
tahanesine gönderilerek tedavi 
altrna alınmıştır. 

* Evvelki gece Çemberlitaşta 
ağır bir yaralama hadisesi ol -
muş, Muhittin isminde 17 ya -
şında bir genç arkadaşı Ved.~
dı beş yerinden yaralarpıştır. 0-
tedenberi bir çok defalar kavga 
eden ve birbirlerile geçinemi
yen iki genç, evvelki gece de 
bir mesele yüzünden atışmışlar, 
çıkan kavga bu şekilde netice
lenmiştir. Y aralr Cerrah paşa 

HAK YERLERiNDE 

Kapıyı kırmış, 
Eşyayı Cjalmışl 

Balıkesirde 
Bayramı 

Bir Köy 
Yapıldı 

Aldığım malfımata göre, uç sınıflı 

köy okulunu birincilikle bitiren lsma· 
il, öğretmeninden aldığı müjdeyi tü
ı;:., dikmekle uğraşan babasına ulaş· 

Gülizar apartımanının kapıcısı lb· 
rahimin oda kapısını kırarak içinden 
eşyasını ve Tarlabaşında bir berberin 
paltosunu çalmaktan suçlu Vahan ve __ .._..... ..... ,_ ____, 

ce;ada yapıldı. Suçlular. kendilerini 
müdafaa ettiler. Hakyeri. önümüzde
ki celsede kararını verecektir. 

. Köylüler zeybek oynuyorlar ... 
.. Ba.~r~esır, <1:an) - Halkevi l va içinde geçmıştır. Ilbay Sa

koyculuk şu~sı ta:afı?dan bu lim Gündoğan, Korgeneral Sa
haf ta Bah~esıre s~kız.~ı.~ometre bit, Halkevi üyeleri ve binlerce 
~~a.~edekı Tepecik koyunde bir köylü törende hazır bulunmuş
koyluler bayranu tertip olun - tardır Zeybek değnek cirit 
mu·ş~t~r. 32 köy halkı~ı~ i~tirak oyunl~ oyna~mış, kdşular, 
ettıgı bayram çok neş elı bır ha- pehlivan güreşleri yapılmıştır. 

N o. SJ 

Bürhan CAHIT 

cevap almak korkusu hepsini 
düşündürüyordu. 

Nadya bunu hissetti. 
Baygın bir tebessümle etra -

f mı süzerek : 
- Garip şey, dedi. M. Piro -

vani dans pistini yapmakta ha
ta etmiş. Cazbantçılar boş yere 
nefes tüketiyor, dans eden yok 
ki! 

San Bal'ın bu sözü kafaları 
düğümleyen korkuyu sildi. Sal
landılar • 

Nadya: 
- Hele gençler, burada pek 

sakin mahlUklar oluyorlar. Şa
hin Bey uyumak için fırsat kol
luyor galiba. 

Gülüştüler. 
Şahin bunun pek açık bir da· 

vet oldu~nu e>.nlamıştı. 
Ötekiler dclikaıılıya bah~edi

Jen bu iltifatı kıc;kanmışJardı. 

Moreno: 
- Çok yorgun zavallı, dedi, 

o kadar calışıyor ki! 
Bu araya gir;ş Şahin'in imda

dına yetişmisti : 
- Çok do~ru, eledi. O kadar 

yorgunum ki! 
İspanyolun bu ukalalığı N ad

ya'yı kızdırdı. Yerin•fon kalktı 
ve Şahin'e: 

- Kendinize iftira etmeyiniz, 
dedi. Yorgun olmadığınız: şim. 
di ben size isbat edeceğim. i lk 
dansı biz yapacağız. 

Ve Moreno'ya doğru bakarak 
elini delikanlının omuzuna koy
du: 

- Hem siz, kendinizi, başka
larıyla bir tutmasanıza ! 

Sarı balm dansa kalkışı caz
bantcılarm neşesini arttırdı. Co
şa cosa çalmağa başladılar. 
Başka danseden yoktu. . 
lşçiler ve bu akşam şerefıne 

geç vakte kadar dışarıda kalma
larına göz yumuJan çocuklar ı
şıklar arasında birdenbire pey -
da oluveren bu çifti seyretmek 
için pistin etrafına toplanıyor -
lardı. 

ttrmak için tarlaya gitmiştir. Müjde
yi verdikten•sonra bütün aile sevin
miş ve köye dönmek üzere yola çı· 
kılmıştır. Ana oğul yolda köpeklerin 
hücumuna uğrayarak feryada başla
mışlar ve kaçışmağa koyulmuşlardır. 
Oradan geçen Refet isminde bir köy
lü. kadını kurtarmağa muvaffak ol· 
muştur. Korkudan başka yola sapan 
{smail. beş dakika sonra saklandığı 
yerden meydana çıkmış, kuytu köşe· 
!erden köye dönerken, karanlıkta. Re
Cet tarafından yaban domuzu zanne
dilerek öldürülmüstür. Refet. sonra
dan işin farkına v~rmış. cesedi kaya
lıklar arasına saklamıştır. Ismailin 
dönmediğini gören ana baba zabıtaya 
müracaat etmişler. yapılan tahkikat 
hadisenin iç yüziiniı meydana çıkar
mıştır. Refet hakkında takibat yapıl
maktadır. ------* Merzifon. (Tan) - Merzifonun 
su derdi de henüz hallcdilemcmiştir. 
Mevcut çeşmelerin hiçbirinden istifa
de edilememektedir. Akanlar da ihti
yacı kar:plamamaktadır. Bayındırlık 
işlerini ihmal etmiyen belediyenin su 
işine de onem vermesi lazımdır. 

Onlar, adeta, bir yazlık bah
çede numara yapmağa kalkmış 
iki artist gibi dansediyorlardı. 

N ad ya memnundu. 
Etrafına kalabalık toplandık

ça çapkın figürler icat ederek 
dansediyordu. 

Fakat Sahin cok sıkılmıştı. 
Almnd~n ter damlaları aka a

ka dönerken bir an önce bu kıv
rak fokstrotun bitmesini bekli -
yordu. 

İlk ve büyük bir hadise sayr-
lacak bu eğlentinin ilk dansı 
bit ti. 

Nadya yoluna ve etrafına bi
riken kalabalığa bir cok metre
ler yüksekten bakarak ve etra
f rna nefis kokular saçarak yeri
ne geldi. 

Pirovani'nin sürprizi onları 
bekliyordu. 

Son defa otomobil hediyesi 
yüzünden Sarı bal yanmda ikin
ci mevkie düştüğünü hisseden 
Pirovani bu gece için bir diizü
ne şampanya getirtmiş ve sak -
latmıştI. 

Nadya ilk dansr yapıp yerine 
gelir gelmez üç garson hep bir-

• Bedriyenin evinden kanapelerini 
calmaktan suçlu Fikret, birinci Sulh 
~ezada yapılan duruşmada suçu sabit 
görülmediğinden beraet etti. 

* Bahçekapıda Taşhan önünde 
hamal Mehmedi çiğneyen şoför Niya· 
zi, dördüncü istintak hakimliğince 
tevkif edilmiştir. 

Muhtelit Türk - Yunan 
mahkemesi 

Işini bitiren muhtelit Türk - Yu -
nan mahkemesinin dosyalarını tasni
fe memur edilen heyet bu ay sonun· 
da dağılacaktır. Evrakın mühim bir 
kısmı tasnif edilmiştir. Bu mahkeme
nin işini bitirmesi clolayısile açıkta ka 
lan memurlar başka vazifelere tayin 
edileceklerdir. 

lstanbul mUddeiumumiliği 
lstanbul Müddeiumumili~ine bu -

günlerde temel1i olarak bir zatın ge· 
tirileceği anlaşılmaktadır. Yeniden 
bazı namzetlerin isimleri mevzuu bah 
solmaktadır. Bu arada, sabık Adliye 
müsteşarı Feridin adı da geçınekte -
dir. 

den servise başladılar. 
Bu sürpriz yerindeydi. 
N adya, bunu hazırlayaMn 

kim olduğ"unu anlamak için et -
rafına bakınırken, Pirovani ka -
<lehini ona doffe;ru uzattı: 

- Parkın planını yaparken 
bunu da düşünmüştüm madam. 
Saadetiniıe ... 

Nadya, o bal gibi tebessümle
rini, bu akşam acleta israf edi -
yordu. Burada ne zamandanbe
ri hasretini çekti~i şampanyaya 
en iyi bir gecesinde kavuşmuş -
tu. 

Artık bir düzüne şişe boşal -
maaa başlamıstı . 

Mızıkanın durduğ"u bir anda 
parkın önünde tatlı bir at kişne
mesi duyul<lu. 

Sahin kulak kabarttı. 
Bu. Erguvan'ın hayvanının 

sesivdi. 
Yanında oturan patrona eğil-

di: . 
- Duydunuz mu? Zannede -

rim Demir beyle ... 
Tur~ut ona baktı: 
- Kızı geldi öyle mi? 
O daha cevap vermeden Tur-

POLiS 

Birdenbire · 
Delirdi ! 

hastahanesine kaldırılarak tah
kikata başlanmıştır. 

* Evlerinde yapılan arama -
da tütün kıymağa mahsus bir 
havanla bir bıçak bulunan Mus
tafa ve arkadaşının muhakeme
leri dün 9 uncu ihtisas hakye -
rinde bitirilmiş, her iki suçlu -
nun da 9 zar ay hapislerine 35 
lira para cezası ödemelerine ka 
rar verilmiştir. 

* Köprübaşmdan geçen Vik
torya, şoför Hüseyinin idare -
sindeki 2102 numaralı otomo -
bilin sademesine uğramış, ha -
fifçe yaralanmıştır. * Heybeliadada yol inşa tın
da QQlışan amele aStı, Yunusun 
ida;esindeki su otomobilinden 
atlarken düşerek yaralanmış -
tır. 

ilk tedrisat müfettişlerinin 
istikbali 

Kültür Bakanlığı ilk tedrisat mü -
fettişlerinin terfi ve. istikballeri için 
bazı yeni kararlar vermiştir. Bundan 
sonra, ilk tedrisat müCettişleri. Ata -
türk Enstitüsünün pedagoji şubesin
den mezun olanlar arasında seçilecek-
tj~ ~!!~~- ).'.~~iıen~:~. ~:.!!ll_;ke!l_n 
dan idare edeceklerdir. Bunlar, ilk 
maaş olarak 25 lira asli maaş verile· 
cektir. tık mektep muallimleri ise. kı
dem aldıkça maaşlarına zam yapılmak 
suretile terfi ettirileceklerdir. 

Muallimler kongresi 
yapılacak 

Kültür Bakanlığı, bu yaz tatilinde 
lise ve orta metkep türkçe ve edebi
yat muallimlerinin iştirakilc bir kon· 
gre yapılmasına karar vermiştir. Kon 
gre iki kısım olacak, ikinci kısımda 
yeni dil ilerleyişleri hakkında konfe· 
ranslar verilerek, muallimlere, yeni 
dil öğretme yolundaki esaslar hatırla
tılacaktır. Mekteplerde okutulacak 
ders kitapları dili, istilahlar müfredat 
programları da mevzuu bahsedilecek· 
tir. 

Yedikuleye yeni e:ektr ik hath 
:Elektrik Şirketi Beyazıddan Yedi

kuleye kadar ikinci bir kablo çektir -
mektedir. Bu kablo Beyazıddan Ye -
dikuleye kadar olan muhitin elektrik 
giicünü arttıracaktır. Kablo çekilme 
işine geçen günü Beyazıddan başlan
mıştır. Hat Langa boyuna kadar in
miş bir haldedir. Bu çabuk çalışma 
ile bütün iş dört beş güne kadar bit
miş olacaktır. 

gudun emirberlik vazifesini gö
ren Hüseyin çavuş koşa koşa 
geldi ve daha uzaktan seslendi: 

- Ak kız geldi. 
Yanın yamalak tiirkçe öğre

nen İspanyol mühendislerle 
Nadya, bundan bir şey anlama
dılar. Turgut, Şahin, mühendis 
Nuri ve daha hir kaç kişi fular 
gibi kalktılar ve kapıyd doğru 
yürüdüler. 

Patronun ş c re f i n e içmek 
ici n hazırladığ"I kadehi e lındc 
k"atan Nadya kocasına sordu: 

- Ne var, ne oldu? 
Muhtarın dudağı büküldii: 
- Bilmem, bir misafir gelmiş 

galiba! 
Birdenbire etrafı boşahveren 

Sarı bal, bu misafiri merak edi
yord:.ı. 

Ötekiler, kapının önünde Er
guvanı henüz hayvandan inme
miş ı;ördüler. Demir bey yoktu. 

Turgut, saygı ettiği mir.afiri
ni ağırlamak için ona yere atla
ması için yardım ediyord:ı. 

Erguvan: 
- Babamın romatizması tut

tu. Ben de gelmemek isteme -

SAG L IK 
ÖCiÜTLE Ri 

Deniz havasına 
Ahşmak İCjin 

Karpuz kabuğu denize daha düş· 
medi ama, gençlerden birçoğu şimdi
den denize giriyorlar. Doğrusu hak
sız da değiller 1 

lstanbul gibi her tarafı denizle çev• 
rilmiş bir yerde herkesin yüzme bil
memesi ve denize girecek olanların 
da pek sıcak mevsimin gelmesini bek
lemesi inanılacak şey değildir. Karpu
zu bilmiyen birçok ülkelerde mayıs 
gelince denize ginneğe başlarlar, hat
ta pek sıcak aylarda denize girmeği 
bırakırlar da, son bahara doğru tek· 
rar girerler. İstanbul mayıs içinde so
ğuk sayılsa bile haziran ayını boşuna 

•çinnek hiç doğru olamaz. 
Bana kalırsa, lstanbulda deniz mev

simi mektep tatillerile başlamalıdır. 
Bütün ders yılında güzel güzel çalış· 
mış ve sınıfını da geçmiş olan bir gen~ 
için. dersler bitince gezmek, eğlenmek 
ve temiz hava alarak cimnastik yap
mak tabii bir haktır. Bunlar da İstan
bulda en iyi deniz kenarında ve de
niz üzerinde olur. Gençler denize 
gimıeğe erken başlıyorlarsa kabahat 

ancak öğretmenlerde olabilir. Onlar 
Istanbulun deniz kenarında bir şehir 
olduğunu düşfinerek, eğer denize gir
mek için ille karpuz kabuğunun deni
ze düştüğünü beklemek lazımsa, 
gençleri karpuz zamanına kadar mek
tepte tutmalıdır! 

Genç olmıyanlar denize girmek 
için isterlerse biraz daha bekliyebilir
ler. Fakat onlar için de denize girme
ğe hazırlanma zamanı gelmiş sayılır. 

Bir kere, deniz kostümünü düşün
mek lazım. Denize girerken giyilecek 
kostümü pek · düşünmüyorum. Onu 
hazır bulmak pek kolay. Denize gir
meden önce ve denizden çıktıktan 
sonra giyilecek kostüm daha önemli. 
Bunun en iyisi. erkekler için, eskiden 
beri olduğu gibi beyaz fanileden bol 
olanıdır. Bayanlar ve çocuklar için d~ 
yine beyaz jerseyden örme kostüm
lerdir. Jersey hem insanı nezleden, 
korur, hem de bedenin hareketlerine 
engel olmaz. 

Sonra, Tan gazetesinin okuyucula
rı arasında İstanbullu olmayanlar da 
çok vardır. Onların arasında, bütün 
yıl içerilerde oturdukları halde, deniz 
mevsiminde banyo yapmak için deniz 
kenarına gitmek ir' ·~enler de elbet~e 
bulunur. Onlar için şimdiden denız 
havasına alışmak daha önemli bir i§· 

Deniz havası alışık olmıyanlan. he· 
le çocukları, ilkin "çarpar". Baş ağ
rıları, kırıklık verir. Elleri ve ayakla· 
rı terletir. Iştah arttığr halde insan 
zayıflar. Müzmin bir hastalığı olanlar 
deniz havasından ilk zamanlar büs
bütün rahatsız olur1ar. Bundan dola
yı, deniz kenarına alışık olmıyanlar, 
oraya gelir gelmez deniz banyolarına 
giremezler. 

Deniz havasının bu ilk "çarpma" 
devri iki hafta. üç hafta, dört hafta 
sürebilir. Banyolara başlamak için o 
devrin geçmesini beklemek, deniz ha
vasına alışmış olmak lazımdır. Deni· 
zin iyiliği ondan sonra görülür. 

Bazılarında, birkaç harta sonra, ilk 
devrin alametleri tekrar meydana çı· 
kar. Bundan korkmamalıdır, yalnız: 
deniz kenarında kalmakta ısrar etmi
yerek birkaç gün denizden uzaklaş
mak lazım olur. 

Deniz havasının, ona alışık olmı· 
yanlar üzerinde bu tesirinden dolayı
dır ki, içerlerden deniz banyosu yap
mak üzere deniz kenarına gelenlere. 
oturacakları evi denizden hiç olmazsa 
- tabii doğru bir hat üzerinden -
beş altı yüz metre içeride tutmağı tav· 
siye ederler. 

Lokman Hekim 

dim. Fakat ısrar etti. Ak~am oJ
muştu ki gelmeğe karar ver • 
dim. 

Sahin onun gelmiyeı:eğini 
tahmin etmişti. 

- Bilseydim, gelir alı:·<lım. 
Dedi. 
Erguvan altm saplı k1rbacın1 

cizmesinin kenarına sokarken 
Turguda bakarak güldü: 

- Şahin bey cesur olmuş ..• 
Her halde sizin gayretinizle ola· 
cak! 

Şahin sıkıldı : 
- O maksatla söylemedirıı, 

dedi, beraber ~etmek zevkini ..• 
Bu sefer daha çok gülaü: • 
- Ooo, nezaketinizde ete çok 

fark var. Teşekkür ederim e'l:-ı· 
dim. 

Hep beraber parktan içeri 
girdiler. 

Turgut ışıklı parkın geniş 
yollarından geçerken misafirine 
anlatıyordu: 

- Kasabamız büyüdü, seriı~ 
gölgelik bir yere ihtiyaç varcJı;. 
Bakın, cazbandımız bile var. J 

[Arkası var 

T 
ç 

,, 
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Türk Sumer iÇiN DERSLER . ' ' -M zm a m --·· - ...,.. Çin dilleri 
"Tüıık Tarihinin Ana Hatla· 

tı0 adh biti'kte yazdığım "Çin
lilerin Dini" bahsinde, Türk, 
Sumer, Çin dillerinin biribirle -
tile özden (akraba) olduklarını 
bilgilerniş (işaret etmiş) tim. 
Burada buna dair kısa birkaç 
söz söyliyeceğim. 

Türkce ile Sumer dili arasın· 
daki özdenlik gayet a~ıktır. Bir 
çok kelimeler, birçok kökler 
her iki dilde vardır ve birdir. 
Tanrı, Tan gri, Din gir: mal, Su
liler val · olmaktan ol; : aramak
tan,' ara.: yürümekten, y~rü; .~i
ınekten, du, de ..• Şüphesız Turk 
dili uzun tarihi esnasında iler· 
lemiş ve yeni biçimler çıkarmış
tır. 

-33-
Yeni kelimeleri en iyi ve çabuk ya

yacak olan şey, gazete bilgetleridir. 
Herkes fransız kabinesinin neden 
düştüğünü merak eder; kıya.,depr~m 
gibi hadiseleri yakından terkımek ıs
ter. Bu yazılarda yeni kelimeler doğ
ru ve yerinde kullanılmalıdır. 

Halbuki gazetelerde en çok ya~lı§
larm bu gibi bilgetl_erde yapıldıg~m 
görmekteyiz. Son a1ans haberlerın
den birkaç misal daha alalım: 

İtalyanlarla habeş delegeleri top
lanmışlar ve görüşülerde bulunmu1-
lar. Toplantıdan sonra babeş delege
si: "Bütün konuşmaların pek candan 
geçtiğini,, söylemiş. "Candan geç
mek,, acaba "samimiyetle cereyan et
mek,. ııözünün çevirmesi midir? Her 
halde bunu yazan arkada} "Samimi
yet,, in türkçesini kılavuzda arama
mıs. 

Sonra şu: "Avam kamarasında bir 
sorguya karşılık veren .. ,, . 

Doğrusu: "Avam kamarasında bır 
soruya cevap veren ... ,, 

• 
Eskiden yabancı sosyetelere brakığ 

verilirken, halk ve yurd asığı düşü

nülmezdi. 
Cumuriyet, yurddaşlar ar.a.smda 

ayırt kabul etmez. 
Braluğ - imtiyaz 
Ayırt -

" • 

Sumer dili ile Çin dilinin öz
tlenliğini Oxford Universitesin
de Assyriologie Profesörü C. /. 
Bali, otuz yıl süren uzun bir ça
lışmadan sonra bu dillerin biri
birlcrile özden bulw1duklarının 
••zaruri bir bitim" (netice) ol • 
tluğunu yazdığI Sumer ve Çin 
dilleri sözlüğünde göstenniştir. 
Okuyucularımıza bir fikir ver
Qııek için bunlar arasından geli-
şigüzel sectik. Aralannı ayırt Ayrıldığınız karınıza hakycrlnln 

etmek için .. çince olanlarını belli bi~~~ci:~ğ~;~:eksiniz. 
olacak surette gfü;terdik. • 

Sumer: An, arn, en, kök; çince: "Bu ilaç etkindir, sözünde etkin 
·an, ang, yen, açık bir kök, an, kelimesinin "müessir,, karşılığı oldu
:Yükscık; ang; bal, su çekmek; ğunu gördünüz. "Etker bir kimse,, 
pa, pat, pal; man, aııkadaş, yol- dediğimizde etker sözü ile eski nafiz 
~ı d ik' b b kelimesini kar§tlıyoruz. ~aş, ost, ı; pan, an, ang; . 

Etker - Nala bact, kaldırmak, uzak; but, pet, • 

l>İt; şig, pig, zayıf, zayrflL~; Osmanlı saltanatının düşüm devri 
Ping, bing; en-ten, soğuk hava; ne zaman başladığını hatırlar mısı-
'- ............. _........ - ·- --·· ı.:,....., 1 .. ,..: ... --. 

lgana, hep, bütün: kan, gan; ga, 
:kaldırmak, taşımak, götürmek; 
ha, ka, ga; gin, yürümek, hing, 
Yirıg, kiang,- ug, gün, huk, hu, 
'r.ık; ki, arz; k'i; aga, baba; agia, 
Ya, ye; ab, abba, baba, yaşlı, bü
:Yük, prens, hükümdar; ya, ye, 
ilgia,· ag, koyun postu; kak, kek, 
alan, görünüş, biçim; lan, lam,· 
lba, anne; boa, pao, pau; bu, 
ayırmak, pa; ban, kap; pan; di, 
elin, bu kelimeyi bugün de kul
lanıyoruz, arapça değil, türkçe
dir. Çincesi, ti'dir. Du, yapmak, 
l'aratmak, to, en, ev; an, yen, 
~a., bir ev, aile; ka, kia, ko,· i
~in, e-zen, ı-zun, muayyen za
b1anlarda yapılan dini bayram 
ıclernektir. Assurlar bu kelimeyi 
ezennu, İbraniler adannu, Arap
lar ezan olarak almışlardır. Çin
ıcesi ts'un, dring'tir. 

H im Ömer BUDDA 

~o.26 

YOSMA! 
Etem izzet BENICE 

- Görmedim .• 
~ .. Dedi, titriyen, sızısını döken 
uır sesle sözlerine kattı: 
, - Yalnız bir mektubunu al
<:lıın. O gece evden kaçmanın 
ijtolayını bulamadığım ,kolayını 
bulur bulmaz geleceğini yazı -
~Ordu. 

- Onu yine çok seviyor mu
~lln?. 

Ferit bu sorgunun karşısında 
d~rin, uzun düşündü; bütün i~i
tı1 dışarıya vuran bir söyleyişle: 

. - Çok. Hergün artan bir sev
t1 ile .. 

Dedi, sözüne ekledi: 
- Bil ki o da beni seviyor. 

Cörüşemiyon.ız, buluşamıyon.ız, 
b~şbaşa kalamıyoruz ama biri
btrimizi çok sevdiğimize inam
~'or-um. 
• Fcrid'in eli Refet'in avucu 
!~indeydi. Bu eli sıktı, bir adım 
.. ıtr · -

\ . ' 

İngiz yerlerde oturmak istemem. 
Sözlerini.z:i hiç de dinizgin bulmu-

yorum. 
Sözlerinizin bana dini.z:lik vermedi· 

ğini söylemeliyim. 

Aytıcım diniz ve tatlı bir sesle ba
na dedi ki ... 

Ölüt haberlerini romanlaştırmak 
gazetelerimizin bir hastalığıdır. 

Ölütçii. hakyerinden önce vicdan
lardan hüküm giyer. 

Sultanlar, bir saray hatırı için, 
düşmanlara karşı gösterdikleri ve -
rinselik kıyasmın cezasını buldular. 

Sultanlar yurd ve halkın ilencine 
uğradılar. 

Bu misallerde geçen kelimeler: 
Dü~üm - İnhitat 
1 ngiz - Münhat 
Dinizgin - l tminan~, 
Dinizlik - ltmi.nan 
Diniz - Mutmein 
Ölüt - Kati 
Ölütçü - Katil 
Kıya - Cinayet . 
Kıyacı, kıyan - Cani 
llenç - Linet 

- Şimdi nereye gidiyorsun?. 
Dedi. 
- Postaya bakacağım. Belki 

mektup, kart bir şey çıkar. 
Refet bir yönlü olduğuna 

inandığı bu sevgi için bir yürek 
burkuntusu duydu, sonra: 

- Seni daha çok alakoyma
yayım .. 

Diye ayrılmak istedi: 
- Benim de bugün çok işle-

rim var. 
Ferit: 
- Güle güle kardeşim .• 
Derken sözüne ilav,e etti. 
- Eğer gece bir yere sözlü 

değilsen, "Mavi Köşe" de bulu
şalım. Biraz içer, konuşuruz. 

Ve.. daha içli bir diyişle sö
zünü bitirdi: 

- Konuşmak, içimi dökmek 
istiyorum Refet. Bunu en iyi se
ninle yapabilirim ... 

Refet: 
- Sözlü değilim ama bilmi

yorum. Belki bir iş çıkabilir. 
Gelmeye çalışacağnn ... 

