
21 
HAZiRAN 

CUMA 
1 9 3 5 

SAYISI 5 KURUŞ 

BUGÜN 
t incide ı 

G linciıde ı 

'i4 üncüde ı 

5 incide ı 
6 mcıda ı 

' incide ı 
8 incide ı 
9 uncuda: 

pouncuda: 

'1 t incide ı 
J2 incide ı 

l3 ünclide ı 
1 
14 üncüde ı 

Peyami Safanm "Kırmızı 
Kalem", Orhan Selimin 
" Kahramanlık '' fıkraları 
- Şehir haberleri. 
Ankara telgrafları - Haf
tanın ıiyasası - Feleiin 
" Gülecek ıey defil ama .. ,'' 
fıkrasL 
Bizde casusluk - Kendi 
kendimize çatıyoruz. 
Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - ~ailık 
öğüdleri. 
Özdil aayf au. 
Ekonomi. 
Spor. 
Fatih Iatanbulu nasıl aldı ? 
- Briç - Seviımeler, ev
lenmeler. 
Kültür sayfaaL 
Dünya hadiseleri Jı:arıısında 
gazeteler. 
Yarmm büyükleri - Oku
duklarımız, duyduklarımız. 
Kadın ve Moda. 

Toplanamıgan 
Konferans 
~ vrupa, barış bakımından 

tehlikelidir. Fakat en tehlikeli 
yanı, şüphesiz Orta Avrupadır ı 

Orta Avrupa meselesi, Avus
turyanın erkinliği (istiklal) üze
rinde toplanıyor. 

Genel savaştan sonra, Fran -
sa ile İtalya, uzun zaman, biri
birile önerdeş (rakib) duru
munda karşılaşmışlardı. Ancak 
Kuzey'de (şimalde) kuvvetli bir 
Bitler Almanyasının belirmesi, 
her iki devlet için de bir tehlike 
halini aldı. Bunun üzerinedir ki 
İtalya ile Fransa, Orta Avrupa
daki önerdeşliklerini (rekabet) 
bir sonuca (netice) vardırdılar. 

Bu beraber yürüme siya -
sasmın başlangıcı, Romada La· 
val ile M ussolini arasında geçen 
kış içinde yapılan görüşmedir. 

Birçok işler arasında Avustur 
!Yanm iç işlerine kanşmamak, ......_1.e____...... __ .,.__ .... • b .................. n: 

.ta şimdi artık tarihi denecek ka 
dar önem (ehemmiyet) alan o 
;Roma görüşmelerinin kesimleri 
,(kararlan) arasında idi. 

Roma görüşmesinden sonra 
Orta Avrupanın istatükosunu 
kurmak için yapılacak girişit 
(teşebbüs), İngiliz ve Fransız 
bakanları arasındaki görüşmeler 
üzerine 3 Şubat tarihinde çıka
rılan Londra bildiriminde ileri 
sürüldü. Bundan sonra Alman -
Yanın V ersay andına karşı si -
lahlanması işi ile uğraşıldı. Bu 
meselenin meydana kriz geçtik-

• ten sonra,Orta Avrupa işi, Nisa
nın ilk yarımında Strezada top
~anan konferansta daha positif 
1
(müsbet) bir şekil aldı. Streza
~a varılan karara göre, Örta 
Avrupa işini bir kesime bağla -
Jnak için Romada bütün Tuna 
devletlerile bir arada bir konf e
rans toplanacaktı. 20 Mayısta 
toplanacak olan bu konferans 
hala toplanamamıştır. En bil -
yük zorluk, Almanyayı bu kon
feransa getirmektir. Roma kon
f eransile yakından ilgili olan 
İtalya, Almanyayı konferansa 
getirmek işini üzerine aldı. Son 
birkaç haf ta içinde Almanya ile 
İtalva arasında bu mesele üze
rinde yapılan yarışma, bunun 
önlenilmesinde gerek olan zor -
luğu göstermektedir. 
I Almanya, A vusturyanın iç iş
lerine karışmanın ne demek ol
~uğunu ve ne gib'i durumlarda 
J\vusturyanın iç işine karışılmış 
aayılacağını 1 tal yadan sordu. 
~talv~nın. ~erdiği cevap şudur: 

Şı.mdıki Avusturya hiikUnıe
tinin iç itlerine kantma saydığı 
Ler hareket, arsıulusal bakım • 
dan da bu yolda teli.kki edile • 
cektir!', 

~Imanya, A vusturyanın iç iş
lerıne karışmanın bu yoldaki yo 
runu (tefsirini) kabul etmiyor. 

t..Çünkü bu yoru, eninde sonunda 
[Arkası 5 incide] 
Siirt Say/avı 

Mahmud SOYDAN 

[Yannki uynnızd/: Mahmut Esat 
~o"-kurd'un "Ağaoğlunun Dedikleri' ' 
• •dlı baıyuıaı) 
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ISTANBUL 
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1 Atatürk, Şimali Amerika Matbuatını Temsil Eden Bir Gazeteciye, Bütün 

\... Dünyada Derin Akisler Uyandıracak, Çok Önemli Beyanatta Bulundu • .J 

"BEN DiKTATÖR . DEGiliM. 
'' "Ben, Kalbleri Kırarak Değil, Kalbleri 

Kazanarak Hükmetmek isterim.,, 

ATATÜRK 

"Yakıri Atiden Bahsetmemeliyiz. 
Harp Tehlikesi · Bulunduğumuz 

Zamanda Vardır. ,, 
Benim Arzu Edipte Yapamı- ı 
yacağım Hiçbir şey Yoktur! 

.__......, ___ .,.,,_ ..... ---~- ..... ~ ....._I 

"Avrupadaki Vaziyet Çok Fena
dır. Harbin Ciddiyetini Nazarı 
Dikkate Almıgan Bazı Gayrı 
Samimi Önderler Taarruzun 

Vasıtaları Olmuşlardır ... ,, 
"TÜRKiYE SULH BOZUCULARININ, BIRBIRLERILE HARP ETMEK 
iÇiN BO~AZLARDAN GEÇMESiNE MANi OLMA YA MECBURDUR.,, 
Ank~ra, 20 A.A. - Gladys memelidirler. En seri ve en kfo dü~mesine asla müsaade ede-

- •. :"J-ttım~katm •• • u • - -'- .._~l._ me7.,.,, 
aır ıntışar eden yazısliim i!Ii- _...,. ........ .,,,,,, .. ,. ~· - .. :Fikrinizce Amerika, adalet di· 

bir mütearnza, t........_ 1ıaAlz;Ja iltihak etmeli mi idii'N 8U&lini 
mize geçen bir aslından tercü • k k sordum. Dedi ki : 
me ediyoruz : yanma ir almıyacağını •· " - Adalet divanına iltihak et· 

- Yakın bir atide harbrn çıkması çıkça anlatacak beynelmilel mekle Birleşik Amerika Cumuriyetle-
muhtcmel olduğunu zannediyor mu- te§kilatm kurulmasıdır.,, ri, ıüphesiz umumi aulhun idame&ine 
aunuz ? yardım etmiı olacaktı. Nüfuzu ve in-

Son zamanlarda kendisine Atatürk, mıntakavi misakla - aani idealleri o kadar büyük olan bir 
Atatürk ismi verilen Mustafa rın nihai kıymetinin, bütün mil- milletin, beynelmilel ihtilaflarm mus
Kemal, asker inkılapçının Tür- letlere şamil olacak umumi bir lihane hallü faalında aktif bir hiaae 
ıkiye Cümuriyeti reisi olmadan paktın aktinde olduğuna kani- aimaiı reddetmeıi doğnı değildir.,, 

- " Öyle ise, Milletler Cemiyeti
evvel Sultanların ikametgahı dir. ~in, sulhun mu~afazasr için müessir 
olan Dolmabahçe isimli beyaz •• Mamafi" dedi, ''hali hazırda en hır ,asıta oldugunu zannediyor mu-
merme d k . k müstacel ihtiyaç, komcu memleket- aun • ? d a· r saray a ı yeme masa :ı uz ., e ım. 
smın altın sofra takımından dü- lerin, birbirlerinin hususi ihtiyaçları- _ " Milletler Cemiyeti, henüz ka-

m ve meselelerini görücmeleridir. t"ı v ·· • b" t ıc1u- · rüst mavi gözlerini kaldırdı, ve :ı e muesaır ır vaıı a o gunu ıa-
Bundan başka mmtakavi misaklar, bat etmemiıtir." dedi, "Diğer taraf. 

nazarları, şam işi perdeli yük - sulhun muhafazası için kıymetlerini tan, Milletler Cemiyeti bugün, bütün 
sek pencerelerden karanlık ve §imdiden i&pat etmişlerdir.,, milletlerin ,müşterek gayenin tabak· 
asude Boğaziçini geçerek Ana· İnsanı teslim alıcı gözlerinde, kuku için çalrf8bilecekleri yegane 

dolu sahilinin yanıp sönen zi • Gazi'nin fevkalacle önderlik kuv lefkitattır.,, 
yalarına gitti. Ağır ve ciddi bir veti vardır. Kalın kaşları sakin On dört milyon Türle tarafından 
sesle: . durmaz. Yüksek entellektüel zir vatanlarının kurtarıcısr olmakla tam• 

nan idealist Atatürk devam etti: 
- " Yalan atiden bahaetmemeli- velere kalkar ve şayanı hayret 

_riz" dedi, "harp tehlikeıi bulundu- derecede geniş alnında derin çiz "- Şuna da kaniim ki, eğer 
gumuz zamanda vardD".,, giler oyacak bir şekilde, çatılır. devamlı sulh isteniyorsa kütle-

Avrupadaki vaziyetin bir kaç ay D . . Terin vaziyetlerini iyileştirecek 
evvelkisine nazaran daha gergin olup erısı açık renkli ve güneşten beynelmilel tedbirler alınmalı • 
olmad ~ 1 yaruru.c:tır. Esmer deg-ildir. Sa- 1 ıgı soru unca : ~ dır. nsanlığın heyeti umumiye. 

"-Daha fenadır daha çok le rı sarımtırak kahverenginde ve 
• 3 sinin refahı, açlık ve tazyikm 

nadır,, dedi. "Harbin ciddiyetini gül rengindedir. Ağzının temiz yerine germelidir. Dünya vatan-
nazarı dı.kkate al b kesilmiş hattı ve çenesi, kararla :r mıyan azı daşları, haset, açgözlülük ve 
gayri samı"mı· o··nderler taarr rının katiyetini gösterir. O te -, u- kinden uzakla<:.acak ~ckilde ter-
zun vasıtaları agent ı ı tiktir, cevabı hazırdı.r, nazarı :ı ~ - - arı o - biye edilmelidir.,, 
mu~ıardır K t il it d k" dikkati celbedecek derecede ze :ı • on ro arı a m a ı Atatürk, bu sözlerini hassas 
milletleri, milliyetçiliği ve ana- kidir. 
neyi yanlış bir şekilde göstere- - •• Harp çıktığı takdirde Ameri· ellerile ekseriya yaptığı kuvvet-
rek ve suiistimal ederek aldat- ka bitaraflık siyasetini muhafaza e· li jestlerle tebarüz ettirmiştir. 

debilir mi? .. dedim. '' Türkiye'de bolşevikliğin yayıl-
mışlardır. Bu buhranlı saatlerde - " imkanı yok" dedi, "imkanı masmdan korkuyor musunuz?., de-
hercümerce mani olmak için küt yok. Eğer harp ç1kana, Amerikanın dim. Şu cevabr verdi : 
lelerin kendileri karar vermele- n\illetler camiaamda iıgal ettiği yük- "'- Türkiyedc Bolşeviklik ol-
ri ve mesuliyet mevkiini yüksek sek mevki, herhalde mütee.ıir olacak- mıyacaktır. Çünkü Türk hükii • 
karakterli ve yüksek moralli tır. Coğrafi vaziyetleri ne olu1'aa ol- metinin ilk gayesi halka hürri-

. ' Mln milletler birbirine bir çok rabı-
v ı cd anlı insanların eline tevdi talarla bağlıdırlar.,, yet ve saadet vermek, askeıleri-
etmeleri zamanı gelmi~~tir. Bu Atatürk dünyadaki milletleri mize olduğu kadar sivil halkımı 
gecikmeden yapılmalıdır.,, bir apartmanın sakinleri telak- za da iyi bakmaktır. Türkiyede 

Bundan sonra realist Atatürk, ki ediyor. Birleşik Amerika Cü- işsizlik yoktur. Milletimiz e/ra
dünyarun en kuvvetli diktatör _ muriyetleri bu apartmanın en dı boş zamanlarında sıhhi din • 
lüğüne çıkmak için, hiç bir ma- lüks dairesinde oturmaktadır. lenme imkanlarına maliktir.,, 
niaya müsamaha göstenneyen, Eğer apartıman sakinlerinden - •• Türkiye neden Boğazlan 
Çanakkalenı·n ve çok uzak . bı"r b 1 t f d ·1· tdaıhumki:m etmek istiyor?" sualini sor-azı arı ara ın an ateşe verı ır 
atide olmıyan - Türk istiklal se, diğerlerinin yangının tesirin- "- Türkiyeı.ıin Boğazlan a
~a~i:nin askeri kahramanı, de- den kurtulmasına imkan yok - çık bırakmağa razı olduğu Lo • 

E 
tur. Harp için de ayni şey varit- zan muahedeaindenberi dünya 

- " ğer harp bir bom- tir. Birleşik Amerika Cumuriyet v~ziyeti ve bazı •erait cleğitmiı 
ba infilikı gibi birden bire lerinin bundan uzak kalması tar. Boğazlar, Türk arazisini iki 
çıkarsa, milletler, barba mi. gayri kabildir. Atatürk şu söz- kııma ayırır. Bundan dolayı bu 

• leri ilave etti: d -nı olmak için, 11\Üselli.h mu- _"Bundan bafka, Amerika ı,u. enız geçidinin tahkimi Türki -
kavemetlerini ve mali kud- yük ve kuvvetli ve dünyamn her ye- yenin emniyeti vıe müdafaası 

ti • • ·· k rinde alakası olan bir devlet olduğun- için çok ehemmiyetlidir. O, ayni 
re erını mutearrıza ar•ı d ke d" · ,. · ·k • d. zamanda, beynelmı'lel mu··nase • ~ an n ınnın aayaaet ve ı taıa ıyat 

birlqtirmekte tereddüt et• cihetinden ilsıinci derecede bir mev• batm can alıcı bir unaurudur. 

EN BÜYÜK GÜC 

ULUSAL BiRLiKTiR 

SAYI: 60 - 3363 
Onbirincl YIL 

SAHIBve 
'BAŞMUHARRiRi 

Mahmud SOYDAN 

TELEFON { Müdür : 24318. Yazı isleri ı 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

•• A MULAKAT 
NE ZAMAN? 

Yeni~ ywyÜzÜnün en hiiyÜlc anıtlarından biridir. Ne yazık ki, çe, ... 
reıi laf Ye tahtalarla bö7le kutabhnıtl 

'ı enıcamii etİr eden kara salatlar turada çizdiiimiz biçimde- ;ıkılD'ta ... 
.__,.,...___._. ___ . ___ ~ _ .,,_.,.._..,......,. ... ---~~---- .. .,..... 

bu anrt hütün yÜceliğile Türle annm ve iıçiliğinin en hüyiik verimlerinden 
biri olarak ti uzaklardan, yeni bir dünya gibi, böylece yerden fıtkırac:aktırl 

• FAKAT NE ZAMAN? 

~nah~ar vaziyetinde '?öyle mü-1 bir şey yoktur. Çünkü ben, 
hun ~ır. yer~. her hangı ~gü - zoraki ve insafsızca hareket 
Zeftçı bır mutearnzın keyfine ve t k b"l B d"k 
merhametine bırakılamaz T .. • e me ı mem. ence ı -
kiye, muhtemel sulh bozu~ı:. tatör, diğerlerini iradesine 
nın, biribirlerile barbetmek için ram edendir. Ben, kalbleri 
Boğazlardan geçmesine mini kırarak değil, kalbleri ka· 
olmaya mecburdur.,, zanarak hükmetmek iste• 

Kusursuz smokininin altında geni§ ; 
omuzları doğruldu: rım.,, 

- "Türkiye buna uli mü&aaA!e O - Gazi - yani - muzaffer ol· 
etmiyecektir~" dedi. muş - ·Ünvanını da sevmez. Ona 

Kama! Atatürk'e neden dik- halk tarafından verilen ve-Türk: 
tatör diye çağrılmaktan hoşlan- terin babası. demek olan (Am
madığını sordwn: türk) diye çağrılmağı tercih 

-"Ben diktatör değilim" eder. İstirahatte iken yüzü sert 
dedi. "Benim kuvvetim ol- dudaklı ve trajiktir. Neşeli ol • 

duğu zaman bile gözleri çelik 
duğunu söylüyorlar. ·Evet, pırıldamasını muhafaza eder. 
bu doğrudur. Benim arzu Meaut olup olmaclığm1 aorclumı 

"Ent,, dedi "Çünkü mavaffak ol· 
edip te yapaımyacağnn hiç d~ • 
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KIRMIZI 
·· 'Az dikkat edilerek geçen bir 
lı~dise var: Belediye Ekonomi 
direktörü, fstanbulun bütün 
kahve, lokanta, bar, meyhane, 
otel, gazino tarifelerini getirt -
miş ve eline bir kalem alarak fi
atlardan yüzde otuzla elli ara -
smda indirmiş. 
Eğer bu tcsebbUs doğru i e 

(çünkü gazetelerin bu haber üs
tünde fazla ısrar etmemeleri bi
ze şilphe veriyor) ve eğer bu te
şcbbils fiil haline geldi ise (çün 
kil belediyenin nice tasavvurları 
gazete kollcksiyonlannda birer 
hülya leşi halinde yatar), bele -
diye Ekonomi direktörünün adı 
nı sivil kahramanlar listesine 
ilave etmemiz lazımdır. 

Askerf mUzeye TUrkfer tarafından dUnyada llkönce ya.prfan bir yivli top Görelede bulun arak getirildi [X] 
Şarbayhk sokaklara yeni ad tabelalarım koydurmaya başladı. 

KAHRAMANLIK 

Bilmem hangi sultanın yaptr
ğı hangi harbde şöyle bir işin 
gectiğini ya duymuş, ya oku
muştum: 

Göğüs göğüse, kalkan kalka
na ve pala palaya bir boğuşma· 
dan sonra gece bastırmış. Dö· 
ğüşenler yerlerine çekilmişler. 
Düşmandan alınan esirler kav
ga alanı arkasına götürülmüş. 