Dedi. Ayrıldılar. Refet hızlı 
hızh Pannald<apıya doğru gider 
k.en Ferid de ba§ııu saran bwıal-

[TAN] iN ÖYKÜSÜ (HiKAYE] 

ŞÜPHE 

... En yakın dostlarına bile, 
yüreğindeki kuruntudan açmı
yor, kimsenin bunu sezmeme. 
sini. istiyordu. Yüreğine kızgın, 
ateş olmuş bir iğne batıyordu 
sanki.. Bir erkek için en kötü 
işti bu .. Kansın.dan şüphe (türık
çedir) etmek .. Onun kara, ale~
li gözlednde ilk yabancr hır 
ısrk yakaladığx gün, içinde duy
duğu köklü zevklerin yaprakla
rı kuruyuvermişti. Doktor Feh· 
mi hoş bir adamdı... Güzel ve 
nükteli (türkçedir) konuşur, ar
kadaşları onunla bir arada ol
maktan zevk ahrlardı .. Evlen
diği vakit karısına bütün haya
tınca sürecek bir sevgi vermiş 
ve çılgın gibi bağlarunıştı. Dok
tor Fehminin güler yüzüne kar
ştlrk karısı Vacidenin yüzü her 
dakika asılı, gülüşü azdı... Onu 
görenler ya çok ciddi', ya da ku
rumlu sanırlardı .. Kocasını, kü
çücük kızını sevmiyor değildi. 
Fakat bu sevgi Doktor Fehmi
nın auyguıarmm yarısı bık o· 
lamaz<lı. Evlendikleri vakit ka
zancı azdr genç adamın.. !cin
deki çahsmak istekleri büyüktü 
fakat .. Her arda kalan gün, ge
len günden daha kötüydü .. Ça
hşt1kça kazanıyor, hayatları gü
zelleşiyordu .. Kapalı ve görgüsü 
kıt bir arda (aile) mn kızıydı 
Vacide .. Apartnnanlan, otomo
billeri olunca başına bir diklik, 
gözlerine kurumlu bir bakış 
dolmuştu. Kocasının yumu'Şak, 
tatlı sözlerine, kötü cevaplar 
vemıek yüreğine ze\71k verivor
du ... Doktor Fehmi onu sevindir 
mek için ne yapacağını şaşın • 
yordu. Bir sürpriz, bir değisik
lik belki birkaç saat, yüzüne gu
lüş verir umgusile, olmadrk iş
ler yapıyordu .. Bir gün sevinç· 
li sevinçli evine geldi.. Karısı 
evde yokmuş. Bekledi. Gelince: 

- Kancığnn sana müjde .. 
Vacide ona boş gözlerle bak· 

tı .. tlgisiz (alaka) bir sesle sor
du: 

tıh düşüncelere kapılarak dal • 
gm dalgın postanın yolunda i · 
lerliyordu ! 

Hanife ablaya para -................... -------·--""~----------
- Hanife abla ... 
- .... 
- Hanife abla! .• 
Üstüste onun çağırışı evde 

yayıldı. Hanife kadm rnutbakta 
yemek yapıyordu. Duymadı. Bir 
daha bağırdı: 

- Hanife abla ... 
Gene karşılık alamayınca o -

dasmdan çıktı, 
- Hanife .. Hanife nerede -

sin?. 
Diye söylene söylene yürüdü. 

giyinmişti. Sokağa çıkacaktı.E
ve ccnlik ediyordu. Koridordan 
Hanife kadın sesi aldı: 

- Geliyorum kızım .. 
Onun rnutıbaktan Çlikmasma 

meydan kalmadan Safiye geldi, 
kapıyr açtı: 

- Hanife abla çok işiıı var 
mı ? • 

- Yok yavrum .. 
- Gelir misin bana bir daki-

ka ... 

- Neymiş o müjde.. . 
Doktor Fehmi onun soğuk 

meraksızlığı karşısında biraz du 
raklamrştı. Söyledi: 

- Adaya gidiyoruz. Orada 
bir köşk aldım. 
Kadın bu bir ev alış dümdüz 

bir nesneymiş gibi: 
-Çok iyi. 
Dedi. Vacidenin kocasına ve 

çocuğuna olan sevgisi günden 
güne gevşiyor, bağları çözülü • 
yordu .. İlk yazın en güzel vak
tinde Biiyükadaya taşındılar. 

Doktor Fehmi evini süsle · 
miş, kansına bir iş bırakmamış
tı .. Konukları geliyor, eğlence
ler, partiler, çaylar, danslar .. 
Vacide hergün eline tenis rake· 
tini alarak korta gidiyordu. 
Sanki bir ev kadını, bir anne de
ğil, küçücük haşarı bir genç kız. 
Doktor Fehmi işte o günlerin 
birinde karısının gözlerinde kö· 
tü bir bakr~ı yakalamış, yüreği
ne kızgın bir damda damlamış· 
lı. Unu kollamağa başladı .. En 
sonunda Vacidenin kendi arka
daşlarından birile seviştiğini an
ladı .. O zaman Doktor Felırni
nin başına dünyası çöküverdi. 
Gülüşleri söndü.. Yüzüne dur -
gun bir anlam (mana) çökmüş
tü .. Vacide evde olmayınca, gü
zel döşeli yuvasına yaşlı gözler
le bakıyor, bunun artrk yıkıla
cağını düşünüyordu .. Küçük kı
zı annesile babasmın arasındaki 
gerginliği sezmiş, kocamış göz
lerine bir büyük insan acısı çök
müştü .. Bir gün oturuyorlardı. 
Vacide: 

- Fehmi dedi. Göriiyorsun 
ya .. Artık ben seni bahtiyar ede
miyorum. Ayrılmamız gerek .. 

Doıktor Fehmi ona uzun uzun 
baktı. On yıllık hayat arkada
şı, sevgilisi, çocuğunun anasr bu 
ayrılmak istiyen kadın mıydı .. 
Demek ki ayrılmaları gerekti; 

- Peki Vacide, dedi .. Sen na~ 
sıl istersen öyle olsun, çocuğu
nu nasıl anasız brrakacaksrn .. 

- Geleyim çocuğum! 
Hanife kadın ellerini yıkadı, 

kuruladı, mutbaktan çıktı. Safi
ye sordu: 

- Babalık yok galiba. Oda -
smda göremedim. 

- Gitti yavrum. 
- Nereye ? .. 
- Bilmiyorum. Belki kumara 

gitmiştir. Dün gece öfkeli öfke
li Ahmet Karabuduna çok para 
verdiğini söylüyordu. 

Safiye içli içli : 
- Gözü kör olsun, herife pa-

ra yetiştiremiyorum ! .. 
Diye söylendi ve sordu: 
- Beni aramadı mı? .. 
- Sordu, uyuyor dedim .. Baş 

ka laf etmedi, gittL 
Yatak odasına gelmişlerdi . 

Safiye: 
- Şimdi beni dinle Hanife ab 

la .. 
Diye , çantasını çrkardı, bir 

yüz liralık kağıd uzattı: 
- Bunu al. İyi bir yerine sak 

la. Babalrk gelince kendisine 
harçlık bıraktığımı söylersin .. 
Bu: Bir. 

Dedi. Sonra sözünü sürdür-

1 
Vacide bahçede, çiçek bölü~: 

!erinin dibinde, kelebek gıbı 
koşuşan küçücük kızma l;>aktı:. 

- Ne yapayım Fehmı, dedı. 
Biliyorsun ki ben başka bir er· 
kek seviyorum artık .. 

Bu sözlerin üzerine, Doktor 
Fehmi yüreğinde dertlerin en 
büyüğünü duydu. Ayrılmağr ta
sarladılar .. Evin eşyalarını ka
rısına bıraktı.. Çocuğunu ala
cak, annesine gidecekti.. Anne
sini çılgın gibi seven küçük kız 
o sabah, evdeki karışıklığı, ba
basımn gözlerindeki yaşı görün
ce ağlar.1ağa basladr. Çocuk ka
fa~ı icinde sönmiyecek bir acın 
(facici') yangını tutuşmuştu. 
Doktor Fehmi onun mini mini 
elini avuçlarına aldı.. Karısına: 

- Alliha ısmarladık Vacide 
dedi. 
Kadın çocuğunu öptü. Ona 

da: 
- Güle güle dedi.. 
Trasın kenarına dayanmış 

bakıyordu. Baba kız yürüdüler. 
Doktor Fehmi, elindeki yavn.ı
sunun anasız kalmaması için, 
karısının kötülüğünü bağışhya
cak kadar iyi duygular duyu
yordu. Hıçkırıl:lar omuzlarını 
sarsıyor, gözlerinden yaşlar 
damlryordu. lçinde bir Wlmt 
(ümit )var<lı. Belki onlar kapı· 
dan çıkmadan, Vacide çocuğu
na dayanamıyacak, onları çağı~ 
racaıktı. Kulakları arkadan ge
lecek bir ses bekliyordu. Adım
ları ağır, yürüyüşü salıntılı, dört 
yanını saran güzellikler, karan
lığa gömülmüştü sanki .. Her 
nesne görünüşünü değiştirmiş 
gibiydi .. Son bir yol, başını ge
riye çevirerek baktı. Taş kalpli 
ana, taştan buz gibi bir heykel 
gibi krpırtrsrz duruyordu. Dok· 
tor Fehmi'nin gözlerindeki ya
sı, kızının hıçkırıklarını duymu
yordu. 

• .... Doktor Fehmi, zaman geç-
tikçe eski güler yüzlülüğünü 
buldu.. İşleri daha ilerlemişti .. 
Şehrin en güzel yerinde bir 
apart.tınan aldı. İçini yuva için 
yaşıyan içli bir kadın zevkile 
döşedi.. Eskilerle hiçbir bağı 
kalmamış gibiydi.. Artık o yu • 
muşaık başlı bir arda erkeği de
ğil.. çapkın ve içki içen bir adam 
olmuştu .. 

Yalnız çok içtiği vakitler, de
rin ve güzel bakxşlı kızının yü
züne bakarken karısmı hatırlı
yor, onun b a k ı ş J a r r n d a 
a n n e s i n i n benzerliğini bu
larak gözleri nemleniyordu. Bir 
gün kızının gözlerinde: 

- Baba! .. Annem gelse barı
sır mısın? 
• Diyen bir bakış gördü .. Krzr. 
nm gözle sorduğuna o ağzile 
cevap verdi: 

- Senin için barışırdnn yav-
rum .. 

Cahit UÇUK 

dü: 
- Parasını bitirdi mi bitirme 

di mi bilmiyorum. Ama ben bel
ki iki üç gece gelemem. Onun 
için bu parayı ben gelinceye ka
dar yetirmesini söylersin. Eğer 
iki üç gecede gelemezsem, o da 
gene kızmaya, söylenmeye baş
larsa çaktırmadan ... 

Safiye burada durdu, gene 
çantasından bir zarf çıkardı, sö
zünü yürüttü: 

- Bu zarfı Safiye şimdi gön • 
derdi diye ona verirsin. Bunun 
içinde üç beş satrrla gelemediği
mi, çok değerli bir voli çevirdi
ğimi, daha iki üç gün gecikece· 
ğimi söylüyorum. 150 lira da pa
ra var. Parayı alınca o yatışır. 
Sen de çalışmadan kazanmak ol 
madığrm, gelemememi iyi karşı 
lamak gerek olduğunu söyler, 
işi berkitirsin. Anladın mı Ha
nife ablacığım ? • 

Hanife abla kulağının bütün 
duygusile dinlediği bu sözleri i
yice kafasına yerleştirdiften 
sonra: 

- Demek ki, sen şölle beş on 
.. l t gun ~o~sun ... 

Hergün 5 Söz 

YiRMi YEDiNCi LiSTE 

1 - Vecibe - Düşerge 
Örnek: Türk Hava Kum
muna yardım etmek başlı
ca düşergelerimizdendir. 

2 - Tefrika - Bölem - Feuil
leten 
Örnek: Son romanınızın 
gazetede kaç bölem tuttu
ğunu söyler misiniz? 

3 - Tefrika (n i f a k anlamx-
na) - Ayırga 

Örnek: Halk arasına ayır· 
ga sokan politikacılar, de
mokrasinin asıl düşmanla
rıdır. 

4 - Musibet - Sınak 
Örnek: Deprem en büyük 
suıatlardan biridir. 

5 - Taklid - Benzet 
Taklid etmek - Benzeue
mek 

Mukallid- Benzetçi 
Örnekler: 1 - San'atta ben 

zetçilik değil, özgünlük la· 
zımdır. 
2 • Para benzetliyenlerin 
cezaları ağırdır. 

Not: Gazetemize gönderiıeceK ya
zılarda bu kelimelerin osmanlıcalan• 
nm kullanılmamasını rica ederiz. 

- BULMACA -, 
·-----~~------,---------' 

1 2 3 ~ 5 o 7 8 9 10 l 1 

SOLDAN SAGA : 

1 - Çok sert (7), Murg (3). 
2 - Bal yapar (3). Nota (Z). 
3 - Bir içki (4). Şita (3). 
4- Cezirede mukim (5).Yama (2). 
5 - Bir eski Türk medeniyeti (3). 
6 -Az sıcak (4). Vücut suyu (3). 
7-1nce değil (4). 
8 -Az (3) . Nota (Z). 
9- Nakit (4). İstifham (2). Gış~ 

(3). 
10 - Ruzgara emir (2). Nota (2), 
11- Sert (4). Elbise diken (5~. 

YUKARDAN AŞAGI : 
1 - Siyah (4). Sıkı (3). 
2 - Sanat (2). Lısan (3). Para do· 

labı ( 4 ) . 
3-Hiza (4) . Zıvırın arkada ı (4). 
4 - Sersem (4). Bir vapurumuzun 

adı (4) . 
5 - E~arp (4). 
6- Lahim (2). Geni§lik (2). 
7 - Damcn (4). Bir deniz (~). 
8 - Bir yaz meyve::;i (5). 
9 - Kömür (3) 

10 - Meydan (3). 
11 - Sersem (6). Erkek (2). 

Dedi. Gözünü kırptı. Bu göz 
l:ırpmamn yorumu : 

- Yağlı kuyruğu yakaladın .• 
Dernekti. Safiye şen şen gül • 

dü : 
- Ama ne yağlı kuyruk Ha· 

nife abla. Herif milyoner bir mo 
ruk. Binbir işin başı. Eskiden 
saylavmış ta. Eloğlu bu kriz yı
hnda tek isi zor bulurken bu bi
nini bir arada sırtına yüklenmiş. 
Su gibi para harcıyor. Benden 
pek hoşlandı. Kucağımı para ile 
dolduruyor. !stanbulda bir iki 
işi varmış. Onlan da yoluna ko
yunca Almanyaya gidecek, ora· 
dan da Fransaya, l talyaya ge -
çip iki aylık bir gezinti yapa • 
cakmış. Seni de beraber götüre
yim, diyor. Yaşı geçkin ama 
sağlığı yerinde. Değme gençle
ri gölgede bırakır. Bana bayılı
yor, bitiyor. Bu babalığın göz -
dağı olmasa gider, Avrupayı da 
görürdüm. Ama bu baş tokmağı 
varken göz açabilirsen aç. Bak
sana herifle beş on gün kalıp 
toplu bir para sızdırmak için ne 
kerte korkular geçiriyorum. ne 

[Arkası var J 
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Fransız Frangı 
Velür Pa ası 

Fransız Erangr bugünkü değerin
den düserse Türk parası ne olur? 

Bu S"orgunun kısa ve kesin karşı-
lıi;x şudur: 

Türk parasının değeri artar. 
Evet, bunda kuşkuya yer yoktur. 
Türk parası değerini Türk ulusu-

n.un güçlü varlığından ve Türk ül
kesinin natürel zenginliklerinden 
alan bir ölçüdür. 

• Birkaç gün önce yabancı bir fi-
nans adamiyle konuşuyordum. Bu 
sayın finansçı söz arasında dedi ki: 
19 30 senesinde birisi çıkıp, "Türk pa
rası dünyanın en sağlam parasıdır., 
deseydi buna kim inanırdı? Meğer 
böyle bir düşünce doğru imiş, bunu 
biz bile bilmiyormuşuz. 

• Bu finans adamı 1930 senesinde 
büyük sarsıntılar geçiren ulusal pa
ramızın değerini korumak için ku
rulan bankalar konsorsiumunun de
ğerli bir üyesi idi. 

O da bizim gibi Türk pm-asmın 
~~irdiği korkunç sarsıntıla~ı için 
ıçın görmüştü, bu sebepledir ki söz
lerini önemli buluyorum. 

Evet, 1930 sensi başlangıcım unut
madık: İstanbul borsasında yangın 
bacayı sarmıştı. Türk parası spekü
latörlerin elinde oyuncak oluyor ve 
her geçen gün değerini biraz daha 
kaybediyordu. Bir ingiliz lirası sekı~ 
yüz kuruştan bin iki yüz kuruş~ ka
dar yükselmişti. Köşe başındakı ~a
ra bozucular bulanık suda balık avla
manın yolunu bulmuşla~d~. :S~ sal: 
gın ateşi körüklüyorlar, ıyı yurekh 
halkı soymak için bin türlü dolap ;e
viriyorlardı. 

En aklı başında görünen zengi-ı
lerden en yoksullara kadar herkes 
elindeki Türk paralarım her ne de
ğere olursa olsun elinden çıkarmak, 
yerine bir İngiliz veya J\merikan ka
ğıt parası koymak tasasına düşmüş
tü. Benim od.acım bile güçlükle bi
riktirdiği on beş lirayı bir köşebaşı 
para bozucusuna vermiş ve yerine al
dığı bir İngiliz lirasını kırk düğüm
le en saklı bir yerine yerleştirmişti. 

• Hükumetin demir pençesi, ulusal 

gerek tecim bilançosu ve gerek öde
me bilançosu başa baştır. 

Ürünltrimizi dış piyasalara sata
~ilmek i~in serbest para rekabetle
r~nt uymak zorluğu kar,mnd~ deği
lız; yab~ncı ülkelerle aramızdaki te·· 
cim anlaşmaları, lı:a. 5•lıkh alışverişi 
kolavh~şttı dığı için, yine karşıl:'<:ıt 
Ie lakarlııdarla üriin1erimizi satabili 
ycruz ve satabiler.dız de ... 

Endüstri isledmir. 11;ılnız iç piya
ramızdan gUÇ afaca!~tı~. dış piyasal:ı
ra uzanacak bir durumda değil~ir. 
1-Fi'\'umetir hesaplr. kitaplı programı 
ile böyle bir 'orlukla <la ~ar~laşmı
yacaktır. 

Devlet bütcesi acıksııdır. 
Yabancı illerde ~e borcu yok gibi 

bir şeydir. 
Ulusun el birliği, ruh birliği bütiin 

ulusları imrendirecek kadar güçlü
dür. İşte birkaç cümle i~inde özleş
tirdiğimiz bu faydalar ulusal paramı
zı en küçük bir sarsıntıdan koruma
ğa ve herhangi bir yabancı paranın 
oyuncağı olmaktan uzak bulund•ır
mağa çok yeter. 

Bedri GÖKNIL 

Yunanistandan 
Y ugoslavyaya 

Kuru Üzüm! 
Atina, 12 (Hususi muhabirimiz

den) - Yunanistanın Yugoslavyaya 
yaptığı kuru üzüm ihracatı bir teıhli
ke geçirmektedir. Yugoslavya üzüm 
tüccarlan ve bağcıları hükumetlerin
den, Yunanistandan kuru üzüm it
halinin tahdidini ve hatta men'ini 
istemişlerdir. Bunun sebebi şudur: 

BORSA 

13 Haziran Perşembe 

'PARALAR 
Alıı Satıl 

Sterlin 
Dolar 

20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 BeJçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr 
20 Ley 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ııiliıı 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Dinat 
Yen 
İsveç Kuron 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

t13,-
124,-
167,-
200.-
80,-
23.-

810.-
14,
sı.-
96.-
22.50 
40,
!3,-
23.SO 
14.-
52,-
30,-
31,-

942.-
58.50 

228,-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirııu 
Dolar 
L\ret 
BcJga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurooa 
Avusturya -
Pl'zeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovetll 
İşviçre kurona 

ESHAM 

ôl6,-
126,-
169,-
202.-
81,-
24.-

814,
ıs.-
83,-
98,-
23,50 
42,-
24.-
24.-
15,-
54,-
31,-
32,-

943,-
59,-

230.-

Kapanış 

12.03,-
624,-

0,79,35 
9,58,-
4.69,17 

83.71.50 
2,43,50 
63,73.33 

1,17,37 
19,05,50 
4,19,50 
S.Sl.43 
ı.96.90 
4,21,-
4.51.40 

78,54,43 
34.96.33 

2.78.30 
10,98 

3,11,75 

Is Bankası MU- 00.-
" .. N. 9.50 

.. .. H. 9,70 
Anadolu % 60 tS,25 

.. % 100 42,50 
Sirketihayriye 16.-
Tramvay 29,-
Bomon ti • Nektat . 8.25 
Terkoı 16,25 
Reji 2,55 
Aslan Çimento 10,15 
Merkez Bankası 58,-
0smanlı Bankası 27,-
Telefon 12,50 
İttihat değirmencilik T.AS. 8,75 
Şark D!!ğirmenleri 0,80 
Sark merkez eczanesi 4,60 

LASKERLiK 
YAZAN 

M. ŞEVK l \ -
italya-Habeş Arasmda Savaş Ola bili 

-1-
Barışçılan en <iOk korkutan ~ter

den birisi de İtalya ile Habeş ara
sındaki son durumdur. İtalya Fran
sızlarla anlaştıktan ve doğu Afrika
sındaki müstemlekelerine epey asker 
yığdıktan sonra sınır çarpışmaları 
bıribirini takip edip duruyor. Her
kes bunun nereye varacağım araştır
makla meşgul. Bu işi bir defa da as
kerlik bakımından incelemek, duru
mu epey aydınlatır, zannederim. 

Habeş ve İtalyan çarpışmasının 
başı 934 senesi kantmusanisinin.17 in 
ci günü şimali Habeşistandaki Gon
dar kasabasında bulunan İtalyan 
konsoloshanesine hücumla başlar ve 
bunu bir sene fasıla ile 934 senesi 
kanunusanisinde Somali hududunda
ki Valval çarpışması ve takriben bir 
ay sonra da Afdub'daki çarpışma 
takip eder. Niçin? Çünkü Habeş ve 
İtalyan gerginliğinin tam 40 senelik 
bir mazisi vardır. Ve 40 senedenbe
ridir İtalyanlar, Adua'da mahvolan 
ordularının, kızararak.yasını tutarken 
Habeşliler de milli bayram olan o gü
nü kutlularlar. 

1908 deki hudut andlaşmasına, 
928 senesindeki hakem andlaşmasına 
ve İtalyanın birçok teminatına rağ
men bu böyle devam edip gider. Bir 
taraftan İtalya doğu Afrikasındaki 
müstemlekelerinde siyah imparator
luğa doğru yanaşırken, öte tarafta 
Afrikanın biricik müstakil devleti 
addedilecek olan ve galiba bundan 
dolayı da başbuğ una (İmparatorlar 
imparatoru) adını veren Habeş diya
n gocunur durur. Bu hazırlık ve bu 
gocunmadır ki, bu sahada hudut çar
pışmalarını gayet tabii şekle sokar. 

Habeşliler İtalyanların andlaşma 
ile kendilerine tahsis etmeği vaadet
tikleri kırmızı deniz kıyısındaki As
sab açık limanı ve buraya yapılacak 
şose işinde sözlerini tutmadıkları
nı, 1 talyanlar ise 191 O senesinde So
mali hududunun tahdidi işine baş
landığı halde Habe!tlilerin bu ~.~i ni
hayete erdirmeden gittiklerini ve 
tahdit edilmemiş olan hudut dolayı
siyle ihtilafların uzayıp gittiğini ile· 
ri sürerler. 

Fakat hakikat şuciur ki Habeş ve 
İtalyan ihtiliifını !törükliyen sebep· 
lerin ba§ında, hariçten bu memleke
tin ekonomik ve sıyasal işlerine vaki 
olan müdahale keyfiyeti gelir. 

Habeşistan gerek ziraat bakımın-

HASE.~İSlAM "'" İ1Al'l'ANIN 
MUHl(MEL TAARRUZ 

ı~TİK.AMETLERİ 

~ İTAt.YAN\N MUHTEMEL !,A\.Ol~HA i S'l ll<.•MG'Ti 
( '1A9f:JltU.Nnt HUMTI!ME.I.. . t:o\ÜOA~~A HA't 'f . 

•••-• BEı.L.İ Ş INlkLA~ 
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duya sahiptir ve bu ordu gittik5e 
büyümekte, 1930 danberi Adisababa
da çalışan Avrupalı muallimlerin eli 
altında gelişmektedir. Bu hal İtal
yanların işine gelir mi? Tabii hayır. 
Böyle bir vaziyet karşısında İtalya 
için en mühim nokta Habeşistan ta
mamen kuvvetlenmeden, teçhizatım 
ikmal etmeden onun üzerine fiili ve
ya manevi tesirler yaparak kendi di
leklerini, isteklerini kabul ettirmek 
ve hiç olmazsa iktısadi menfaatleri
ni garanti altına almaktır. Bir defa 
bu temin edildikten sonra istikbalde 
sıyasal vaziyetlerin imkanına göre 
Habe;ı diyarını da İtalyan sümürge
leri (müstemlekeleri) hududu içine 
almıya devam cdjlip gidecektir. Bu, 

Boğazlar komisyonundan 
J a p on ya çekilmiyecek 
Boğazlar komisyonu evvelki 

gün Amiral Mehmet Alinin baş 
kanlığı altında mutat toplantı
sını yapmıştır. Komisyonun ye 
ni yıla ait kadro ve teşkilatı hü
kumet tarafından kabul edilmiş 
ve genel yazgan Salih vazife • 
sinde bırakılmıştır. 

Toplantıdan sonra Japonya
nın Uluslar Kurumundan çe -
kilmiş bulurunası ve Boğazlar 
komisyonunun da Uluslar Ku. 

İtalyanın bugünkü amacıdır. 
Yalnız Habeşistana doğru ilerle• 

me ile Afrikada sümürge edinme ha· 
reketleri arasında mühim farklar gö
ze Ciarpıyor. Eskiden Afrikada kolay
ca işgal ediliveren diyarlara mukabil 
Habeşistanda savaşa hazırlanan bir 
teşkilat, modern manada savaştn 
ehemmiyetini kavramış idarecilc.r 
görünüyor. Bu hareket ve bu teşkı
lat kendi lehlerinde olan arazi giiç
lükleri ve iklim farkları ile birleşirse 
istilacıları yıprandrramaz mı? Bu 
yıprandırma buradan beklenen eko
nomik faydalanmanın da üstüne çı· 
kamaz mı? Bu suallerin cevaplarını 
gelecek yazılarımizda vermeğe çalı
şacağız. 

Sivil elbise er giyildi 
Kıyafet kanununun ruhani • 

ler hakkındaki maddesi dün tat 
bik alanına girmiştir. Bütün ru 
haniler dün mabetler dışarısın· 
da sivil elbiselerini giymişler • 
dir. Ruhanilerin sivil ve mede
ni elbiselerile gezmeleri, göze 
batan eskiliği ortadan kaldır • 
mıştır. 

Yalmz Fatih taraflarında ih· 
tiyar bir papas, ruhani kıyafet· 
le sokağa çıkmış ise de bunun 
aklında sakatlık olduğu anla • 

zenginliği derin bir uçuruma sürük
liyen ve halkın inan ve gi.ıvenini kö
künden sarsan bu fırtınanın önüne 
geçmekte gecikmedi • 

Hemen bütün Orta Avrupa ulusları 
ile Yugoslavyada bu sene havaların 
fena gitmesi, bağlara çok büyük bir 
zarar vermiş, şarap fiatları da yük
selmiştir. Bu yükseliş Yugoslavyada 
yüzde yetmiş beşi hazan yüzde yü
zü bulmuştur. Bunun üzerine Yugos
lav şarap tüccarları, Yunanistandan 
kuru üzüm ithal ederek şarap yapma
ğa başlamışlar, Hatları yarı yarıya 
düşürmüşler, ellerinde az miktar şa
rap k \o.n ve aiıhktan dolayı l'ıatlar• 
yükselterek zararların öniıne geçme-

' 
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ması dolayısile komisyonda a
za bulunan Japon Ataşenavali
nin bu vaziyet üzerine komis -
yonda bulunup bulunamıyaca • 
ğı meselesi mevzuu bahis ol -
muştur. 

ta.tbik alanma girdiği ihtar cd~ 
nıiştir. 28 şubat 930 da çıkarılan Türk 

parasını koruma yasası her şeyi yo
luna koydu. 

ğe çalışan Yugoslav bagcılan da şi
kayete başlamışlardır. 

Türk l :>rcu I Kupon Kesik 28,15 
" .. lI .. .. 26,20 

,. III ,. .. 26.85 
E~ani 95.-
lstikrazi dahili 95,50 

Yalmz cenaze ayinlerinde 
ruhaniler, ruhani elbiseleri ile 
kabre gitmişler ve dönüşte ise 
sivil elbiselerini giymişlerdir. 

Biribiri arkası sıra çıkarılan yeni 
yasalar bulanık suda avlanmak isti
yen parazitlere inme indirtti. Ulusal 
paramızda dilediğimiz ~ir kararlık 
artık kendini göstermiş ve halk ge· 
niş bir nefes almıştı. Beş yıldanberi 
geçen her gün ulusal paramızın hiç 
bir sarsıntıya uğramıyacak kadar 
sağlam olduğu inanını hepimi:.:e ver
di. 

Bu arada, Yugoslavya ile Yunanis
tan arasındaki mevcut ticaret muka
velesinde tesbit edilen Yunan kuru 
üzüm ithalfıtı miktarı <iabucak bitmiş
tir. Yugoslavya tüccarları, şarap 
speküHlsyonundan istifade için hü
kumetlerine müracaat etmişler, Yu
nanistanda klering yüzünden bloke 
kalan alacaklarına karşılık kuru 
üzüm almak istediklerini söyliyerek 
yeniden müsaade istemişlerdir. Hü
kiımet de Yunanistandan tekrar beş 
yüz vae:on kuru üzüm ithaline müsa
ade etmiştir. Fakat bu müsaade bü
tün Yugoslav bağcılarını fena halde 
ayaklandırmıştır. Bununla beraber 
bir taraftan Yunan dövizinin düşük 
olması bir taraftan da şarap fiatla
rının yüksek olması muameleyi ka
zanslı bir şekle koyduğundan, Yu
goslavya tüccarları. hükfıme_t m:k~
nizmasının harekete geçmesınc ıntı
zaren işlerine bakmaktadırlar. 

TAHViLAT 

Rıhtım 10,50 
Anadolu l ve Il 43,95 

., il Kupon Kesik 44,-
Anadolu mümessil 52,35 

ÜzUm ihracahmızda 
Stand ard ızasyon 

ıstifade etmeyi İtalya kendisi için 
bir hak olarak görmektedir. Zaten 
kırk sene evvelki patırdı da bunun 
için başlamıştı. İtalya~. bunu tabii 
hak olarak görürken 1933 tc Habc
şistana gelen Japon müteşebbisleri
nin hayli mühim imtiyazlar elde et
mesi, İngilizlerin Nil menbalannda 
büyük tesislere girişmeleri, İtalyayı 
işini sıkı tutmağa ve acele etmeğc 
sebep olmuştur. 

Bu yetişmiyormuş gibi emperya
lizme karşı koymayı amaç edinen 
genç Habeşliler hareketi ve bu işi 
bizzat Habeş hariciye nazırının og
lunun ele alması. ve imparatorun 
şimdiye kadar hükümleri cari olan 
dağınık kabileleri birleştirerek kuv -
vetli ve merkezi bir devlet kurmağa 
çalışması İtalyanın llabeşistanda 
umduğu ve tasarladığı ekonomik 
faydalanma siyasasını tehlikeye dü
şürmeğe başlamıştır. İmparator, sal
tanatının bidayetinde müteaddit is
yanları bastırarak ve sonra da yaptı
ğı yollarla memleketin muhtelif kı
sımlarını birleştirerek her gün biraz 
daha kuvvctlcnmeğe uğraşmaktadır. 
Eskiden muntazam ordu tanımıyan 
Habeşistan, bugün çok az da olsa, 
çekirdek halinde bir muntazam or-

Bizim edindiğimiz malfuna -
ta göre Boğazlar komisyonu 
Uluslar Kurumu tarafından teş 
kil edilmeyip Lozan muahede
sine merbut Boğazlar protoko
lu mucibince teşekkül etmiş • 

Papanın mümessili de dün 
sivil elbisesini giymiş ve bu· 
nunla bazı ziyaretlerde bulun· 
muştur. 

Altm hazinesi 
Bir müddet evvel Boludan lstanbu· 

la gelmiş olan Mehmet Osman adlı • Son beş yıl il$inde lsterlinin, dola-
rın değerinden neler kaybettiğini 
gördük. Borsa dışında bin beş yüz; 
kuruşa kadar yükselen bir !sterlinin 
değ.eri bugün 610 kuruştur. 

~ ransız ~rangırun düşürülmesi söz
len son günlerde herkesi yeniden 
kuşkulandırdı. Sanıldı ki, fransı:: 
frar:ıgını değer ölçüsü olarak kabul 
etmış olan Türk parası da Frangın 
peşi sıra sürüklenebilir. 
.. Böy~c. bir d~.şün:~eye saplanmak 
ulkemızın bugunku ekonomik duru
munu bilmemek demektir. 

Şurasını hemen söyliyeyim ki 
Türk. p~r.ısının değerini kaybetmesi: 
ne hısbır sebep yoktur. Türkiycnin 
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Görünüşe göre Yunanlıların en
dişelerine bakılırsa, Yugoslavya hü
kumeti, nihayet, bağcılannı koru
mak vaziyetinde kalacaktır ve o za
man Yunanistandan Yugoslavyaya 
kuru üzüm ihracı da belki eskisinden 

Üzüm ihracatının standardi
zasyon hakkında tetkikatta bu
lunmak üzere İzmire giden he
yet hazırladığı mufassal rapo -
runu Ekonomi Bakanlığına ver
miştir. 

fazla tahdit edilecektir. 
Bu vaziyetin. bir üzüm ihracatı 

olmak itibariyle Türkiye i~in de 
şüphesiz ehemmiyeti vardır. İhracat
çılarımızın tetkikine ve di~ka.t. na
zarlarına konulmak üzere bıldırıyo-
rum. 

Fikret ADIL 

KIRMIZI VE SiYAH 
büyük fedakarlık da bu değil 
midir? .• Belki benim bu feda
kralığımı kabul lutfunda bulu
nur da evladımı bağışlar! Bana 
bundan da ağır bir f edakrlık 
göster, hemen yapayım. 

da biliyoruz. Madame de Renal 
acısından, Allah korkusundan 
kör gibi oldu, o keratanın ne 
adam olduğunu unuttu, ona yal
m~ bir papas diye bakıyor.,, 

Madame de Renal birden bire 

gözlerini açıp: . 
- Git ..• git buradan ..• dedı. 

, Julien: 
- Bu anda, dedi, senin ıçın 

ne yapmam doğru olacağını bil
sem, canımı verirdim: seni hiç 
bir zaman bu kadar sevmedim, 
meleğim, daha doğrusu ancak 
şimdi seni layık olduğun tapı
nırcasına aşk ile sevmeğe baş
ladım. Seni bırakıp gidersem, 
hele benim yüzü.'11den senin 
bedbaht olduğunu düşündükçe, 
benim halim ne ol1,1r? Fakat be
nim çektiğim, çekeceğim ıstı
rabların sözünü etmenin sırası 
değil. Gideceğim, gideceğim, 
ruhum. Fakat ben gidersem, sa-

"STENDHAL 

n~ göz kulak olmazsam, her va
kı t kocanla senin aranızda bu
lunmazsam ona her şeyi söyler 
kendi kendini yakarsın. Bir dü: 
şün: seni eviJ:ıden alçakçasına 
koğar. Bu rezalet bütün Verri
eres'de, bütün Besançon'da 
dillere destan olur. Herkes seni 
haksız çıkarır ve bir daha bu 
yüz karasmdan kurtulamazsın ... 

Madame de Renal ayağa kal
karak: 

- Benim de istediğim bu ya! 
diye bağırdı. 

- Ama bu çirkin rezalet onu 
da felakete sürükler! 

- Ben kendi kendimi alçak
lamak camurlara atmak istiyo-

, J 

rum; belki böylelikle çocuğu~u 
kurtarırım. Böyle herkesın 
önünde kendini alcaklamak, ce
zamı cekmek değ°il midir? Be
nim z~yıf aklımın aldığına göre 
insanın Allah için yapacağı en 

- Bırak da ben kendimi ce
zalandırayım. Trappe manas
tırına çekilip bir keşiş olayım 
mı? Böyle bir hayatın zühdü, 
ciddiliği Allah'm gazabını yatış
tırabilir ... Ah 1 Stanislas'ın has
talığı bana geçse ne olurdu ..• 

Madame de Renal kalkıp Ju
lien'in kollarına atılarak: 

- Onu sen de seversin, sen 
~e seversin, değil mi? diye ba
gırdı. 

• ~akat Julien'i yine dehşetle 
ıttı ve tekrar diz çöküp: 

- inanırım, inanırım dedi. 
benim biricik dostum! ' ' 

Stanislas'ın babası sen olsan 
ne olurdu! O zaman seni oğlun
dan çok sevmem bir günah ol-
mazdı. ı 

- İzin verir misin? gitmeyip 
kalayını ve seni sadece kardc
şinmişim gibi seveyim. Günahı
mızın en doğru kefareti bu olur, 

Allah'ın gazabını da yatıştırı
rız. 

Madame de Renal kalkıp iki 
eli ile Julien'in başını tuttu ve 
kollarım gerip onun gözlerine 
bakarak: 

- Ya ben? dedi, ya ben? seni 
bir kardeş gibi sevmek benim 
elimden gelir mi? 

Jlılien hüngür hüngür ağlı
yordu. Onun ayaklarına kapa
nıp: 

- Dediğini yaparım, dedi; 
her ne emredersen et, yaparım; 
benim için yapacak başka ne var 
ki! Aklım körleşti; ne tarafa 
başvuracağımı bilemiyorum. Bu 
radarı gidersem sen her şeyi ko
cana anlatır, kendini de, onu da 
mahvedersin. Kalsam, evladının 
ölümüne benim sebeb olduğu
mu sanıyor, acıdan ölüyorsun. 
Benim gitmemin ne tesiri ola
cak, istersen bir dene. istersen 
ben günahımızın cezasını çek
mek için bir hafta seni bırakıp 
gideyim. Sekiz günümü, senin 
seçeceğin bir yerde geçireyim, 
her şeyden elimi çekeyim. Me
sela Bray-le-Haut manastırına 

tir. biri gecen günü Beyoğlu sarraf ve kU 
Japonya hükumeti Boğazlar yumcularına bir madeni göstererek 

protokolunu genel savaşa işti - satılık altın külçesi olduğunu söyle· 
rak etmiş bir devlet sıfatile im- miştir. Elindeki külçeler ham maden 
zalamıştır. Bugün Uluslar Ku- halinde bulunduğundan alıcısı çıkına· 
rumundan çekilmiş olması, Bo- mış ve etrafında bir şüphe de uyan-

- dırmıştır. Bunun üzerine Polis tar~-
ğazlar komisyonundan çekil • fından elindeki külçe ve ayrıca bır 
mesini icap ettirmez. N etekim torba içindeki iki kiloluk maden O~
Uluslar Kuru.mu Pasifik deni - mandan alınmış, darphaneye gönderıl 
zinde bulunan bazı adaların miştir. Yapılan soruşturmalarda Os -
mandasını J aponyaya vermiş man bunları Boluda kendi köyünde 
· F k J Ul 1 K bulduğunu ve satmak için buı:~ya 

tır. a at, aponya us ar u getirdiğini söylemiştir. Ilam kulçe 
nımundan çekildiği halde bu a- halinde bulunan bu madenler müsbet 
daların mandasını elan muhafa netice verirse Boluda etraflıca bir top 
za etmektedir. - rak araştırmas1 yapılacaktır. 

giderim: fakat sen de, benim 
bulunmadığım bu zaman içinde 
kocana bir şey söylemiyeceğine 
yemin et. Bir düşün, sen ona 
bir şey söylersen bir daha be
nim geri gelmeme imkan kal -
maz. 

Madame de Renal söz verdi, 
Julien gitti, fakat iki gün geç
meden geri çağrıldı. 

- Sen burada olmayınca be
nim yeminimi tutmam kabil ol
muyor. Sen her an burada bu. 
lunup da bakışlarınla bana sus
mamı emretmezsen kocama her 
şeyi anlatıvereceğim. Bu kötü, 
pis hayatın her saati bana bir 
gün gibi geliyor. 

Nihayet Tanrı, bu zavallı 
anaya acıdı. Stanislas yavaş 
yavaş tehlikeyi atlattı. Fakat 
artık eski tasasızlık, sihir bozul
muştu; madame de Renal gü
nahının büyüklüğünü kavramış, 
bir daha müvazeneyi bulamı
yordu. Vicdan azabı dinmedi, 
böyle samimiğ bir insanın gön
lünde tutabileceği bütün yeri 
kapladı. Şimdi madame de Re
nal'in hayatının yarısı cennette, 

, .. 4-
yarısı cehennemde geçiyordu: 
Julien'i görmediği vakit ceheı;
nem, onun dizlerine kapandı~ 
anlar cennet ... julien'e, kendi~ 
bütün bütün aşkına bırakugı 
anlarda bile: "Artık hiçbir uınu· 
dum kalmadı, diyordu: bir la
netleme olduğumu, bir daha 
kurtulamıyacak bir lanetieıne 
olduö-umu bliyorum. Sen genç
sin, ~en bana kapıldın, Tanrı 
senin suçunu bağışlar; fakat 
ben bir lanetlemeyim. Bunu 
şüphesiz olarak biliyoruı:1_1· .~0J; 
kuyorum: Cehennemi gorur 
kim korkmaz? Fakat,w~?ğru~~ 
yaptıö-ıma pişman degılınl· 

ı:: · · otsaıl'l sucu onceden 1şlememış rı 
şimdi işlerdim. Yalnız Ta_:1d,. 
beni bu dünyada, elimden evla 

11 larımı alarak cezalandırması t, 
ta -

hakknndan çok bahtiyarlık 
mış olurum. 

Bazı anlar da oluyor: bari 
- Bari sen. julien'ıI?, rdıJ• 

sen bahtiyar mısın?. .d1Y0
• <Yifl 

Ben seni istediğin gibı. ıstedıo 
kadar sevebiliyor muyuT~ ç 

N.A ) 
(Arkası var ' 
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FENERBAHÇENİN 27 iNCi YILDÖNÜMÜ 

Anlaşıhyor ki, Pazar Günü 
Fener Stadında Oldukça 
Merakh Şeyler Göreceğiz ! 
Fenerbahçe - Servet Maçı Ve Bu Kafi Değilmiş Gibi, Mütekait Oyuncular Ara
sında Halkı İyice G ü 1 d ü r e c e ğ e B e n z i Y. e n B i r F u t b o 1 O y u n u ! 

Servet • Fener
bahçe Maçının 

Hakemi 

Pazar günü Fenerbahçe ile 
karşılaşacak İsviçre takımını i
dare edecek hakemin henüz kim 
olduğunu bilmiyorum. Esasen 
bilmek te istemiyorum. Çünkü 
bu mühim maçın hakemliği hak 
kında yazacağım bir kaç sözü 
hakemin kim olduğunu bilmez
sem daha açık ve kolay yazabi
leceğimi zannediyorum. 

Servet takımı her şeyden ev
vel profesyonel olmakla bera -
b:r, İsviçre gibi terbiye seviye
sı yüksek bir memleketten geli
Yor. Bu memlekette yaşayan 
~er insan, istisnasız çok nazik
tır. Bundan 12 sene evvel İs
Viçrede bu takımın yaptığı bir 
maçı seyretmiş ve şimdiye ka
d_ar bu kadar az favul yapılan 
~1l' maç daha seyretmediğimi 

ayretle görmüştüm. Oyun 
tarzları hiç te gevşek ve yumu
§ak olmıyan İsviçrelilerin mü -
kemmel bir nezaket icinde sert 
\1 . -e sen oyun çıkaracaklarına i-
nandığım için, Servet - Fener
b~hçe hakemine aşağıdaki tav-
61Yeleri zait bulmuyorum. 

1 - Servet takımının oyun 
~~1 bizim çocukların çıkara -

a Jan oyun Lllrz;ınc ~öre dc~i .. f eceği için muhakkak surette 
~VUlsuz olacağım söyliyeme

:Yız. Bu itibarla ilk dikkat edile
cek iş, oyunun başında bizim 
~OCuklar üzerinde mutlak bir 
htorite tesis ederek oyunu a-

enkten çıkarmamaktır. 

2 - Her ne pahasına olursa f l~un ofsaytları iyi görebilmek 
Çın yanına alacağı yan hakem-

1~.ri iyi seçmek lazımdır. Servet 
Suratli bir takını olduğu için 
&-erek lehte, gerek aleyhte of-
~ayt vaziyetler hasıl olacaktır. 

b.~ ~açta bunları kaçırmak çok 
uyuk hata olacaktır. 

-

Mütekaitler maçında oynayacak olan 
takımın ve Fenerbahçenin eski 

oyuncularından 

SABiH ve CAFER 

3 - Oyunu tam bir bitaraf
lı~ıa idare edebilmek için hake
~ın en dikkat edeceği iş baş .. 
angıçta mühim bir hata işle - r 

lllemektir. Böyle mühim maç
~arda hakemlerin yapacakları 
llk ?üyük yanlış onların haleti 
~hıyeleri üzerinde tesir ederek 
ataların tekerrürünü mucip O • 

~ur. Bunun için mümkün oldu· 
gu kadar fazla koşarak oyunu 
~akından takip etmek hataların 
0 nüne geçmek çok iyi bir tabi
}'edir. 

4 - Gelen takım ne de olsa 
erof~syoneldir. Bu itibarla ha-
emın ufak tef ek göz yummala

?1dan, gevşekliklerinden isti -
.~deye kalkışacaklardır. Bunun 
0 nüne daha ilk dakikalarda geç
~e.k için bilhassa kasti hareket-
en süratle cezalandırmak şart
tır. 

5 - Düdük çalar çalmaz ce
~nın hangi taraf aleyhine ve -
tildiğini elile çok çabuk işaret 
'tınek lazımdır. Oyuncular ara-

'Mütekaitler maçında oynayacak oıan 
takımın ve Güneş kulübünün 

eski oyuncularından 

MEHMET ve ULVi 

smda mütereddit bir şekilde ve
rilen işaretler hoşnutsuzluk do
ğurur. 

6 - Bunlar haricinde oyun 
kaidelerini yerli yerinde ve te
reddütsüz tatbik ederse Servet
Fenerbahçe hakeminin, vazifesi
ni kolaylrkla başarma~ası için 
ortada bir sebep kalmaz.- N .A. 

KOLAY FUTBOL 
Futbola meraklı gençlerimiz gazetemizde sıra il~ neşretmek· 

te olduğumuz ve futbolun bütün teknik usullerini öğreten yazı· 
ları okumalrdırlar. Yarın 3 üncü yazı. 

Mütekaitler 
Ma~ında Kimler 
Oynayacak? 

Fenerbahçenin yirmi altıncı 
ytldönümünde, yani geçen sene 
haziranda futbolu bırakıp bir 
köşeye çekilen Zeki Rıza; yine 
Fenerbahçenin yirmi yedinci 
yıldönümünde yani bu pazar, 
futbolü bıraktığından tam bir 
sene sonra yeniden futbole baş
lıyor. 

Bu satırları okuyup şaşıra -
caklar, Zekinin meşhur İsviçre 
takımı Servet'e karşı oynayaca
ğını sanacaklar bulunabilir. 

Hemen bunlara haber vere -
lim ki Milli takımın eski "göz 
bebeği,, Zeki, Servet - Fener
bahçe maçında değil, bir bakı
ma göre bu maça kadar önemli 
sayılabilecek bir maçta, sırf es
ki futbolcular arasında yapıla
cak Fenerbahçe - Güneş maçın
da oynayacaktır. 

Sarı - Lacivertlilerin takımın 
da, ilk senelerde oynayanlardan 
başlayarak Zekinin çekildiği 
güne kadar bütün bir şerefli 
geçmişi kucaklamış en sayılı 
futbolcular oynayacaktır. Gü -
neş takımında oynayacaklar i
se, eski zamanlardan başlaya -
rak Galatasarayın en önemli 
maçlarına · şti~ etmjş olanlar
dır. 

Bir taraftan yaşlı Fenerliler, 
öte yandan yaşlı Güneşliler el
lerinden geldiği kadar bu maç 
icin hazırlanmaktadırlar. 

·Bu maçta, öyle sanıyoruz ki, 
... .merbahçe ile Güneşin müca -
delesinden başka; teknik, bilgi 
ve tecrübenin nef essizlikle, yor 
gunlukla mücadelesini de sey
redeceğiz. Bunun içindir ki bu 
maçın, genç futbolcülere örnek 
olabilecek çok güzel tarafları 
bulunabileceği gibi burunları -
nın dibinden sırıtarak geçen to 
pa atılamıyan yaşlı ve belki de 
şişman futbolcuların eğlenceli 
beceriksizlikleri de görülecek -
tir. 

Bir aydanberi bu maça ha -
.zırlanan iki taraf arasrnda, ara
sıra kulağnmza çalınan bazı hoş 
görüşmeler de olmaktadır. Me
sela geçen gün Güneşli birisi 
Zekiye şöyle diyordu: 

- Şu şartla oynarız ki frikik 
leri kati yen sen çekmiyeceksin ! 

Zeki de çekmiyeceğini vade
diyordu. 

İsittiğimize göre taknnlar 
şöyle yapılacaktır: 

- Fenerbahçe -
Nedim 

Cafer Hasan Kamil 
Galip Sadi Kadri 

Hikmet, Bedri, Zeki Rıza, Sait 
Sata.haddin, Sabih 

- Güneş -
Ulvi 

Hayati Mehmet Nazif 
Ahmet Arif Kemal Rifat 

Hayri 
Müfit Latif Necip Ziya 

Sabit 
Şu iki taknndaki oyunculara 

bakınca, eski zamanların en 
kuvvetli bir iki milli takımının 
gözönünde canlamvermemesi 
imkansızdır.- S. G. S. 

YUzbin sporcu bir arada 
Moskova, 13 A.A. - Bugün 

Leningratta 100 bin sporcu ta
rafından büyük bir geçit alayı 
yapılmıştır. Geçit alayında Çe
koslovakya dış bakanı Benes 
hazır bulurunuşlardır. 

ı BiLGi !'~WNYASINDA D~LAŞALIMJ 
Hayvanlar Aleminde Geçen 
Büyük Korkunç Facialar 

Hayvan Alemi, En Büyüğünden En Küçüğüne 
Kadar, Korkunç Ve Mini 
Mini Faciaların Sahnesidir 

:idt • ** 

Boğa yılanı hayvanlar aleminin en korkunç katili değildir 

Hayvanlar aleminde, bazı fe
ci hadiseler vardır ki, insan hav
salasına sığmaz. Böcekler, vah
şet ve yırtıcılıkta, en korkunç 
parsları geride bırakır. Mesela, 
tayyare böceği adlı mini mini 
bir böcek var. Bunu, siz, en ma
sum, en zararsız bir hayvancık 
sanırsınız. Halbuki, bu böcek 
bir nevi kaplumbağayı, taham
mül edilemiyecek işkencelerle 
yer, mahveder. Bu zarif böcek
lerin donatılmış oldukları kor -
kunç silahlara hayret edersiniz. 
Böceğin alt dudağı, ileriye doğ
ru giöen bir kol gibidir. Bunun
la avım yakalar ve zavallı -
yı diri diri yemeğe başlar. Kap
lumbağa, yakalanınca, kuyruğu 
ile böceğe şiddetli darbeler vu
rur, kurtulmak ister. Fakat im
kan var mı? Kendisini srmsıkı 
yakalamış olan böcek, sırtın·lan 
amudu f ıkarisinden kemirmeğe 
başlar. Zavallı kaplumbaP.ay.:. 
evire çevire yer, yarım sa..ıt son
ra çırpman ve ölmek üzere o!an 
kaplumbağanın artık canı çık -
mış sayılır. Böcek tam bir saat 
bir çeyrek zavallı kurllanım ke
mirir, kemirir, yalnrz kafasıyla 
barsaklarım bırakır ... Zavallı 
kaplumbağanın, diri diri kemi -
rilirken çektiği azap ve işkence 
tasavvurun üstündedir. 

Hayvan alemi, en büvü -
ğünden en küçüğüne kadar kor
kunç ve mini mini faciaların 
sahnesidir. 

Yani böceklerin, isteyerek is
temiyerek. hasımlarını hareket
sizliğe getirmekte gösterdikleri 
ustalık, insanı derinden derine 
düşündürecek kadar hayret ve
ricidir. Bazı. böcekler, diişman-
larını, bir iğne darbesiyle zehir
leyerek hareketsiz bıralurlar. 
Zehir, böceklerin, hem müdafa
a hem de taarruz silahıdır. Bu 
zehiri kullanmakta, böceklerin 
ve yılanların gösterdikleri ana-

r 

tomi vukufu insana şaşkmlık· ı ve taarruzda zehir kullanırlar •• 
v~ı:ir. Eşek a:ı!aı:,w istedi.ki.eri te Zehirli gazla;la hasmını malı -
sın yapmak ıçın ıgnelerım sap- vetmek yalnız insanlara malı -
layacakları yeri mükemmel ta- sus deaildir. Mesela kaplumba-

. d 1 M ' d 1 • • w b ' yın e er er:. eş. um ar':1eyı ga ve kurbağa, müdafaa için iki 
vurmadan once hır kaç daKıka türlü zehir sacarlar: Bunlardan 
e? münasip yeri arar, mütere:i· birini karnınd~n, ötekini de sır
dıt ~urur. .. tından çıkarırlar. Küçük hay -

Bır takun bocekler de, hasnn- vanlara zerkedilen bu zehirler
den biri uyuştur.ucu, öteki de 
kıvrandırıcıdır ... Hiç bir hayvan 
kendi çıkardığı zehirden müte -
essir olmaz. 