Yıllardanbcri pahalılık cana -
varına kar ı bütün gazetelerin 
öne fırlayan veya geride kalan 
muhtelif cesaret derecelerilc 
top yekun açtıkları savaştaki 
apaçık bozgunlarından sonra, 
bir tek adam çıkıyor, bu uğur -
da kaybolmuş bütün enerjileri 
kırmızı kaleminin ucuna topla -
yor, kabarık rakkamlann üstün 
den bir geçiriyor ve canavarın 
1

>İr gözünü çıkarıyor. 

Gösterdiğimiz 
ihtikar ta:ıakkuk etti 
takibata başlandı 

bu işe bir an evvel el atması, mamul 
~ckerli maddeler ucuz şekerden yapıl 
mağa başlanıncaya kadar bunun hal
ledilmesi lazımdır .• , 

Diğer taraftan, belediye, bu konu 
üzerindeki araştırmalarını henüz bi -
tirmcmiştir. Bir iki güne kadar ne şe
kilde hareket edileceği teııbit edile -
cektir. 

Ticaret tayyare
cilikten tath geldi 
Meşhur Fransız tayyarecisi Dieu • 

donne Coctes dün ıabah Air - France 
11irketinin bir tayyaresile lstanbula 
gelmiştir. Costes bundan birkaç sene 
evvel Fransadan uçarak Atlantik de
nizini aşmış ve mühim bir rekor tesis 

KÜÇÜK HABERLER 
* Yeni vakıflar kanunu lstanbul 

llbaylrğına bildirilmiştir. Kanun, va
kıfların idaresini mazbut bir şekle koy 
mu§tur. Bu kanunla varidat ta çoğal
tılmış olacaktır. 

Bilmem hangi sipahi bölüğü
nün imamı gazada bir gavur ka
fası kesib doğru cennete gitmek 
dileğini öteden beri geçirinniş 
içinden. İmam çok korkakniış 
yalnız. Göğüs göğüse, elleri 
kolları işliyebileıı bir düşmanla 
boğuşup kafasınr kesmek elin· 
den gelmiyormuş. Kafayı kes
meyince de cenneti boyhyamı
yacak. Ne yapsın? Düşünmüş 
taşımmış bu işin de "hilei şer'i 
yesini,, bulmuş sonunda. Esirle
rin toplandıklan alana giderek 
içlerinden birini seçmiş, nö
betçi sipahilere: 

- Bağlayın şu domuzun el· 
1 .. 1 d . 
crını. emış. 

Sipahiler esirin elini kolunu 
bağlamışlar. Eğer böyle ise gazetelerin bu 

kahramanı ismile, resmile, ter
cUmci halile bUtUn Türkiyeye 
tanıtmakta neden geciktikleri -
ni anlamıyorum. Sessiz ve kan
sız bir destanın en büyük zaferi 
ni kazanan belediye Ekonomi di 
rektörünün elindeki tarihi kir -
mızı kalemi de müzeye gönder -
mekte gecikmemeliyiz. 

Peyami SAFA 

Kabzımallar 
Halde Yazıhane 
Tutmuyorlar mı? 

Yeni hal binuındaki yaııhanelerin 
ihalesine dUn 8~1eden sonra belediye 
konağında ba9lanmıttrr. İhaleye bu -
gUnde devam edilecektir. Kabzımal -
Jar, hal yapılırken birçok noktalar -. 
dan bu ııe l lraz etmt lcr ve bu y\lz

den bir hayli dedikodular olmu tu. 
Dün k&bzımallır ideta belediyeye boy 
kot yarar glbl ihaleye girmemiılerdir. 
:Bu yUıden herkesi merak almış, bele· 
diye bfnuı birçok seyirci ve meraklı
larla dolmuştur. 

Koridorlarda cereyan eden de • 
dikodulara göre ihaleye girmek iıte· 
yen bur kabzımallara: 

"- Sakın bu i e karı§mayın.. Bu 
hllde, Kadıköy haline b~nzeain ! .. 

Denllmlt··· 
'Bu ıırada kabzımalların belediye 

yanındaki btanbul kıraathanesinde 

toplandıklarını duyan bi rmuharriri -
mlz, kendilerile ıörU mck Uıere kırn
t.thaneye gitmlttir. :Burada oturmak
tı olan Kılıç otlu Ziya, arkadatlan 
ve birçok kıbzımıtllır muharririmize: 

"- Hiç bir ıcy yok. Oturduk ; ko· 
nuıuyorchık .. dcınlılcrdlr. 

Yaptılımtı tahkikata göre dUnkU 
lhallye, hlte itlra.ı etmlyen birkaç ki
ti glrmittir. 

Belediye koridorlannda olan dedi -
kodulardan ıonra belediye binasının 
dıt kapııına blr polis gctirilmiıtir. Bu 
i in ıonu merakla beklenmektedir. 

No. 60 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Neden mi? İnsandan anlayışı
ma sevinmiştim. Onu, ondaki, 
kibarlık cevherini keşfctmiştinı. 

Onu, şimdi, göğsümü gere 
gere, yanımda· gezdirebilirdin~ .. 

Sevincimden bir çocuk gıbı 
ıçrryorclum: 

- Haydi, iki gilndür, otelde 
bunaldın, gezelim. 

Kravatım, poşet'ini, kılığının 
aksıyan taraflarını düzelttim. 
O, srkılgan, utangaçtı; fakat 
alık. pısnk değildi. Aynada, 
kendine bakarken, yanakları 
pembe pembe oluyordu. 

Soksğa çıkttk,i onu, otomobi
limle gt!ıdirdim. Artık camnı 
sıkılmıyordu. Onun toyluklan
nr. ta ı yontan bir hcykeltraş 
gibi yontuyor, bir san'at eseri 
çıkarıyordum. 

Onun yattığı odayı merak et
tim. Sirkecid~ bir otelde yatı
yormuş! 

Buğday piyasasının birkaç günlük 
yükseli inden istifade etmek isteyen 
bazı mağazaların, makarna ve sair un· 
lu maddelerin fiyatlarını yersiz ola • 
rak yükselttıkleri tamamile anlaşıl • 
nustır. Bu gibi mağazalar ellerinde 
fazla stok bulunduğu halde birçok un 
lu madelelerc ba ta makarna olduğu 
halde, 2 kuruştan 4 kuruıa kadar zam 
yapılmıştır. Gözgöre göre ve sıcağı 
sıcağına fiyat yükseltilmesi belediye· 
nin de naıarı dikkatini çelmiş ve bele· 
diye zabıta memurları derhal hareke· 
te gecmişlerdir. Ekmek narhı artma
dan 22 kuruşa satılan orta cins ma· 
kamalara 26 kuruş. 28 kuruşa satılan 
en iyi cins makarnalara da 32 kuruş 
flynt konulmu tur. Lüzumsuz yere fi. 
yat ytıkscltenler hakkında §iddetli ta· 
kibat yapılacaktır. 

* Temyiz mahkemesinin 1935 büt
çe yılı içinde Ankaraya nakledileceği 
llbayhğa bildirilmi§tir. 

imam geçmiş esirin karşısı· 
na: 

ederek Amerikaya gitmi§tİ. Costeı on 

T 1 f · k t• I dan sonra tayyare ticareti yapmağa e e On Şif e 1 e başlamı tır. Costes dün bize Tokatli-

yapllan müzakereler yan otelinde görüşürken dedi ki: 
- Türkiyeye gezmek için geldim. 

Telefon sosyetesi namına Bayındır Bir iki gün lstanbulda kaldıktan son· 
lık Bakanlığı ile görüşmek üzere An- ra tayyareci dostlarımı görmek için 
karaya gitmi§ olan Frank Gill dün Is- pazar günU Eski§ehire oradan da An· 
tanbula dönmüştür. Frank Gill Tele· karaya gideceğim. Beş altı gün sonra 
fon sosyetesinin satın alınması hak • lstanbula d8neceğim. 

* Filoryanın modernleştirilmesi ve 
banyo şehri haline getirilmesi için ya· 
pılmakta olan inşaat çok ilerilemiştir. 
llbay vekili Rükneddin Sözer dün Fi
loryaya giderek yapılmakta olan iş· 
leri gözden geçirmiştir. 

- Sakın kendini behey ka
fir l diye haykırmış ve kımıl -
damağa bile gücü yetıniyen e• 
sirin kafasını kuşağından çı· 
kardığı ekmek bıçağıyla kıtır 
kıtır kesmiş. 

Buljday piyasası duruldu 
Buğday piyasaaı eski durumunu 

değiştirmemi§tir. DUn gehrimize Ana 
doludan ve Marmara havzasından 
2i9 ton sert buğdar. gelmi tir. Gelen 
buğdayların bir kısmı yeni mahsul o\. 
makla bcra er hepsinin sert cinsten 
olma ı buğday piyasasına hiç bir te
sir } apmamıştır. Dün borsada satılan 
185 ton Sivas malı birinci yumuıak 
buğdaylar 6 kurus 1 7 ,5 paradan mua· 
mele s:örmüştlir. DUnkU piyasada en 
çok sert buğday satılmıştır. 

Şekerden yapılan mad
delerin f iatleri de iniyor 

Şeker fiyatları ucu%1adığı halde şe
kerden mamul maddeleri yapıp satan 
lar, pek azı mUstesna olmak üzere he
men hemen bu maddelerin fiyatların
da hiç bir indirme yapmamıglardır. 
Ucuza alınan şekerden yapılan ma -
mul maddeler. gUnden güne ucuzlaya· 
caktır. DUn konuştuğumuz bir ıcker
cf, bize, ~ckcrdcn yapılan maddelerin 
umulandan fazla ucuzlamuı lizımgel 
diğini hatırlatarak dikkate değer gey
lcr e(;ylemiııtir: 

"- BugUnkli tatlı ve !'eker fiyatta
n bundan senelerce önce şekerin çok 
pahalıya satıldığı zamanlardaki fiyat
larla aynidir. Şeker fiyatlarının senc
lerdenberi yavaş yavaş dU mesi. bun
ların fiyatlarında hiç bir değigiklik 
yapmamıştır. Son 11 kuru§luk ucuz
lamanın da evvelkiler gibi mnmCıl mad 
deler iizerinde tc iraiz kalmaması la· 
zımdır. Bunların kendi kendine düş· 
mcsini beklemek bo tur. Belediyenin 

içimi çektiğime bakma yav
rum. Rakımın eski hayatına acı
dığımı sanma! Oralarda yatmış, 
yatan ve yatacak olan bütün 
zavallılara, biçarelere acıyorum. 
Görülecek ve acınacak yerler .... 

Oralarda sefalet, her dokun
duğun şeyin üzerinde, parmak
larına, avucuna bir iğne gibi 
batıyor. 

Eşiği kırık, yosunlu ve her 
basışta sendeliycn taşlarla be
zenmiş kirli, yağlı bir kapı .•. 
Dar, karanlık bir koridor ... Ko
ridorun yanında bir kapısı otele, 
öbür kapısı sokağa açılan, küf, 
nargile, tütün, ve bekar kokan 
bir kahve ... Daracık, sarsak bir 
merdiven ... Muşambaları yaına 
vunıla vurula ayn cins bir kap
lama halini almış, yağlı, kiri! 
bir sofa ... Tokmakları, rczelen 
bozuk yağlı, kirli kapılar ..• 

kında Bayındırlık Bakanlığının sos • - Diinyanm en çabuk giden bir 
yeteye yaptığı tebligat üzere, Anka- tayyaresile burada bazı tecrübeler ya 
rada Baymdırhk Bakanı Ali Çetinka· paca_ğınızı i§ittik. Bu haber doğrô 
ya ile göriişmiiştür. Bize verilen ha- mudur ?. 
bere göre bu görüşmede iki taraf, ya- - Geçen hafta bu tayyare ile Pa
krnda başlıyacak mUzakereye hazırlık risten Madride gitmiştim. Paristen Is
mahiyctinde olmak iizere birbirlerine panyanın merkezine üç saatte vardım. 
fikirlerini söylemişlerdir. Bakanlığın Bu seyahatte saatte vasati olarak 330 
mUzakereye başlamak üzere sosyete· kilometre mesafe aldım. 
ye verdiği mühlet 18 Temmuzda bi- Bu tayyare iki motörliidür. Motör-
tecektir ve o zamana kadar da müza- lerin her biri 825 er beygir kuvvetin
kerelere başlanmı~ olacaktır. ~..,.....,._,1~d~c _ _,(Ur. Tayyarenin gcnişli~i 20.so. u-

"Telefon so ye fnin ımtıyaz mu • zunlu~u J 3,84, > Ukcl'lc]if.i :ı , o '" 4ı 
ekti on altı sene sonra bitecektir. redir. Buraya tayyare getirmediğim 
Frank Gi11 birkaç güne kadar tekrar için tecrübe yapacak değilim. 
Ankaraya gidecektir. - Yeni bir rekor kırmak için te-

Sis bir iki gUn· 
dUr sUrUp gtdiyor 

Sis yilzBnden evvelki aabah Fener
bahçe önündeki kayalıklara oturan 
Akeym Maltepe vapuru dün kurtarıl· 
mıştır. Akay idaresi, kendi vasıtaları 
ile yUzdUrdü~U Maltepeyi, bir rom(;r. 
köre bağlatarak limana getirtmiş, ge
mi amandıraya baglanmıştır. Fen he 
yetinin yaptığı muayene teknenin ha 
fü su yaptığını göstermiştir. Vapur 
bir iki güne kadar tamir edilecektir. 
Dün sabah limanda gene kalın bir sis 
tabakası görUlmü . seyrüsefer saat 10 
a kadar yapılamamıştır. Bogaz ve Ada 
yolcuları bir saatten sonra Köprüye 
incbilmi§lerdir. lJnkapanı köprUsü üç 
gecedir sisin fazlalığı yüzünden açı
lamamıs, Halice girecek ve çıkacak 
\'apurlar beklemek mecburiyetinde 
kalmı lardır. 

:Bu yüzden dün gece KöprU, 11aat 
12 de açılmış, sisin erken bastırması
na meydan kalmadan vapurların Ha
lice girip çıkması temin edilmiştir. 

çalan döktik, çatlak bir ayna ... 
Yastıklar, şilteler; kereste 

talaşmdan, çuval parçalarından, 
tahta kıymıklarından doldurul
muş gibi sert, katı ve diken di
ken ... 

Karyola1ar.ın ayak uçlarında 
terlikler var. Öyle yırtık, öyle 
eski, öyle kirli, öyle yağlı ki el
le değil, in~un maşa i1c tutma
ğa iğrenir. Ayak kirlenmemesi 
için, bu, giyilecek .. 

Ayak kirlenmesi i~in, bunu 
giymek kafi... 

şebbüste bulunacak mısınız?. 
- Ben artık ihtiyarladım. Bir aya

ğım cukurdadır. Bundan sonra gecr. 
gündüz uçuş yapacak bir halde deği
lim. Ancak kıea mesafelerde ucarım. 
Hatta hava fena olduğu zamanlarda 
tren seyahatini tercih ederim. Yağ • 
murlu havada da hiç tayyareye bin • 
mem . ., 

lstanbul Emniyet direk
törlUOUnde de~Uştklikler 

!stanbul Emniyet direktörlüğüne 
Ankara Emniyet direktöril Salihin, 
Ankara Emniyet direktörlüğüne Trak 
ya genel EnspcktörlUğü müşavirlerin 
den Sadreddinin, Antalya Emniyet di 
rcktorlilğUnc de Emniyet genel di -
rektorlUğU şc(lcrinden Kemal Kaya· 
nın tayinleri kuvvetle soyleniyor. 
İstanbul Emniyet direktörü Fehmi 
Vural'ın da terfian Tekirdağ ilbayı O· 

lacağı umulmaktadır. Bundan ba~ka 
poliste esaslı de~işiklikler bekleniyor. 
Istanbul Emniyet direktörlUğU ikinci 
şube direktörlüğüne Ankara Emniyet 
direktörlüğü şeflerinden Cemal tayin 
olunmuştur. Cemal yakında lstanbu -
la gelerek vazifesine başlayacaktır. 

nim hayat toyluğuma öyle bir 
giilüş güldü ki... Onun bu, gü
lüşünü hiç unutmam. 

Fakirlerin de, kendilerine 
mahsus kuvvetleri var. Esasen, 
hayata karşı kuvvetli olmasalar, 
bu kadar kötii, fena şerait al
tında bir gün bile dayanıp yaşı
yamazlar. 

Bir şey anlamıyorum. Böyle 
kuvvetli oldukları halde, neden 
fakirlik, yoksulluk çekiyorlar? 

Bunu anlamak, anltyabilmek 
için, galiba fakir olmalı! 
Rakıma sordum: 
- Niçin gülüyorsun? 
Sesi, büsbütün nefretle kırıl

mşıtı: 

* Bulgar konsolo u dün llbay ve· 
kili Rükneddin Sözeri görmüştür. 

* Şar numerotaj memurları faali
yete devam ediyor. Dün de birçok yer 
ter gezilerek numara konacak binalar 
tesbit edilmi~tir. 

* Universite rektörü Cemil dün Av 
rupadan şehrimize gelmiştir. Rektör 
hukuk fakültesi birinci ve ikinci smıf 
tarının hukuku düvel sözlü imtihan
larında bulunmuştur. 

$ Fatih yolunu yapan Tramvay sos 
yetesinin bu yola az kum döşemesi yü 
zünden şarbayhk ile aralannda bir ih-
tUDJ 'k • o•1 • u~\.4uu .;)' .:& f'Y' f C ~!il.-

yete dünden itibaren bu yolu yapma· 
ğa başlamış ve aradaki ihtilaf ta or
tadan kalkmıştır. 

* Dul, yetim ve mütekait maaşla
rının verilmesi, malmüdiırlüklerincc, 
dün bitirilmiştir. Vatani hizmet mu
kabili verilmekte otan ilç aylık maaş
lar, evvelce. işledikten sonra ödeniyor 
du. Bundan sonra bu üc aylıklar işle
meden verilecektir. Vatani hizmet ma 
a~larının da bugünlerde verilmesine 
baılanacaktır. 

* Kızılayın hastabakıcı hemşireler 
yurdu idare heyeti dün saat 16 da 
General Dr. Ziya Nurinin başkanlığı 
altında İstanbul mümessilliği binasın
da toplanmıştır. Toplantıda yurda ait 
me eleler görUsUlmUş ve 935 - 936 yı
lı bütçesi yapılarak genel merkeze gön 
derilmigtir. 

ı;: Sultanahmed Parkının etrafında 
bulunan ağaçlarm yeniden tanzimi fa 
aliyetlerine ba lanmıştır. 1 kinci ve ü
s üncü parklar diizeltilmiş ve yeni -
den a~açlar dikilmeye başlanmıştır. 
Evvelce kaldırılmrıı olan kanapeler de 
yeniden konulmaktadır. 