Yılanlarda vaziyet, başka şe
kildedir. Bir yılan, kocaman bir 
kaplumbağaya karşı ne yapar? 
Ona nasıl hücum eder, onun za
yıf noktasını nasıl bulur? Onu 
nasıl ısıracak yahut ezip çiğne
yecek? Bunlar ne kadar meraklı 
hadiselerdir! Yılan, ekseriya, 
hasmını ezerek ve çiğneyerek 
mahveder. Bazı hayvanlar var -
dır ki, zehire karşı masuniyete 

Zehirli bir çe,it sivrisinek brhJa maliktir. İnsanlar da masuniyet 
aaJdırıyor temin edebilir. Nitekim Hindin 

larırun sinirlerinden bir kısmını 
çiğneyerek onu hareketsiz bıra
kırlar. 

Bu haller, böceklerin zekasın
dan mı, insiyaktan mı, yoksa 
tabiatın yüce düzeninden mi ile
ri geliyor? Bu suallerin cevabı 
verilemez. Şaşılacak hadiseleri 
kaydetmekle iktifa etmek ge -
rektir. 
Meşhur bir profesör, böcek -

lerin insiyakı hem şaşmaz, hem 
körü körüne hareket eder, diyor. 
Bu insiyakın kör olduğuna şüp
he yok. Çünkü, arıların sun'i çi .. 
çeklerden bal almağa çalıştıkla
rı ve karıncaların, gıdai taneler 
arasında cam parçalan, boncuk
lar toplayarak yuvalarına gö -
türdükleri malumdur. 

İptidai hayvanlarda, hayat 
savaşı en dramatik bir kesafet 
gösterir. Bu savaşta hayvanla -
rm kullandıkları silahlar, türlü 
türlüdür. Hayvanlar, müdafaa 

ve sarkın yılan gösteren sih;r -
bazları, kendilerini her gi.in 
genç kobralara ısırtarak, masu
niyet temin ederler. 

1 

Sinekler arasında ölüm kavgan 

• .,_.. ________________________ ......, __ a==-__________ -::.--~~---=~~--------.~ 

iNGiLTERE'DE MiSLi GÖRÜLMEMiŞ 
BiR MUSiKi TOPLANTISI 

Geçen ay İngilterenin her 
tarafından toplanan 1700 ka -
dar güzel sesliler, memleketin 
milli şarkılarını söylemek üzere 

Londrada Albert Hall'de top -
Janmışlardır. 2000 den fazla· mu-
sikişinas bu toplantıda haztr 
bulwunuş, kral ve kraliçenin de 

, 

davetli bulunduğu bu musiki 
topluluğu son derece rağbet 
görmüştür. 

• 
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O müthiş Bombarda berhava oluvermişti. Zarar 
bununla kalmamış ve topçuluğa bu ileri adımı 
attıran Macar Urban da paramparça oluvermişti! 

Yeni başlayanlar için:53 

Em paslar 

Bir (Çatal) ın kağıtlarından 
biri arkadaşınızda, biri sizde ve 
bunlardan biri: 

Bostancıdan Vehbi imzasile 
gelen mektup: 

"Altı buftllk senedcnberi kal
bimin en ·derin bir köşesinde 
saklı kalan sevgiyi bııgiin ilk 
defa bir yabancıya açıyorum. 

Başka bir imza ile ve kendimi 
tamtmayarak ifşa ettiğim hal .. 
de emin olun ki, yine muztari
bim. Fakat mecbur oldum. llk 
defa olarak bir yabancıya ... rie· 
miştim. Sevdiğimden sevdi -
ğim kadın hala haberdar değil
dir. O bizim kom§umuzdu. Bah
çesinde ve sokakta rastlıyor
dum. Sevdim, çıldırasıya sev .. 
dim. Fakat vaziyetim icabı ona 
bu aşkı açmağa lıiçbir zaman 
cesaret edemedim ve bir gün 
öğrendim ki, onu benim kadar 
seven bir başkası var: Kendi 
dairesinin müdürü. (Çünkü bu 
kız dairelerden birinde muha
sebe katibidir.) Dairenin müdü· 
rü sevgisini çılgınlık derecesin_e 
çıkarmış, karısını bırakmış; bu
tün varını yoğunu onun ayakları 
önüne atmış. Kendisine evlen
me teklif etmişti. Bir gün 
onun da bu müdürü sevdiğini 
ve onunla nikahlandığını öğren
dim. 

ahçı karısmr sevdiğini, büyük 
bir alimin okumaktan, yazmak· 
tan mahrum j ·ir kadına gönül 
bağladığım, bir güzellik kırali· 
çesinin, şoförüne bayıldığım ga
zetelerde okur, ahbaplarımzdan 
işitirsiniz. Bundan sonra başkumandan 

topçu ustalarını ve mühendisle
ri çadırına çağırdı. Ve altın tel
ler ve kırmızı ipekle işlenmiş o
lan bu muhteşem çadırın kapı -
smdan bir milin dörtte biri ka -
dar yakında duran surları gös
tererek onlara sordu: 

- Elimizdeki toplarla bun -
Jan nasıl yıkabileceğiz? 

Mühendisler "eldeki topların 
bu işi kolaylıkla yapamıyacak
larını , fakat daha büyük toplar 
dökülmesine karar verilecek o
lursa o zaman surların kolaylık
la yıkılabileceğini,, söylediler. 

Verdikleri hesaba göre ikinci 
Mehmedin gene büyük bir para 
fedakarlığı yapması lazımgeli -
yordu. Fakat başkumandan bu 
fedakarlığı yapmak için bir sa
niye bile tereddüt etmedi: iste
dikleri kadar maden, i-=tedikleri 
kadar para verdi. Ve Türk ordu
su Bizans surları karşısında bir 
boydan bir boya uzayan ve şa
rampollarla muhafaza altına a
lman uzun bir hendeği kazarken 
mühendisler de bir kenarda ye
ni topları dökmeğe başladılar. 

Bizanslılar bu çalışmanın 
bütün safhalarını görüyorlardı. 
"Mühendisler, son derece halis, 
son derece yağlr ve mümkün ol
duğu kadar az killi toprağı ( 1) 
kıyılmış keten, kenevir liflerilc 
karıştırarak bir kaç gün müd -
detle yoğurdular. Sonra bunun
la bir drş ve bir iç kalıbı yaptı
lar, daha sonra iki büyük kazan 
jçinde bin beş yüz talan ağırlı -
g mcıa macıen l ülc;clcrini eri tt.i -

lcr. Kazanların altındaki odun
lar gece gündüz yanıyor ve ge
celeri surlardan g örülen ufuk 
bir cehennem manzarası alıyor
du. (2) 

Nihayetler toplar biribiri ar
kasından ordu hizmetine geç -
meğe başladılar. Bunlardan ba
zılarının taş gülleleri diz boyu
na ve bazılarının kullanacakla
rı gülleler ise göbeğe kadar u
zuyorlardı. Kritovolos diyor ki : 
.. ''Bu müthiş topu toprak ve 
1n taslarla destekliyorlardı. 
Sonra içine bir çok barut koyup 
bu bar~tu b~yük bir ağaç tıkaç
la tazyık edıyorlardı; ve gülleyi 
k_oyar koymaz funyaya ateş ve
rıyorlardı. 

. ''.~vvela dehşetli bir gürültü i
ş ı tılıy~.r~_u:. Sonra bir şimşek zi
y_ası g_?_ruluyor ve bu gürültü ile 
şımşegın arasından hakikaten 
şeytani bir ş!_cldetle gidip sura 
çarpan taş e-ulle fırlayıveriyor _ 
du. 1sa?~t ettiği yerde kale sal
lanır gıbı oluyor, taşlar bin par
ça olarak yerlerinden kopup ha
vaya fırlıyorlar ve o civarda bu
lunan in~a.nları yıldırımla çar _ 
pılmış gıbı yere seriyorlal"dı. 
Muhasaranın on dördüncü g~ _ 
nü bu büyük güllelerden biri 
yalnrz beş mazgalı biçerrk su -
run üzerinden aştı ve bir kilıse
nin ara duvarına düşüp o:ada 
bin parça oldu. 

Acaba ikinci MehmeJin mu
hasara ordusunda bu toplardan 
kaç tane vardı? 

F,..ivayetler muhteliftir. Fran
çes hatıratında diyor ki: 
"Düşmanın her birinde dört 

büyük toe bulunan on dört top
çu grupu (bataryası) vardı,,. 

V cnedikli Bartaro ise (mu -
hasarayı gözlerilc görmüş bir 
müverrihtir) diyor ki: 

"Türklerin dokuz batarvası 
var<lı. Fakat bunların bÜtün 
toplan büyük değildi. Yalnız 
her bataryada bır büyük top var 
dr. 

Müverrih Montaldom da "düş 
manın iki yüz top ve bombar<la
sı .. olduğunu söylüyor. (3) 

Kritovolos'un söylediği de 
fUdur: 

''Surun bir çok yerlerinde ge-

lsfendiyaroğlu eski dostu olan imparatora" vaz geç 
şu harpten 1 .. demişti .. hakkmda hayırh olur.,, 

dikler açmağa karar veren ikin- Vasilik surlardan ziyade har
ci Mehmet, topçusunun ateş!nİ beden Bizanslıların manevi kuv 
üç yer üzerinde toparlaımştı. vetlerine zararlar verdikten son 
Birinci büyük toplar grupu Tek- ra bir gün ya suikast yüziinden, 
fur sarayı ile Edirnekapısı ara- ya bir acemi askerin yanlışhğm
sındaki sur kısmını dövdü. En dan \•eya dökülüşündeki bir kü
ehemmiyetlisi olan ikinci grup çük hata, noksan yüzünden bcr
Liküs vadisindeki Topkapmın hava oluvermişti. 
karsısına tayin edildi. Uzaktan sura bir gülle yolla-

Gene Kıritovolos diyor ki: mağa hazırlandığım gördükleri 

o. v. 10 

r==ı 
A. 5.3 

Şeklinde olduğu gibi hemen 
bir derece aşağı kağıtların yar
dımına dayanarak bir seri ha
linde ise ezmek kabildir. 

Ancak faydalı bir sonuca var 
mak için, serinin en ufak iki ka
ğıdının (burada vale ve onlu) 
bulunması lazımdır. Çünkü 
eğer: 

' 
D. V. 6 

) ' A. 5.3 
Şeklinde olduğu gibi onlu bu

lunmuyorsa, damı oynamakla, 
(sağ) ın kendisinde bulunuyor
sa oynamak mecburiyetinde ol
duğ-u ruayı ezersiniz, fakat ha
sımlar üçüncii elde onluyu ya
pabilirler. Buna karşılık rua, 
onlu ve bir ufak solda çıkarsa o 
zaman iki el kaybedersiniz. Şu 
halde bu durumlarda ası oyna
malı ve sonra elden yere doğru 
bir ufak gitmeli. Böyle oynanır
sa, hasımlar, ne şekilde olursa 
olsun yapacakları bir löveden 
fazlasını yapamazlar. "Türklerin bu topları arasın- bombardanın birdenbire patla -

da en meşhurları üç taneydi ki ması Bizanslı:lara "İsa'nın bir Bilenler için 
bunlar surların tam başkuman
dan çadırı karşısındaki kısmım şefaati, bir yardımı,, gibi gel -
dövüyorlardı.,, mişti. 

Bu yer Teodos surlarının en İkinci Mehmetle Türk ordu-

•' ıos, 
• 10., 
~ l 7 s 
~AV 51 .zayıf kısmı imiş. Bunda bütün su için ise bu cidden büyük bir 

müverrihler bir a~1zdan 'konu - aznp olmuştu. Zıra bu infilak_ 9-.. ~....._ ... 
şuyorlar. Gene anlaşılıyor ki Türk ordusunu yalnız büyük bir~ ~~ A ıı D V 5 0 
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Ur'ban'm topu da, o müthiş Va- d 1 t ·'· R 9 3 harp vasıtasın an ma ırum e - .,;. JO 9 8 3 siliki bombardasr da bu üç top- memişti, topçuluğun bu harika- ~,- ~ · - ~ 
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tan birisiyınis; ve her biri yedi sım yaratan adamı da, yani • ı .• 9 & ' ' 
yüz kilo ağırhj!ında olan taş , d ·• ' ? 
güllelerinden gündüzleri yedi - Macar Urban 1 a param parça '+ .1 o 21 

Şer tane ve geceleri birer tane edivermişti. 1+ R o 
atıyormuş. 

Bu too evveıa Kalikarya ka
pısı önüne yerleştirilmiş. Kardi
nal İzidor ona, "ateş püsküren 
İfrit" adını vem1işmiş. 

'(Arkası var) 

(1) Kıritovolos anlatıyor. 
(2) Bir lslavon tezkeresinden Şi· 

ll.imberger almış. 
(3) Yani Türklerin. 

Endişe Yersizdir 
[Baş tarafı 1 incide] 

uncuların ve fırıncıların endişelerini 
de gidermemiştir. Bursada yumu§ak 
buğdaylar dün. 6,25 kuruştan muame 
le görmü tür ki, fiyatlarda evvelki 
ı:; üne nazaran hafif bir yiikselme var 
demektir. lstanbulda buğday fiyatının 
~rtımının mal azlığı ile katiyen ala -
kası yoktur. D\ln atakadarlardan al
dı~ımrz malfımat tecimlerin ellerin· 
de ihtiyacı çok uzun zaman karşılaya
bilecek un ve bugday mevcut olduğu
nu göstermektedir. lstanbulda 200 fı-

rın vardır. Bu fırınların günde işledik 
)eri unun tutan 3000 çuvaldır. lstan
bulun vasati 282 bin kilo ekmek ye
diği gözöniinde tutularak yapılan he· 
saplarda, stok rnikdannın kısa bir za. 
manda sıkıntı doğurmıyacak kadar 
bolluğu teyit etmektedir. Bu hafta 
i~inde A~adoludan beklenen yeni sev· 
kıyatın pıyasayı derhal düzelteceğine 
süphe edilmemektedir. Bugün için 
sıkıntıya düştüklerini öne sürenler, 
değirmenlerin civarında bulunmaları 
dolayısi~e depolarında fazla un bulun. 
durmıyanlardır. Maamafih, Fınncılar 
cemiyeti belediyeye müracaatta bu _ 
]unmuş, vaziyetin muntazaman göz • 
den geçirlmesini ve fiyatlar artmaktn 
devam ettiği takdirde narhın yüksel
tilmesi icap edeceğinı bildirmi~tir. 
Haftalık narh pazartesi günü teabit 

mek fiyattan 30 para arttıran yeni 
narh, vaziyet normalleşinceye kadar 

sürecektir. Ziraat Bankasının tekrar 
satışa başlamak üzere bulunduğu ha· 
ber veriliyor. Bütün gayritabiilik, pi
yasadan bankanın çekildiğini gören 
bir kısm tacirlerin, ellerindeki lıuğ -
dayları satmak istemeyişlerinden doğ 
muştur~ 

Balikesirde 
Balıkesir, 13 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Bugdayın kilosu 5,5 ku 
ruşa yükselmiş, şarbaylık bu vaziye· 
ti geçici sayarak ekmek narhını yük
seltmemiştir. Ekmekçiler, bir çuval 
unu 620 kuruşa aldıkların, bir çuval 
undan 96 ekmek çıktığına göre zarar 
vaziyetinde kaldıklannı iddia ediyor
lar. Ve bu noktada ısrar ederek şar· 
baylığa da müracaatta bulunmuşlar, 
narh yükseltilmediği takdirde az ek· 
mek çıkarmak meı;buriyetinde kala • 
taklarını bildirmişlerdir. 

Çorumda 
Çorum, 13 (Hususi muhabirimiz 

bildiryor) - Bu yıl Çoruma yağmur 
dUşmcyisi, ihtikara yol açmıştır. Ar· 
panın ölçeği 30 kuruştan SO kuruşa, 

Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) iki, (N) üç, (S) dört kör 

söylemiştir. 
(O) karo ruasıyle oyuna 

başlamış, sırasiyle vale ve da
mını oynamıştır. 

(S) üçüncü karoyu kesmiştir. 

• 
(S) damın bir tarafta tek bu-

lunması ihtimaline karşı işe koz 
asım çekmekle başlamalıdır. 
Dam düşmeyince S görür ki 
eğer kozlar hasımlara taksim 
olmuşsa, geri kalan bütün löve
leri yapabilecektir; çünkü mor
da iki pik sağlamlıyabilir ve kör 
valesiyle mora geçerek piklerin 
üstüne elinden iki trefl kacar. 
Fakat, koz damı hasımlarda .. iki 
yanlr çıktığı takdirde, artık koz
dan mora el geçiremez, bunun 
için elindeki pik damını mordan 
pik ası ile almak ve pik valesi .. 
nin üstüne elinden bir trefl kaç
mak ve bu sırada da trefl em
pası yapmak mecburiyetinde
dir. Yükenin (taahhüt) yerine ge 
tirilebilmesi bu empasm muvaf
fak olmasına bağlıdır. Halbuki 
burada olduğu gibi empası tut
mayınca içeri girecektir. 
Şu halde (S) nasıl oynamalı

dır? 

Koz asını çektikten sonra ko
za devam etmiyerek pik damı
nı ve ruasım çekmeli, sonra 
ufak bir koz oynamalıdır. (E) 
bu kozu dam ile almak mecburi
yetindedir ve trefl gelecektir. 

Aradan altı buçuk sene geçti. 
Şimdi hiıla onlar benim kom
şumdur. Ben hala bu kadını se
viyorum ve işitiyorum ki, bu 
delice sevişenler arasında mü
him açık/rklar baş gösternıi~tir. 
Yanlarında çalışan hizmetçi ay
rrlmaktan bahsolunduğıınu duy
muş. Acaba doğru mu? Delice· 
sine sevişenlerin soğumaları 
kabil mi? Öyle ise ben neden 
soğumadım? Sizden öğrenmek 
istediğim bunlardır.'' 

Çünkü sizin aşkınız tatmin 
edilmemiştir. Ve siz ha}~ ~i~ 
•ır _h .. ı.,1.:..,_..,._.,..._..,... ~-'-~a·•·-·-· 

hala ikide bir görüyor, onun 
gölgesini, hayalini seviyorsu -
nuz. Çıldırasıya sevişenlerin bi
ribirinden soğuyup soğuyarnıya
cağma gelince ... Bunun cevabı
nı size meşhur La Bruyere ver
sın: 

"Evvela ~ılgın bir ihtirasla 
sevi~enler derhal daha az seviş
meğe, ondan sonra da sevişme
meğe başlarlar. Böyle bir ayrı
lışta kabahat kimin? Kadınlar 
erkekleri hercai, erkekler ka
dmlarr hafif meşrep olmakla it
ham ederler." 

izahı kolay olmı .. 
yan bir sevgi 

Yeryüzünde ne kadar insan 
ve hele ne kadar kadın varısa o 
kadar da sevgi çeşidi vardır. Bu 
kadar çok çeşidi olan sevgi için
de öyleleri görünür ki, insan 
bunları bir romancının uydur
ması sanır: Bir zengin, genç, 
güzel adamın çirkin, kötü bir 

tacak kağıt yapmak hazan ka
bildir .Hatta hasma bu suretle 
verilen eli almak imkanı da olsa 
almamak daha karlıdır, cünkü 
morda el tutacak kağıt yapılın
ca iki kağıt ka:;arak bir löve faz
la yapılmış olacaktır. 

MI 
• 

Konyadan Özcan imzasile bi .. 
zc mektup yazan lise mezunu 
genç kız, kalbinin kendisince 
izahına imkan bulunmayan ga· 
rip temayülü:ıden bahsediyor: 
Herkesin tiksinti duymadan gö· 
remcdiği son derece çirkin ve 
kendisine göre çok yaşlı bir 
adamı seviyor. O kadar ki ..• ba· 
kınız Özcan ne yazıyor : 

" ... Bu adam bana umulmadık 
bir iyilik mi yapmıştır, hayatı· 
mı mı kurtarmıştır? hayır. Bu 
adam çirkinliğine göre zeki, la· 
zıl, kibar bir adam mıdır? ha· 
yır ... Bir kahraman, bir babayİ· 
ğit tc değildir. Fakat seviyo· 
rum. Niçin, nasıl sevdiğimi ben 
de bilmiyorum. O kadar seviyo· 
ıum ki, belki benim bu sevgime 
asla ihtimal vcrmiyen, belki be
nimle evlenmeği uzak bir hayal 
sanan bu adama ben evlenmek 
teklifinde bulunacağım. Acaba 
bu bir kapristen mi ibarettir?" 

Başta demiştik: Aşk tarihin· 
de akla hayale gelmemiş sevgi 
çeşitleri v~dır. Bir genç kızın 
elli beş yaşında .büyük babası 
yerinde bir adamı çıldırasıya 

sevdiğine biz şahit olmuştuk. 
Herkesin çinkin ve yaşlı buldu-
ğu adamların veya kadınların 
belki yalnız bir kişi tarafından 
görülebilen bir hususiyetleri, 
sevilecek tarafları vardır. 
Ozcaııaaa otiyült bir Fransıt 

hakiminin şu sözlerini hatırla· 
talım: 

"Eğer bir çirkin kendisini 
scvdirebilmişse bu sevgi mu• 
hakkak baş döndürtücü, çı .• ır· 
tıcı bir sevgidir. Bu sevgi, yr o 
çirkine aşık olanın garip bir za• 
lından doğar, yahut güzelliğin 
gayet esrarlı ve göze görünmez 
bir tatlılığından .. .' 1 

Üsküdar kız san'at mektebi 
Üsküdar kız sanat mektebin

de ders yılı bitmesi ınünasebe· 
tile bir sergi açılmıştır. İki gün 
için açılan bu sergi görülen rağ· 
bet üzerine bir hafta açık kala· 
caktır. Mektebin 470 talebesi 
vardır. Bu sene mektebi bitiren 
17 mezun şunlardır: Makbule, 
Nimet, Betül, Muazzez, Atiye, 
ye, Bedriye, Turan, Kadriyeı 

yeı Bedriye, Turan, Kadriye, 
Nezahet, Atıfet, Didar, Mihri
ban, Mihriban. 

Tramvay sosiyetes;n. 
den a il na c ak para 

Tramvay Sosyetesi direktörü Gin
dorf sosyetesinin geri vermeğc mec· 
bur olduğu iki milyon lira hakkında 
Bayındırlık Bakanlığı ile müzakereye 
devam için dün akşam Ankaraya git· 
miştir. 

Limite~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
TURKiYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

edileceği için, ekmek fiyatlannda o 
güne kadar bir değişiklik olması ihti
mali yoktur. Dün şehrimizdeki alaka
darlara gelen yeni haberler, Trakya -
da ve genel Anadoluda mahsulün çok 
iyi bulunduğunu, yeni buğdayın on gü 
ne kadar sevkedilmeğc başlanacağını 
göstermiştir. 

lzmirde 
lzmir, 13 (Hususi muhabirimiz bil· 

diriyor) - Un fiyatlarının çuval ba
una altı liradan yedi liraya fırlaması 
üzerine, ilbaylık ve şarbayhk banka
nın bugday satışına devam etmesi için 
Ankarada alakadar makamlara müra
caatta bulunmullardır. Bugünkü ek • 

buğdayın ölçeği 45 kuruştan 70 kuru
şa fırlamıştır. Bununla beraber orta· 
da kıtlık tehlikesi yoktur. Çünkü ci· 
var bölgelere bol ve bereketli yağ -
~url~r. düşmüş, güz ekimi de iyi ye
tışmıştı~ • Kaldı ki, Çorum ambarla
rında bırkaç ytl yetişecek kadar mah
sul vardır. Saat kulesi alanındaki ekin 
b~rsasında. satışlar hararetli şekilde 
aurmektedır, 

Sivasta 
Sivas, 13 (Husus~ muhabirimiz bil· 

diriyor) - Son günlerde Sivas köy
lüsü yağmura fazla bir istek göster
mektedir. Beklenen yağmurun yağma 
:nası köyltiye sıkıntı vermektedir. 

( S) bu trefle em pas yapmıyarak 1 

as ile almalı, koz valesiyle eli : 1 

mora geçirmeli, mordan iki sağ
lam piki oynamalı ve bunların 
üstüne elindeki iki trcfli kaçma
lıdır. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

İSKENDERİYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabımıza, TURKiYE İŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR İŞ LiMlTED'i tercih etme

leri kendi menfaatleri icabıdır. 
• 

Yağmursuzhıktan dolayı buğday. ar· Prensip:. Sağlam bir rengi 
pa fiyatlannda yükseklik , soğan fi· oynamak uzere mora el geçire
yatlarında da dü§iiklük görülm~kte .. cek kağıt yoksa, kozdan bir eli 
dir! • hasımlara vererek morda el tu-

Telgraf adresi İskenderiye 
4101\ 
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llzun yıllardanberi (Salamanque) 
'Universitesinin rektörü ve Yunan dil 
\tc edebiyatı profesörü bulunan (Una
~~no) bugünkü İspanyanın en bü
Yuk, en tanınmı§ mütefekkiridir. 
, Geçen yıl, 70 yaşını doldurduğun
dan artık dersinden ayrılması lazım
geliyordu. Fakat bülün Ispanyanm 
arzusu, bu mecburi çekilmeğe engel 
Oldu. Olünciye kadar, başında bulun
d~ğu üniversitenin rektörlüğüne ta-
3'~n edilen Unamuno'ya aynca daimi 
~ır kürsü ayrıldı. Üstat burada, "ne 
ısterse, ne zaman isterse, nasıl ister
te" okutacaktır. Don Miguel'in haya
~ı hakkında çok şey söylenemez. Onun 
ayatı, fikirlerinin hayatıdır. 

29 Eylw 1864 te Bilbao'da doğdu. 
l~k çocukluk yıllarını bu şehirde ge
$ırdi. Denizin ve dağların çerçevele- ' 
<liği bu yerde taze hulyasmı gelişi gü
~~l koşturdu. Sonra dolu kollej yılla
tı ... 16 yaşında kolleji bitirdi; sonra 
~adrid'e gidip kendisini edebiyat ve 
fılozofiye bağışladı. Artık Unamuno
tı.un hayatı çılgın bir okumadır. An
larnak ve anlamak için okumak ihti
!<1_sı kalbini yakıyor. Tozlu kitapların 
ıçıne gömülüyor; latinceyi, eski yu
nancayı, sanskritçeyi, ibraniceyi öğ
leniyor. Portekiz, Fransız, İtalyan, 
ngiliz, Alman ve Felemenk dillerile 
~azılmış eserleri asıllarından okuyor. 

Romanlarından birinin kahramanı 
()Jan (Pachico Zabalbide) in şahsında 
lJnamuno'yu tanımak kolaydır. Pa
thico'yu bir mumun titrek ışığı karşı
ııında, bitmek tükenmek bilmeyen bir 
düşünceye dalmış görüyoruz. Tıpkı 
!Jnamuno gibi. Pachico'nun ruhu 
~an ile akıl arasında sallanıyor. Tıp
~ Unamuno'nun ruhu gibi. 