"" Fransız sefiri Kammeı·er Verdön 
torpidosu kumandanı Amiral Rivet 
şerefine bir öğle yemeği vermiştir. 
Torpido muhribi gidecektir. 
* Geçenlerde Yeşilköy Feneri ö • 

dehşet vermişti: 
-O zaman? 
Omuzlarını oynatarak güldü: 
- b zaman, yatak yüzüne 

hasret, sabahlarsm. 
- Nerede? 
- Mevsime göre ... Eğer mev-

Odaya, öyle beldir kokusu 
sinn:iş ki, tiksindim, öğürmeler 
gcldı. Çantamdaki lavantayı 
mendilime boşalttım, burnumu 
tıkadım. 

Kendimi, dışarı nasıl attığımı 
bilmiyorum 1 Zavallı Rakım, tik
sinmcrtıi görünce. evvela kızar
dı, sonra sapsarı kesildi. 

Benim yaptığım bir zulümdü. 
Ondan af diledim. 

Ve şaşıyordum. Gördükleri· 
me gözlerim inanamıyordu: 

- Orada nasıl yattın, nasıl 
yatabildln çocuğum? 

- Günler ... Daha doğrusu ge 
celer oldrı ki, o. senin tiksindi
ğin, öğUrdüğün oda, kuştüyü 
yataklı bir saray odasının haya
li gibi gözlerimde tüttü. Yalnız 
benim değil, benim gibi birçok
larının da gözünde tütmüş, tü
tüyor ve tüteccktir de ... Otuz 
kuruş lıulamadığın geceler olur .. 
O zaman ... 

sim yaz, havalar sıcaksa, so
kaklarda dolaşırsın. Parklar, 
geceleri kapanır. Garlar, iskele
ler, muayyen bir saate kadar 
açıktır. Asıl felaket kışmdır. 
Şayet cebinde, on kuruşun yok
sa, felakettir. Hatta beş kuruş 
bir gecenin ıstırabını avutabilir. 
Çünkü sabahçı kahveleri var
dır. Onlardan birine girersin, 
dirseğini masaya, elini çenene 
dayar: yan uykuda, yan uya
nık, pinekliye pinekliye sabahı 
edersin. 

içim üzülmüştü: 
- Yeter, dedim. Başka şey

ler konuşalım. Bunları düşün
mek bile fena 1 

Rakım. isini çekmişti: 
- Hele benim için... Hem 

düşün ... Bir daha oralara düş
mek ... 

Bu gazasından sonra sipahi 
bölüğünün imamı. cennete git• 
miş mi? Gitmemiş mi? bilmiyo
rum. işi hilei şer'iyesine uydur· 
duğu için belki de gitmiştir. 
Yalnız bizim Babrali yazı piya
sasında sipahi bölüğü imamının 
bulduğu çareye baş vurup bir 
gaza kahramanı kesilenler ek • 
sik değil. 

Orhan SELiM 

iç işlerine ahnacak 
•t tVUf t .. , yf~ -.-••-.-

Dahiliye memurları kanununun ikin 
ci maddesini değiştiren 2429 sayılı 
kanunun birinci maddesi değiştirilmiş 
tir. Buna göre ilk defa Dahiliye me• 
murluğuna namzet olarak girebilmek 
için orta mektep mezunu bulunmak 
lazımdır. Bu §artı taşıyanlardan faz• 
la talip bulunduğu halde talipler ara• 
sında müsabaka yapılacaktır. Orta 
mektep mezunu bulunmadığı takdir • 
de diğerlerinin müsabaka imtihanı il~ 
alınması caizdir. Namzetlik müddeti 
en çok bir senedir. Bu müddetin ne• 
ticesinde dairesi amirince ehliyeti tas• 
dik edilenler kat'i surette memuriye• 
te kabul olunur. Namzetlik müddetin• 
cc bunlara ücret verilr. Sıyasal bilgi• 
ler okulası veya Hukuk fakiiltesinden 
mezun olanlar namzetlik devresini bi• 
rinci 11ınıf nahiye müdürlüklerinde ve .. 
kalet veya ilbayhklar maiyet memur .. 
luklarında veyahud bu derecelere mu• 
adil olan memurluklarda geçirirler. 
Sıyasal bilgiler okulaısından ve Hukulc 
fakültesinden mezun olup ta bir 11enc; 
namzetlik geçirmiş bulunanlar ara. : 
sında her sene müsabaka ile beş kışı 
Avrupaya staj için gönderilecektir. 

nünde karaya oturan Lloyd Triestino 
nun Pilsna vapuru dlin yolcularını ala 
rnk Akdenize hareket etmi§tir. 

dım, çocuğunu uyutan bir anne 
gibi salladım: 

- Yok, yavrum; yok, çocu• 
ğum. Artık, o kara günler geç• 
ti. Ben, senin istikbalinle meŞ • 
gul olacağım. .. 

Yalan söylemiyordum ve so .. 
.zümde durdum. 

Ona, hususi hocalar tuttuın; 
İngilizce; fransızca öğretti~· 
Zekiydi, ve çalışmağı da scvı .. 
yordu. . .. 

Rahat ettikçe, iyi yeyip ıçtık· 
<:e, sıhhati de düzeliyordu. Ar· 
tık yüzüntin sarılığı, vücudunu;° 
çelimsizliği gitmiş, gürbüz b:. 
delikanlı, tam bir Aydın zeyb 
ği, ödemiş efesi olmuştu. f • 

Ondan çok güç ayrıldım, a 
' b nde, kat ne yaparsın yavrum, e 

bu maymun iştahlılık ... varkeJ1~ 
bütün bu sonların tabu ve rrı~ 
kadder olduklarına inann'la ' 
öyle kabul etmelisin. 

. 1 ı :> • O, ne mı o c u. . c• 
Göğsümü kabartarak söyhYli 

Odaların icini sorma ... Bazan 
iki, bnzıın dört, hatta beş kar
yola konmuş. duvarları, tavan
ları, yamalı muşambaları yağh, 
kirli odalar ... Bir tek kırık, car· 
pık. c;atlak kol'ısol. .. Konsolun 
üzerinde, 5erçcvcsi dökiikJ sır· . Rakım, gözlerini indirdi; be· 

Titriye titriye ona bakıyor
dum. Bunun hayali bilo _ bana _ Onu.. kollarımın aras111a al-

bilirim. Şimdi, mühim, k~v~e;c: 
zengin bir müessesede, sozu teJl 
çer hatırı sayılır ve ileri ge .. ,.) 

' .. (Arkası v~ 
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AFYONLARIMIZ 

LAfyon Karteline Karşı 
Tedbirler Düşünülüyor 

[HUSUS! MUHABlRlMlZlN TELGRAF!] 

Ankara, 20 

Teşkil eailen afyon komisyonu, af yon istihsal ve istihlaki ile 
r~fyon karteline karşı alınacak tedbirleri ve istihlakin fazlalaştı
:rılması çarelerini araştıracaktır. 

Moskova Büyük Elçiliğimiz 
Ankara, 20 A.A. - Oğrendiğimize göre, Vasıf Çınarın ölümü 

ile açılan Moskova büyük elçiliğine eski Sü Bakanı Dıyarrbekir 
'Saylavı Zekai Apaydın'ın atanması için yapılan soruya Sovyet 
hükumeti kıvançla muvafakat cevabı vermiştir. 

Köylü Çarık Yerine Ucuz 
Ayakkabı Giyecek 

"Anliara, 20 (Muhabirimizin 1 meşgulüz. Geçen sene icap eden 
'telgrafı) - Hükumet, deri sa - tiplerin hazırlanması ve ucuz 
nayiimizin inkişafı ve himayesi- ayakkabı temini çarelerini araş 
ni temin için bazı tedbirler al - tmnak üzere bir mütehassıs ge
mak kararındadır. Bu arada tirttik. Bu mütehassıs Beykoz 
alınması akla gelen tedbirler şun fabrikasında kendisine tevdi edi 
lardır: len bu iş üzerinde meşgul oldu 

1 - Deri ve sınai müstahsıla ve bize bir iki tip ayakkabı nü -
tın nakliyat tarifelerini ucuzlat- munesi teklif etti. 
mak. Ucuz ayakkabı temini işini 

2 - Hükumetçe satın alına - ve tipini yeniden tetkik ettirmek 
cak dcrıilerin yerli malı olması- lüzumunu hissettik ve bunun 
nın tercihi. • için yeniden iki mütehassıs ge -

3 - Ham deri istihlakinr tirtmek tasavvurundayı.ı. 
azaltmak ve köylünün çarık giy Ekonomi Bakanı Celal Baya 
mesinin önüne geçmek. rm Rusya seyahatinde kendisine 

Bu maksatla köylü için işlen refakat edecek olan genel direk
miş deriden bir ucuz ayakkabı törümüz Nurullah Esat, orada 
tipi ihdası düşünülmektedir. bu işle de meşgul olacaktır. 

Bu mevzu etrafında Sümer Ucuz elbise meselesine gelin 
Bank erkanından salahiyetli ce, evvelce bir tip üzerinden' 
bir .zat gazetemize şu izahatı bulunan ucuz elbiselerin daha 
enniştir: ucuza mal edilmesi etrafında 
~ :L;A .. ı;:---··----'-'-L- ~ _,. ..... ~aı:rnKasınaatetKıKaLa 
inini işı üzerinde bir yıldanberi devam olunmaktadır. 

BiR KOMÜNiST KAFiLESi 

Ankarada Yakalananların 
Duruşmasma Başlamyor 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ BlLDIRlYOR] 
Ankara, 20 

Burada geçenlerde yakala • 
nan 14 komünist hakkında elde 
ettiğ'im malfimatı bildiriyorum. 

Ahmet oğlu Hasan İzzettin 
~omünistlik lehine gizli faali -
Yete geçiyor ve bu faailyet neti 
cesinde: 

Ankara hukuk fakültesi tale· 
besinden Kadri oğlu Kamıran, · Msın-~ 
fabrikada müstahdem Ömer oğ- ~ ı 
lu Dursun, Bahaddin oğlu Nec 
:meddin, Abdullah oğlu Dursun, 
Gazi terbiye ve ziraat enstitüle
:ri talebelerinden Mahmut oğlu 
Muammer, Abdülkadir oğlu 
liamdi, Mehmet oğlu Abdürrah 
ınan, Ramiz oğlu Eyüp, Riza oğ 
lu Nazım, İrfan oğlu Nuri. Hüı: 

Talebe Kamuran 
- Ankaradaki huıuıi resıamı
mızın krokisi -

nü oğlu Ertuğrul, Şakir oğlu Ha 
s~n Basr.iyi ve edebiyat mual -
lırnlerinden Rüşeniyi kendisilc 
hcrnfikir olarak buluyor. V c ni
san ayı içerisinde bunlarla müş
tereken faaliyete geçerek bir 
llıayıs günü amele ve işçi sınıfı 
lla dağıtılmak üzere beyanname 
lcr ve eserler hazır1anıY-or. Bu 

Muallim Ruşenf 
- Ankaradaki huıuıi re11amı· 
mızın krokisi -

hazırlıkla bilhassa Ahmet oğlu 
Hasan İzzettin ile Ramiz oğlu 
Ey•üp meşgul oluyorlar. 

Hasan İzzeddin ve Eyüp be
yannamelerin şeklini ve teksir 
işini kararlaştırıyorlar ve teksir 
işini amele Abdüllah oğlu Mu -
zaffere havale ediyorlar. Muzaf 
fer beyannameleri yazı makine 
si ile teksir ediyor ve bunları 
20 nisan cumartesi günü sabah 
erkenden at koşusu yerinde Ha
san İzzeddine ve Eyübc veriyor. 
Beyannameler dağıtılmadan 
ele geçiyor ve zabıta alakalıla -
rı birer birer yakalıyor. Maznun 
ların muhakemelerine yarın ağır 
ceza mahkemesinde başlanacak 
tır. 

Ç e k o s 1 ova k elçisi 
itimatnames:ni verdi 

Ankara, 20 (Muhabirimizin 
telgrafı) - Cumur başkanı 
Atatürk, Çekoslovak elçisini ka 
bul etti. Elçi itimatnamesini 
verdi. 

Hapisaneden 
Kaçanlar 

[UUSUSI MUHABlRlMİZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara, 20 

( ,( 
( 

Gındiyan Tevfik 
- Ankaradaki hususi muhabi
rimizin krokilerinden -

Ankara hapishanesinden tü -
nel açmak suretile kaçanlar -
dan Tur Ali de yakalanmıştır. 

Kacanlardan Emin ve Mürsel 
ara~maktadır. Kaçmaya, ihmal 
ve atakasızlıklarmdan dolayı, 
sebebiyet verdikleri anlaşıla~ 
Baş gardiyan Osman ve gardı
yanlardan Tevfik, Ali tevkif e -
..1!1.u~.,1-~ct:.., ı.;ı..,ı~ıaı ı:ada tdfl1{J • 

kat ve kanuni takibat yapılmak 
tadır. Baş gardiyan Osmanın fi 
rarilerle birlikte çektirmiş oldu
ğu bir fotoğrafi elde edilmiştir. 
Müddeiumumilik hadise dolayı 
sile ceza evinde bazı tedbirler 
almaktadır. Bu meyanda ceza 
evindeki demir karyolalar kaldı 
rılmak suretile mahpusların kar 
yola demirlerinden biçak, kü -
rek ve saire yapmalarının önü 
alınmış olacaktır. 

Bakanlar kurulu 
Ankara, 20 (Muhabirimizin 

telgrafı) - Bakanlar Kurulu 
saat l 6 da toplanmıştır. 

Tayyare k8ğıtlarmın 
bey'iye resmi 

Ankara, 20 (Muhabirimizin 
telgrafı) - Evlenmek işlerinde 
ve noterliklerde kullanılan tay
yare kağıtları için bey'iye res -
mi verilmemesi Finans Bakanlı 
ğınca kararlaştırılmıştır. 

Recep Peker geliyor 
Ankara, 20 (Muhabirimizin 

telgrafı) - C. H. Partisi genel 
sekreteri Recep Peker Avrupa
ya gitmek üzere yarın akşam İs 
tanbula hareket edecektir. 

Eden pariste ne
ler g ö r ll ş e c e k 

Londrat 20 A.A. - Oranlan
dığına göre Eden, Pariste Tuna 
ve doğu paktları hakkmda gö -
rüşi.ilcre girişecektir. Daha gc -
nel bir anlaşmaya yol açan Lit
vanya - Almanya anlaşmazlığı
nın kotarılmasına büyük bir 
önem verilmektedir. 

l~NKARA KÜÇÜK 
HABERLERi 

* Ankara, 20 (Tan) - Emni 
yet genel direktörlüğü, ikinci ve 
üçüncü komiserlik imtihan ka -
ğıtlarmı tetkike devam etmek -
tedir • 

* Ankara, 20 (Tan) - Fili -
pin adalarından gelecek eşya 
bedellerinin Cumuriyet Merkez 
Bankasına yatırılması kaydı kal 
dırılınış ve alakadarlara bildi • 
rilmiştir. 

HAFTANIN SiYASASI 
lngiliz • Alman anlaşması 
il ngiltere ile Almanya arasındaki 
U deniz görüşmeleri müsbet bir ne-

tice verdi. İngiltere Almanya tarafın
dan ileri sürülen önergeyi kabul etti. 
Bu görüşmelerin başlangıcı, lngiliz 
Dış Bakanı Sir John Simon'un Berli!1-
de Hitler ile yaptığı müzakerelerdır. 
Hatırlardadır ki Bitler, Almanyamn 
amaçlarını İngiliz Dış Bakanına anla· 
tırken, Almanya namına lngiliz do
nanmasının yüzde otuz beşten yüzde 
elliye kadar bir nisbcte muadil_ ~ona?· 
ma istemişti. O zaman İngılızlerın 
siddetli itirazlarına hedef olan bu nis
bet üzerinde nihayet anlaşılmıştır. 

Londrada Bitlerin özel elc;isi Riben
throp ile yeni İngiliz Dış Bakanı Sir 
Samuel Hoare arasındaki görüşmeler
den sonra varılan anlaşmaya göre, Al· 
manya lngiliz donanmasının yüzd«i 
otuz beş nisbetine muadil bir donan
ma yapabilecektir. Ancak bu donan· 
manın her kategorisi ayn ayn yüzde 
otuz beşi geçmiyecektir. Yani Alman
va kendisine tahsis edilen tonajı yal
nı~ bir kategoriye tahsis ederek O Sl· 

nıfta lngilterenin yüzde otuz beşin
den daha fazla bir nisbete çıkamıya
caktır. Ayrı ayrı her sınıf gemide Al
manya, yüzde otuz beş içinde kalacak
tır. 

• Anlaşmanın önemi 

6 'ngiliz • Alman anlaşmasının si-
yasal önemi, uzun söze lüzum 

göstermiyecek derecede aşikardır. He 
men akla gelen bazı noktalan saya
lım: • 

l - Ingiltere, genel savaştan beri, 
birlikte yürüdüğ1ü devletlere hiç da
nışmaksızın Almanya ile böyle bir an
laşma yapıyor. Yani Fransa ve ltal
yayı bir emri vaki ile karşılaştırıyor. 

f lngilterenin Fransadan ayrıldığı çok 
meseleler olmu ·tur. Fakat birinci de
recede önemli bir siyasal mesele üze
rinde Fransayı hesaba katmıyarak 
başka bir devletle göriişüp bir anlaş
maya vardığı görülmemiştir. Bu, olsa 
olsa. Fransız • Rus anlaşmasına karşı 
İngilterenin mukabelesidir. 

2 - İngiltere, Almanyanın donan
ma yapmak hakkını sesmen tanımak· 
la Versailles andının silahlanma hak
kındaki beşinci kısmının ilga edildiği
ni de resmen tanımış oluyor. Bu, 13 
Nisanda Uluslar derneği konseyinin 
verdiği karar ile tezad teşkil ediyor. 
Hatırlardadır ki o kararda Almanya
nm Versailles andını bozan 16 'lart 
kararile hiç bir hak ~lde etmediği'be
yan edilmişti. İngiliz - Alman anlaş
masından sonra Versaillea andının si
lahlanma kısımlan tarihe karışıyor. 

3 - Uçüncü bir nokta bu anlaşma
nın yalnız deniz kuvvetleri Ü.zerinde 
bir itilafa münhasır kalmayıp daha şü
~ullü olması ihtimalidir. Yani Rusya 
ıle Fransa arasındaki itilciftan sonra 
bir Alman - İngifö: itilafı. Bu, henüz 
belli değildir. Ancak böyle bir anlaş. 
ma ihtimali bile bizi büsbütün siya
sal yüai değişmiş bir Avrupa karşr
eında bırakmıştır. 