Unamuno, okudukça, okuduğunu 
hşadıkça, ruhu korkun~ sorunun, 
olümün, genişlediği yer oldu. "Ce
hennemin, kendisini hiçlikten daha az 
lı:orkuttuğunu" anladığı andan itiba
tcn bütün korkulu ve ıstıraplı araş
tırınalan, tek bir ışığa, "ölümden son
ra 'larlığın devamına" çevrildi. Sonra 
!avaş yavaş, hafif tepmelerle, bu 
Gllirn. korkusu silindi ve yerinde ha
l'ttn q5alığmdan doğan bir endişe 
.ıı: ... ıaı. 

lJnaınuno çok yazdı; ve her edebi· 
)at §eklini ayni kuvvetle kullandı. 
~0rnanlarr, §iir1eri, denemeleri, bet
~e (ınakale) leri biribirinden üstün
d" ur. 

Şekillerin bu başkalığına rağmen 
bu eserlerde ifade olunan fikir hep 
~~ fikir, tüten endişe ayni endişe-
ır. Bütün yazdıklarını burada saya

~.ak değiliz. En çok tanınmış iki eseri 
'Uzerinde duracağız. Bunlardan biri 
,1913 te basılan (Hayatın Verdiği 
~( cın Hissi), öbürü de 1903 te çıkan 
bon Quijote ve Sancho'nun Haya

:tJ) dır. 

\r Bugünkü betkemizde (Hayatın 
erdiği Acın Hissi) ni gözden geçi

tcceğiz (1), 

• 
.. Bu eser, ruhun yok olmasını bir 

:urlü onaylamıyan bir (visionnaire) 
n eseridir. Çok zam.an Pascal'ın ba
tı düşüncelerinin trajik tonunu ha
tırlatır. Unamuno, ruhunu kemiren 
(ııcpticisme) i yenmekteki eksinliğini, 
~gcrnenliğini hisse kabul ettirmek is
teyen aklm karşısındaki sendeleme
lerini, iitiraf ediyor. Fakat Ober
:tlıann gibi düşünmekten kendini ala
~ıyor: "lnsan ölez (fani) dir; ölebi-
ır, Fakat mukavemet ederek ölelim, 
~c. eğer hiçlik bize mukadderse bu
tıu bir adalet bilmiyelim." 

tı·Ralbin (rationnel) doktrinlere aç
gı kavgada dramatik bir güzellik 

~ardır. Bu kavgadan, hazan kurutan 
~?'itsizlikler, hazan kuvvet veren ve-

1tnler doğar. Bu kitabın yanan yap· 
takJarında kalbin bütün ıstıraplı şiiri, 
~elankolik şaşaası var. 

. tlnamuno, insana hisli bir hayvan 
d~nileceği yerde, akıllı bir hayvah de
~!~diği için şaşıyor. Ona göre insanı 
d ıger hayvanlardan ayırt eden, akıl
lt an ziyade histir. Bu fikirden hare-
~t eden Unamuno, her felsefe siste

~1nde, o sistemi kuran insanı, "dof an._ ıstırap çeken ve ölen, etten ve 
:rnıkten ınsanı" arıyor. Herhangi 

~ır filozofun tasarladığı mücerret in
ilnr aramıyor •• 

Aristo'nun "siyasi hayvan" ı, Rous
~:au'nun "mukavele yapan insan" ı, 
'Ylanchester mektebinin "homo eco
:tıoınicus" ü, Linne'nin "homo sapi
cns'.' i birer uydurmadır. 
.. ~~naenaleyh, şahsiyeti, yapma gö
~nuşlerinden, dış ve ekleme şekille-
~nden kurtarmak, ve kurtarıcı göresi 
~~Ştiyak) yi bulmak üzere onun derin
i •ğine girmek istiyor. Unamuno'nun 
ıı.~~ncrna göre filozofi ilimden ziyade 
ılire yaklaşır: 

"Filozofi, dünya ve hayat hakkında 

Unamuno 

MICUEL DE UNANUMO 

bütilnsel ve binıel bir telakki edinmek 
ihtiyacımıza cevap verir. Felsefemiz, 
yani dünyayı ve hayatı anlamak ve 
anlamamak tarzımız, bizzat hayata 
karşı olan hissimizden ftşkrrır." 

Pascal'a göre: "Geldiği hiçliği, git
tiği sonsuzluğu görmekten eksin" 
olan insan, hiç olmazsa şuurunun de
rinliğinde - bütün illüziyonlan in
kar eden ilmi akla karşı - ölmemez· 
lik hakkında gizli bir ümit besler. 

lnsani mukadderatın büyük istifha· 
mile uğraşmış olan büyük filozofların 
uğramış olduğu zorluğa Unamuno da 
uğruyor. Sonrasızlık akılla ispat edi
lemiyor, öbür taraftan, akıl yaşamak 
için bize bir sebep te vermiyor; ha
yata bir gaye de göstermiyor. Aklm, 
kendi üzerinde yaptığı çöze ile vardı
ğı son durum, şüphe ve tereddüttür. 
Bu temel üzerinde ümit yükselemez. 
Akıl ile his arasındaki savaş durmu
yor. Artık bir barış imkanı da yok. 
Onların çarpışması ile yaşamamız, ve 
}:ıu kavgayı ruhani hayatımızın §artı 
yapmamız lazımgeliyor: 

"Dünya, objektif realite hissi, zaru
ri olarak sübjektiftir, insanidir, an
thropomorphique'tir. Dima rasyona
lizmin karşısında vitalizm yüksele
cektir, dalına irade aklın karşısına di
kilecektir. Ne akıl, ne hayat kendile
rini asla yenilmiş saymazlar. Müte
fekkir, her şeye rağmen insanlığı bı
rakmadığından - bilsin, bilmesin -
aklr, hayatın emrine veriyor. Hayat 
aklı, akıl hayatı aldatıyor. 

Akıl ve hayat mütarekeyi lmzata
malarma rağmen, biribirine düşman
dırlar, çünkü menfaatleri biribirine 
karşıt (zıt) tır. Bütün bunlara, hayat 
akla tabi olmalıdır cevabım verecek 
biri bulunacaktır; biz buna cevap ola
rak deriz ki, hiç kimse yapamadığı 
şeyi yapmağa mecbur değildir. Ve ha
yat akla tabi olamaz. Bir Kant'çı 

"Mecburdur, o halde muktedirdir" di
yecek! Biz ona cevap olarak deriz ki: 
"Muktedir değildir, o halde mecbur 
değildir." Muktedir değildir, çünkü 
hayatın gayesi, anlamak değil, yaşa
maktır.,, 

"Hakikatte,akıl bizi şüpheciliğe gö
türmez, hayır l Akıl, kendi varlığı 

hakkında bana şüphe vermez, ve~e
mez. Fakat akıl beni hayattan şüphe
ye, daha doğrusu hayatı inkara gö
türüyor; akıl beni şüpheye değil, fa. 
kat şuurumun ölümden sonra yaşadı

ğını inkara sürüklüyor. Hayati sep
ticisme akıl ile arzu arasındaki çar
pışmadan ileri gelir. Ve bu çarpışma
dan, ümitsizlikle inanmamazlık ara
sındaki bu kucaklaşmadan, son te
sellimiz olan aziz, tatlı, kurtarıcı te
reddüt doğar. Bellti, kendi de bilme
den, ruhun en gizli bir köşesinde ölü
mile beraber şahsi şuurunun ve hafı· 
zasmın ebediyen biteceğini düşünen 
kimseye, bu gızli köşede bir gölge, 
bir müphem gölge, bir tereddüt göl
gesinin gölgesi kalır. O kendi kendi
ne: 

"Haydi t Mademki başka hayat 
yoktur. bu geçici hayatr yaşamak la
zım!" dediği zaman bu gizli köşenin 
sessizliği ona der: "Kim bilir?". Onu 
işitmediğini sanır, fakat ne de olsa işi
tir. Ve gelecek hayata en çok inanç 
besliyen inançhnın ruhunun bir kıv
rrmmda boğulmuş bir ses, bir tered
düt sesi vardır; bu ses ruhunun ku
lağına frsıldar: "Kim bilir?" 

Bu sesler, belki, ormanın ağaçlann
da rüzgar uğuldadığı vakit bir böce
ğin vızıltısı gibidir. Bu vızıltıyı duy
muyoruz, bununla beraber, fırtınanın 
gürültüsile birleşerek kulağımıza ka-
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BATI EDEBIVATLARI ÇOCUK PSiKOLOJ iSi 

Eser Ve Beğen [1] OYUNCAKLAR 
Halktan ne bir alkış, ne de bir pul ı 

koparamadan ölen bir san'atkardan 
konuşuyorduk: 

- San'at kendini beğendirmek 
mecburiyetinde midir? 

- Şüphesiz .. dedim; fakat her za
man ve herkese değil.. 

- Kendini beğendiremiyen san'a
tın kıymetinden §iiphe mi etmek la
nın? 

- Elbette, dedim: fakat... dur, 
düşünelim. 

Meseleyi her halde şöyle kurmak 
lazım: Daima bir arada düşünmeğe 
alıştığımız san'at ve beğen hadise1e
ri arasında bir münasebet var mıdır? 
Varsa niçin, yoksa niçin? .. Fikirlerin 
müspet ve menfi iki kutpa ayrıldığı
ğmı görüyoruz. 

Birçoklarına göre eserin beğenle 
hiç bir alakası yoktur. Eserin gayesi 
kendindedir. Ve beğen bize eserin 
kıymeti tıakkında hiçbir şey öğret
mez. Çünkü o, zamana, muhite ve 
harici birtakım şartlara bağlıdır. Hal
buki dahi, bir devir ve bir muhit için 
değil, bütün devirler ve bütün mu
hitler için yaratır. O cemiyetin gizli 
temayüllerini, bir peygamber gibi, 
sezdiği ve ifade ettiği için zaruri ola
rak zamanına aykırı gelir. Diderot, 
ya göre: "Dahi, etrafındakilerin de
ğil. gelecek nesille~-in malıdır . ., İşte 
bu yüzden şaheserlerin beğeni bir 
yanku gibi daima geç kalır. Beğen, 

bir moda gibi gelir geçer; şaheser 
ise her zaman için yenidir. 

Eseri beğenden ayıran bu töz en 
ateşli taraftarlarınl romantiklerde 
bulmuştur. Aramızda hala yaşıyadu
ran beğen düşmanlığı romantizmin 
bir yaftası sayılabilir. Romantiklere 
göre beğen hiçbir kıymetin görünüşü 
olmadığı gibi, san'atı küçülten bir 
hadisedir: Kendini beğendiren eser 
başkaları için yazılmış bir eserdir. 
Bundan ötürü beğenilmemek daha 
ziyade hayra alamettir. Netekim 
kendilerini dahi sanan bazı san'at
karlar ıslık seslerinde ölmezliğin 
müjdesini duyarlar. Onlara göre be
ğenilmek, san'attan ekmek parası 
çıkarmak kadar ayıp bir şeydir 1 

!kinci töze göre, eserin kıymeti ile 

beğeni arasında tam bir uygunluk 
vardır: Kıymet beğenle ölçülür. Bu 
fikir doğrudan doğruya objektif san-

at hareketlerine bağlıdır. Klasikler 
beğeni en doğru tenkit sayıyorlardı. 
Molier'e göre (atoşa gitmek) san'a
trn ilk lilküsü idi. Romantizmin kör
lettiği bu an'ane pozivitizmin getir
diği içtimai san'at nazariyeleriyle 
yeniden yaşamağa başlamıştır .. San· 
at cemiyetin örünü "Taine,, ve dev-

rinin aynası olduğuna göre beğenil
mek san'atkar için bir zarurettir. 

Halkın bir eseri beğenmesi onda 
kendi hislerinin üadesini bulmasl 
demektir. Goethe: "San'atkar yarata
bilmek için devrinin hislerinden il
ham almak mecburiyetindedir,, der. 

ması gibi çabuk bir anda, ne de yal
nızlrk ve ıstırap saatlerinde şuurları
na, bu tereddüt uğultusunun asla do
kunmadığını söyliyenlere inanamam. 
Ne ölüm ötesinin görüşü ile, ne de 
kendi yok olmalarının endiş~i ile hiç 
bir zaman üzülmediklerini bana söy
liyenleri anlamıyorum. Ben kendi he
sabıma, kalbimle başım arasına ban~ 
koymak istemiyorum, biribirile bo
ğuşmalarını tercih ediyorum." 

lşte Unamuno'nun hayatın facia 
hissi, dediği şey budur. 

• 
Şüphe, tereddüt ... 
Unamuno bundan kurtulamıyor. 

Don Quijote'un hayatını anlatan ki
tabının sonunda bu ayni endişe ile 
kavruluyor: 

"Can verdi! Canını kime verdi? 
Bugün nerededir? Nerede hulya ku· 
ruyor? Nerede yaşıyor? Hayat rüya· 
sından, ölmemek deliliğinden uyanan 
ruhların gidip dinleneceği uçurum 
hangisidir? Oh 1 Allahım, sen ki Don 
Quijote'a, milletin hayatı ve düsün
ces.i içinde, hayat verdin, sen ki Cer
vantes'e bu epopeyi ilham ettin.biz ki 

bu hayat rüyasını, gelecek asırlarda 
yaşamak deliliğinin pençesinde kıvra· 
narak geçiyoruz; söyle, ruhlarımızı 
nerede topluyorsun? Dünya geçe
cek ... biz de onunla geçecek miyiz Al
lahım ?" Uzun yaz geceleri gibi sıtma· 
1ı düşünceler 1 

un'amuno, düşüncesini o kadar ya
kıcı yapmak istiyor ki, o düşünce alev 
olsun ve ölümü, hiçliği yaksrn. Una· 
mumo'da "ebedi olmamalarını bir tür
lü hazmedemiyen insanlar", Saint -
Augustin, Pascal, Kiekegaard, Ni
etzsehe yaşıyor. 

Don Migucl, bu büyük adamlar gi
bi endişenin özdeşliğinde ya§amış, on
lar gibi hayatın manasını ıstırap için
d~ aramıştır. 

Suud Kemaı Yetkin 

Bu itibarla beğeni·, n eser hedefine 
varmıştır. Artık onun kıymetinden 
şüphe edilemez. Beğenilmiyen eser, 
devrinin tercümanı olaı.namış, yani 
san'atm hakiki ülküsüne ulaşama
mıştır. Beğen san'atkarrn en emin 
kılavuzudur; ve alkışlanmıyan eser. 
tarif icabı, noksan yahut kötüdür. 

Muhtelif san'at telakkilerine da-
yanan bu iki tözden birini alıp öte· 
kini atmakla meseleyi halletmiş ol· 
mayız. Ve bu ayni zamanda san'at 
için tehrukeli bir kabadayılık olur. 
San'atm beğcnle alakası yoktur, der
seniz san'atkarla balkın arasını açmış 
ve san'atı san'atm içine hapsetmiş 
olursunuz: Açlık tehlikesi 1 •• Çünkü 
beğen san'atkarm ekmek parasıdır. 
Eğer san'atı beğene bağlarsanız al
kışlanmıyan şaheserleri sepete atmak 
mecburiyetinde kalırsınız: Ölüm 
tehlikesi!.. Çünkü beğenilmiyen san
atkar için yapılacak başka iş kalmaz. 
Beğeni hiçe saymakla beğeni her şey 
bilmek ayni derecede sakat iki telak
kidir. Hakkiyle beğenilmiş eserlerin 

mevcudiyeti birinci tözi, alkışlanma
mış şaheserlerin mevcudiyeti de ikin
ci tözi çürütmeğe kafidir. 

Zannediyordum ki her iki tö -
zin eksikliği, meseleyi çöz -
mezden evvel beğen hadisesini 
başlıbaşma düşünmemekten ileri ge
liyor. Beğenin san'atla münasebeti 
ne olursa olsun evvela bu ruhsel ve 
sosyal hadisenin şartlarını araştır
mak lazımdır. Ne zaman, niçin ve 
nasıl beğeniriz? Beğen, beklenmedik 
tesadüflerin bir araya gclmesile ha
zırlanan bir hava içinde doğabilir. 
Beğen yapma birtakım hazırlıkların, 

mesela reklamın neticesi olabilir. Be
ğen, kıymetin tesadüfsüz ve hazır
lıksız tabii bir karşılığı da olabilir. 
Bundan birinci tözin lehine olarak 
şu netice çıkar ki; beğen san 'a tkarm 
iradesini aşan ve eserin dışında bir
çok şartlara bağlr kalan bir hadise
dir. Werther, Le Mariage de Figaro, 
Meditations ve Cyrano de Bergerac
m kazandıkları çılgın beğen, bu 
eserlerin edebi krymctlerile izah edi
lemez. Edebi kıymetin tam karşılığı 
olan beğen, ekseriya durgun ve tem
kinli bir beğendir. Alkrşların tavam 
yıkması çok defa işe harici sebeple
rin karıştığına alamettir. Bununla 
beraber beğenilmemek san'at için hiç 
bir zaman hayra aliimet sayrlamaz: 
San'at kendini beğendirmek meıcbu
riyetindedir. Beğen kazanmamış bir 
eser, yarını kalmış bir senfoni, ateş 
almamış bir donanma fişeği gibidir.Be 
ğen san'atın özü değilse bile yaşama
sının ilk şartıdu. Beğenilmek istemi
yen bir güzelliğin aramızda işi ne? .. 
Gitsin kendine göklerde bir yer bul
sun, otursun ı.. Okunmak ve beğenil-

mek için yazmadığını iddia eden bir 

romancı ya çok garip bir mahlUk, ya
hut sadece bir yalancıdır. Beğen, 

san'atkann en derip ve en meşru bir 
ihtiyacıdır. Fakat bu ihtiyaç itiraf 
edilmez ve edilmemelidir. Çünkü be-
ğeni düşündüğünü hissettirmemek be 
ğenilmenin bir şartıdır.Ht:r eser ister 
istemez bir beğenici kütlesine ·hitap 
eder. Bu kütle ya hazır ve bellidir; 
yahut mevhum ve idealdir. Hatta ya
ratırken belki bir tek şahsın verece
ği hükmü düşünen san'atkarlar da 
vardır. Hiç kimseye hit<\p etmiyen 
güzellik yalnız tabiat güzelliğidir. 
Deniz bize: "Beni istersen beğen!,, 
der. Fakat yüzlerce nüsha olarak ba
sılmı~ bir kitap: "Beni istersen be
ğen!., diyemez. 

Biz erginlerin, oyuncaktan hor 
görmek gibi kötü bir huyumuz vardır. 
Hatta onlardan bahsetmeği bile bir 
küçüklük sayarız. Kolay bulduğu· 
muz, manasını çabucak kavradığımız, 
üzerinde durmayı değersiz saydığı· 
mız her şeye, her hadiseye dudak 
büker; "çocuk oyuncağı., der, geçe
riz. Minimini, cilalı bir tren, vaktiy
le yarattığımız oyun dünyasına ha
yallerimizi taşıyan büyülü bir varlık 
olmaktan çıkmış ; bugünkü ölçülü ka
famıza göre, yavaş yavaş boşanan 
bir zembereğin tekerlekleri döndür-

mesiyle işliyen bir parça teneke ile 
biraz boyadan yapılmış kaba bir "ço· 
cuk oyuncağı,, olmuştur. 

Oyuncaklara karşı bu dudak bükü
şümüzün snTinı, çocuk1uğumuzu 

sevmemekte değil, onların bize bu
gün, ekesik, türlü baskılarla, yasak
larla daraltılmış gelen bir hayatı, ya
ni küçüklüğümüzü, kudretsizliğimi
zi içten duyduğumuz bir devreyi ha
tırlatmasında aramak icap ediyor. 
Fakat hatırlamıyor veya hatırlamak 
istemiyoruz ki, gene çocukluğumu
zun tabii "mikromani,, sini bu oyun

caklar dünyasında yavaş, yava~ gi
dermiş ve erginliğe olan üzenimizi 
bunlarla avutmuşuzdur. Kurşundan 

askerlerini tabur tabur dizerek ku
mandalar veren yavru ile "pay ver-

di !,, diye bebeğini azarlıyan minimini 
bayanda, psikolog gözüyle, erginliğe 
üzenme insiyakının nasıl zararsız 

bir şekilde dışa vurduğunu görüyor 
ve seviniyoruz. 

Hatta diyebiliriz ki, kuş yuvaları· 
nı bozmak, kedinin kuyruğuna tene
ke bağlamak, köpeğe eziyet etmekle 
eğlenen yavrular, oyuncağı olmıyan 

bahtsızlardır ve bu bahtşızlar, oyun
caklar dünyasında avutamadıkları bir 
insiyakı, canlılara zulmetmekle hazza 
ulaştırarak kendilerini yarına kötü
lükten zevkahr bir adam olmak üze
re hazırlamaktadırlar. 

Oyuncaklar yalnız, ilerde tehlükeli 

bir huy gibi ruhi b.ünyemizde yerle
şecek bir insiyaka zararsız bir mecra 
açmakla kalmazlar; onlar bize, "na
sıl ve niçin,, i sordurmakla gözlerimi
zi dış dünyaya çevirmemize ve böy
lece, insanlığa ilmi ve filozofiyi kur
duran "evreni kavramak., temayülü
nün ilk kımıldanışını duymamıza se

Sabahattin EVIBOclLU bep olurlar. Bizim ilk fiziğimiz, ilk 
"bilgi nazariye,, miz, oyuncaklarm 

Batı Edebiyatları Doçenti türlü renkli, türlü biçimli dünyasın-
------- da şekil almışın. "Acaba nasıl yürü-
(1) Yeni sözlilğümUzün kılavuzunda yor, içinde ne var" diye kırdığımız 

(başarrş) kelimesi fransız~a succcs'nm her oyuncak, bize, kavranılması ge-
karşılığı olarak gösterilmektedir. Bana reken bir filemin bulu·,. rluğu ve bu 
kalırsa (başarak) tam rcussite'in karştlı- alemi ancak görmek, parcalamak ve 
ğıdır: Başarılmış bir eser succes yapmış 
bir eser demek değildir. Succes bir eserin birleştirmekle kavrıyabileceğimizi 
beğenildiğini: rağbet gördüğünü ifade et· hissettirmemiş midir? Tanınmış bir 
tiği için (beğen) kelimesini daha yerinde \ fransrz filosofunun dediği gibi: "Ev
buluyorum. de, mutfakta ve atölyede doğan ilim,, 

de, düşüncemizi dış dünyanın "Na-

sıl ve niçin,, i üzerinde ilk işleten 
oyuncakların hiçbir payı yok mudur? 

Finlandiyalı bir alime, Yrjö Hirn'e 
göre, büyük icatlarm tarihinde bile, 
önceden salt çocukları eğlendirmek 
üzere oyuncaklarda kullanılmış bazı 
buluşlara raslamak imkanı vardır. 
İşte barut ve pusla .. Çinde donanma 
fişeği imaline yarıyan barutla bir 
"çocuk oyuncağı,, olan mıknatıslı 
ibre, ancak binlerce yıl geçtikten 
sonra garpte harbe ve gemiciliğe ya
ramışın. İlk tayyarelerin. biraz daha 
iyi tertiplenmiş uçurtmalardan far
kr yoktu. "Gökten yıldırımı koparıp 

alan adamm., Franklin' in elinde 
gene mütevazı bir uçurtma bulunu
yordu. 

Çocuk oyuncağı dey;,i) geçmiye
lim. Onlarla hazan erginlerin de oy
nadığını görüyoruz. Bundan iki sene 
önce memleketimize kadar gelen yo• 
yo salgınını h epiniz hatırlarsınız. 

Yoyo, ipek böceğinin geldiği yerden, 
yani Çinden 18 nci asrm sonlarına 
doğru yola çıkmış ve geçen asrrn 
başlangıcında, A vrupada gazetelere 
karikatür mevzuu olacak kadar ya• 
yılmıştı. Gene 18 nci asırda, en ta
nmmrş ressamların fırçasından çıktı
ğx zaman tanesi 1500 liraya kadar 
satılabilen kuklalar, herkesin evde, so 
kakta, parkta, hatta tiyatro ve saray
da bile elinden düşürmediti bir nesne 
olmuştu. 

• 
Çocuk , niçin ve hangi oyuncaklar• 

dan hoşlanır ? Çocuğun oyun dünya• 
smx bir yazımızda, gerçenin "şeni
yet., egosantrik bir adeseden geçen 
gölgesi diye tarif etmiştik. Şu halde 
oyunda, - burada oyunu sadece bir 
vakıa olarak ele alıyoruz - erginin 
mekan, zaman, sebep ve netice kahp· 
larına sığmıyan bir dünyanın yara· 
trldığını görüyor, fakat bu alemin, 
ancak gerçek dünyadan alınan ele• 
manlarla kurulduğunu iddia ediyor .. 
duk. İşte oyuncak, gerçek dünya ile 

oyun dünyasını birbirine bitiştiren 

öyle bir sınırdır ki burada her ger
çek şekil, hayalin "yanar döner,, el· 
bisesini giyerek ağrrlığından ve katı
lığından kurtulur; çocuk sınaymrn 

"muhayyile,, emrinde canlı, seyyal 
bir varlık olur. Oyuncaklar, "bizati
hi,. bir gerçe değildir. Ancak üzerine 
hayalin işlendiği bir şeniyet kanavi
çasıdır. Minimininin elinde ayni 
oyuncak otomobil, oyundaki rolüne 
göre, hazan taksi, hazan itfaiye aro
zözü, hazan da t•~ taşıyan kamyon 
olur. Minimini bayanın bebeği de, 
icabma göre, yaşını, huyunu, hatta 
cinsiyetini değiştirir • 

Oyuncaklar, çocuğun hükümdar 
olduğu bir ülkenin, olduğundan baş
ka görünen ve daima değişen dekor• 
lan ve "bendegan,, ıdır ve çocuk 
ofuncaklardan, oyun sahasındaki sı
nay faaliyetine hız verdiği için ho§• 
lanır. 

Oyuncak, oyun için bir vesileden 
başka bir şey değildir. Şu halde ço
cuğun hoşuna gitmesi için bir oyun
cakta bulunması lazımgelen vasıflan, 
oyuncağın tarifinden çıkarabiliriz. 
Çocuğun hayal dünyasına girerek 
asıl şeklini orada bulacak olan bir 
oyuncağın, gerçekte bulunan eşya
nrn tam bir kopyası, bir minyatürü 
olmasına hiç de lüzum yoktur. Ço
cuk sınayı, bu küçültülmüş gerçeye 
sığamıyacak kadar geniştir. Ona öy
le oyuncaklar lazımdır ki, her an de
ğişen fantezisine uyacak kadar kıv
~ak "seyyal., üzerine her çeşit hayal 
ışlenecek kadar sade ve basit olsun. 
Çocuk, oyununu bizzat yaratır ve 
bu yaratmadan da büyük bir zevk 
dı:yar. İşte ~ocuğun en güzel oyun
cagı, ondakı b~ yaratıcılığa her 
g?n·. hem yeni bir sebep hem de ye
m bır mevzu olabilen oyuncaktır. 