• 
ltalya - Habeşistan savaşı 
n talya ile Habeşistan arasındaki 

ihtilcif barış için tehlikeli olmak
ta devam ediyor. Denilebilir ki tarihin 
hiç bir devrinde bir devletin barış va
ziyetinde olan bir devlete kar ı bu ka
ciar açıktan askeri hazırlıklarda bulu
nup bu kadar açıktan savaş tehditleri 
savurduğu görülmemiştir. ltalya bü
tün askeri kuvvetlerini hazırlayıp 
Doğu Afrikasına yollayor. Mussolini 
de Habeşistana karşı boyuna tehdit 
savuruyor. ltalya gazeteleri, artık Ha 
beşistanın ltalyaya karşı yaptığı mu
ayyen şu ve bu haksızlıklardan bah
setmiyorlar. Geri bir ülke olan Habe
şistanın ltalya sömürgesi olmaya el
verişli olduğunu yazıyorlar. Musso
lini de Valval ihtilafı, sınır boyunda· 
ki çarpışmaları bir tarafa bırakarak 
İtalyanın bir imparatorluk kurmak yo 
lundaki medeni vazifesinden bahsedi
yor. 

Bunun sonu neye varacak? Ittraf 
etmek lazımdır ki eğer Italya Habe
şistana karşı bir savaş yapmayı tasar
lamış olsaydı, bu kadar gürültü yap
mazdı. Bu gürültü yapışta savaşa mey 
dan vermeden istediğini elde ctmeğe 
girişit kokusu vardır. Barışa yardım 
eden bir amil de lngilterenin savaş 
istemez gibi göriinmesidir. lngiltere 
ile ltalya arasındaki gürültülü ihtilaf
lara rağmen, biz ltalyanm herhangi 
bir mesele üzerinde İngiltere ile kar
şı karşıya gelmek isteyebileceğine ih· 
timal vermiyoruz. 

• 
Uzak Doğuda neler oluyor? 

U zak Doğuda Japonya, daha doğ-
rusu Japon askeri makamları Çi

ne kal"§ı tehdidkar bir durum almıştır. 
Çin ile Japonya arasında çıkan ihti
laf, Mançuryanın işgali sıralanndaki 
ihtilafa benziyor. O zaman da ihtilafı 
çıkaran Japon hükumeti değil, bazı 
Japon askerleri idi, Mançuryadaki Ja
pon askerleri tarafından ileri sürülüp 
tc Japon hükumeti tarafından henüz 
benimsenmeyen sartlar kabul edile
cek olursa. 'Pekin' de dahil olduğu hal
de, Şimali Çin japonyanın eline ıese· 

cekt'ir. Japon askerleri Şimali Çinden 
Çin askerlerinin çekilmesini, Japon 
aleyhtarı ol~uğu bildirilen birtakım 
memurların değiştirilmesini, idarenin 
kendi ellerine bırakılmasını istiyorlar~ 
Bundan başka Mongolistanda ve bil· 
hassa Çahar eyaletinde de gözleri 
vardır. lşin içyüzü şudur ki, Japonya 
Çin üzerindeki emellerini adım adım 
tahakkuk ettirmektedir. Kolay hazım 
olsun diye yavaş yavaş yutuyor. On
ce Kora'yı aldı. Sonra Mançurya, ar
kasından Şimali Çin. Çahar. Adım 
adnn ilerliyor. Çini Japonyanın elin
den kim kurtaracak? 1931 yılında U
luslar Derneği çalıştı. Birşey yapama
dı. Amerika kendi Filipin adalarını 

kurtarmaya çalışıyor. Rusya. Sibirya 
ve Sakalin adasını müdafaadan başka 
birşey düsünmüyor. İngiltere, Japon· 
va ile ihtilafa düşmekten çekiniyor. 
Esasen Japonya da bu hesaplan yap· 
tığı içindir ki bildiği gibi yürüyor. 

• Amerikada seçim hazırhaı 

A merikada Roosevelt, bir taraf· 
tan ulusal kalkınma kanunu hak 

kında yüksek hakyerinin verdiği ka
r ardan doğan karışıklık ile uğraşmak
ta iken, diğer taraftan aleyhinde kuv· 
vetler belirmektedir. Daha doğrusu 
seçildiği zamandan beri fırsat kolla
yan düşman kuvvetler başlarını kaldır 
maya başlamışlardır. 

Hafta arası lllinois'da Springfield 
şehrinde Roosevelfe karşı olan Re
publiken Partinin büyük bir kongre· 
si toplandı. Yedi bine yakın delege
nin hazır bulunduğu bu kongrede 
Rooseveltin "kalkınma" tedbirleri tak 
bih edildi. Şimdiye kadar bu tedbirle
ri böyle açıktan takbih etmek için ce· 
saret lazımdı. Esasen yüksek hakye· 
rinin kararından sonra N. R: A. göz
den düşmüştür. Çünkü Amerika hal
kının başyasaya karşı büyük bağlılığı 
vardır. Karşı politikacılar şimdi Roo· 

' sevelfi başyasaya karşı yürümüş bir 
adam vaziyetinde göstermek istiyor
lar. Springfield konf:resile 1936 !ec;i· 
mi için faaliyete ba!llamış sayılabilir. 
Bu mücadele de galiba başyasa etra
fında yapılacaktır. 

• GUnev Amerikas1nda 

savaşın sonu 

V ıllardan beri Güney Amerikasın 
da devam eden bir savaş niha

yet mütareke ile şimdilik durdu. Ça
ko arazisi üzerindeki ihtilaftan dola
yı Bolivya ile Paraguay arasındaki aa· 
vaş yıllardanberi sürüp gitmekte idi. 
Bu savaşı ne Uluslar derneği, ne de 
Amerika devletleri durdurmağa mu· 
vaffak olmuşlardı. Bir aralık iki dev
let arasında bir mütareke imzalanmış 
ise de daha müddeti bitmeden tekrar 
savaş başladı. 

Şimdi başlıca Brezilya ile Arjanti· 
nin aracılığı ile on iki gtinlük bir mü
tareke imzalanmıştır. Bu on iki gün 
içinde iki devletin dış bakanlan bir 
uzlaşmaya varmaya çalışacaklardır. 
Drş Bakanlarının bir uzlaşmaya vara
bilecekleri çok şliphelidr. Bunda ümit 
yok. Umit, uzlaşmaya varılmadığı tak 
dirde ihtilafın I.ahey hakyerine inti-
, 

GÜLECEK ŞEY 
D Ecl iL AMA .• 

Bir dostumun çok yakın bir 
hısmı öldü .. : Allah kimseye bil 
dirmesin. Böyle sıralarda in -
san çok güç hallere düşer. Dos
tum çok becerikli bir adam ol -
du<Tu halde bakınız başına ge • 
lenİere: l 

Cenaze hazırlanıyor. Göme -
cek mezar yok. Neden?.. Aile 
kabristanı Maçkadadır. 

Belediye: 
- Olmaz.. Kapalıdır, dıyor. 
- Y ahyaef endi dergahı ... 

na?.. ,, 
- O da olmaz ... 
- Eyübe? .. 
- O hiç olmaz... . 
- E biz ne yapalım şimdi? .• 

Acaba buralara müsaade için 
bir müracaat? •• 

- Ankaraya istida gönderin. 
- Vakit yok! Cenaze hazır ..• 
- Eyyy ! Vaktile düşüneydi-

niz ... 
- Aman efendim ... İnsan öle 

ceğini bilir mi ki, vak tile istida 
verelim ... 

- Söz temsili, yani ..• 
- Şimdi nereye gömeceğiz?. 
- Asri mezarlığa ... 
- Nerede bu?. 
- Mecidiye köyünden sonra, 

daha ileride. 
- E orada biraz yer alsak ta 

aile kabristanı yapsak! 
- Satılamaz, henüz planı 

yok! .. 
Bu birinci parti ... 
İkinci parti: 
- Efendim, belediyenin ce -

naze otomobilini filan yere gön 
derir misiniz? 

- Ne zaman?. 
- Öğle üzeri.. ~ 
- Öğle üstü araba meşgul. 

İsterseniz sabah erkenden, ya
hut akşam geç vakit .. 

- Efendim! Gezmeye gide .. 
cek değiliz .. Cenaze taşıyaca • 
ğız .. 

- Efendim. Ben de reddet .. 
memek için öyle söyledim. 

Bu dostum cenazesini defnet 
tirmiştir. Lakin bu yazdıklarım 
aşağı yukarı söylenmiş sözler -
dir. Bu, gülünecek şey değiJ 
ama! .• 

B. FELEK 

kal etmesine her iki tarafın da muva
fakat etmesindedir. Bu defaki mütare 
kenin sağlamlığı da bundadır. Bu an· 
laşma ile Güney Amerikasında sürüp 
giden savaı bu defa nihayetlenmiJ 
gibi görünüyor. 

A. ŞUkrU ESMER 
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~-BUaji AKDEJllR 

BiZiM HAiNLER 

(i<E.NDI KE~DIMıZE _ . 
s t () 

Zavallı soKAKLARıMız, YDIKt.Ettılllz: 

Beygirler! 
Dan, evime döaerbn, Dör -

dilıicti Vakıf ham &nl\nde yirmi 
kadar tramvay arabuınm arka 
arkaya.sıralmdsldanm 18rdlm 

Tramvaylan böyle yolundan 
alıkoyan nedir, diye merak ede 
rek bq on aclmı yUrlklUm. 

Sirkeci durak yerinde, iki 
tramvay raymm araımda, ima -
nma kadar odun yüklü bir ara
ba duruyordu. Bu arabanm te
kerleklerinden biri, J,erinden 
fırlamlftl. Burnundan IOluyan, 
aiaka beygir, en apiı (5) çek.i 
odun ylkile yolaa ortaamda b· 
la kalıhlltL 
B•Jsa~ btl kadar 

yükü &alici iauftız arabacmm 
yWdettifiai orada aorup ara -
yan olmadı. Tekerleği bile is -
yan edip yerinden fırlayan bu 
arabanm hayvanı naarl çatlayıp 
ölmedi, taf&l1DL 

lıtanbulda hayvanları görüp 
gözeten bir Kurum. oldutuna 
göre, bu uabacıya, hem fU'bay
hlm, hem de hayvanları koru • 
ma kurumunun caa kelmeli 

HOkOmet Murakıi>Jara 1<on.-o1Unda 

KiLı 
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Adis Ababada Bir italyan 
Mem·uruna Hakaret Edildi 

Adis Ababa, 20 A.A. - Deyli Telegraf aytannın bildirdiğiı:e 
göre, buradaki Italya elçiliği işyarlarından biri geçen hafta bır 
hadiseye karışmıştır. Bu hususta pek ziyade ketum davranılıyor 

BAL KANLARDA HU· 

susT ıs TıHBARA TiMiZ 

Giridde Bir 
Nümayiş 

1 CM AL 

Amerika Nasıl 
Bir Devlettir? 

Amerika yüksek hakyerinin başya
sa hakkındaki kararı dünya kamoyn
nu işgal etmekte devam ediyor. Buka 
rardan sonra Amerikada hafif tertip 
bir rejim krizi ortaya c;ıkmıştır. Ame· 
rikanın birleşik devletleri adı verilen 
devletin mahiyeti nedir? Bir merkez
den idare edilen bir devlet mi? Yok· 
sa bu birliği teşkil eden kırk sel.iz 
devletin ayrı ayrı kırk sekiz merke· 
zinde idare edilen bir doğu birliği mi? 

ÇALIŞMA KONFERANSINDA 

Cemal Hüsnü 
Durumumuzu 

Eko,nomi 
Anlatı 

Cenevre, 20.A.A. - Arsıulusal ça· 
lrşma bürosu konferansı kurumunun 
direktörü Ba\ler'in yıllık raporunu 
konuşmaya devam etmistir. Bern el· 
çisi Cemal Hüsnü aşağıdaki söylevde 
bulunmuştur. 

bunlar trüst veyahut kartel halini al• 
mış olsalardı ulusa yiık olmaktan ha· 
li kalmıyacakİ'ardı. Bu devletcilik, 
esasen Tiirk milli ekonomisinin e· , . 
saslı vasfıdır. Kredinin tevilenmesı, 

mtiiğer taraftan, Deyli Expres gazetesinin haber aldığına göre, 
Habeş hava subaylarından biri, karısile öeraber sinemada bulu -
nan ltalya elçiliği birinci sekreteri Monbelli'nin, kapıda duran 
otomobilinin üzerindeki İtalyan bayrağını tutup koparmıştır. 
Bundan sonra, gene ayni subay sinemaya girerek, bayan Mo11;?el
li'nin vestiyerde duran mantosunu da parçalamış ve bunun uze· 
rine de yakalanmıştır. 

Fransa - İngiltere Deniz 
Görüşmeleri de Başlıyor 

Atina, 20 (Hususi muhabiri
mizden) - Girit umum valisi İç 
Bakanlığ'ma gönderdiği bir tel
graf ta terhis edilen zabit vekil -
}erinin Hanyada toplanarak gü
rül tülü bir nümayiş yapmağa 
teşebbüs ettiklerini bunların da 
ğıtılması ve asayişin bozulma -
ması için her türlü tedbirin alın 
dığı bildirilmiştir • 

Amerika başyasasında yazılı olan 
'özlere bakılacak olursa, Amerika bir 
devlet değil. devletler birliğidir. Yük
sek hakyeri de bu sözlere bakarak 
başyasayı tefsir etmiş ve N. R. A. 
Roosevelt'in kanunu. aleyhine karar 
vermiştir. 

Yüksek hakyerinin kararına hukuk 
bakımından kimse bir söz söyliyemez· 
se de dünyanın bugünkü durumu kar
şısında Amerikanın ekonomik derdle
rine ancak N. R. A. kanunu ile ça
re bulunacağını hakyerinin gözönün • 
de bulundurması gerekti denilmekte· 
dir. 

.. - Arsıulusal çalışma bilrosu di· 
rektörü tarafından verilmiş olan ana· 
sal rapor bir çok sözlere ve entere· 
san söylevlere yol açmış ve bu söy· 
levlerde bele işsizlik meselesi ileri 
sürülmü tür. Seçgin aytaçlar, kendi· 
lerinin çok kere yetkiliğine ve etki· 
liğine inanmadıklarını söyledikleri 
bir takım çareler ileri sürmü lerdir. 
Endüstrileşmiş memleketlerdeki iş· 
sizliğe karşı ulusal çerçeve içinde ra_s 
yonal hiç bir ~ey yapılamaz. Şuna •· 
nandım ki, bu gibi memleketlerde a· 
lınan tedbirler ulusal serçeve içinde 
kaldıkça bunların hiç bir sonuç ver· 
mediklerinden dolayı etkisiz olduk· 
!arı crgeç anlaşılacaktır. 

genel hizmetlerin yönetimini ve t~· 
şınma işlerinde ... ilah. bu hal kcndı· 
sini göstermektedir. Bunun dışında 
özgür önerdeşmenin gerçekten ve ta
mamen yapılabileceği bütün alanlar
da özel girgiye tam bir özgürlük bı· 
rakılmıştır. 

Tarımsal işler 
Ekonomi dirije siyasasının diğer 

bir yönli, tarımsal örgüt hareketidir. 
Bu alanda tarımsal üretimi rasyo· 

nel bir tarzda kanalize etmek, bazı 
endüstriye yarar tarımı artırmak, be· 
sin ürünlerinin yapılmasına yardım 
etmek, genç çifçilerin uzman ve üret· 
men haline gelmelerine imkan ver· 
mek suretiyle köylerdeki nüfus azlı
ğını ortadan kaldırmak ve bunun i

çin aynı zamanda işleri tevilemck ve 
sosyal bakımdan bir unsur olmak iti· 
bariyle köy endüstrisini teşvik etmek 
bahse konudur. 

Kral Konstantin ve Olganm 
kem kleri Büyük hastalıklar için büyük ilaç

lar lazımdır. Acundaki imkanlar a· 
raştırıldığı zaman görülür ki dün
yacla fazla üretim yokdur, az yoğal· 
tım vardır. Geniş kıtalarda bir çok 
nüfus kendilerinin yoğaltıcı olmala· 
rına yol vermiyen bir hayat yaşa· 
mnktadır. Buna karşı başka yerlerde 
de büyük kapitallar işlemez bir halde 
bulunmaktadır. 

Paris, 20 A.A. - Fransızlarla İngilizler arasında deniz gö
rlişülerine girişilecek ve iki memleketin deniz uzmanlarının top 
lanması hazırlıkları. yapılacaktır. 

Bitlerin tezine karşıt olarak İngiltere hükumeti, Fransız - Sov 
yet antlaşmasını Lokarno paktı ahkamına karşı sayma~:~d~r. 

Londra, 20 A.A. - Baldwin, Avam kamarasında verdıgı dıyev 
de şöyle demiştir: . . 

Ingiliz - Alman deniz uzlaşması genel bır denız andlaşması ba
ğıtlanmasına dair olacak görüşüler için bir hareket noktası öde
:vini görecektir. 

\ 

Balkan Kupası Maçları 
Sofya, 20 A.A. - Dün, çok güzel bir havada Balkan kupası 

için Romanya ve Bulgaristan ulusal takımları karşılaşmışlardır. 
Elen yargıç Hocopulos'un idaresindeki bu maçı Bulgarlar 4 - O 
kazanmışlardır. 

Bulgarlar, güzel bir teknik ile çok atılgan oynamışlardır. Ro· 
menlerin güzel teknikli hücumları Bulgar müdafaasının güzel 
oyunu karşısında durmuştur. 

Amerikada Bir Depreme 
Pasadena, (Amerika) 20 A.A. - Dün saat ı 7,28 de merkezi 

buradan 6500 mil uzakta olan gayet şiddetli bir deprem kayde -
ciilrniştir. · 

Los Angelos, 20 A.A. - Dün burada hafif bir deprem du -
yulmuştur. Bir zarar olup olmadığı henüz belli değildir. 

;LOND.e.ADA~ı ~Of\.JnA 

Alman Murahhası Yakında 
Fransızlarla Görüşecek 
Roma, 20.A.A. - İngiliz-Alman 

Öeniz uzlaşması burada çok ağır bir 
tarzda tefsir edilmekde"dir. 