Sabri ANDER 
Psikoloji ve Terbiye doçenti 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
YUNANfSTANDA SEÇiMDEN 

SONRA R E J 1 M MESELESi 

MUSSOLINl iLE BALDVıN 

ARASINDA SÖZ DUELLOSU 

Krallığa Doğru imparatorluk Davası 

Çaldaris, Prens 
Venizelos 'un 

Nikola Ve 
Sôy !edikleri 

Paris • Soir'dan: 
Yunani6tanda saylav seçimi, en 

kat'i bir sükun içinde yapıldı. Hüku
metin listesi, verilen oyların yüzde 
yetmişini temsil ediyor. 300 saylav -
dan 288 i Çaldaris tarafçısıdır. Çalda
ıis Atina aytarımıza seçim sonuçu 
hakkında demiştir ki: 

- Sonuçlar, beklediğimden daha 
mükemmel çıktı. Krallığa yanat · (leh 
tar) oylar yüzde seksen beşten fazla
dır. Venizclosun verdiği talimata rağ 
men m'iistenkiflerin sayısı, alelude se
çimlerde görülen mikdardan artık de
ğildir. Komünistlerin fazla oy alma
ları, Venizelosçuların onlara oy ver -
miş olmalarından ileri geliyor. 

Yeni seçilen Meclis 20 Haziranda 
toplanacaktır. Şimdiye kadar nc§re • 
üilmi§ olan kanun hükmündeki karar-

VENlZELOS 

Le Journal'dan 
Baldvin ile Musaolini, aureta biri

birine yabancı görünerek, karşılıklı 
ve cevaplı bir konu§ma yapıyorlar. 
Göze çarpan bu diyaloğ, harb aonu 
tezatlarının bir örneğidir. Blitün di· 

lekleri ere k Joymu§ olup, başka
larını kardeşliğe vr özgenliğe tatlr 
tatlı çağranlarla, uzun dişli ve aç göz 
lü olup ortalığın durumunu bceğen
miycnlerin düellosu ... 

Mussolini doğrudan doğruya lngi
lizlere hitap ederc1 diyor ki: 

cak Meclis, Yunan ulusunun seçtiği 
bir Meclis değildir. Olsa olsa, hiç 
bir kanuni temele dayanamıyan bir 
hükumet kongresidir. Temel yasası • 
nrn değişmesi için 1927 yasasının 125 
inci maddesine göre hareket etmek 
gerektir. Yasanın tadili için saylav ve 
ayan meclislerinin kat'i ekseriyeti la· 
zımdır. Tadil; be§te üç bir ekseriyet
le yapılabilr. Bu açık maddeye kar§ı 
hükumet ne yollar tuttu? 1 Martta, 
askeri ayaklanmanın patladığı gün -
de, örfi idare ilan ederek bütlin ka -
nunları, meşruti kanunları ortadan 
kaldırdı. Sena meclisini adi bir emir
le kapadı ve gQya meclisi mliessesanı 
toplamak üzere 9CÇim işine ba§ladı. 
Cumuriyetçi parti, 1eçimin aelameti 
namına bazı şartlar koşmuştu: Orfi 
idarenin lağvından otuz glin sonra se· 
çimin başlaması, seçim cgnasrnda di-

- Kendisine sadece benimle evlenir misiniz; dedim. Düştü, 
bayıldı. 

- Ben, sizin önce yaptığınızdan 
ba§'ıca bir şey yapacak değ:lim. lngi • 
liz imperatorluğunu kurmak için ln· 
gilizlcr, hiç kimsenin reyini sormadı· 
lar. Yollarında kimsenin engellik et
mesine müsaad. ~tmediler. Niçin biz 
de onlar gibi yapmıyalrm.,, 

KRAL JORJ 
Jar tasdik ve kabul edilecektir ve 
Meclis: 

T emmus ortalanna doğru, tatil
'den evvel, rejim mHele•ile meıgul 
olacaktır. Kat'i plebiait, ancak Bi
Tincite1rinc:le, .iycual ihtira•lar .ü • 
kun bulduktan aonra yapılacaktır.,, 

DiğcT bnzı yUkaek şahsiyetlerin di
yevlcrine garc, krallı~. iade.si ı:ıcse
lesi, saylavlarm and ıçtıklen gunde 
\•e and vesilesile ortaya atılacaktır. 
Çünkü yeni saylavlar, Ciımuriyete sa 
dakat yemini vermekten çekinmek su 
retile rejim işini ortaya atacaklardır. 
Rejim işinin bir dakika evvel hallini 
isteyen kamoyun dileğine uymak ge
rekliğinden bahııolunuyor. 

Sabık Yunan Krah Jorj Londrada
dır. Amcası Prens Nikola ile görü§· 
tük. Yunanistan rejimi hakkında bize 
dedi ki: 

- Ben, siyasa dışında kalmışım ~ 
dır. Hanedanımız hakkında söz aöy
lemeğe salahiyettar olan biricik şah
siyet Kral Jorjdur. Ancak, Yunaniı • 
tanın hemen büyük bir çoğunluk ile 
Krallığın iadesine taraftar olduğu se
çim sonuçunda anlaşılmıştır. Bunu 
görmek için bilyUk bir ebper olma
~a liızum yok. Seçmenlerin yilzde 
yetmişi krallığın iadesine tarafçı oldu 
{;unu gösterdi.,, 

Bundan sonra Venizclosun yanma 
~ittik. Giritli diplomat, fldeti veçhile 
iki elini havaya kaldırdı, Tannda'!\ 
bir şey dileyormuş gibi bir tavır 
takındı ve dedi ki: 

- Nasıl, nasıl? Yunanistanda ka
nuna uygun seçim yapıldığından ne 
cesaretle bahsediyorlar? Size durumu 
11ükunctle ve bir iki sözle h:ülasa etme 
me müsaade ediniz. Atinada toplana-

No. 51 

Edgar W ALLACE 
Uh neden bu vesikaları kasa -

' dan çıkardınız? 
J ack, genç kızın elinde "i· 

Öam resmi,,ni havi zarfı tuttu -
ğunu gördü. 

- Thalia doğrusu ben sizi 
anlayamıyorum. Neye bunu ha 
na söylemediniz? 

- Ben sizden bu fotoğrafa 
bakmamamzı rica etmiştim. He 
le odanıza getireceğinizi hiç 
zannetmiyordum. Çünkü bu ge
ce buraya gelenler oldu, fotoğ
rafı aşıracaklardı. 

Genç 'kız ağlayacak gibiydi, 
göğsü inip kalkıyordu. 

- Bu gece buraya gelenler 
aıi oldu? Kim geldi. 

- Kim gelecek? Kızıl çen -

Japonyada ~ocuklar 
Neue Zuercher Zeitung'dan: 

Japon hükumeti şiddetli mü-
nakaşalardan sonra, yeni bir ka
nun kabul etmiştir. Bu kanuna 
göre Japon toprakları üzerinde 
doğan gayri meşru çocuklarla 
meşru çocuklar arasındaki ka
nuni veya fili ia..-\&lar kaldırıl 

makdır. 

Şurasını kaydedelim ki böyle 
kanun sade İspanyada ve Sov -
yet Rusyada mevcuttur. 

rumdur.,, 

ÇALDARlS 

vanr harplerin yeni bir dava açma • 
malan, ve seçim dairelerinin usulüne 
göre yapılması. 

Işte, hükilmet bunları reddetti. Me 
murları azil, 800,000 Anadolu göçme· 
nini mallarının müsaderesi ile tehdit 
etti. Bu hadiselere bir tek söz ilave 
etmeğe lüzum görmem.,, 

Le Pelit - Paris'en'den: 
Yunanistanda müessiıler meclisi 

için yapılan seçim münasebetile Ve • 
nizelo11 bize bir protesto mektubu gön 
derdi. Bu mektupta hülisaten diyor 
ki : 

- Bu seçimi protesto ederim. Top 
lanacak meclis, halk partilerilc kral
lık taraftarı partilerin resmi bir kon
gresinden başka birşey olmayacaktır. 
Bunu, kanuna mugayir görüyorum, 
ulusu temsil edecek karakterden ınah 

her ... Çünkü bu fotoğrafın bura
da olduğunu biliyordu. Çalışma 
odanıza girdi. Ben de bir kena
ra saklanmıştım. Fotoğrafı bul
m.alarıru öyle istiyordum ki ..• 
Şımdi zannedecek ki, siz bu res
mi gördünüz. Ah, neden bunu 
yaptınız? 

Jack kendisini tuhaf bir vazi
yette hissederek sırtına bir şey
ler giydi. Mümkün olduğu ka -
dar toplanmağa çalıştı: 

- Bütün bu söyledikleriniz
den, doğrusu, bir şey anlamıyo
rum. Anladığım bir şey var. Bu 
gece evime hırsız girmiş, o ka
dar ... Geliniz. 

Birlikte çalışma odasına gir
diler. Genç kız doğruyu söyle -
mişti. Kasa açılmıştı. İçinde ne 
var, ne yoksa yerlere dağılmış
tı. Çekmeceler de zorlanmış, a
cele de olsa her taraf mükem -
melen aranmıştı. Hatta yazıha
nenin altındaki kağıt sepeti bile 
taranmıştı. 

Le Temps'dan: 
Yapılacak plebisit ile halkın Cumu· 

riyet rejimini mi yoksa krallığın iade
sini mi istediği anlaşılacaktır. Krallık, 
liberal ve mesut bir rejim gibi ttsis 
edilmek istenecektir. Eğer, Metaksas 
Partisi galebe çalmı§ olsaydı, Krallı
ğın iadesinde istical ve şiddet göste
rilecektir. Bu hal, birçok yüreklerde 
inkisar ve husumet uyandıracaktı. 
Çaldarisin usulü, rejim işini daha mu
tedil ve makul bir §ekildc tesbit etme
ğe matuftur. Halk plebisit sonuçunda 
Cwnuriyetçi mi, yoksa Kralcı mı ol
duğunu özgürce gösterecektir. Bu 
hal. ikinci Kral Jorjun arzularına da 
uygundur. Kral Jorj Yunan tahtına 
ancak halkın büyük ekseriyeti tara • 
fından karar verildikten sonra çıka • 
cağını bildirmiştir. Her ne olursa ol • 
sun, seçim 11onuçu ile Çaldaris Atina
da hegemen bir durum temin etti. Yu 
nanistanda Cümuriyetin idamesi, ya
hut krallığın iadesi onun siyasal ze -
kasına ve işbilirliğine kalmıştır. 

- Anlarsınız. Şimdi rica e
derim, bir kağıt parsası alınız 
ve söyliyeceklerimi yazınız. ı 

- Kime yazacağım? 
- Parr'a yazacaksınız. Ya • 

zmız: 

''Azizim Parr, bu zarfın İçin
de babamın ölmeden evvel aİdı
ğı bir fotoğrafı havi ayrı bir 
zarf var. Ben bu zarfı acmadım. 
Fakat •izin için ehemmiyeti o -
labileceğini düşündüğüm için 
gönderiyorum.,, 

Jack, bu esrarın ne olduö-unu 
a~lamağa dahi çalışmaya lUzum 
gormede~ yazdı, imzaladı. 
Genç kız mektubu ve zarfı ala • 
rak ~aha büyük bir zarfa koydu. 
Dedı ki: • 

- Zarfın yukarısına da :=:unu 
ita.ve ediniz: Gönderen "Jack 
Beardmore". Altına da şunlan 
yazınız: "İçinde fotoğraf var • 
dır, kırmayınız, müstaceldir,,. 

Genç kız zarfı koltuğunun al
tına alarak kapıya &-....f!ru yürü
dü. 

• Esquie (New-York) 

Şako'da son mey· 
dan muharebesi 

Le Temps'dan: 
Bolivya ile Paraguay araındaki 

Şako harbi durdu. Yapılan kom
prominin baflıca noktalan i • 
lan edildi. iki hükümetin parlamen 
toları ve kabineleri tarafından ka· 
bul ve taadik edilir edilmu u~laf· 
........... , P)',...._----B'fr--...;:'C'W'fllıt.••rT 

Bu sonuç, mutavaa6Itlar için f• • 
ref vericidir. Ancak, henü~ kat'i 
değildir. Mutavcusıtlar, anl me•ele
yi bir tarafa bırakarak, önce ateıi 
durdurmak yolunu takip ettiler. 
Muhaaamanın cfordurulma6t konu· 
ıulurken harp ıiddetle devam edi
yordu. S .... ı meydan muhare&.ai 29 
Mayutan beri '·anlı bir boiufma 1.a 
linde •Ürüyordu. Şakonun ln6atJİ 
havalisinde cereyan ed bu kanlı 
meydan muharebeai, dördüncü Bo· 
livya fırkasının tamamile inhisam 
ve mahvı ile aonuçlanclı. Meydan 
muharebesi fÖylc:c cereyan etti: 

Bolivyalılann tiddetli bir taarru· 
zu ü~erine, Para6uay kıt'aları Ön· 
ce, yavaf yavaı ricat ettiler, Rave
lo yakinincleki bir ormana kadar çe 
kileliler. Sonunda, Paraguayların 
manevra.n muvaffakıyetle bitti. Bo 
livyalılar on kilometrelik bir daire 
içinde kuıotıldılar. Bolivya fırka••, 
uçakların bombardımanına ve clÜf• 
man•~ sıkı§tı• larr-" rağmen, ku
ıatma hattını yarmaia kahraman
ca çaltıtılar. Fakat, hayatta kalan
lar nihayet tealim olcl ·'ar. Bunlar 
arasında Fırka kumandanı Albay 
Bretcl ve birçok rl-:ıy lıumanclanla
n vardır. Birçok tut.ak alınmııtır. 
Ganimet pek büyüktür. 

nursanız, sizi tekrar gönneğe 
geleceğim. 

Jack gülmek iste. Fakat genç 
kızın çehresinde, gözlerinde, tit
reyen dudaklarında öyle bir cid
diyet vardı ki, delikanlı; çivi gibi 
olduğu yerde kaldı. 
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THALIA TEVKiF EDİLİYOR 

Nazırlar meclisinin toplantı
sından beri bir hafta geçmişti. 
Hükumet. haydutların teklifini 
kat'iyyen kabul edemiyeceğini 
açıkça ilan etmişti. 

O gün öğleden sonra Wil -
lings bir ziyaret bekliyordu. Os
low bahçesi civarındaki hususi 
evi meşhurdu. Burada antika 
silah koleksiyonları ve ofortlar 
vardı. 

Zavallı Jack pencerenin per
delerini indirerek mırıldandı: 

- Bir şey anlamıyorum, bir 
§CY. anlanuyorwn. 

Kapının eşiğine gelince dedi 
ki: 

Aldığı imzasız bir mektup 
Thalia Drummond'un kendisi -
ni ziyarete geleceğini bildiri -
Y?rdu. Evine gelecek yabancı 
hır kadın bu koleksiyonlardan 
bir şey aşırabilirdi. Fakat Tha
lia aşırmış, ne olur? 

Genç kız geldiği zaman, kapı
yı açan hizmetçi kız kendisini - Eğer yarın ölmemiş bulu-

Buna Baldvin şu kar§ıhğ veri • 

yor : 
- Harp sonunda, yeni bir devir İ• 

Un edildi. Uluslar kurumu yaratıldı. 
Bu kurumun yaradılı~r, arsıulusal mü 
nasebctlerin hak ve özgürlük dahilin

de bal ve tanzim edilmesi içinde.,, 

Bu ıözler, ihtirasları, genç ittiha
lan teskin için kafi gelmez. Genç İ§· 
tihalar çoktur: Almanların öc emeli, 
Japon ve ltalyanların gelişme ve ge· 
nişleme hevesleri gibi ... 

Baldvin, kütleleri ve :fitirasları dur 
durmak için Uluslar kurumunun yük· 
sek güçlerine güveniyor. Bu, ideal bir 

sözdür. Ancak Mussolininin dili rcali· 
tenin ifadesidir. 

Daily Telegraph'dan : 
ltalyan - Habct aı ~mamazlrğı, 

Samuel Hoare ile Eden'in dikkatini 
çekecek en evgin meselelerden biri
dir. Halkın bildiği hadiseler ve alınan 
özel haberler t. '.isteri yor ki, on be§ 
gün önce Jencvrede doğan ümidi kuv 
vetlendirecek mahiyette değildir. Ro
ma hükumeti, hakiki ... , barışsever
lik isteği göstermekten uzaktır. Sağ· 

lam kaynaktan alınan malümata göre, 
Uç ay sonra. İtalyanın Habe~istana 
bir sefer açması gibi nahO§ bir du • 
rum tahaaaül edecektir. Eden, İtalya
nın dikkrtini 1900 ,.... ıahedesine çek
ti. Buna Mu11&01ini, Cagliari nutku ile 
karşılık verdi. İtalyanın Doğu Afri -
kadaki askeri hazırlıklarını Habeşis
tana kar§ı bir ihtiyat tedbiri gibi gös· 
termesi doğru değ:· :ir, çünkü en e -
min kaynaklardan gelen malumata gö 
re Habc;istan hiç bir harp hazırlığın
da bulunmamıştır. lmperatorun, ka
bile reislerine kar~ı nüfuzu olmadığı 
iddiası da yanlıştır. İmperator bütün 
tebaasına kartı sağlam bir nüfuza ma
liktir. 

bir salona aldı. Thalia etrafına 
bakındı. Burası bol pencereli 
geniş bir salondu. Vitrinlerin 
içinde en güzel koleksiyon par
çaları sıralanmıştı. 

Şöyle baş başa bir çay içmeyi 
bekleyen Thalia biraz şaşırdı. 

O sırada Willings geldi, misa
firini hararetle karşıladı: 

- Yiyelim, ic lim, çünkü ya
rın ikimiz de öleceğiz. Son ha -
berlerden malfımatınız var mı? 
-Hayır. 
- Kızıl çenberin en yakın 

kurbanlarından biri de benmi -
şim. Siz her halde bu meşhur 
haydutlar çetesinden bahsedil -
diğini işitmişsinizdir. Meslek -
taşlarıma ihtar mahiyetinde ilk 
olarak beni seçmisler. 

Genç kız, Wiltings'in böyle 
bir tehdit karşısında, sanki or
tada bir şey yokmuş gibi, şen 
ve mes'ut duruşuna şaşıyordu. 

- Bu facia da burada vuku -
bulacağına göre ... 

O sırada kapıya vuruldu. Bir 
hizmetçi girdi ve İtalyanca bir 
şeyler söyledi. Willings neden
ıe hep İtalyan hizmetçiler kul-

Le Pelit Parisien•den: 
Mussolini Sassari mıntakası kara 

gömleklileri~e hitap ederek dedi ki: 
- Kahramanlığa ve yüz meydan 

muharebesinin muzaffer ateşine atıı· 
kın olan bu topraklara, birçok yıl sorı 
ra gelişimde büyük bir değişiklik gör 
düm. Bahusus: sUel kıt'aların parlak 
görüsü, kuvvet ve harareti, yiğit v~ 
erkek simaır, metin ve sağlam yüreği 
gözüme çarptı. 

Yapılacak daha başka §eyler .?r." 
dır. Onlar da yapılacaktır. Faııımııı 
iradesi, ~elik bir iradedir. Faşiırn, 
l:iitün engelleri yenme!e karar ver• 
mi~~ir. Dünya kamoyuna gelince; bu 
kamoy, elilünç bir korkuluktan bat· 
ka birıey değildir. 

Bu korkuluk, karagC::nleklilerln illır 
atc~ile yakılacaktır.,, 

M ussolini ıu &Özlerle hitabesini bl" 
tirdi : 

- Ulusun ilerileyişi, hallan bayın• 
dırlığı ve bayrağın ıercfi uğurunda 
meydan muharebesi devam edecektirs 

ingilizlerin 
Şaşkınlı§ı 
Corrlere dalla Sera'dan: 
Romada neırolunan 11 Tevere ga• 

zetesindcn: 
ln~ilizlerin aabrı tükenmi olsa bi• 

ıe1Tifıanna -mansus Oll\n ve lilna1s• 
tanlıların, Mısırlıların, Çinlilerin vı 
Boerlerin pek ala bildikleri saffet• 
lerinden bir§ey kayb etmi§ değil• 
dirler. 

Eğer tarih sayfaları kanJbnlacalıt 
olursa 1807 yılı eylülünde Kopenhag• 
da yapdıklan yağmalann inaanlığıo 

yüzünü kızartacak derecede görülür• 

Bir büyük ulus !Jiddctli olabilir, J! .. 
kin iki yüzlü olam:- -:. 

Lort Roberts•in Boer çocuklannJ 
annelerinden ayırdığı zaman Boct 
kadınlarının kendi .ocukla.ını ihmal 
ettiklerini iddia etmesi haksız idi. 

Ceneral Catheart, Kronenborg ka• 
lesini Kopenhağ Limanının ve bütiio 
filonun teslimini istediği zaman Da• 
nimarkdılara hiçbir fenalık olmıya • 
cağını vadetmişti. BunlMrın lngiltere• 
nin sadakat ve namusuna tevdi edil• 
mit bir emanet olduğu söylenmi§ti. 
Ceneral Catheart bunları elde ettik• 
ten sonra şehri bombardıman ctıniJ 
ve bütün filo. yak ·§tı. 

Star gazetesi anmaktadır ki: ltal· 
yanlar eğer bir saat zaman içinöe bile 
arslan kalmak isterlerse e§ek olma• 
aınlar 1 Biz ne e!ek ve ne de yılan ol• 
mak isteyoruz. Bu zehirli siyasayı 
lngilizlere bırakıyoruz. Bizim tarihi• 
miz, :'lnlı ve ıerer· andlarla doludur~ 

tanıyordu. 
Müsteşar başı ile muvafakat 

işareti verdi. Thalia'ya dedi k~: 
- Otomobilim kapıda beklı

yor. Çayımızı benim banliyöde
ki küçük köşkümüzde içsek, da· 
ha iyi olmaz mı? Yarım saatta 
oraya varırız. • 

Thalia programda böyle bir 
değişikliği hesaba katmamıştı· 

- Köşk nerede? 
- Barnet ile Hatfild istas "' 

yonları arasında... Herdford "' 
shire'ı bilir misiniz? Öyle güzel 
sayfiye yeri ki. .. 

- Doğrusu ben burada kal· 
bayı tercih ederdim. 

- İnamz, Kızıl çenberin teh• 
didi beni hiç mi, hiç korkutmU -
yor. Sizinle beraber burada kal
mayı ben de tercih ederdim. Fa
kat polis haber göndermiş. E~
de kalmamak daha ihtiyatlı bıt 
tedbir olur, diyor. , 

"Ben de bir arkadaşımı çaY 
davet ettiğimi söyledim. Hükf'" 
met te köşke gitmekte bir m~.~
zur görmedi. Ne yapayını ~]1' 

fArka&ı vat .. 
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ilancıhk 

YARiNiN, 
BOY~KLERI 

Amerikah iş adanılan ilansız 
bir şey yapılamıyacağına ve ilan 
sayesinde de her istenilen şeyin 
başarılabilece~ine kanidirler. 

FAYDALI BiLGiLER 
Yahut hiç olmazsa Şikagolu 

Stanton Wilfrid bu fikirde ol · 
duğunu saklamıyor. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

seri.,, 23: Duyumlar. 23.25: Milzildl proı
ram araıL 24: Karııık yayını. 

[KIZ ÇOCUKLAR! iÇiN 1 
Bu adam mızıkacıdır. Bir çok 

senelerdenberi Şikagoda ve di -
ğer şehirlerde verilen konserle
re iştirak etmektedir. Fakat 
maatteessüf hangi mızrka takımı 
na girse bir türlü kendisini ta -
mtmağa muvaffak olamamış -
tır. Hiç bir gazete adından dahi 
bahsetmemiştir. Halbuki Stan-

lstanbul 
tS.30: Danı muıikiıi ve muhtelif plik· 

alr. 19,20: Haberler 19,30: Ece caz. Türk 
çe ıözlü e1erler. 20: Konferanı. 20.30: 

MUnih 
21: Klasik konser ''HaendeJ.,. 23: Du

yumlar. 23.20: Proıram araaL 23.30: 
Musiki ve sözlü karışık yayım. 24.30: 
Şen müzik. 

Sinema endüstrisi 1 

Sinema pek eski bir buluş ol
rnamakla beraber, sine endüstri
•i çok ilerlemiştir. Beş sene ev
\rel, Amerikada bir yılda yetmiş 
tllilyon metre film çevrildiğini 
-?~lemek bunu göstermeğe ka
lıdjl", Bu kednr film yan yanet 
getirilse aşağı yukarı iki defa 
dünyayı dolaşır. Amerikadan 
başka İngiltere, Almanya, Fran 
ı~ ve bir çok memleketlerde de 
fılın çevrildiği düşünülürse si -
nemanın önemliliği kolayca an
la§ılır. 

Hınıı - SöldlJün paralan. 

Güzel bir l)erde 

Stüdyo orke1tra konseri. 21: Radyo caz 
\'e tanıo orkeatralarL 21,30: Son haberler, 
.borsalar. 21.40: Bayan Babikyan (Şan) 
Piyano Laıenılri. 22: Plik neıriyatı • 

BU kreş 
t k d' • · d ~ I' b" · 13-lS: Plik ve duyumlar. IS: Radyo On en ısının eger 1 ır musı- orkeatraıL 19: Duyumlar. 19. tS: Kon&e· 
kişinas olduğuna kanidir. rin devamı. 20: Sözler. 20.20: Plak. 21.1~ 

Breslau 
20: Mırı mızıkası. 20.50: Sözler. 21: 

Uluul müzikli yayını ''Koro, ıolo ve orc,. 
23 : Duyumlar. 23.30: Alman ruhu,, adlı 
yayım. 24.30: Dans. 

• SİNEMALAR 
TiYATROLAR 

Bı·r kaç ay 1 Mı'ş"ıgan Radyo orkeıtrası. 22.05: Oda musikisı. 
evve , * Tu"....1- .. Roma ateşler irinde -22.30: Duyumlar. 22.50: Radyo orkeıtraaı Al :ı: 

gölüne hakim duran yetmiş ye- 23.15: Ecnebi dilde duyumlar. Dans rüyası. 
di kath Barnard Building'in Moskova * Melek ; sam _ İçimizden birisi. 

tepesinden Amerikan marşını 17.30: Konıer. 18.30: Opera parçalan.. :f. Elhamra : Ne Sevimli - Cieneral 
çalacağını ilan etmiştir. Yalnız 19.30: Solist konseri. 21: Bizet'nin "CAR· Yenin zehirli ça}'l. 
binanın tepesinden deg~ il, tepe- MEN., operaımm radyo ~~aptaeyonu. * su··mer: Garp cephesinde kanlı 

22: Çekçe yayım. 23.05: lnıilızce. 20.4S: 
de bulunan on sekiz metre u - Almanca. hilcilmlar - Niçin sevdim. 

zunluğundaki direğin üzerin - Budapeşte ~ Tan : Aık beldesi. 

den... 20.30: Peete operaımdan: Puccini'nin * Şık : Ben bir casustum - Kara 
İtan edilen gün gelince Stan- "MADAME BUTTERFLY., operaıı. • Çaylak. 

ton direğin üstüne çıkmıştır. Duyumlar. 23.45: Cinıene milzifi, 24.SO: ıoı Yıldız: (Kadın Asla Unutmaz) 
Len Baker caZL 1.05: Duyumlar. Davet edilen gazeteciler de tara (Şarlo Asker). 

çada bulunuyorlardı. Bir çok Belgrad * Saray : Kimsesiz - Kukaraça. 
musiki münekkitleri de oraya 20.30: Ulu11l yaynn. 21: Zaırebden na· ~ ipek: Kedi ayağı_ Bilyük resmi 

Bu işlemedik çiçekler penbe, gelmişlerdi. kil. 23: Duyumlar. 23.20: Plak. geçit. 

yapraklar yeşil olmak üzere ka- Stanton çalmağa başladı. Fa- Varşova ~ Alkazar : Tarz-an ve eşi - Deniz 
Im pamuk ipliği ile yapılacak - kat oldukra kuvvetli bir rüzgar 20.30: Piyano miıziii. - Sözler. 21.10: altında cehennem. 

~ Radyo orkeıtrası. 21.45: Duyumlar. 22: 
tır. estiğinden gazeteciler ve mü - Senfonık konser. 23: Spor duyumları, 23. :f. Am : Gizli vazifesi - Evliler ve 

Burada gösterilen perde oda- nekkitler hiç bir şey işitmemiş- ıo: Küçük radyo orkeıtrasL sevdalan. 

nızm kapısına veya penceresine lerdi. Bir tek nota bile! Hamburg * Alemdar: Daktilo evleniyor ve 
konabilir. Zavallı saksafoncu kan ter i- 21: Ulusal yayım ''Koro ve ıolist kon- Dağların kızı. 

İşi beyaz veya açık sarı eta - çinde direkten indikten sonra, * Mirıi : Volga sahillerinde - Coş· 
rnin üzerine yapınız. alay etti~i zannedilerek aşağı - musikiden iğrenen Stanton sak- kun. 

Perdenin etrafını fisto şeklin- dakilerin hiddeti ile karşılaştı. safonu bıraktı ve bir otobüs şir- ~ Hila1: (Altı Kanlı kral) (lstiklil 
Cle penbe bir linonla çeviriniz. Bunun üzerine çalıştığı orkest- ketine kontrolör yazıldı. uğurunda). 

Bu perdenin yapılması gayet ranın şefi de kendisine yol ver- İlancılık ta insanı bir çok şey '!- Ka<hköy Süreyya : Aynanın aım 
kolaydır ve ucuza malolabilir. di. tere sürükleyebilir .Fakat kul - - Deniz altı ejderi. 

!anmasını bilmek şartile ... 

Tüküren yllan OKUDUKLARIMIZ DUYDUKLARIMIZ 
Uzun zaman, hayvan müte - '--------------~--------~------------~--~----~--........ --------,,,__~~-----..J 

hassısları tüküren yılan bulun -

duğuna inanmam~·· Fakat Tarihin ve 
fft-.ô~- ~'.~1 lalim Yeryüzünün En 

son günlerde çok meşhur bir 
bilgin cenup Afrikasmda dola -
şırken gördüğü bir vaka üzerine 
bunun doğru olduğunu meyda -
na çıkarmıştır. 

Bilgin, köpeğiyle dolaşırken 
bir taşın arasından meydana çı
kan bir yılan, zehirini köpeğin 
üzerine tükürerek taşın arkası
na saklanmıştır. İngiliz bilgin 
bunun siyah boyunlu bir kobra 
yılanı olduğunu tesbit etmiştir. 

v r 1 
Zulümden Zevk 
Alan Kaligula'nın 
Sonsuz Sefahetleri 

"Yeryüzünün en zalim ada .. 
mı,, diye tavsif olunanlar ara
sında Roma imparatorlarından 
Caligula'dan daha işkence se -
veri yoktu. 

Mussolini'nin Nemi gölünü, 
bu gölün dibinde saklı kalan es
ki eserleri meydana çıkannak 
gayesile, kurutması neticesinde 
bugün akıllara hayret verecek 
şeyler ortaya çıkmıştır. Eski Ro
ma imparatorlarına mahsus ka
dırgalar su altında o kadar iyi 
muhafaza edilmiştir ki üzerle -
rindeki yosunlar olmasa, insa -
na seferden dün dönmüş hissini 
verecek kadar bozulmamıştır. 

ZulUİnden zevk 
alan Callgula 

Gölün dibinden çıkan kadır -
gaların bize anlattığı şeylere ha 
kacak olursak yeryüzünün can 
çekiştirmekten, can yakmaktan 
zevk alan imparatoru Caligula'
run mezalimi insanın tüylerini 
ürpertecek kadar vahşidir. Ci
nayet tarihinde, kan akıtma için 
bu kadar ince düşünülerek plan 
kurulmamıştır. Caligula ziya -
fetlerini, kadırgalar üzerinde 
verirdi. İki bin seneden sonra 
hala kan lekelerini bile muhafa
za eden bu gemilerde içildikten 
sonra türlü türlü cinayetler ika 
olunurdu. 

Sonsuz llemler 
Caligula yemek yerken işta

hını, ıstırap manzarasıyla bes
lerdi. Çılgın imparator, esirle -
rin başlarını ziyafet sofrasında 
bile vurdurmaktan çekinmez, 
bundan zevk alırdı. 

Fenerlerle donatılmış kadrr -
galann üzerinde günlerce, haf
talarca durmadan, dinlenmeden 
içilir; erkek ve kadın kanı akı -
tıhrdı:. 

Kalirula, kızlan havuza atıyor 

dından bıkmayan imparator ni- dışarı vermişler; zalim impara
hayet şafak sökerken, bir saat tor da karşılarına geçerek onlar
evvel koynuna aldığı genç ve la alay etmişti. Mezalimine o 
sevimli akşamki bakireleri birer kadar çok misal vardır ki bun -
birer denize attınr; boğulurken lan birer birer yazmak yüzlerce 
feryatlannı, istimdat ivazeleri- sayfa dolduracak kadar uzun -
ni dinle~~rek vahşi bir zevk du- dur. 
yardı. Kendisini memnun etmi- ı Romayı üç sene inleten Cali
yen kadın, ne kadar güzel ve gula bir akşam kadırgalardan 
genç olursa olsun, onun için yaptırdığı bir köprü üzerinden 
kanı akıtılacak bir mahlfıktu. 300 kişiyi denize attırmak surc-

Sofrasma gelen misafirler sa· tile h.ep~inin ölümüne sebebiyet 
baha sağ salim çıkacaklarından vermıştı. 

habersiz, titreşip dururlardı. 
Bu caninin ruhunu hangi şey

tanın bu gibi hareketlere sev • 
kettiğini hiç bir vakit bileme-
yiz; fakat bilinen bir şey varsa 
o da, her zaman için insan kanı 
manzarasının onun her hususta 
iştahını arttırdığıdır. 

O h:ç bir zaman bıkmazdı 

Nihayet imparator
' u O u n u babrıyor 

Caligula yalnız bir senede (6) 
milyon İngiliz altınına muadil 
bir serveti böyle ahliksızhkları, 
zulümleri uğrunda yemiş, bitir
miştir. 

"Ah, şu Roma'nm bir tek boy
nu olsaydı da onu ben bir çırpı
da elimle vurmuı olaydım.,, cli
ye haykıran bu ahlaksız cini, 
şeytandan daha deısastı. 

llitoa - (Y uafe) Saaa 20 lira borcum nrdı. Al iıte timdi veriyorum. Sabaha kidar içmekten, ka -

Bir gün, bir hafta müddetle 
bililtizam aç bırakılan on bet 
esiri huzuruna çağırarak onlar -
la birlikte yemek yemek iste -
mişti. Açlıktan dermanı kalma
yan esirlerin önüne iştahı ka -
bartacak türlü türlü yemekler 
konmuştu. Fakat bunları mide
den hemen defedecek zehirli ilaç 
larla evvelden karıştırdığı için 
hepsini de bir iki dakika sonra 

Nihayet halk zulmünden bı -
karak onu kendi elleriyle öldür
düğü vakıt Caligula ancak yir
mi dört yaşında bulunuyordu. 
Bir imparatorluğu mahveden bu 
cani. on binlerce genç kadın ve 
erkeğin kanını içmiş, tarihin en 
zailin hükümdanydı. 

NÖBETÇ 
ECZANELER 

Bu cece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Eminonundc Aıop Minaıyaıı - Divanyo
lunda Esad - Kumkapıdan Belkis -
Zeyrekte Hasan Hulusi - Şehzadebaşmda 
Oniverıite - Aksarayda Etem Pertev -
Samatyada Erofiloı - Şehremininde A. 
Hamdi - Karagümrükte Suad - Bu 
yükadada Mehmet - Heybelide Tanaş -
Bakırköyde Hilll - lo'enerde Vitali -
Kasnnpaşada Merkez - Haskoyde Halk 
- Kadılı:öyiınde Sıhhat - Panryolunda 
Rıfat Muhtar - Galatada Mamuhdiye 
caddesinde Mışel Sofranyadıı - Tak
ıimde Taksim - Kalyoncukulluğunda 
Beyoilu -.. Si,lide Halk - Betiktaıta 
Recep - Eyi.ıpte Hikmet eczaneleri. 

• 
L 1 M AN 
HAREKE rLERI 

Dun limanımıza ıu vapurlar gelmı • 
tir : Bandırmadan Gülnihal. hmitten 
GuZl'I Bandırma, Mudanyadan Tayyar, 
Karadenızden Vatan. 

Dün limanımızdan giden vapurlar şun
lardır : Bandırmaya Saadet, Karadcnize 
Karadeniz, İmroza Tayyar, İzmire Sakar· 
ya. 

Bucün limanımıza ıu vapurlar celecek· 
tir : Iskenderiyeden Ankara, Mudanya. 
dan Kocaeli, İzmitten Ayten. 

Bugün limanımızdan cıdecek vapurlar 
ıunlardır : Mudanyaya Asya, İzmite Gu· 
zel Bandırma, Mersine Konya. • 

DAVETLER 
İstanbul Halkevinden : 
ı.- Temıil ıubemlzde amatör olarak 

yeti~tirilmek üzere Bayan ve Baylardan 
öirenici (Talebe) almacaktır. 2.7 Alına
cak oirenicilerin orta okulu bltırmıı ol· 
malan gerektir. 3.- Yoklama ıonunda a• 
lmacak Bayanlara ayda (IS den 30) lira· 
ya ve Baylara (S den 15) liraya kadar >:ol 
parası da verilecektir. 4.- Yazılmak ıs· 
teyenlerin her ıün Caialoilunda Halke-1 
vi merkez Direktörlüğüne baı vurarak 
isimlerini deftere ıeçirtmeleri bildirılir. 

• Beyoğlu askerlik ıubeainden : 
ı - 316·329 dahil dolumla Gayri mlis· 

limler 24 haziran 935 de ıcvkedilecekler• 

dir.Bu günde ıubede toplanmalarL 2 - Bu 
doğumlulardan bedel vermek istiyenlerın. 
en son 24 haziran 935 akıamma kadar be· 
deJleri kabul edileceğinden bedellerin ona 
ıore yatırılması ve bu tarihdcn ıonra mli· 
racaat edeceklerin bedelleri kabul edilme• 
yecektir. 3 - YUJı:arda :yazılı toplanma 
~ününden ıonra 1ube7e müracaat edenler 
bakkmda askeri mükellefiyet kanununun 
ceza lnımmda ki maddenin t.atbilı:: edılc· 
cefi ehemmiyetle illn olunur. 

• MU RACA AT 
YERLERf 

Dcnız Yollan acentcıl Telefon 
Akay (Kadıkoy iıkeleai tı.ı mc

murlufu) 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen· 

tC1ii. Telefon 
Şark Demriyotlan müracaat ka

lesi. Sirkeci Telefon 
Devlet Dcmiryolları mllracaat 

kalemi Hudarpap. Telefon 

• 

4%362 

43732 
44703 

22925 

23079 

4214! 

iTFAiYE 
TELEFONLAR! 

latanbul itafiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyes; 60020 

Yeşilköy, Bakırköy, Büylikdere. 
Oıküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy. Kar
tal, Büyükacla, Heybeli, Burgu, Kı· 
nalı mıntakalan için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

• HASTANE 
TELEFONLAR! 

Cerrahpap hastanesi. Cer
rahpaşa 

Zeynep Kimi1 hastanesi. 
Oaküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
Doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 

Gülhane baataneıi. Gülhane 
Kuduz baataneıi. Çapa 
Emrazı akliye ve aaabj.ye 
hastanesi. Bakırk~ Reıa 
diye kışlası 
Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpap Nümune has
taneti 

• 

2169l 

601 79 

24553 

43341 
20510 
22J.4~ 

ıo .. 60 
42426 

60107 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan 
mobili iıtenir. 

imdat oto-
44998 

YENi NEŞRlYA T 

Cüceler ve Devler 
memleketinde 

Bulliverin seyahaflerl 
Gençlerin ve çocukların mektep ve 

dersleri dışında okuma meraklannı 
arttırmak ve bilg ilerini kuvvetlendi r
mek için "Akşamın :Faydalı neşriyatı" 
yeni bir kitap daha çıkarmıştır. Bu 
mcshur Ingiliz muharriri Swift'in iki 
yüz seneden beri diınyanın her tara
fında okunan büyük ve ölmez escrı 
"Cüceler ve Devler memleketinde 
Gullivcr'in seyahatleri'' kitabıdır. 
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Afyon Vilayetinden: 
Afyon Merkez kazasına bağlı dört nahiye ve köyleri

ne muktazi 1564 lira muhammen bedelli kırmızı zemin 
üzerine beyaz yazı ile numara konmak üzere 30-25 eba
dında 164 köyün ve 8-12 ebadında 20000 adet bina nu
marası lavhası imali 2 temmuz 935 salı günü saat 16 da 
açık eksiltme ile vilayet idare heyetinde ihale edilecek
tir. Bu işe girmek istiyenler 200 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ile aynı gün aynı 
saatte müracaat etmeleri ve müddet zarfında buna ait 
şartnameyi görebilecekleri ilan olunur. (3202) 4362 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Sahası Bir metronun Muvakkat 
M.Murabba.ı kıymeti teminatı 

110,33 8 66,20 

25,55 2 '3,84 

Aksaray yangın ye
rinde Kemal paşa 

caddesinde Ağa yo
kuşu S. 20 inci ada
da 1169 / 2 ve 
1169/3 harita N. ar
salar arasında ve 20 
metroluk C. üzerin-
deki arsa. 
Taşkasapta Sof ta 
Sinan M. Karano-
hut S. 180 inci a
dada yüzsüz arsa. 

Yuk'arıda sanalarr, semti muvakkat teminatı ve bir 
nıetresinin muhammen kıymeti yazılı bulunan arsalar ay 
n ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuşdur.Ala 
kah olanlarla satın almak isteyenler şeraiti anlamak üze
re Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırma
ya girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat temi 
nat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 
25-6-935 sah günü saat 15 de Daimi Encün:ıende bulun
malıdır. (B.) (3182) 

Muvakkat Senelik 
teminat muhammen 

kirası 
Galatada Karaköy caddesinde 
6/8 No. lu dükkan. ·1320 
ıYenibahçede Arpaemini mahalle· 
sinde Tatlı kuyu sokağında 1 ye-
ni N o. lu kuyu ve dolaplı bostan. 12 5 

Anadolu Kavağında iskele mey-

danında 18 yeni No. lu dükkan. 
Beykozda Şahinkaya mahalle- . 
sinde 2 yeni N o. lu dükkan 

36 

7Z 

99 

2.70 

Yukarda semti, muvakkat teminatı ve senelik mu
hammen kiraları yazılan mahaller 9 3 6 senesi Mayıs so
nuna kadar kiraya verilmek üzere ayn ayrı açık arttır
maya konulmuşdur. Talib olanlar şeraiti anlamak üzere 
Levazım Müdürlüğüne miiracaat etmelidir. Arttırmaya 
girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 
25-6-935 Salı günü saat 15 de Daimi Encümende bulun
malıdır. ( B) ( 31 7 5) 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bunaan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve mahitiyetin 
acılanndan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkıl§p yapmı§tır. 

Çünki bu sigorta ile : • . . 
· Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdı temettU ve.nlır. -
'Vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelena~erun ~ıta-

da • tab h tta bulunursa ve maluliyete uğramamı~ ıse müem-
mın sıgor aya d • • ıur 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - mu~akkat :_e aımı ma ıyet 

ildd · ·· lı daimi malQliyet bahnde muemmen meblağın m etince ucret a nmaz - . . 
ffo 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenın hıta-
mın<U müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün f aideleri olan bu sigortanızı 
·yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

'Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 
Umumi acentalığı: Galata1 UnY.on han. Telefon: 44888·~109 

c:ILJI IM~B ARA 
''" ' 

Hali tasfiyede bulunan 

BAZAR DÜ LEVAN 
. Hayatın neşesi- j İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanlan 

I din~ olmaktır. ! 193 adet Karisöri yaptı· teminatı 2227 lira 50 kuruş 
Anonim Şirketinden : İlan 

Ticaret kanununun 386 ncı mad
desile şirket mukavelenamesi ahka
mına tevfikan hali tasfiyede bulunan 
Bazar dil Levan Anonim Şirketi his· 
sedaranı atideki ruznamcde muharrer 
hususatın müzakeresi için 16 Tem· 1, 

muz 193 S tarihine müsadi( salı gü- 1 ı1 nü saat 11 de Galata' da Ünyon ha· 
nında Beşinci katta 58 numaralı o
dada fevkalade surette içtimaa davet 
olunurlar. 

HOR M O BİN ı rılınak üzere kapalı zarfla tur. 
ili eksiltmeye konmuştur. Talı İstekliler teminat mak-

tabletleri 
Yorgun vücutlan dinçleştirir. 

iktidarsızhğı 

min edilen bedeli 5307 5 li- buzu ile birlikte teminat 
'; radır. Şartname ve resim mektuplarını eksiltme saa· 
I! bedeline karşı Ş. IV. dan a- tinden en aşağı bir saat ev

lınacaktır. İhalesi 18-6-935 vel komisyona vermiş ola-
ve ı ı sah günü saat on birde Ko- caklardrr ve ticaret odasına 

Be f gevşek J i gv ini, 11 

misyonumuzda yapılacak- kayıtlı 01aukıarma dair ve-
tır. Muvakkat teminatı sika ibraz etmeleri mecbu-

RUZNAMEI MOZAKERAT: 1 k .d. (15) (3314' giderir, yaşama 3903 lira 75kuruştur.Eksilt rı ır. ı 
1 - Tasfiye neticesine ve hesa- • 1 · d d Ec 

neşesın ıa e e er. • ı meye girecekler 2490 No.lu ~ * * batın kapatılmasına dair tasfiye me- 1 
murlarile murakıb tarafından hazır- zanelerde bulunur. S• kanunun 2 ve 3 üncü mad-
lanan raporların kıraat ve kabulü. tanbul'da fiatt 150 Kr. deleri ile ~artnamede iste-
me~le-rini~a~~7a:ı. memurlarının zim- Tafsillt için Galata nen belgeleri teminat ve tek 

Ticaret kanununun 385 nci mad· ı ~~~ta kut~su _1255 _ lifleriyle birlikte en geç ola-
desi mucibince bir hissesi olan his- - - rak ihale günü saat ona ka-
sedaran da işbu içtimaa iştirak ede· I ' b 1 K t 1 ... J . 
bilirler. stan U omu ~n IQI dar Komisyon Reisliğıne 

İ§bU fcvlua\G.d4 'içHmaa I11tir.>1c ,._t-,, · - S;a ... ........ ,.~nHlaftr"'ı ••uonu nAr11mtç _huJn.,..al"'3°L-(3f.OTl'!3t:)4160 
mek isteyen tiissedaran, füsse senet- a " 
lerini ticaret kanununun 371 nci mad 
desi mucibince yevmi içtimadan bir 
hafta eve] yukarda yazılı adrese tev· 
di etmelidirler. 

Bankalar tevdi olunan hisse se
nedatt mukabilinde mezkOr bankalar 
dan alman makpuzlar şirket merke
zine tevdiat makamında kabul olu· 
nur. 

... 

13 Haziran 1935 
Tasfiye memurları 

Beyoğlu 3 üncü sulh H. hakimli· 

ğinden : Moiz Behar vekili İbrahim 

Nom tarafından Galatada Çinili Rıh

tım hanında ikinci katta acente Ah· 

met nezdinde Gazat vapuru kaptanı 

Orhan aleyhine açtığı seksen yedi 

buçuk lira alacak davasından dolayı 

borçlu namına gönderilen dava isti 

dasında mezkOr yazıhanede acente 

ite alakası kesilerek halen Çengel 

Çatalcadaki birliklerin se
nelik ihtiyacı olan 7 71 ton 
odun kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 11, 5 6 5 lira dır. İhale
si 24 haziran 935 pazartesi 
günü saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa -
tınalma komisyonunda gö -
rülebilir. Eksiltmeye gıre -
ceklerin 868 liralık ilk temi 
nat mektup ve makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesi -
kalarla birlikte teklif mek -
tuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(3200) 4354 
• • • köyünde ikamet et:,;~i bildirilmiş ise· 

İstanbul Komutanlığı de Çcngelköyünün neresinde olduğu 
malUm olmaması hasebil~ davacı ve· birlikleri için 240,000 kilo 

una verilen fiat komisyonukilinin isteği veçhile 20 gün fasıla ile 
ilanen tebliğat icrasına karar veril- muzca pahalı görüldüğün
miş ve muhakemesi 11-7-935 per- den tekrar kapalı zarfla ek
ıembe saat 14 de talik edilmiş oldu- siltmeye konulmuştur. Be-

her kilosunun tahmin bedeğundan yevm ve vakti mezkfırda 

mahkemeye gelmediği ve tarafından li 1 O kµruş olub ihalesi 1 
Temmuz 935 pazartesi gübir vekil göndermediği takdirde gı· 
nü saat 15 dedir. Şartname yaben muhakemeye devam olunacağı 

davetiye tebİiği makamına kaim ol- si Fındıklıda Satınalma 
mak lizere ilan olunur. c123 ) Komisyonunda görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 
lstanbul 4 üncü icra memurluğun- 1800 liralık teminat mektu

dan : Bir borçtan dolayı mahcuz O· bu veya makbuz ve 2490 
lup paraya çevirilmesine karar veri- sayılı kanunun 2, 3 cü mad
len iki para kasası ı 7-6-935 pazarte· delerin deki vesikalarla bir
si günü saat 9 dan ıo a kadar Bey- likde teklif mektublarını i
o~lunda İstiklal caddesinde 312 No. 
lu mağa~ada satılacağından istekli· hale saatinden en az bir 
lerin mahallindeki memuruna mil· saat evveline kadar komis-
racaatlarr ilan olunur ( ı 2361) yona vermeleri. ( 3 2 7 7) 

Hukuk Fakültesi Dekanllğından: 
Fakültemiz sözlü İmtihanları Haziranın Yirminci 

Perşembe günü saat dokuzdan itibaren başlayacaktır. 
Bu imtihanlara girebilecek talebenin listeleriyle, hangi 
günlerde hangi derslerden imtihanlara gireceklerini 
gösteren listeler talimatnamenin 23 üncü maddesi mu
cibince Fakülte içinde ilan edilmiştir. Alakadarların 
imtihan günlerini öğrenmek üzere ınüracaatları .. ( 3 312) 

*** 
Kırklarelinde 4 2 3 ton sı

ğır eti ve 43 ton sade yağı
nın kapalı zarfla ihalesi 
21-6-935 cuma günü saat 
14 de yapılacakdır. Sığır 
etinin tahmin edilen fiatı 
23 ve sade yağının 70 ku
ruştur. Sığır etinin temina
tı 7 3 O O lira ve sade yağının 
2260 liradır. Şartnameleri 
her gün Kırklareli Satınal
ma Komisyonunda görüle
bilir. Eksiltmeye girmek 
isteyenlerin teklif mektub
larını ihale günü saat 13 e 
kadar Kırklareli Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
Saat 14 de Ko. da bulun
maları .. (1) (3083) 

4221 

"'* • 
Alpulludaki Alay için 160 

ton ve 19000 liralık un ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. İlk pey 1400 
liradır. İhalesi 24 Haziran 
9 3 5 pazartesi günü saat 14 
dedir. İsteklilerin -Vizede 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 9) ( 3190) 

4327 

* * 
Eskişehir Garnizonun-

daki Asker ihtiyacı için 
110,000 kilo Sığır eti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltmesi 29-6-935 cu
martesi günü saat 11 de Es
kişehirde Kolordu satın al
ma komisyonunda yapıla
caktır. Şartname mesai za
manlarında her gün Komis 
yonda ücretsiz olarak göri1-
lebi1ir. Şartnamenin sureti 
bir 1ira 45 kuruş ücret mu
kabilinde komisyondan ah
nabilir. Etin tahmin bedeli 
29.700 liradır. Muvakkat 

Pazarlık suretiyle 5000 
kilo nohut, 3000 kilo Bul
gur, 1500 kilo pirinç, 1500 
kilo makarna, 1600 kilo zey 
tin yağı 1000 kilo, üzüm. 
1500 kilo sabun alınacak· 
Lıı. • ııa c:sı--ı o rraztrdn ~ :s 
salı günü saat 16 d:ıdır. 
İsteklilerin Vizede Satmal· 
ma Komisyonuna gelmele
ri. ( 1 6) ( 3 3 1 3 ) 

* •• 
Ciheti Askeriye için 1200· 

ton mazot kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 1 Temmuz 935 
pazartesi günü saat 10 da 
İzmirde kışlada Müs. Mevki 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Malin tahmin 
edilen tutarı 72000 liradır. 
Muvakkat teminat akçesi 
4850 liradır. Beher kiloma
zot için altı kuruş fiat tah
min edilmiştir. Talipler şart 
namesini her gün Komis
yonda görmekle beraber 
bir suretini de 3 6 O kuruş 
bedelle alabilrler. İstekliler 
Ticaret odasında mukayyet 
olduklarına dair vesika gös
termeğe mecburdurlar. Mü 
nakasasına iştirak edecek· 
ler muvakkat teminat mak
buzu ile birlikte teklif mek· 
tuplarım ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddeleri ve 
şartnamesinde yazdı vesika 
ları ihale saatinden laakal 
bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

(14) (3250) 

KUÇUK ILArtLARj 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtrivata ait her 
ne vapmak isterseniz herkesin yapa• 
bileceği şekilde formülünü va;nr 
gönderirim veya öğretirim. Son en 
laboratuvarı. Kad!köy rıhtım 76. 

4426 

Beyoğlunun merkezinde Tokatli 
1
; 

van oteli ittisalinde iki ve dört od:. 
banyo daireli küçük apartımanlar 1

; 

rahktrr. Adres: Mektep Sağ soka 
No. 6 Sağ apartımaru. 