Londra, 20.A.A. - Deyli Teleg· 
raf gazetesi yazıyor : ''Ribentrop iki 
üç hafta içerisinde, Fransa-Almanya 
deniz ilgisini görüşmek üzere Paris'e 
gidecekdir .Diğer tarafdan Almanya, 
yakında, deniz yapılarının birinci kıs
mını tezgAha koyacakdır. Yapılacak 
gemiler mümkün olduğu kadar az bir 
zamanda bitirilecekdir. Bütün kruva
zörlerin içinde u9aklar bulunacakdır. 
Kuzey denizi ile Baltıkdaki gözetme 
bölgelerinin her birine torpil kovan
larile bombardman topları konacak
dır. Sonra da, Almanya, deniz aske
rinin sayısını 35,000 e çıkaracak ve 
tehlike karşısında bu sayıyı daha da 
artıracakdır.,, 

lngiltere deniz yarı· 
şına girmiyecek 

Londra, 20.A.A.- Deniz: bakanı 
ıngiliz-Alman anlaşmasının anahtarla 
rı hakkında radyoda verdiği bir söy
levde demiştir ki: 

Almanya, bu anlaşmanın yapılm~
gr üzerine yalnız İngiltere ile değıl 
dört devletten biç biriyle deniı ya· 
rıtında bulunmayacaktır. 

Bakan bu anlatmanın acun barışı· 
na büyük bir kazanç sağlamladığını 
söylemiştir. 

Bakan, bu anlaşmaya göre Alman· 
yanın her sınıf İngiliz harp gemileri
nin yüzde otuz beşi nisbetinde harp 
gemisi bulundurabileceğini, yalnız 
denizaltı gemilerinde bu ni::.betin 
yüzde kırk beşe çıkarıldığını sözleri· 
ne eklemiştir. 

Almanya, ancak İngiltere ile dost
ça aytışmalardan sonra bu nisbeti art 
tırabilecektir. Eğer, Almanya. deniz 
cıltı gemilerinde bu nisbeti ge"ecek o
lursa bunu da ancak başka sınıflarda· 
!lci nisbeti azaltmak suretiyle yapabi
lecektir. 

Almanya iki yeni 
kruvazör yapacak 

Londra, 20.A.A. - İngiliz ve Al
man eksperleri, Döyçland sistemin· 
deki gemilerin harb kruvazörleri a· 
rasına mı, yoksa sadece kruvazörler a
rasına mı gireceğini görüşmüşlerdir. 

Haber alındığına göre, birinci görü~ 
kabul edilmişdir. Demek oluyor kı 
Almanya, yalnız iki parça harb kru
vazörü yapacakdır. Zira, esasen elin· 
de olan Döyçland sistemindelti üç 
eııü lie1 bu cins gemiler için kendi· 

Ribbentrop 

sine verilen yüzde 35 nisbetini 
tutmuş olacakdır. 

Eksperler çaöırıhyor 
Londra, 20.A.A. - İngiltere hü· 

kumeti, Fransadan, Londraya iki 
deniz eksperi göndermesini istedik· 
den başka. Roma ile Moskovaya da 
baş vurarak, bu ülkelerden de eks· 
perler gönderilirse memnun olacağı· 
nı bildirmişdir. 

Hak eşitliği 
Londra, 20 .A.A. - Barı gazete· 

ler diyorlar ki, deniz uzlaşması, Av· 
rupanın diplomatik durumunu kesin 
olarak gevşetmek ve bu başarığı 
(muvaffakiyeti) seçmenlere, ulusal 
kabinenin iş başında kalmasını gerek· 
li göstermek amacile, İngiliz diplo
masisinin yaptığı geni§ ölçüde bir 
harekettir. 
Basının genel düşüncesile karşı o

larak, İngiliz diplomisisi, bu uzlaş· 
maların önceden bir sonuca varacağı
nı pek sanmıyor. İngiliz bakanlarının 
Ribentrop"Ja görüşmeleri, daha ziya· 
de1 bir doğu andla~masırun yakında 

Atina, 20 (Hususi muhabiri
mizden) - Yeni saylavlardan 
bir grup dün toplanarak müte -
veffa Kral Kostantin ile Kraliçe 
Olganm kemiklerinin hemen Yu 
nanistana getirilmesi hakkında 
yeni meclisten karar almak üze 
re bir takrir hazırlamışlardır. 

Siyasi mahafilde hükumetin 
meclisin böyle bir karar verme 
sine bir şey diyemiyeceği, ancak 
kemiklerin reyiamdan gelmesi
ne müsaade etmiyeceği söylen -
mektedir. 

Eski Kral 
Yorgi Anlatıyor 

Atina, 20. A.A. - Eski Yu· 
nan kralı Y orgi, Londra Eko dö 
Gres gazetesi direktörüne şu 
sözleri söylemiştir: 

" Yunan tahtına döneceğimi 
düşündükçe, orada ne yapacağı· 
mı, siyasal hayatta sükun ve öz
genliğin nasıl büsbütün geri ge· 
tirileceğini , Kralın hiç bir za-
----- ... :,rı:ııc:ı ~r-:.pn-scıClzğz ve yap· 
mıyacağmı inancının ne suretle 
kökleştirileceğini, Kralın bütün 
partilerden üstün kalarak, ulu
sun dileklerini tamamen ve bağ
sız, şartısz gözeteceği fikrinin 
halkda nasıl yerleştirileceğini 
de düşünmekdeyim. Bu duyğu· 
lar kökleşdik~en ve iilkenin bil· 
tün hayati ilkeleri (unsurları) 
arasında eyi düşünüş ve elbirli
ği düşüncesi başat oldukdan 
sonradır ki, Kralın rolü faydalı 
ve verimli olabilir. Yoksa, bazı· 
larımn bağmazhğı (taassubu), 
bazılarının da kaytaklığr (irti· 
caı) ortasında Kralın elinden ne 
gelir? Ben hiç bir zaman beni 
koğmuş olan Yunanistana, ken
di malikanem nazarite bakma
mışımdır. Bu malikaneyi yeni
den elime geçirmek de hiç bir 
vakit biricik kayğum olmadı. 
Bende böyle bir mal sahibi dü· 
şüncesi yokdu, Yunanistan be· 
nim yurdumdu ve beni ancak 
onun ileri gitmesi ilgiler.,, 

Yeni lran kab·nesi 
Tahran, 20.A.A. - Başbakan 

Funıği yeni kabineyi, eskisi gi
bi kurmuş ve saylavlar kuru
lundan güven oyu almıştır. 

Belgrad saylavlar 
meclisinde 

Belgrad, 20.A.A. - Saylav· 
kurulu dünkü toplantısında bü

rosunu seçmiştir. Kültür bakanı 

Çiriç başkanlığa Laziç, Markiç 

ve Rejak asbaşkanlıklara ve 

Mulaliç, Kovaç, Radzak, Popo

viç sekreterliklere seçilmişler· 
dir. 

Burada iki noktai nazar çarpışıyor: 
Hukukçu noktai nazarı ve siyasal 
noktai nazar. Esasen devlet idaresin· 
de daima bu iki noktai nazar çarpış· 
mıştır. Siyasi adam diyor ki: Başyasa 
nın yazılmış sözleri şöyle de olsa böy
le de olsa, bugünkü durumda kurtu· 
luş şundadır: Onu yapmak ulusal kal 
kınma için lazımdır. Hukukçu diyor 
ki: Kurtuluş, başyasadan ayrılmamak 
tadır. Başyasa azmanın ihtiyaçlarına 
göre deliştirilebilir. Bunu yapmak U· 

lusun elindedir. Ancak değiştirilme -
dikçe tefsir ile yasanın çizdiği dar ve 
doğru yoldan ayrılmak, tehlikelidir. 

Amerika ba§yasasının bugünkü ih
tiyaçlara uygun olmadığı anlaşılmış· 
tır. Yasa on sekizinci asır içinde, Fran 
sız devriminden önce yapılmıştır. O 
zamanki ekonomik ve sosyal kurum 
başka idi. bu zamanki kurum başka
dır. Ancak kanunlar, değişen duruma 
göre nasıl uydurulacak? Tefsir yoliy
le mi? Yoksa değişen duruma göre 
zaman zaman değiştirilerek mi? 

Roosevelt: .. yüksek hakyerinin ka· 
rarı, bizi 1789 yılına kadar, geri attı ... 
diyor. Ne doğru söz? Yasayı 1789 yı
lında yapanlar ne diişıünmüşlerse yük
sek hakyeri de ona göre karar vermiş
tir. O zaman Amerika, merkezden 
jdare edilen bir devlet değil, bir bir
likti. Birliği teşkil eden devletlerin 
her biri müstakil idi. Bunu değiştiren 
bir kanun yoktur. Ancak Amerikayı 
te~kU eden .. de,;ıetler arasında t icare
tı nzim" gibi müphem bir maddeye 
dayanarak, merkezi devlet üzerine 
birçok haklar ve salahiyetler almıştır. 
lşçi ücretlerini tayinde "devletler ara 
sında ticareti tanzim" maddesine da· 
yanıyor. Yiıksek hakyeri diyor ki ; 
"Merkezi devlete böyle bir hak verile
cekse, kanun ile verilsin. Başyaı.anın 
bu derece geniş bir tefsire tahammü
lü yoktur ... 

Bizim bildiğimiz şudur ki kanun, 
değişen zamanın şartlarına behema • 
hal uydurulacaktır. Bazan tefsir ile 
uydurulur, hazan değiştirilerek. Bun
ların her ikisi de olmazsa, nihayet ih
tilal çıkar ve o zaman zorla uydu
rulur. 

Roozvelt vergilerin 
~oğaltllmasını istedi 

Vaşington, 20. A.A. - Rooz
velt kongreye gönderdiği bir 
bildirikle vergilerin çoğaltılma
sını istemiştir. Bu vergiler ara
sında kazanç vergisi ile Ôüyük 
bağışlık ve miraslardan alına
cak vergileri ve korporasyon· 
larm kazanç vergileri vardır. 

Ro~zvelt korporasyonlar için 
şimdiki yiizde 13 3 / 4 nisbeti 
yerine yüzde 10 3/ 4 den 16 3/ 4 
e kadar değişen bir nisbet kin
de vergi alınmasını öne sü~ek
de ve zenginlik ve mevki miras
larının ulusal yaşayış üzerine 
yapdığı bozucu etkilere karşı 
gelmek üzre çok tutan özel safi 
kazanç üzerinden alınan vergi· 
nin de çoğaltılmasını istemek· 
tedir. 

Eğer yalnız ekonomik ve sosyal 
bir maksadla arsı••lusal bir anlaşma 
yapılarak bu kapitallar halk kütlele
ıine üretim yolları ve insaniğ bir 
kıymeti olduğu kabul edilecek iş im· 
kanları vermek için kullanılacak olur· 
s~, milyonlarca insanın yaşayış dü· 
ı:eyini yükseltmek ve onların satın 
alma kuvvetlerini artırmakla üretim 
icin lfizım olan çıkıtlar açılması ve 
bir atılışda işsizlik belasına son ve· 
rilmesi imkanı olmaz mı i Düşündü· 
ğüme göre insanlık, bu düzeyde da· 
ha iyi dağıtılmış yeni varlıklar ka· 
zanacak ve tekniğin ve mekanizasyo
nun ilerlemesinden faydalanacaktır. 

Kalkmma savaşları 
Bunu böylece anlattıkdan sonra 

şunu da söylemek isterim ki, Bay 
Dirtktör, acunun ekonomik durumu
na ve bu durumun ulusların sosyal 
yaşayışı üzerindeki tesirl~ri.ne dair 
olan raporunda sayıları gıttıkçe ar· 
tan bir "ok memleketlerde gösteril
mekde olaı;ı kalkınma savaşının te
meli devletin güttügii salı ma ve uğ-
raşma olduğunu meydana koymuş· 
lardır. 

Kamalist Türkiye - raporda kulla· 
nılmrş olan sözlerle söyliyeyim • "u· 
lusal yaşayışın düzeyi, ekonomik ka
rarsızlıkların isteğine bağlı bırakı
lacak yerde, yönetimi devletin en bil· 
yük ugraşmalan olan,, memleketler 
arasında bulunmaktadır. İşte bundan 
dolayıdır ki, Türkiye saknı ile ve fa. 
kat büyük bir dölenle ekonomi diri· 
je yoluna girmiştir. 

Bana r.öz söylemek için verilmiş
olan zaman, her ne kadar bu hareke· 
tin ekonomik ve sosyal yönlerini an
latmaya yetmezse de bu hareketin 
bazı karakteristik çizgilerini kısaca 
belirtmeyi enteresan buluyorum. 

Türkiye endüstrisi 
Türkiye Cumuriyetinin yapmaya 

uğraştığı değişinde, her şeyden önce 
endüstrinin kurulması için girişilmiş 
olan kınav girişiti söylemek gerektir. 
Her tarafdan ekonomik engellerin di
kilmekde olduğu bir devrede, Türki· 
ye, kendi sınırlan içinde başladığı i
şin değerinin düşürülmesine izin ve· 
remezdi. Toprağının ve toprakaltı 
ürünlerinin bolluğu ve çeşidi belli 
olan bir memlekette halk yığınları· 
nın yaşayış düzeylerini yükseltmek, 
çalışma genişliğini ve halkın satın al
ma kapasitesini arttırmak suretiyle 
gerek memleket içinde ve gerek 
memleket dışında yeni değiş imkan· 
ları çıkarmak esaslı bir endiıstri kur· 
mak gerekiyordu. 

Görülüyor ki, endüstrileşme, yal· 
nız engin bir tecim denkleşmesi sağ
lamayı değil, aynı zamanda ve hele 
halk yığınlarının işini değerlendirme· 
yi amaç tutuyordu. Tarım üretimi ile 
endüstri üretimi arasında bir fiyat 
denkleşmesi sağlamak yolundaki de
vamlı kaygu, bUtlin girişiltlere ba· 
şat bulunmaktadır. Hiikumetin istek 
ve dileğinin amacı, eyice düşüniilmil~ 
bir plana göre ve en iyi çalışma şart· 
lan, yoğaltım ihtiyaslarını karşıla -

K U Ç U K H A R lC--:j"'J te yetişen ve fakat şimdiki randman· 
H A B E R L E R lan yoğaltım ihtiyaçlarını karşıla· 

mayan endüstri işleri çıkarmak ve 
.. V · bunlan gelişime erdirmek, ve ikinci 

ı;. aşıngton, 20. A.A. - A.. derecede memleket içinde geniş ölçü· 

Türkiye halkrnın yüzde 70 i çif çi 
olmasına göre devletin kınavı bu a
landa hele çifçi unsurlara tüze ve 
nısfet dairesinde bir asığ sağlamak 
suretiyle insan değerinin düşmesine 
çare bulmak ve bir müddet çalışmayı 
elde etmek şeklinde ortaya çıkmak
tndır. 

Toprak endüstrisi 
Öte yönden kamutaya verilmiş o· 

lan tarımsal yeğretilme, tarım işı;i· 

sini bir parça toprak endüstrisi yap
maya se .. ·kedecektir. Ulusa hayatın 
düzenini yükseltmek ve servetleri 
daha iyi bir surette dağıtabilmek a· 
macını güden ve btitün bu çalışmaya 
arasıl olarak memlekette bir bayın· 
dırlık ve bir demokrasi siyasası gü· 
dülmektedir. 

Her türlü nisbet gözetilmek şar
tiyle söylenebilir ki, Türkiye Cumu· 
riyeti, bayındırlık işleri en çok ~cliş· 

mekte olan memleketlerden bıridr. 
12 senelik bir süre içinde üç bin ki· 
kımetre uzunluğunda demiryolu. 
96'JO kilometre şose yapılmıştır. Ya· 
pıhn köprüler, sulama işleri, şarbay· 
hkJnrın kanali.r:asyon işleri, elektrik 
tesisatları, su akıtılması işleri, koru .. 
ma ve onarma işleri ise ayrıca sayı• 
lacak bayındırlık işlerindendir. Bü
tün bu işler, devletin ve illerin büt~e· 
lerine konulmuş olup gelecek nesil· 
Jer için hiç bir suretle yük olmıya· 
caktır. Eğer Türkiye, bugün işsizlik· 
ten diğer devletlerden daha az üzül
mekte ise, bunun izahını üretimci ca· 
lı~manın bu suretle artmasında a~a-
ma k gerektir. 

Cemal Hüsnü bundan sonra Türki· 
yede zührevi hastalıklara karsı yapı· 
lan mücadeleyi anlatmış, lş kanunu 
ve hafta tatili mesClesini izah etmiş· 
tir. 

Toplanmıgan 
Konferans 

[Baş tarafı 1 incide] 
A vusturyadaki hükumetin işba· 
şında kalmasına yardımdan baş· 
ka bir şey değildir. 

1 tal yanın Roma konferansın
da kar:şılaştığı bir zorluk ta, Ma
caristarun durumudur. Uzun va
kit İtalyanın en yakın dostların
dan olan Macaristan, son zaman 
larda Almanyaya doğru meylet
meğe başladı. Bunu tabii gör
mek gerektir. Çünkü Macaris -
tan, ltalyanın değil, İtalyanın 
istatükoya karşı olan yanatı (ta 
raftar) idi. İtalya bu siyasadan 
ayrılır gibi olunca, Macaristan 
da İtalyadan aynlmağa başla -
mıştır. Macaristam, istatükoyu 
korumak gibi bir amaç güden 
Roma konferansına getirmek i
çin İtalya.bu devlete başka yan· 
larda istatükoyu bozacak adak
arda bulunmalıdır.Demek ki ista 
tükoyu korumak isteyen siyasa 
ile istatükoyu bozmakamacını 
güden siyasa, burada çarpışmak 
tadır. İtalya bu iki siyasayı te
lif edebilir. Ancak ortada küçük 
antant olmasa ••• 

gerekle§eceği kanaatini vermektedir. 
Şimidiye kadar, Almanya, Fransa
Sovyet kartılıklı yardım andlaşması 
ile doğu Avrupada birçok taraflı bir 
andlaşrnanın bıribirine uymıyacağını 
bir takım hukuki dütUncelerle isba
ta Cialıtmııdır. Fakat, Bertin timdi 
bu nazariyenin terıini kabul etmeğe 
egğindir. 

yan kurulu, işsizliğe karşı Sİ· de yoğatılan ve fakat memleket için
gorta ve işçilerin emekliğe ay- de yeter surette üretilemeyen ilkel 
rılma meselelerini de ihtiva e· maddeler endüstrisini kurmak ve ge
den sosyal güven yasasını 6 ya lişime kavu turmakdrr ki. bu ere~deo: 

ortaya çıkarılmak istenilen testsat 
karşı 76 oyla onaylamışdır. güzeyinde yakın bir zamanda elde e· 

Ruzvelt'in bu devre proğra- dilecektir. J<'akat bütün bu endüstri· 
mının esash bir bölümü say- leştirme işincle özCl bir tey vardır ki 

İtalya.Fransa ile birlikte yü
rümeye başlayalı, küçük itiiaf m 
durumunu gözönünde tutmak 
zorağı karşısındadır. İşte bu 
zorluklar ortadan kalkmadığı 
içindir ki, Roma konferansı bir 
türlü toplanamıyor. Sözün kısa
sı şudur ki, Tuna devletleri ara
sındaki bu Roma konf eransr, 
devletleri, Orta Avrupanın hari
tasını yeni baştan çizmek gibi 
Trianun ve St. Gerinain andları
nın imzası sıralarında karsıla -
nan dallı, budakh sorumlarla 
karşılaştırmaktadır. 

Şu halde, Eden Paris'te, bundan 
sonra, Fransanın, Almanyaya hak e
şitliği tanımak için şart koştuğu bay
sallığı mukavelelere bağlamak husu
sunu az bir vakit içerisinde sağlamak 
~arelerlni araştırabilecekdir1 

kd o da bunun devlet halkın aşığı için 
ma a olduğu bu yasayı saylav· gerçekleştirme alanına götilrülmllş 
lar kurulu daha önceden onay- olması ve özel k&r ve asığ dü~ünce· 
lamışdı. lerinin bu işte başat olmamasıdır. 

Uinon (Amerika), 20. A.A.- Devletin kınavının ayırıcı vasfı şu· 
Buradaki fabrikalardan birinde dur: "Ozel kapital yuğrumunu anlı· 
d.. k · 'l yarak ve bu suretle sınıf ayrrtlarını 

un a şam ışçı er grev yapmış- hafifleterek ilkel endüstriyi elde bu-
lardır. Ağır karışıklıklar olmuş, lundunnak ve b\lnun için ekit şek· 
iki kişi vurulmuşdur. , linde kurumlar çık,armakdır ki eğer Mahmud SOYDAN 
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POLiS 

Bir Çocuk Otomobil Altında 
Kaldı, Bir Adam Delirdi! 

SACiLIK 
O Ci ÜT L'E R i 

Et Gibi Sebzeyi ' 
ı ı ·nkişaf E t·r- de indirmelidir 

• T d • 1 A d Gaziantep ıarbaylığı, diğerleri\rıe 

1 r Çok yaşamak 
isterseniz ... 

lngilizlerin yeni nüfus sayımları 
münasebetile çok yaşamak üzerine is
tatistikler yeniden tazelendi. 

Bu istatistiklerden anlaşıldığına gö· 
re, bir kere kadınlar erkeklerden çok 
yaşıyorlar. Bunu daha önce de yaz
mış. sebebini de anlatmıştım. 

e 1 r . er 1 n 1 Örnek olacak güzel bir hareketle, 
et ihtikôn meselesini kökünden hal 
[etmiş bulunuyor. Mersin, 19 

'(Husu~i n:u?abirimiz bildiriyor) - Mersin liman şirketi, li
man faalıyetının artması üzerine liman vasıtalarının derhal ço -
ğal~ılma~ına kara: ~ermiş ve harekete geçmiştir. İstanbula gön
<l:erıl~n ?ır h~yet, ıkı, kuvvetli romorkör satın alarak Mersine ge
tı.rtmıştır .. Bır taraf tan da Ankara ya bir murahhas gönderilmiş, 
pıy~s~~~ .ı~şaata elverişli büyük çapta kereste bulmakta güçlük 
çekıldıgı ı~ın 1500 metre mikabı işlenmiş kereste kesilmesi hu -
susun.da Zıraat Bakanlrğından ruhsat stenmiştir. Liman şirketi, 
her bırf. 70 ton yük taşıyabilecek kabiliyette 15 parça büyük ve 
kuvvetlı mavna inşa edilmek üzere müteahhitlerle mukavele im
za~mıştır. llk parti olan beş parça mavna Mersine getirilmiştir. 

Un parçanın dainşası tamamlanmak üzeredir. Cer vasıtaları 
6 romorkörle 3 motörden ibaret 9 parçaya çıkarılmıştır. Yeni 
bir motör daha alınmak üzeredir. 

• or ar a ara e myor 
Andifli, 19 

'(Tan) - Belediye 35 73 liralık bir bütçe ile işe başlamıştır. 
934 bütçesile inşasına başlanan lağımların tesellümü bitmiş, ka
saba sivrisinekten kurtulmuştur. Belediye bu yıl, umumi bir su 
tevzi deposu yaptıracak, kaldırım ve belediye dairesi inşa ettire
cektir. 

Su yollarının tamiri kararı çok yerindedir. Bilhassa umumi de
P?. i.~e menbam ısla~ın~ çok ihtiya~ vardır. Boruların çürüklüğü 
yuzunden sular çekılmış, kasaba bir kaç gündür susuz kalmıştır. 

Bundan ba~ka, suyun geldiği on kilometrelik mesafede boru -
lar bir çok yerinden çatlamış vaziyettedir. Ve bütün bunların de
ğiştirilmesi de 4 bin metrelik yeni boruya ihtiyaç göstermekte -
dir. ~ilayet ?ütçesinden yapılan 800 bin liralık yardım bu işe el
_vermıyecektır. Bu işin kökünden hal çareleri aranıyor. 

ana'da ·hracat Artıyor 
Adana, 20 

(Hususi mulıabirimiz bildiriyor) - Adananın Ekonomi Duru
mu şudur: 

Adana, 1932 yılında 5,302,900 liralık ithalatta bulunmuş, bu
na mukabil 4,086,899 liralıkta ihracat yapmıştır. Arada 1,216,051 
liralık bir fark göze çarpmaktadır. 

1933 de ithalat 3,956,951 lirayı bulmuş, ihracat da 4,918,930 
liraya cıkmıştır. Arada 264,979 liralık lehte bir fark vardır. 

1934 yılında ithalat 3,219,309 liralık olmuş ve ihracat da 
9,009,287 liraya yükselmiştir. Arada 5,79i,978 liralık lehte bir 
fark görülmektedir. 

• 
1 Ba yolar kaede mu 

Denizli, 18 

Mecidiye piyasasının yükselme • 
sini fırsat bilen kasapların, et fiyat 
larını arttırmaları Üzerine ıarbay· 
lık derhal tedbir almı§, hôlde dört 
dükkan actırarak 35 kuruşa et sat· 
tırmağa başlamıştır. Bu tedbir tesi· 
rini cabuk göstermiş, kasaplar fi • 
yatlan indirmcğe mecbur kalmış • 
lardır. 

Bu işte şarbaylığrn titizliği ne 
kadar yerinde İse, alınan netice de 
o kadar Önemli ve Örnek olacak bir 
değerdedir. Fakat, mesele bu ha • 
darla kalmıyor. Orada sebze de pa
lıalıdır. Gaziantep şarbaylığının, 
sebze ve meyve ihtikônna engel ol
mak ir.in d'- ayni şekilde harekete 
geçmesini lüzumlu ve faydalı bulu-
yoruz. 

Bi~ · i, dik·ş 
Yurdun b·t·renler 

Adıma Biçki Yurdun dan bu yıl mezun 
olan kızlar 

Adana, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Biçki ve dikiş yurdu talebe
sinin hazırladığı sergi açıldı. Vali, 
Türk kızlarına ilk tahsilden sonra en 
çok yaraşan isin dikiş, biçki olduğu
nu söyledi. Yurdu bitirenlerin diplo
ması dağıtıldı, sergi gezilerek bcğe -
nildi. Bu yıl mektebi bitir.enler unlar
wr: llut.ıcc. Muzs:yycı<t. 'l'.ı:vhi e ~ 
miye. Kadriye. Perihan, Azızc. Juli • 
de, Fatma, Makbule, Nadide, Nimet, 
Emine, Pakizedir. 

K ÜÇ U K TELGRAF 
HABERLERi 

Kazayı yapan şoför böylece bayıldı ve gene böylece ayıltrldı !. 
- Fotoğraf muhabirimzin dün gece vaka yerinde aldığı 
iki muvaffakıy~tli enstantane -

Dün ak"şam on dokuz buçukta 
yine Eminönünde feci bir otomo 
bil kazası oldu ve bir cocuk muh 
telif yerlerinden ağı;ca yara -
landı. 

Mehmet isminde bir zatın sa
hip olduğu 2527 numaralı oto -
mobil şoför Şeraf eddinin idare
sinde Eminönünden geçerken, 
tramvaya asılmış olan bir çocuk 
birdenbire otomobilin önüne at 
larmş ve şoför birden otomobili 
durduramadığı. için tekerlekle -
rin altına gitmiştir. 

Şerafeddin derhal otomobili 
durdurmuş ve çocuk baygın bir 
halde tekerleklerin altından cı -
karılarak Etfal hastahanesine 
kaldırılmıştır. Bu hiç beklenil -
miyen kaza karşısında şoför de 
bayılmış ve eczahane de ayıl tıl -
ımştır. · 

Karakolda ilk tahkikatı yapıl 
mış ve müddeiumumi muavini 
Şefik de tahkikata el koymuş -
tur. 

4 Cocugun yaraları başının iki 
yerinden, gög~ılııden, l:arnıuudu 
ve bacaklarındandır. Kemikle -
rinin kırıldığı zannediliyor. Va
ziyeti çok ağırdır. Dalgın bir hal 
de yatmakt~ ve söz söyliyeme -
mektedir. Üzerinde vesika bu -
lunmadıeı ve gece yarısından 
sonraya kadar ifadesi de alma -
matlığı için kim olduğu anlaşıla 
mamıştır. 

duğu anlaşılan bir çocuktur. Ya 
hudi olması ihtimali vardır. 

Bir adam delirdi 
Konyada çalışırken akli mü

vazenesinin bozukluğu anlaşıla
ran memleketine gönderilen Ha 
lil oğlu Muhiddin dün Giresuna 
gitmek için Konyadan şehrimi
ze gelmiştir. Muhiddin dün Ka 
raköyden geçerken birdenbire 
etrafa saldırmağa başlamış, ken 
disini tutmak isteyenlerin üstü
nü başını paralamış, nihayet ye 
tişen polisle,r tarafından zorla 
Denizyolları işletme acenteliği
nin içerisine kapatılmıştır. Deli 
oradan imdadı srhhl otomobili 
ile Bakırköy emrazı. akliye has
tahanesine gönderilmiştir. 

Gene bir 
otomobil kazası 

Dün saat on üçte Ortaköye 
gitmekte olan şoför Hüseyinin 
2581 numaralı otomobili, Beşik 
taş tramvay caddesinde 14 yaş 
1.,. ....... r1 ... D .. 5 .. L ... 's ... .r ..... t~tTt"" P~-

gıp, başmd~'1 ve belinden ağır 
surette yaralandığı için sihhi im 
dat otoınobilile Beyoğlu hasta
hanesine gönderilmiş, şoför ya
kalanmıştır. 

* Beykozda attan düşerek 
hastahaneye gönderildiğini yaz 
drğımız Beykoz kösele fabrika -
sı arnelesinden Bahaddin, dün 
hastahanede ölmüştür. 

Ikinci önemli nokta hangi ulusla
rın daha çok yaşadıklarıdır. Altmışını 
geçmiş erkekler en çok Fransada 
(% 12,70), en az Rusyada (% 7,74) 
bulunuyormuş. Kadınlar biraz daha 
fazla. 

Bu nokta üzerine Paris'teki Tıp 
Akademisi ile Rusya'lı Doktor Ruba
kin arasında uzunca bir münakaşa da 
çıkmıştı. Akademi Rusya'da ihtiyar
ların azlığını, on, on iki yıl önce ya
pılan büyük insan tasfiyesine bağlı· 
yordu. Rubakin sadece Fransız'lann 
çok yaşamağa daha ziyade istidadı 
oldl\ğunu söylüyordu. 

Vakıa, İngiliz hayat kumpanyaları· 
nın santral istatistik kalemi, 34 sigor
ta kumpanyasına bağlı tam yetmiş 
bin kişinin ömrünü incelemiş ve çok 
yaşamak için en kuvvetli' şansın ata• 
lardan, anadan ve babadan gelen şans 
olduğunu bulmuş. Demek oluyor ki, 
çok yaşıyan adamların çocukları ve 
torunları da çok yaşıyacaklardır, ka .. 
zaya uğramazlarsa. ı 

Ondan sonra, soysal sağlığın iler
lemesi insanların ömrünü uzatıyor
muş. Nitekim İngilizlerin Liverpool 
şehrinde, sağlık kurallarına uygun 
olarak üç bin yeni ev yaptırılmış, bun
larda on bir bin kişi oturmuş. Bu in
sanların arasında ölüm nisbeti yüzde 
kırktan yirmi sekize düşmi.iş. Çocuk
ları da daha önce yüzde otuz ölürken, 
yeni evlerde 16,7 ölmüşler. Bizim ls
tanbulda yapılan yeni apartmanlar da 
güneş alsalardı, belki burada da ölüm 
azalırdı. 

Yeni istatistiklerin en ziyade hoşa 
giden tarafı hangi mesleklerin daha 
çok, hangilerinin daha az öldürdüğü
dür. En çok ölenler hükümdarlarmı~, 
vasati olarak 58,8 yaşında ölüyorlar. 
Sonrasını sırayla yazıyorum: 

Seyyahlar, çiftçiler, tecimenler, ar
tistler, edebiyatçılar, ilim adamları, 
hükumet ve devlet adamları. En son· 
da da, yani en çok yaşıyan rahipler 
geliyor, vasati olarak 69,l yaşında 
ölüyorlar. 
Şu halde çok yaşamak isterseniz 

papaz olmak Ul.zımge1eeek. Falcat pa· 
pazlık sayılı olduğundan herkes o 
..... "-f5.- c.• ....... J ____ . ... - .. "' ........ 

girmeğe çalışıyor. 
Onun için, her ülkede saylav yahut 

devlet memuru olmak istiyenlerin sa
yısı bu kadar çok, hükümdarlar az 
yaşadıkları için cumurluk ülkelen' 
gittikçe çoğalıyor. 

Lokman Hekim 

Dr. A. KUTiEL (Tan) - Şimdiye kadar bakımsız vaziyette bulunan Denizli -
hin Pamukkalesinde ilbaylık tarafından bir banyo mahalli yap
tırılmış ve daimi bir bekçi konmuştur. Bu suretle gelen seyyah
la~ın ?a~salı sudan banyoya girerek istifade etmeleri de temin 
edıl.n:ışt~.r. Yukariki resim, Pamuk kalede yeni yaptırılan banyo 
yerını gostermektedir. 

~- Balıkesir, (Tan) - Bu civarda 
mahsul çok iyidir. Hiç kuraklık teh
likesi yoktur. llkbahar yağmurları her 
yıldan bol ve sürekli olmuştur. Eğer 
yazlık mahsul bu sıralarda bir yağmur 
görürse bereket çok artacaktır. 

: Gemlik, (Tan) - Gemlikte san-
dal sporları ilerlemektedir. Bu spor
lara iştirak edenlerin çoğu kadındır. 
Gençler birliğinden baska bir de Ba
yanlar birliği kurulmuştur. Son defa 
yapılan sandal yarışlarına giren ba
yanlar şunlardır: 

On üç, on dört yaşlarında, 
uzun boylu, zaif, sarışın, ayak -
ları çıplak, kıy af etinden fakir ol 

* Dün Çarşıkapıdan geçen 
şoför Mehmedin otobüsü Neza
hat adındaki küçük bir çocuğa 
çarpmış ve ağır yaralanmasına 
sebep olmuştur. 

Kara köy Topçular caddesi N .33 

Ada Çiçek sergisi 
Büyükada çiçek sergisi yarın 

açılıyor. Serginin Akasya oteli 
karsısındaki ağaçlı meydanda 
kurulması kararlaşmıştır. Bun -
dan başka sergiye yalnız çiçekçi 
ler değil, Fransada olduğu gibi 
kuşçular ve kınnızı balık satı -
cıları da gireceklerdir. 

No. 60 ayırmıyarak hareketlerini kon -
ı::::============= 1 trol etmeğe başladılar. 

İki baş dikkatle etrafı araştı
rıyordu. 

Bürhan CAHIT 

Fakat acele etme. Arada en aşa 
ğı altmış metre var. Onlar her 
halde rövelverle ateş ettiler. 
Yoksa bu kadar mesafeden tü -
fekle ikimizi bir kurşunla yere 
sererlerdi. 

Karı koca karşıdan gelecek 
hücumu makas ateşile karştla -
mak için yere yapışa yapışa biri 
birlerinden ayrıldılar. 

Erguvanın bütün tahminleri 
birer birer çıkıyordu. 

Onar metre açıldıkları sırada 
kendilerini görmek ve silahları 
m boşaltmak için sabırsızlanan 
lar çalılar arasından başlarını 
cıkardclar. 
- 1ki kisi idiler. 

Erg uvan alçak sesle işaret et 
t i : 

- Sakın ateş etme. Ben söy 
lerim. 

N amlularııu o istikametten 

Kan koca birer kaad gibi ye
re yapışmışlardı. 
İki cins hayvan yirmi adım sağ 

da kulakları dimdik havayı kok 
luyorlar. 

Şahin mırıldamr gibi: 
- Bunlar hayduda benzeıni -

yor. 
- Sus! 
Çalılar arkasında görünen iki 

bas attıkları kurşunların netice 
sin~1en emin olmuşlar gibi ya -
vaş yavaş meydana çıkmaktan 
cekinmiyoralrdı. 
~ Oldukları yerlerden <loğrulup 
başlarını uzatarak ileriye doğ -
ru bakıyorlardı. 

Karı koca sığındıkları yere 
gömülür gföi yapışmışlardı. 

Başlarındaki avcı şapkaları 
kendilerinden bir kaç metre ile 
ride yerde kalmıştı. 

Erguvan onların ellerinde yal 
nız tabanca olduğunu adam akıl 
Iı ,ırörünce sevindi. 

Sahin sabırsızlamyordu. ... 

Leman Seyfi, Nerime Erpak, Gök
sel Dinçalp. Türköz ilhan, Nezahet, 
M iıc;erref, Nezahet, Hatice, Mualla, 
Güzide. 
* Gazi Aymtap, (Tan) - Pazar 

yerinde Türk Maarif Cemiyetinden 
bclediyeye gtçen Osmaniye Kasteli 
çevresindeki pazara doğru fırlamış 
bir halde bulunan diikkanlar yıktırıl 
mış, pazar yerinin §ekli iyi bir hale 
sokulmuştur. 

* Gazi Ayıntap, (Tan) - Mektep 

- Ateş edeyim mi? 
Erguvan taş kesilmiş gibi yer

le bir olmuş. Dişlerinin arasın -
d:ın cevao verdi: 

- Bıra1':! İlk ateşi ben edece 
ğ-im. 

Erguvan ·aziyeti ve mesafeyi 
iyi kontrol etmisti. Yol kesen -
ler başı boş kal~n iki hayvanın 
öylece durduklarından şüphe -
lenmişlerdi. 