E . 1 • k bileıl v ış en, yeme , çamaşır, şe 

becerikli genç bir bayan iş arayor. ı.i• 
rait ehven. Tan .(lşçi rumuzuna ın 
racaat.). 



Ankara Mektepler 
Cinsi 

Ekmek 
keyun eti 
l1'tu eti 
D•na eti 
~ılır eti 
koyun böbrek yağı 
İç yalı 
Koyun kara ciğer 
Sığır iıkembesi 
Koyun ,, 
ICoyun beyni 

Sade yalJ 
lok kömürü yerli 
gazhane 
Kesme ,eker 
Toz teker 
iyi 111 

Maden nyu 
Buz 
Snt 
Yoğurt 
Kqar peyniri 
Beyaz peynir 
klymak 
Tere yağı 
9iul balı 
Bal 
Torik balığı 
Baıbn • 
Tavuk 
Hindi 

Ispanak 
Pıraaa 
ltavu0 
Kereviz 
Pancar 
Taze yıprak 
karnı bahar 
Taze eoRan 
Yer elm .. 
Taze balda 
Semiz otu 
'teıil salata 
Marul 
talı fasulya 
~n. K. Fasulye 
uoJ"'4Jık kabak 

Afaydonoz 
ffiyar 
Konsene her çqit 
Bursa 
Pirinç 
ICuru fuu1ya 
kuru sogao 
Patates 
kuru barbunya 
BUğclay 
Reçel her çeıit 
Sirke 
Salça 
Kırmm mercimek 
kara 
~ohut " ı 
kuru bezelya 
Bulgur 
Çay 
Kahve 
kakao 
Yumurta 
limon 
Kuru bamya 
Ihlamur 
kırmızı bilber 
Siyah ,. 
ICuru unmeak 
l'arbana 
Pııtırma Kayeeri 
kut ve ıırt dönfl 
'l'uqu muhtelit 
kimyon 

l'alıan 
Pekmez 
İnce tus 
l:kmek kadayıfı 
l'eı kadayıb 
\' iSSi kadayıf 
Sandöviç brancala. 
l' ahan bel vw 
Safran 
llararut 
S.lep 

~Yalı 
1.eytin tanesi 
Sabun 
Soda 

Benzin . 
Gaz yağı 
Otomobil yatı 

Kilo Beher kiloeu 
kuruı 

246.000 
57.900 
12.500 
8.700 
8.600 

825 
500 

2.6.50 ~ 
300 A. 

1.200 A. 
1.000 

22.500 

1.500.000 
14.100 
13.700 

4.1.ooo r. 
150 ş. 

5.300 

18.000 
21.000 
4.000 
6.500 

245 
1.500 

800 
140 

1.500 
700 

4.650 ~ 
1.325 A. 

11.300 
9.000 

1 3.700 
2.850 
1.025 

425 
2.700 
2.250 
1.700 
7.000 
2.900 

14.000 ~ 
5.750 A. 
3.950 
9.460 

11.000 
7.750 A. 

10.000 A. 

3.300 A. 
20.700 

9.852 
19.130 
27.000 
5.950 

700 
2.700 
2.700 
1.490 
1.200 

935 
2570 
1.350 
1.642 

171 
64 

102 
209.000 A. 
46.500 A. 

375 
83 
72 
41 

26.5 
775 

765 
1.500 

25 

1.920 
2.350 
6.280 
1.100 

865 
830 

2.300 
1.880 

000 Kg. 
222 
61,5 

6.700 
4.150 

10.630 
5.190 

836 T. 
107 T. 

15 T. 

9 
39 
25 
23 
20 
30 
25 

12 
ıs 
4 

12 

90 

2900 
44 
40 

15 
22.5 
5 

20 
25 
75 
45 

150 
150 
140 
120 

40 
40 

3.5 
100 

5 
8 
5 
9 
8 

10 
15 
1 
5 
8 
ıs 

4 
8 

20 
25 
10 
2 
8 

50 

20 
25 
5 
5 

12 
10 
45 
J5 
30 
2.S 
15 
10 
25 
10 

300 
150 
100 
1,5 
2,5 
120 
100 
60 

120 
30 
40 

80 
40 

240 

30 
25 
10 
20 
25 
20 

2,5 
40 
25 
50 

200 
43 
35 
32 
10 

485 
425 

1100 

Tutan 
Lira Ku. 

22140 .o 
17370 o 
3125 o 
2001 o 
1720 o 

247 50 
125 o 
318 o 
45 o 
48 o 

120 o 
20250 o 

43500 o 
6204 o 
5400 o 
6450 o 

33 75 
26.5 o 

3760 o 
5250 o 
3000 o 
2925 o 
367 05 

2250 o 
1120 o 
168 o 
600 o 
280 o 

1627 50 
1325 o 
565 o 
720 o 
185 o 
256 50 
82 o 
42 50 

405 o 
22 50 
8.5 o 

560 o 
435 o 
560 o 
460 o 
790 o 

2360 o 
1160 o 

155 o 
8)() o 

1650 o 
4140 o 
2~ o 
956 50 

1350 o 
714 o 

70 o 
1215 o 
417 o 
447 o 
300 o 
140 25 
257 o 
337 50 
164 20 
513 o 
96 o 

102 o 
3135 o 
1162 50 
450 o 
83 o 
43 20 
49 ?,() 
79 50 

310 o 

612 o 
600 o 
60 o 

576 o 
587 50 
628 o 
220 o 
216 25 
166 o 
57 50 

752 o 
200 o 
111 o 
123 o 

2.881 o 
1452 50 
3401 60 

519 o 
4054 60 

454 75 
165 o 

Satım 
ilk teminab Tarihi 

Lira Ku. 
1660 50 17-6-935 
1302 75) 

234 35) 
150 00 ) 17-6-935 
129 00) 
18 56) 
9 35) 

23 85) 
3 37) 
3 60 ) l 7·6-935 
9 00) 

1518 75 ) 17·6-935 

3262 
465 
411 
48.3 

2 
19 

282 
393 
225 
219 
27 

168 
84 
12 

45 
21 

122 
99 

42 
54 
13 
19 
6 
3 

30 
1 
6 

42 
32 
41 
34 
59 

177 
87 
11 
60 

123 
310 
184 

71 
101 
53 

5 
91 
31 
33 
22 
10 
19 
25 
12 
38 
7 
7 

235 
87 
33 

b 
3 
3 
5 

23 

4.5 
45 
4 

43 
44 
47 
16 
16 
12 
4 

56 
15 
8 
9 

216 
109 
255 

38 

304 
34 
12 

50 
30 
()() 

75) 
53) 
87) 

o) 
45) 

3~ ~ 
56) 
75 ) 
o) 

60) 

o ) 
o) 

o ) 
37) 

37) 
o) 

87) 
23) 
15 ) 
19 ) 
37) 
68) 
37) 
o ) 

62) 
O) 

50 ) 
25) 
38) 
o ) 

62) 
o) 

75) 

50) 
72) 
73 ) 
25) 
55 ) 
25) 
12 ) 
27 ) 
53) 
50) 
52) 
2.8 ) 
31 ) 
32) 
48) 
20) 
6.5 ) 
13 ) 
19 ) 
75) 
23) 
69) 

69 ) 
96) 
25) 

90) 
o) 

50 ) 

20) 
o) 

10 ) 
50) 
22) 
45) 

31 ) 
40) 
o ) 

32) 
22) 

0) 
o) 

12) 
92) 

O) 
10) 
37) 

18-6-935 
18-6-935 

" 
18-6935 

18-6-935 

19·6-935 

19·6-935 

19 6935 

20 6-935 

20·6-935 

20.6.935 

Saab 

14 

14,5 

15 

15,5 

14 
14,5 

" 
15 

16 

14 

14,5 

15 

14 

15 

15,5 

X N ==========================ti=== 

.Komisyonu Reisliğinden: 
Cinıi 

Otomobil yaftı yazlık 
Otomobıl yağı kı~lık 
Bezir yağı 

Taze erik 
Portakal 4. yol 

Meşe kömürü 
Meşe odunu 
CtL"1 kömürü 
Gü;gen odwıu 
Çıra 

Börülce 
Kuı ftziimü 
Kuru üzüm 

Kilo 

10 T. 
5 T. 

151 T. 

1.900 
27.500 

13.700 
239 500 

200 
20.CXX> 
1.100 

505 

290 
1.950 

Beher kilosu 
kunıı 

1400 
240 
45 

15 
7 
5 
2 
5 
2 
4 

9 

30 
30 

Tutan 
Lira Ka. 
140 o 
12 o 
67 95 

285 o 
1925 o 
685 o 

4790 o 
10 o 

400 o 
44 o 
4.5 o 
87 

285 
o 
o 

ille teminatı 
Lira Ku. 
10 50) 
o 90) 
5 96) 

21 37) 
144 37) 

51 37) 
359 25) 

o 75) 
30 o) 
3 30) 

3 37 

6 23) 
43 87) 

Tarihi Saati 

2().6.935 15,5 

2().6-935 16 

22·6-935 14 

22·6-935 14,5 

çekirdeksiz 
Çalı! tı.s~ık 318 80 254 40 19 O l 
Cev12 ıçı 1.300 40 520 O 39 O ) 
Fındık içi 715 80 772 O 42 90 ) 22·6·935 15 
Kuru kayısı 1.296 50 648 O 48 60 ) 
Kuru erik 1.246 20 249 20 18 69 ) 
Kuru incir 1.860 30 558 O 41 85 ) 
Badem içi 134 75 100 50 7 53 ) 

Arpa eehriyesi 1.200 25 300 O 22 50 ) 
fel oeriye 335 27 90 45 6 78 ) 
Makama No.2 4.950 25 123'j 50 92 81 ) 
irmik ince 1.220 20 244 O 18 30 ) 
Un ekstra ekstra 7.900 10 790 O 59 25 ) 22·6-935 16 
Kus kuı 1.050 25 262 50 19 69 ) 
Pirinç unu 342 30 102 60 7 69 ) 
Nişasta 603 25 150 75 11 30 ) 
Vanilya 410 12 49 20 3 <:F.J ) 

Tu"talet kiğıdı 500 15 75 O 5 62 ) 
Süpürge 1.165 A. 25 291 25 21 S34 ) 
Çalı süpürge 215 A. 20 43 O 3 22 ) 
Çivit 112 P. 100 112 O 8 40 ) 
Vim kaim 680 A. 25 170 O 12 75 ) 
Neft 282 50 141 O 10 75 ) 
Parafin l 11 40 44 40 3 33 ) 23-6 935 
Reçine 73 50 36 50 2 74 ) 
Bal mumu 66,5 80 53 20 3 99 ) 
f oz ti1yil 35 50 17 50 1 31 ) 
Kaol 186 10 18 60 1 40 ) 
Tuz ruhu 311 40 124 40 9 33 ) 
Filit 52 K. 60 31 20 2 34 ) 
Arpa 5.000 3,5 175 O 13 12 
Saman 3.500 2,5 78 50 6 57 
Kuru ot 2.000 6 120 O 9 O 
Kepek l .000 3 30 O 2 25 

l - Yukanda adları ya:ıılı yi cek e ya acak ihtiy ç miktan ek iltme prtnamesine göre lto
mi1101111muıa '-IJ• 11 okuJ naaana parti pa111 kapab zarfla münakau)'a konuJmuo te ilk temmal 
aıiktan yanlanna yazıbmour, 

2 - Eksiltme Ankara Maarif Müdürlüğü odasına toplanacak belli gün ve saatlerde yapılacakbr. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 yıla Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cd maddele• 

rine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gıreceklerin ışbu kanunda yazılı eart· 
ler için de Noterlikten alma vekiletnamelerile eksiltmeye ~rebılirler. 

4 - Kapalı zart eksiltmelerinde l&teldilerıo yuumia adı vazıh kanuna uygun olmak üzere ka· 
palı zarf mektuplannda istenilen belgelN" ve teminat makbuzu veya banka mektuplanna koymak 
suretile zartlann üzerine tekliflerinın hangı ıoe a1d olduğunu ve kanum ık.ametgiblan vazıb ve zart· 
tar mfihürlü olarak belli gün ve saatlardan bir saat evvel makbuz mukabilinde Komısyon Başkan· 
lığına verılmesı lhımdır. Belli gün ve zamandan sonra verilecek veya~öoderılecek tekl~t. mektubla~ 
kabul edilmez. Teminatların eksiltme saatlanndan evvel Ankara Mektepler Muhasebecıhğı Veznesı· 
ne vabnlmıo bulunması ve eksiltme eartnamelerinı görmek üzere Komisyon Y azganhğına müracaat· 
lan ilan olunur. (2947) 4141 

Divanı muhasebat reis
liğinden: 
Di1'anı Muhasebatta münhal murakip muavinliklcri 

için imtihan yapılacaktır. Şartlar aşağıda yazılıdır. 
ı - Mülkiye, Hukuk mektepleriyle bunlara muadil 

Mali ve Ticari Yüksek ihtisas mekteplerinden mezun 
olanlardan müracaat edeceklerin adedi münhal adedin· 
den aşağı olduğu takdirde bunların imtihan edilmeksi
zin alınmalarında Daire muhtardır. İmtiha.na tabi tutul
dukları takdirde tahsil dereceleri tercihe sebeb teşkil 
eder. 

2 - Taliplerin Askerliklerini bitirmiş olmaları 
şarttır. 

3 - İmtihanda muvaffak olanlann tayinlerinden 
evvel daire tarafından Hey' eti Sıhhiyece muayeneleri 
icra ettirilerek memurin kanunda aranılan sıhhi vazi
yetleri haiz olmadıkları anlaşılanlar tayin edilmiyecek
Ierdir. 

4 - Maaşlı memuriyette bulunmamış veyahut henüz 
namzetlikleri kat'i memuriyete tahvil edilmemiş bulu
nanlar namzet olarak alınacaklardır. 

5 - İmtihan divanı muhasebatı alakadar eden mali 
nıevzu ve kanunlardan yazı ile Ankarada yapılacakdır. 

6 - İsteklilerin 19-6-935 tarihi akşamına kadar ar
zuhalle divanı muhasebat başkatipliğine mür;caat et· 
meleri ve nüfus teskeresi. Askerlik terhis vesikası ve 
mektep Diploması ve memuriyette bulunmuş olanların· 
da memuriyetlerine dair vesikalarının asıl veya musad
dak suretleri gibi vesikaları da arzuhalleri ile birlikte 
Divana vermeleri lazımdır. 

İmtihan 19-6-935 Çarşamba .~unu saat dokuzda 
Ankarada Divam muhasebat bin~ında yapılacaktır. 

(2934) 4138 

' 

İstanbul asliye mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinden : Koati lvanoviçin 
lıtanbulda Bahçebpı Aıopyan ha
nında Samsun, Sıva• timendüfer in· 
patı müteahhitleri Şevki ve Süreyya 
aleyhlerine mukaddema mahkememi
zin 931·722 No. sı tahtmdı tkame ey 

lediği tazminat davau dosyaunın -ad" 
liye arayı yangınında yanmıı ve 
lıtanbul aaliye mahkemeleri ikinci 
yenileme büroaunda itbu dosyanın 
tqkili uraaında müddealeyblerin 
ıösterilen adreslerine tebligat ifa e-

dilmif iaede mumaileyha Şevki .e 
Süreyyanm gCSaterilen adreslerde bu· 
lunmadığı ve halen ikametgihmm 
meçhul bulunduğu mübafirin meı
ruhatından anlaplmlf ve bu kere 
dava dosyası yenilenerek mahkeme• 
mize tevdi edilmit ve talep veçhile 
ilinen tebliğat icrasına karar veri· 
lettk yevmi tahkik olan 11·7-935 per 
ıembe saat 14 de talik kılınmıt ol· 
makta mumaileyha Şevki ve Surey· 
yanın yevmi mezkur ve autta mah· 
kemede hazır bulunmalan akıi tak· 
dirde muamelci kanuniyenin gıyap

larında icra kıhnacatı H. U. M. K. 
nun 141 inci maddesi mucibince key· 
fiyet ilin olunur. (12333) 

Uaküdar icra memurlutundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve para· 
ya çevrilmeaine karar verilen bir a
det Şavrele markalı 32 modeli 14 
kitilik tile 1 7 plika No. lu otobüsün 
17·6·935 tarihine müaadif panrer• 
tni günü aaıt 9 dan 10 na kadar Ua
küdar Balabanda Sabri'nin garajın· 
da açık arttırma ıuretiyle aatılaca· 
gından talip olanların mahallinde 
hazır buh: ıcak m,.mura nıura-

caat etmeleri ilin olunur. (12353) 
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Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz. 1 1 

ARHASA FareZebiri 111 

FARE ZEHİRİ MACUNU 
Bir par~a ekmek veya pastırma 
veya ya§h gıdalara sürülerek 
farelerin bulundukları yere bı· 
rakınız. Bilhassa sıCjanlar derhal 
ölür. 

Fare Zehiri Buğdayları 
Farelerin bulundukları yerlere 
serpiniz. Bilhassa küCjük fa· 
relerle fındık fareleri derhal 
ölürler. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun Ve Buğday ikisi Bir Arada ı 
Ban fareler butday zehirinden ho,tanır ve bazıları macun yemek iıter. Bazı fareler ıa- 1 
bab yediklerini ak,am yemezler. Bunun için farelere her iki çeşidi vermek lazımdır. Bu- 1 

nun içindir ki her ikisini iatimal eylemek çok muvafıktır ve bu ıuretle farelerin ana, 1 

4çılı havada 

Bıraliılmı~ 

baba ve aUıileıi muhakkak ve kat'i ıurette ölürler ve kokmazlar. İkiıi bir arada 40 kuruştur j 1 
1 

~~~~~~iiiiii;ii;j~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;::;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;:===-- Haıan deposu: Ankara, l.tanbul, Beyotlu -- _ -- - - _ _ -.= 

• .,,. 

2 ve 20 komprimelilc ambalajlarda bulunur. 

~~§1~1) Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

lllJ~~ ligin timsa li olan EfJ marka s ını arayınız 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

1 1 Daimi Sıhhat Sigortanız 

• • • A SICAK, yed iğini1 hütun yemtklerde mik· 

A 11e1 ere MU .. h 1 m Ten z ı I at . roplar doğurur. SOGUl\,bu mikropları oldiı rür. Bunun içıo bit 
' elektrik soğuk ha~a dolabi salın almalısınız \'t bunu alı rken en 

Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi ıKI E ~ytyısini s~eçmelisiniz. 
ve eyi şartlar içinde geçirmek istiyorsanız Devlet De-
miryollarında ailelere yapılan büyük tenzilattan istifade 
ediniz. 

Bu tenzilat, beş kişilik bir aile için % 64 
Sekiz kişilik bir aile için de o/o 7 O 

nisbetindedir. ( 3 2 O 8) 4406 

Muhammen bedeli (2730) lira olan muhtelif şekil ve 
eb'atta zımpara taşlan 8 Temmuz 1935 pazartesi günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da İdare bina
sında satın alınacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynt gün 

saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara' da 

Bu sigortayı temin eder. 
Fiatı = 180 liradan itibaren. Tediyat = 18 ay vade 
Satış yerleri• Nureddin ve şeriki, Ankara. A. Vetter, İzmir . 

, • Sahibinin Sesi merkezi, Beyoğlu - Galatasaray 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

HEYBELiADA~~~ 

Deniz Banyoları ve Gazi osu 
lstanbul ve Adaların en güzel, en ucuz 

banyo ve eğlence yeridir. 

Malzeme dairesinde Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk ~lllllllllllllJlllll Ürolog • Operatör 11111111111111111111~ 
_M_ü_d_ü_rı_ü_ğiın_· _d_e_d_a_ğ_ıt_ıirn_ak_d_a_d_ır_. _<_3 _1 s_4_> _____ 43_3_3 ~ D r . R E s i D s i ~ 

M uhammcn be cu ııe mnroarı aşagıaa yazın eıc:KUJK 
_ idrar yollan baıtahklan mütebasıısı Beyoğlu fstiklat caddesi ~ 

malzemesi 24-6i.l 935 pazartesi günü saat 15 de kapalı :::ıl.=' llllllllllllJI (Mulen Ruj karşısı) Vahap B. Ap. No. 61 11111111111 Uhfr. 
zarf usulile satın alınacakdrr. mı 

Bu işe girmek isteyenlerin 1208,94 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna- . Banka Komerç·yale ta yana 
me ve teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar komisyon 

Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltarak iç .. 
lerine su doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri 
zaman, zaman görülmektedir. İnhisarlar idaresi bu hile -
nin önüne geçecek bütün idari ve teknik tedbirleri almış 
olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edilen usul ve 
şekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol
da mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişelerde 
bu eşkale aykırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiye
tin en yakın İnhisar idaresine bildirilmesi rica olunur. 

reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler pa- Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

rasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü- 1 Traveller• (Seyyahin çekleri) satar 
ğünde ve Ankara'da Malzeme Dairesinde dağıtılmak- ' Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satıla.n 
dadır. ( 318 5) bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emm-

146 kalem muhtelifülcins elektrik 
malzemesi 

Muhammen bedeli 

16119.16 
4334 

i yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her. taraf~~~.a, 
1 şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çeklen en kuçuk 

t diyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
avellers cekleri hakiki sahibinden baska kimsenin kulla- 1 
yacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 4105 

----------------------------------------~ ~~-~---~~~~--~~- ~~~~~~~--~-~~~~~~· 
15-6-935 gününden başhyarak aşağıda varış ve kal

kış saatleri- yazılı "yolcu katarları Haydarpaşa -
Adapazar - Haydarpaşa arasında işleyecekdir. (3264) 

1 - İçki şişelerinin karnına matbu etiket, şişenin yu
karı kısmındaki boğazına boğazlık, yapıştırılmakta ve 
şişenin ağzına mum ve bandrol konularak damga basıl
maktadır. 

2 - Etiketlere, içkinin nev'i mikdar derece fiatı ve 
hangi fabrika mamulatı olduğu 'yazılmaktadır. 

Haydarpaşa kalkış 8.05 Adapazar kalkış 17.00 
Adapazarı varış 12. 2 5 Haydarpaşa varış 21, 2 5 

4456 

ı 3 - Müskirat fabrikalarında içki şişelerinin ağızlan 
mantarlandıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp ş· V C F b •k d 
üzerine bandrol geçirilerek fabrikanın mühürile damga- ışe e am a rı asın an: 

1lanmakta vwe bandroııarın iki ucu şişeye yapıştırılmakla 1
1 Paşabahçe'de Şişe ve Cam fabrikası ihti-

beraber bogazlık bantları da uçların üst kısmına ilsak yacı için 250 - 400 ton çavdar sapı satın ah
ed ilmektedir. 
i . 4 :-:- _Bandrolla~ iç~n, gayet ince ve su ile temasa gay- : ı nacaktır. isteklilerin şartnamesini almak üze
ırı musaıt vasıfdakı kaatlar kullanılmakta olup üzerlerin- 1 re Müdürlüğe baş vurmaları rica olunur. En 
'de İnhisar idaresinin monogramı, içkinin ismi ve matbu , son teklif verme 24 Haziran 935 saat 16 ya 
seri harflerile müteselsil numaralar vardır. Etikette ya- kadardır. 

tzıh içkinin mi~dan ve şişeye yal?~ştır~ldığı tarihte ayrıca Bahçekapı İş Han No. s_ 
tıastik damga ıle bandrollarda gostenlmektedir. (2768) • --==-=-== ŞiŞE VE CAM FABRIKASI 

~ 4132 -

• 
'1!ncak N 1 VE A ile duyulurı Güne~ 
~anyosundan ev;r vücudünü bol Nivea 

bmJ 'ley~ N IVEA l'.!.G! ile iyice 

)

1.Jv ı Böylece gvneften yanmak tehlikesi 

f / kalkar, cildine gıpta uyandıran bir güzellik 

~-~ celir.ıJal<at hİcbir uman ıslak vücutre 
.. ğÜneş canyos u ya pmatve kuvvetli 

güneş altında H iVEA. .• ,m~nitoı 
• k J • ~8 ettıl<SS$ tara.., , 

Kocaeli Defterdarlığı Karasu 
Malmüdürlüğünden: 

Muhammen Kıymeti Bedeli Sabıkı 
Lira Lira 
1200 1150 

Sakarya Boğazı maharıç karasu gölü Havyar veba
l!~. rusum1!nun Haziran 935 tarihinden itibaren 3 sene
lıgı 1 Hazıran 9 3 5 tarihinden 2 O Haziran 9 3 5 tarihine 
~adar. Yirmi g~n müddetle müzayedeye vaz edilmiş ve 
ıhalesı 20 Hazıran 935 gününe tesadüf eden Persembe 
gün? sa.at 1? da M.aliyew ?airesinde müteşekkil ko~isyon 
marıfetıyle ıcra edılecegınden talip olanların yüzde 7,5 

ı teminat akçesiyle sözü geçen güne kadar Maliyeye mü
racaatları ilan olunur. (3094 ), ıı1-248 .... , . ...,,, . --=-- __, 

Xasfiye edilmekte olan 

ISTANBUL 
MAVNACILARI 

Tahmil ve Tahliye Türk Ano
nim Şirketinden : 

11-7-935 perşembe günU saat ıs 

de Galata Ömer Abit hanının 3 ncü 

katında 2 numarada genel heyet top

lanacaktır. Hissedarlann bu toplan

mada hazır bulunn;.'llan ve toplan· 
manın beş gün evveline kadar gir
kete müracaatla hisse senetlerini gös 
tererek veııika almalan ilan olunur. 

Görüşülecekler : 
1 - Tasfiye heyeti raporunun O· 

kunması. 

2 - Murakıp raporunun okunma· 
SI, 

3 - Bilançonun okunmasr ve tas· 
f iye heyetinin ibrasr, 

4 - Müddetleri biten tasfiye ü
yel~rinin yeri - üye seçilmesi. 

S - Tasfiye heyeti raporunda 
teklif edilen mevad ve tasfiyenin a

lacağı tekil ile bu uğurda sarfolu· 

nacak para hakkında onay alınması. 

Umumi Neşriyat ve Yazı işlen 
Müdürü: Etem lzzet BENICE 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. 
A. Şirketi. İstanbul. Ankara ·cad 

desi, 100. - Basıldığı yer: 
~AN Matbaası 

.. Gençlik llsımı., 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan sika-,ıetci 
ısenız . eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bır 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz . 

KUfUSU 200 Kro 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 1 
ECZANESi SIRt<EO 

----___________________ ____.,,, 

~ıııı
lstanbul ikinci icra memurtug 

dan : 
raf3 

Hacrz altına alınmış olup pa d t 

çevrilmesine karar verilen bir 8 ~
• b'' •'"k ç kasa, bir karton yer ve bır u, - 11 
.. .. saat 

ni soba 18-6-935 salı gunu .. 'fJ-
den itibaren Karaköycle büyuk a• f 

h ·· ·· d k tt r-a i}e 
5 

nel anı onun e açı ar ı "' 
1
.,,_ 

baJ 1•· 
tılacağından talip olanların ına il• 

na "' de hazır bulunacak memuru 

racaatları ilan olunur. (12363) 