Fakat böyle beklemek imka
m da yoktu. Bu yol Gökclcreyi 
yalnız çiftliğe değil, daha yu
kardan Midyata'a bağlıayn _pe
çitti. Yoldan gelip geçenler ola
bilirdi. 

Erguvan yattığı yerden bütün 
bunları hesaplıyoclu. 

Yol kesenler önlerinde birden 
bire kaybolan iki kişinin akıbe
tini anlamak ihtiyacında idiler. 

Ve bu kaygu ile siper aldık
ları toprak ve taş yığını arka
sından çıkınıya hazırlanıyorlar
c1ı. 

Erguvan silfıhmm namlusunu 
sol kolunun bileğine yerleştir
miş, onları takip ediyordu. 

Çalılar arasından önce başla-

görmemiş genç bir Ayıntaplı san'at
kar tarafından biitün bir somaki mer
mer taşından yapılan Atatürk heyke
li bitirilmiştir. H eykclin kaidesi için 
belediye bütçesine tahsisat konmuş
tur. Dikilecegi yer heniiz kararlaşma
mıstır. * Gaziantep. (Tan) - ·çalışmaya 
başlıyan buz fabrikası ve soğuk hava 
deposunun eksikleri bitirilmek üzere
dir. Fabrikanın mezbahadan soğuk ha 
va deposuna et taşıyacak havai hatla
rı yapılmaktadır. * Nczip. (Tan) - Belediye tara· 
fmdan yaptırılan et halinin açılma 
resmi vali Akif tarafından yapılmış
tır. 

rı, sonra vücutları gorune)ı iki 
adam meydana çıktıkları halde 
kendilerine ates edilmemesin
den cesaret alar~k siperin beri 
tarafına geçtiler. Şimdi bi.itün 
dikkatleriyle önlerindeki taşlık, 
pırnallık sahayı gözlüyorlardı. 

Sağdaki uzun boylusu birden
bire irkildi ve gözlerini Şahinin 
olduğu yere dikti. 

Şahinin güneşte par1ıyan 
mahmuzları görülmesine yar
dun etmişti. Uzun boylu hay
dut bir anda diz çöktü ve nişan 
almağa hazırlandı. Yanındaki 
de onu taklit ediyordu ki Ergu
van tetiği çekti. Ve kuru, sert 
silah sesi ile beraber nişan al
mağa hazırlanan adamın yüzü 
koyun yere kapandığı görüldü. 
Başka bir ses duyulmadı. 

Yalnız bir iki saniye geçme
mişti ki arkadaşının birdenbire 
yerinden fırlayıp geriye doğru 
kaçtığım gördüler. 

Şahin ve Erguvan nişanlama
ğa çalışarak silahlarını boşalttı
lar. Fakat arazi gittikçe ileriye 
doğru alcaldığı için adam bir 
anda gözden kayboluverdi. 

Otobüsün altında kalan Ne
zahetin bacağı kırılmış, bir çok 
yerleri yaralanmıştır. Çocuk 
hastahaneye kaldırılmıştır. Şo -
för yakalanıp adliyeye verilmiş
tir. 

lf. Harbiyede oturan İngiliz ta 
baasından Galata Kalafat yerin 
de dökmeci J ean, bugün Galata 
da Karanlık Fırın sokağından 
geçerken yere düşmüş, ölmüş -
tür. Ölümün kalp dum1asmdan 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Ne olmuştu. 
Şahin: 
- Bu bir yılan olacak! dedi. 
Erguvan attığı ilk kurşundan 

emindi. O kurşunla uzun boylu 
adamı yere serdiğinden şüphe 
etmiyordu. İki kişi olduklarına 
göre arkadaşının vurulduğunu 

gören kaçmıştı. Bu kanaatle 
Erguvan yerlerinden kalkarak 
ileriyie kontrol etmek ve hay
vanlara atlayıp kaçana yetiş
mek fikrindeydi. Şahin bunu 
tehlikeli buldu: 

- Her ihtimale karşı bekli
yelim. Dedi. Silah sesleri elbet 
etraf tan duyuldu. Belki bir ge
len olur. 

Erguvan itiraz etmedi. 
Etraf ta ses yoktu. 
Şahin arasıra başını kaldırıp 

bakıyor. Bir şey göremiyordu. 
Burada arazi o kadar tümsekli 
idi ki on adım ilersine siper alan 
bir adamı görmek bile ınüşkül
dü. 

Dakikalar geçiyor, vaziyet 
değişmiyordu. 

Erguvan ilk fikrinde ısrar 
etti: 

Bahçe sahipleri için ayrıca 
300 lira ayrılmıştır. Yalnız zevk 
için iştirak eden arabaların sa
hiplerine Nis ve Montekarloda 
olduğu gibi birer Aplike resim 
ve bayrak armağan edile .. 
cektir. 

- Gülünç oluyoruz. Dedi. 
Önümüzde bir ölüden yahut a· 
ğır yaralıdan başka kimse yok! 

Bu fikre Şahin pek geç inan· 
dı. 

Erguvan: 
- ihtiyatla kalkalım. Ayrı 

yerlerden! w 

Dedi. Aralarındaki uzaklıgı 
biraz daha açarak yavaş yavaş 
yerlerinden doğruldular. 

Ses yok ve görünürde bir şey· 
ler de yok. w 

Dayanamıyan Erguvan ayaga 
kalktı. 

Gene bir şey görünmüyordu. 
Yürümeğe başladılar. . .. 
Her adımda bir silah sesı ışı· 

teceklerinden şüphelenerek el
leri, tetikte ve derhal yere ya: ... 
mağa hazır bir vaziyette ilerlı· 
yorlardr. 

On adım atmışlardı ki Ergtı· 
van haykırdı: 

- İşte! .. Herif gitmiş. . 
Koştular. Cahlık önünde bı! 

az önce gördUkleri uzun boylıl 
adam yüzükoyun serilmiş, yatı ... 
yordu. 

:(Arkası var). 
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ÖZ TÜRKÇE KELiMELER 
( TA N 1 1 N Ö Y K 0 S 0 f HIKA YE J 

Listede Çıkan Kelimeleri Bir 
Arada ve Tamamile Veriyoruz 

Hergün 5 Söz 
34 UNCU LiSTE (TO TO BA) 

1 - Fıkra - 1 - Bölek 
2 - Anlatık 
Örnekler: 1 - K a n u n u n 
ikinci maddesinin üçün<:ü 
ooleğinde ... 

Köy Dilile Hizmetci 
[Okuyucularımız, her gün beşer kelime~i~ liste h

1
a • 

linde Türk dili arastırma kurumunun verdıgı beşer r~e
liınelik listeleri bu ~sayfada okuyorlar. Öz Tür~çe keli
melerden şimdiye kadar çıkanları, alfabe sırasına koya
rak hepsini bir arada ve iki gün iç.iı:de okurlarımıza 
vermeyi faydalı bulduk. Bunlar kesılıp saklanır ve ge
riye kalanlan ile birleştirilirse öz dil kelimelerini h!~ 
bir sözlük gibi elde bulundurmak, hem de çabuk beııe
mek kolay olacaktır.] 

A 
'Xstteri - Süel (Militaire)' 
Not: "Asker,, kelimesi ''Soldat., 

'anlamına Türkçedir. 
Abide - Anıt. 
Örnekler: l - İstanbul bir antt• 

~ar şehridir. 2 - İstanbul, Atatürk 
için,~ heykelli bir anıt yaptırmağa ka
tar verdi. 

Aciz - Eskin. 
• Acz - Eskinlik. 

Acı: duymak, aciz kalmak - Es-
rldnmek. . 

örnekler: ı - İnkılap, acizlerin 
• işi değildir - Devrim, eskinlerin işi 
deöildir. 2 - Devrimciler büyük zor
luklar karşısında eskinmek değil, 
ıevklerini arttırmalıdırlar. 

Arz. ve talep - Sunum ve istem. 
Örnek: 1 - Bu ylı dokuma piya

sasında sunum az, istem çoktur. 
2 - Güdümlü ekonomi ıunwn ve 

istem kanunlarım alt üst etti. 
Asayiş ve emniy.et - Güvenlik. 
Örnek: Yurtta güvenHk ve bay

lallık (huzur ve aükün) ülkümüzdür. 
Aleyh - Kar!ı. 
Aleyhde olmak - Karşı olmak, 

aleyhde söylemek. 
Karşı söylemek - Aleyhinde söy

lemek, kötül'üğüne söylemek. 
Aleyhdar - Karşın. 
Amil - (Müessir) Etkeı. 
Örnek - Sular ve ormanlar top· 

rak bitelgesi üstünde en büyük et· 
Jtelerdendir~ 

B 
Beyanat - Diyev. 
Basiret - Öngürü. 
Ornek: Insan hiç bir i1te öngUrli-

silnU kaybetmemeli. 
Banliyö - Yöre. 
Örnek: Demiryollan yönetgeei 

1'(idaresi) yöre trenleri tarifesini u
çı.ızlattı, 

c 
Cemiyet. şirket - Sosyete. 

Misal: Türk cemiyeti, Türk ıosye-
ıiesi. 

Şeker şirketi - Şeker sosyetesi. 
Not: 1 - Türk kökünden gelen 

11'Cemiyet,, şu anlamda kullanılacak
tır: 

Hilaliahmet' cemiyeti - ~ızılay 
cemiyeti. Dil cemiyeti, gazetecılcr ce-
miyeti. 

Cihet - Y6n. 
Örnek: Bu meseleyi hangt yön~n

den düşünürseniz kolay olmadrgını 
görürsünüz. 

.Viche .(Direktif) - Yönerge. 

ç 
' <;arei hal - Cözıe, kotarma yo

lu. 

Örnekler: 1 - Bu işte nastl bir 
çöı:ge bulacağınızı bilmiyorum. 

2 - Bu işin kotarma yolu nedir? 

E 
Emvalimenkule - Taşıtlı mallar. 
Emvali gayrimenkule - Taşıtsız 

mallar. 
Ornck: Bay ••• bütün taşıtlı ve ta-

şıtsız mallarını karısı üzerine çevir~ 
di. 

Ekseriyet - Çoğunluk, 
Eka11iyet - Azınlık. 
Ekseriya - Çoğun, çok vakit, 
Örnekler: 1 - Fransada parlamen 

to çoğunluğu Flandin'in önergesini 
reddetti. Uluslar sosyetesinde azın
lıklar meselesi her vakit ortaya ko
nur bir türlü kotarılmaz~ 

Ehemmiyet - Önem. 
Mühim - Onemli 
Ehemmiyet vermek - Önenie'k. 
Örnekler: l - Son yıllarda ekono-

mik işlere büyük önem vermekteyiz. 
2 - Son yıllarda en çok önediğimiz 
işler, endüstri girişimleridir. Son 
günlerde en çok ehemmiyet verdiği· 
miz i§lcr, sınai teşebbüsattır. 

Emri vaki - Olut. 
Örnek - Almanya, ailahlanmak

la, Avrupayı yeni bir olut karşısında 
bıraktı. 

Efkan umumiye - Kamoy, ka
muğ oy'dan. 

Örnek: Alman yanın ııilahlanma da· 
vasrnda İngiltere kamoyu ikiye ay
rılmıştır. 

Fikri muzıner - Gütge;
0

• 

Örnek: Bu adamın bir türlü anh
yamadığım bir glitgesi var, 

G 
Gıda - Besim. 
İaşe - Beslev. 
Örnekler: 1 - Çôcuklar için süt 

en iyi besimdir. 2 - Bir ordunun 
beslev meselesi en başta gelen işler
dendir. 

Gıpta - İmren. 
Örnek: İmren güzel bir §eydir. 
Güzide - Seçkin. 

H 
Haklın (Souverain) - Egemen. 
Hakimiyet ..... Egemenlik. 
Misal: Hakimiyet milletindir -

Egemenlik utuıundur. 
Hür (T. Kö) - Özgen .. 
Hürriyet (T. Kö.) - Özgenlik. 
Huzur ve silki1n - Baysallık 
Örnek: Yurtta güvenlik (asayiş ve 

eınniyet) ve baysallık ülkümüzdür. 
Halletmek - Eritmek, açmak, 

çözmek, kotarmak. 
Örnekler: 1 - Su şekeri eritir. ~ 

- Bilmece açmasına (çözmesine) 
merak ettiniz mi? 3 - Aramızda bü
tün anlasmamazlıkları kotardık. 

Haset -- Günü. 
Örnek: Günü en çirkin huylardan

dır. 
Hikaye - Öykü. 
Örnek: Gazetelerin gündelik öy

külerinde sanat değil, eğlence değe
ri aramalısınız. 

Hayal - Hayal (T. Kö.) 
Muhayyile - Sanay. 
Örnek: Siz bu haberi sanayınızda 

icat etmis olmalısınız. 
Hakika't (T. Kö.) - Gerçek, ger

ceklik (Verite) 
- (Terim) Gerçe, gerçeklik - Rea
lite. 

Örnekler: 1 - Hakikat budur. 2 
- Biı: devlet adamı hayal değil, ger
çeler (gerçeklikler) üstüne yürür. 

Hakiki - 1 - Gerçek hakikiğ - ' 
Veritable. 2 - Gerçel (terim) -
Reel. 

Örnekler: 1 - O, hakikiğ bir iş 
adamıdır. 2 - Belki iyi değil, fakat 
gerçek (gerçel) olan budur. 

Havali - Dolay. 
Örnek: İstanbul dolaymm orman

ları gittikce azalmaktadır. 
Havayici zaruriye - Ya§atik. 
Örnek: Hüklımet yaşatık fiatlarmı 

indirmek için elinden geleni yapıyor. 
• 
1 

İnkişaf etmek - Gelişmek. 
İnkişaf ettirmek - Geliştirmek. 
İnkişaf - Gelişim, gelişme. 
Örnek: Türkiyenin e~onomi.k' ge· 

li§imi gündeıı gtine artıyor. 
İtimat - Güven. 
İtimat etmek - Güvenmek. 
Not: Güven ve güvenç kelimele

rinde §U ayrıma dikkat edilmelidir. 
1 - Orduya güvenimiz vardır. 
2 - Ordu bizim gtivencimizdir. 

(Medari emniyet ve itimadımızdır.) 
İstihsal etmek - -Uretmek. 
':a.C!.!..-4-.fllıh.a.i\ - 1~ ...... -
Mahsul (Genel olarak) - Ürüt, 

ürün. 
İstihlak etmek - Yogaltmak, 
Müstehlik - Yogaltman. 
Örnekler: Türkiyede yogaltman· 

larla, üretmenler arasında asığ (men
faat) kayguau yoktur. 

Buhran yüzünden Avrupada yalnız 
maddiğ sıkıntı artmış değildir; yük· 
sek fikir ve sanat ürütlerinin de git· 
tikçe azaldığını görüyoruz. 

İdare etmek - Yönetmek. 
Örnek - Devlet yönetmek kolay 

değildir. 
ldare (Administration) - Yöhe • 

tim. 
Örnek: Türk devletinin yönetim 

§ekli cümhuriyettir. 
İdare (idare yeri anlamına) -

Yönetge. 
Örnek: Dün tütün yönetgesine git 

mi ·tim. 
İstikamet - Yöııet. 
Örnek: Ekonomik aıyasamız yeni 

bir yönette ilerlemektedir, 
İnkılap - Devrim. 
Örnek: Biz henüz devrim içinde-

yiz. 
İntihap etmek - Seçmek. 
İntihap - Se($im. 
Müntahap. güzide - Seçkin. 

2 - Yazınızın son böleğinde. 
3. Hoca Nasrettin'in hangi 
anlatıklarım daha çok se· 
versiniz? 

2 - Feragat - Özgeçi 
Örnek: Yurt işlerinde öz
g-eçi ilk şartlardandır. 

3 - Fikri takip - Güderge 
Örnek: Güdergesi olmıyan 
adam, hiçbir işi başaramaz. 

4-Davet - Çağrr 
Davetname - Çağrılrk 
Med'u - Çağnk, çağrıh 
Örnekler: 1 - Yarın akşam 
için kaç çağrılrk yolladınız? 
2. Dün akşamki Parti çağ
rısında bulundunuz mu? 
3 - Y armki büyük şölene 
çağrılı (çağrık) mısınız? 

5 - Ziyafet - ~ölen ......... _. .. _...._ ........... 
Müntahip - Seçmen. 
Örnekler: 1 - Bu iki tablodan 

hangisini se($tiniz. 2 - Kamutay se
çimi dört yıl sonra olacaktır. 3 -
Bay .. Türkiyenin seskin yazarların
dandır. 4 - Ben !stanbulun ikinci 
seçmenlerin denim. 

lhtimam etmek - Kayıtlamak. 
İtina etmek - Özenmek 
İtina - Özen. 
Örnekler: 1 - Bu işe daha iyi ka· 

yıtlanmanız lazımdır. 
2 - Yazınızda ba§tan ba§a özen· 

sizlik görünüyor. 
İkametgah - Konak. 
Mesken - Otru. 
Örnekler: 1 - Herkes bulunduğu 

şehirde bir konuk göstermek yükü· 
mündedi.r. 2 - Hükumet Ankarad3. 
işyarlığın otr~ meselelerini kotara~ 
caktır. 

İhtisas - Uzuğ. 
Mütehassis - Uzman. 
Örnekler: 1 - Asrımız. her ~eyde 

usuğ asrıdır. 2 - Ekonomi bakanlı
ğına yeni bir Alman uzman gelmiş· 
tir. 

Islah etmek - 1 • Yeğritmek. 2-
Arıtmak. 

Eski kitaplarda "susmak, söyle
mekten yeğdir,, gibi sözleri hatırlar
sınız. Yeğritmek kelimesiniıı kökü 
işte bu ''yeğ, ,dir. 

Örnekler: 1 - Bu kurunu yeğtir
mek1 onu yakıp yenisini yapmaktan 
daha zordur. 2 - Yıllardanberi biz
deki at cinsiyetini arıtmaya çalışı -
yoruz. 

lslah, ıslahat - 1 - Y cğritim. 
2 -Arıtım. 
Örnekler: 1 - Tanzimat Avrupa 

korkusuyla ba~vurulmu§ bir yeğri· 
tim hareketi idi. Bir devrim değildir. 
2 - !slahı cinsi fere.s - At cinsinin 
yeğritimi. 

1mtihan - Sına~. 
Örnek: Bir talebenin smaç usulle

rinden yanıp yakıldığını gördüğü
müzde smaç usulleri değil talebenin 
bilgisi hakkında şüpheye düşünüz • 

İktidar - Erk (Puissance) 
Mevkii iktidar - Erke (Pouvoir) 
Sahibi iktidar - Erkmeıı (Puis-

unt) 
[Arkası var] 

• .. Söğütlü derenin serin J=Öl
gelcrine oturmuşlar ,konuşuyor
lardı. İnce belli, dal yapılı Gül
süm gözlerini, köyün dört yanı
m s~ran alcacık tepelerin yeşil
liklerine dikmiş, kulaklarında 
derenin sesi, bir yanda Fatma 
bacının söylediklerini dinliyor
du. Fatma bacı dedikleri kadın, 
yanına toplanan köy kızlarına 
gördüklerini anlatıyordu. En so 
mında: 

- işte böyle kızlar .. 
Dedi.. Gözlerini onların üs

tünde gezdirerek söziinü tekmil 
ledi. 

- İçinizden benimle gelmek 
istiyen varsa; ben götürürüm. 
Orada kapı da hazır .. 

Kızların gözlerinde bilmedik
leri, ummadıkları güzel yerler 
canlanıyor, tarlada çift sürmek, 
tohum atmak, bel bellemek, ay
rık köklemek ne zor işmiş diye 
düşünüyorlardı. Oysa ki; gide-
cekleri büyük köyde rahat rahat 
ev işi görecekler, güzel urbalar 
giyecek, üstelik cepleri de para 
dolacak.. Vergi salgını gelince, 
babası onların ellerile dokuduk· 
larr gelinlik halılarım, sandıkta 
çeyiz diy~ saklanan gezi (bir 
köylü kumaşı ismidir) toplarım 
çıkarıp verince, gizli gizli göz
yaşı döküp, ah çekmiyecekler .• 
İçlerinden ince belli, dal yapılı, 
saz benizli, süzgün gözlü güzel 
kız davrandt: 

- Fatma bacı dedi. Ben se-
ninle (Totoba - köylüler hiz
metçiye Totoba derler) olmağa 
geleceğim .. Bir il-i yı1 çalışır, 
sonra gelir Duranla evlenirim ... 
Burada (Ece - erkek kardeş köy 
lii dilinde) ecemle, yengem ben
den eksin (aciz) kaldılar .. Bir 
kör boğazdan kurtulurlar .. 

tlç gün sonra Fatma bacı Gül 

sümü alarak yola çıktı. Günler
ce yolculuktan sonra ~ir büy~k 
ile (il - vilayet) geldıler.: G!:11-
süm daha o gün yorgunlugu us
tünde. Fatma bacı denen komis
yoncu kadın onu kalabalık bir 
eve yerleştirdi.. Gülsüm şaşır
mış kalmıştı .. 

Günlerce atsız uzun arabalar
da yolculuk etmiş, beyni dönü
yordu. Bir de bu ışığı ve kala
balıi=>'ı bol evde büsbütün şaşkr· 
na d.önmüştü.. Evin bayı karı
sından gizli onu süzüyordu. 

Giilsüm şaşkın b a k ı ş l ar l 
anlamıyor, ay başı geline: eline;: 
verecekleri on parayı koydekı 
sevgilisi Duranı, yapaca~lan 
düğünü düşünüyorlardı. Bırkaç 
ay böylece geçti. .. Bay ,kansı ev 
de olmayınca güzel sözler söy
lüyordu Gülsüme .. Eline dl gü
müş liracıklar sıkıştırıyordu. 
Bir gün evde kimsecikler yok
ken onu adamakıllı sıkıştırdı. 
Gülsüm gizli alınan elbiselikler. 
çoraplar, kokularla serseme dön 
müştü .. Bir gün bayan bunu sez-
di. Gülsümü kovdu. O, koltu" 
ğunda içi birkaç paçavra dolu 
bohçası, elinde birkaç lira dolu 
çantasr sokağa düştü. Fatma 
bacıyı aradı. Köye gitmiş, daha 
kız gerekmiş ona ... Çünkü her 
kız getirişinde epeyce bir para 
giriyordu kesesine .. Gülsüm ev
den eve. kapıdan kapıya dola-
şarak en sonunda satılık bir ka
dın oldu. Çünkü eşs·z bir güzel-
liği vardı. Çünkü bu güzellikte 
taze bir köy kirazının kütür. 
kütür tadı vardı.. Çünkü bu gü
zellik cebi paralı adamlara 
zevk veriyordu .. Onun dal vüctı
dunu bir kiraz çöpüne döndü
rünceye kadar sümürdüler .. Köy 
den yetişen ecesi, onu bir verem 
bakım yurdunda kan kusarken 
buldu.- Cahit UÇUK 

No. 33 - Dışarda kimse yok galiba. Havadan, sudan konuşurken rirler. Ben <le geçen günü pek le görmüş müdür ki?.. - Nasılsın kızım?. 
Zil çalıyor. Ben gideyim! --·····-·---··--················-············--···· bu kadar değilse de ufak tefek - Deme oğlum böyle. Herif- Diye Güney' in odasına girdi 

V O S M A U Derken yeni bir şey bulmuş İki genç doktor koridorun bir şey yapayım dedim, hemen çi oğlu kadın nedir bilmez, bil- Ve sözüne ekledi: 
a gibi sözüne ekledi: önündeki balkonda hasır kol- çaktıt lakırdıyı bamba§ka bir yo- mez de bir de bakarsın böyle son - Akşam çayını beraber içe· 

Etem izzet BENiCE - En aşağr yarım milyon li- tuıklara oturmuş, havadan, su- la götürdü. çağında hem tutulur, hem de ceğiz .• 
rası vardır .• diyorlar. Hem de dan konuşuyorlardr. Bay Fazı- Yine birkaç deneme yapayını turnayı gözünden vurur.. Güney katmerli siyaıh gözle· 

Yıldız bilgisini daha çok an- hep altın lira biriktirirmi~!! lın asistanı olan en genci: dediım, hi"birisi elvermedi. On- - O kızda morug~a bakacak 
ı 'b' .. .. ·· .. dH"' :s :s rinin bütün ışıklarını doktorn l 
atma:k ister gı ı sozunu sur ..... - Ve Yıldız bunu söyler söyle- - Kış güneşi de cana deği- dan bize okmek yok.. göz yok!. 

dil: mez getirdig~·i su bardae-ıru eli- yor.. - Peki bu doktorun yakınla- - Parası var bel'? gözbebeklerinde topladı, tatlı, 
B 

~ Ö damarları tutuşturan ses ile: 
- Ne diyorsun bayanım. u ne aldı, odadan dışarı ç1ktr. Dedi. teki doktor: rından birisi mi oluyor?. - Aldnma, Kız da tutuyor 

· d. G A l - Aman doktor bana: "Kı -adam para korkusundan şun ı- üney yatağın içinde olduğu - sı cana değen i~erde yav- - Bilmem. Yalnız Fazıl çok ki, en lüks yerde yatıyor. Giyi-
B 'b' b zım .. " demeniz ne kadar tahafı-Ye kadar evlenmemiştir. en gı ı üzü1müş kalmış, gözlerini rum.. özen gösteriyor. mine, kusamma da baksana. Ar-

d b d A ~ b' b wl d D ı .. ·ı · · B O ma gidivor bilseniz .. ört yıldır ura ayım. yagın· ır yere ag amış üşünüyordu. en:en gozı c ışmar ettı. u- - Hem farkmda mısın?. na kasındaki Türk işlemesi gece- "' 
da ki ayakkabı değişmemiştir. O, doktorun kimsesiz oldu~u- nun anlamı: karsı bambaska.. lik su icinde yüz papeldir. Dedi. 
:Pençeletir pençeletir onu giyer. nu biliyor .u. - Hani sizin yirmi bes nu- _: Evet. J Hi1$bir hastasına - Meteliksiz de olsa yine bi- Doktor genç kızın yan]na bi-
Ayağmdaki çizıgili pantalonun Bir kız kardeşi ve bir yeğeni- nıaradaki.. ~ yapmadığını ona yapıyor. En zim moruğa bakmaz. Onda o raz daha sokuldu, ellerini onı 1 

on yıllık olduğunu bilenler var. ni biliyordu. Demekti. Toy delikanlı gür büyüğünden en küçüğüne kadar güzellik varken seçer seçer de altın ışıklı saçl'arında dolaşt .· 
liergün giymecesinc belki de Yurdun onun olduğunu bili- sesile: yurdun içinde onun için yapıla- en güzel, en paralı erkeği alır. di, sordu: 
<laha eskidir. Siz bu kadar gün- yordu. - Kah .. kah .. kahhh... cak ne var ise hep kendisi ya- Onun bir gülüşüne bin gönül - Ne diyeyim?. 
dür burada yatıyorsunuz. Hiç- Yurttaki odasında yatıp kalk- Güldü. kmlrk gösteriyor, uğraşıyor. bağlanır .. Ne diyorsun doktor?. Ergen kız önü sarkık gece1

: -

bir gün kılığını değiştirdiğini tığını biliyordu. - İki gözüm güneşin ta ken- - Moruk akşamları da yanı- - Haydi dediğin olsun!. ğinden taşan beyaz, bembe} ;ı ~. 
gördünüz mü?. Çok zengin olduğunu biliyor· disi o ama, yanına yanaşılır gi· na gidip bir iki saat orada ka- Ve en genç doktor saatine gözü alan, gönlü büyüleyen b J-
. Güney birdenbire huysuzlan- du. bi değil. Çok alımlı, çok gtizel, lıyor !. baktı: yun, göğüs etlerinde ufacrc. k 
dı: Fakat bir ayakkabıyı dört yıl çok sıcak kanlı bir kız. Fakat, - Öyle.. _ Oo, ben Çikryorum. Geç parmaklarım gezdire gezdi ~ 

- Aman Yıldrz artık söyle- pençeletip pcnçeletip giydiğini, hiç yüz göstermiyor. Hani şöy- - Ne dersin, yoksa kıza tut- kalmısım.. l:iaşım kaidırdr, yine alevli , -
ıtrıc. icinıe fenalık geliyor.. Bu bir pantalonu on yıldır bacağın- le konuşurken konuşurken insan gun mu?. Dedi. Ikisi birden şakalı. kah- kışlarını doktorun gözbebel ' -
kadar para canlı adamlardan iğ- dan çrkartmadığmı bilmiyordu. sözü sar.tırıverirde lafı karşı- - Yok canım. Fazıl kim, tut- kahalr konuşa gülüşe kalktılar. rinde toplıyarak o sorguyu k -
ren irim!. --•·-Bu bHgi hem tüylerini ür:P,,,rt~-~s~ı::.:n:..:d:..:a:..::k:.:i-.cr=eı:.:1~k~·a~d~ı~n~ı~n'--""._..üz~e~ll'-5.·.,.~ ... · --ı...o..J.1........,JoYıı.....1.1ı.ı.ı.ı.ı.w..-ı..ı._..u.ı..~A.ıil.ol.MH~.a.;:..1--_______ .__ ................. _ ___ _..~t~I w..w....._ ____________ _ 
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Almanyada bloke 
ecnebi alacakları 
Geçen ay zarfında Almanya

aa bloke ecnebi alacakları 
151.900.000 Rayişmarka çık
mışdır. Evvelki vaziyete naza
ran 130 milyonluk bir artma 
vardır. 

Diğer taraftan Raichbank ec
nebi alacaklılar komitelerine 
yoll~dığı bir sirkülerde 30 ha
ziranda bitecek olan orta ve u
zun vadeli borçlar moratoryu
munu bir sene daha uzatmak 
niyetinde olduğunu bildirmiş
dir. 
Sovyet endUstirisi malları-

"'" kalitesi 
Sovyet Rusya ağır sanayi ko

miseri Rus endüstri ürünlerinin 
kaliteleri hakkında şunları söy
lemişdir : 

Endüstrimizde kaliteyi yük
seltmeğe bütün dikkatimizi has
retmeliyiz. Bugün memleket i
çin çıkardığımız mallarla ihraç 
ettiğimiz mallar arasında kalite 
itibariyle büyük farklar vardır. 
Mesela: Moskovadaki Stalin O
tomobil fabrikasının imal ettiği 
kamyon ve otobüsler Rusya 
dahili için ya~ılanlardan kalite
ce çok yüksekdir. Bundan böyle 
dahil için çalışan fabrikalarımız 
imalatlarını ihracat için hazır
lanan malların seviyesine çıkar
malıdır. 

Sovyet tecim filosu 
Sovyet tecim filosu pek ça

buk ilerlemektedir. 1933 de to· 
najı, 867 bin iken geçen sene 
bir m i 1 y o n yirmi iki bine 
çıkmışdır. Taşınan eşyada da 
bir sene evvelkine nazaran yüz
de 17,5 bir artma vardır. 

Paris Borsası 
Paris, 20 A.A. - 19 tarihli 

Paris borsası: 
Değerler borsası hala büyük 

bir düzensizlik gösteriyor. Fran 
sr..z ulusal fondolarmın gevşeme 
leri üzerine, mütereddit bir açı
lıştan sonra, piyasa genel suret
te tutunmaya başlamış ve bir ak 
şam önceki dereceyi aşağı yuka 
rı bulmuştur. 

Bazı banka ve kimyevi mad -
·aeler sehimelrile arsıulusal es -
hamın bir takımı az çok kazanç 
b le göstermişlerdir. 
bmirde yumurta piyasası 
lzmirden alman bir habere 

göre, yumurta piyasası son za
manlarda bir haylı gevşemiştir. 
İçerden fazla mal gelmediği hal 
de piyasanın gevşek olması ge
rek içerde, gerek dışardaki is -
teklerin çok az olmasından ile
ri gelmiştir. Köylü, para etme -
diğ.ini gördüğü için az yumurta 
yollamaktadır. 
. . Fazla mal gönderildiği tak -
dırde lzmirde fiatların bir mik -
dar daha düşeceği tahmin edil
mektedir. 

A S~n defa, Pire ve Maltaya cü 
zı .m~kdarda yumurta gönderil -
mışt1r. Dışardan istek az fiat
lar d~şüktür. Bodrum, !~mirin 
senelık yumurta ihrıacat mikda
rına da tesirini gösterecektir. 

No: 58 

lran'da beş senelik 
bir endüstri plinı 

15 kişilik bir İran heyeti Sov
yet endüstrisini tetkik etmekte
dir. Bu tetkikat, Riza Şahın f. 
randa beş senelik bir endüstri 
planı hazırlamak istemesinden 
dolayı yapılmaktadır. 

Heyet aym zamanda Rusya
dan 4 fabrika tesisat ve levazı
mını da satın almaya karar ver
mişdir. Bu fabrikaların bedeli 
üç senede İran mallan ile öde
necekdir. 

Bulgar tecim filosu 

Bulgaristamn halen 17 bin 
tonluk bir tecim filosu vardır. 
Bu tonajla bulgar ihracatının 
ancak yüzde 5 i taşınabildiğin: 
den Bulgar hükumeti 15 l:'.,.em 
gemi alınağı tasavvur etmekte· 
dir. 

Sovyetlerin Japonyadan 
yaptakları siparişler 

Sovyet Rusya ile Japonya a
rasında şarki Çin demiryolunun 
satılması hakkındaki anlaşma 
mucibince hat bedelinin üçde 
ikisinin Japon malları ile öden
mesi gerekmektedir. Bir Sov
-yet sipariş heyeti Japonyadan 
mal almakl\izere oraya gitmiş
dir. Bu heyet şimdiden 1, 1 mil
yon Yen değerinde 1 O bin ton 
baklası için sipariş vermişdir. 

Klering sisteminin 
Faydaları 

Tecim ve endüstri odası 
mecmuasının son sayısında, kle 
rin~ sisteminin memleketimizde 
ki tatbikinden bahseden önem
li bir yazı çıkmıştır. Tecim ve 
endüstri odası raportörlerinden 
T e v fi k'in bu y a z ı s ı n d a 
prensip itibarile 1933 yılından -
beri tatbikine başlanan klering 
usulünün temin ettiği faydalar 
hakkında deniliyor ki : 

" Bir çok klering -anıa..,.ı.n 
memleketimiz lehine mühim 
farklar ihtiva etmektedir. Al -
manya, Belçika, Holanda, Fran 
sa, İsviçre bu farkı kabul etmiş 
olan memleketlerdendir. Bu 
memleketlerin hepsi bizim 100 
liralık ithalatımıza karşılık yal 
nız 70 liralık ithalat yapmağı 
ve 30 liralık farkı da serbest dö 
viz olarak Cumuriyet Merkez 
Bankamız emrine amade tut -
mağı kabul eftnişlerdir. Celal 
Bayar, klering sistemi ile şu 
neticeleri istihsal etmiş oluyor: 

1 - İlk merhale olmak üze
re ithalat ve ihracatımız arasın 
da müvazeneyi temin. 

2 - Bu müvazeneyi anlaşma 
tarda temin etmiş olduğu hususi 
ve müsait şartlarla lehimize tah 
vil. 

Dünyanın bugünkü dirije ve 
kontrola iktisat rejimi içinde 
yukariki neticeleri istihsal etmiş 
olmak, gören gözler için ancak 
bir takdir vesilesi verebilir ve 
Türkiye için bu sistemden mem 
nun olmamak imkansızdır.,, 

BORSA 

20 Haziran PERŞEMBE 

PARALAR 

Ahı Satıı 

Sterlin 616,- 618,-
Dolar 124,- 125,-
20 Franstz Frangı 166.- 168,50 
20 Liret 202,- 204,-
20 Belçika Frangı 80,- 81,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 812,- 816,-
Florin 81,- 83,-
20 Çek Kuron 96,- 98,-
Avusturya §ilİrı 21,50 23,-
Mark 41 ,- 43,-
Zloti 23,- 24,-
Pengo 23,50 25,-
20 Ley 14.- 15,-
20 Dınar 52,- 54,-
Yen 31,- 33,-
lsveç Kuron 31,- 32,-
Altm 942,- 943,-
Mecidiye 58,50 59,-
Banknot 228,- 230.-

ÇEKLER 

ransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekosolvak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovets 
İsviçre kuronu 

ESHAM 

ı, Bankası MU. 
., " N. 
H " }{. 

Anadolu% 60 
" % 100 

Şirketihaytiyc 
Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslıın Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
İttihat değirmencilik T.A.Ş. 
Şark Değirmenleri 
~ark merkez eczanesi 

Turk Borcu l Kupon Kesik 
JI •• 

"., llI., .. 
Ergani 
lstikraıi dahili 

Rıhtım Kupon Kesik 
Anadolu 1 ve II 

,, II Kupon Kesik 
Anadolu mlimessil 

Kapanıı 

12,03 
619,-

0,79,50 
9,64,75 
4,70,75 

83.71.50 
2,43,68 

63,85,70 
1,17,19 

19.04,50 
4.22,34 
5,81,43 
1,97,70 
4,21,-
4.51,40 

rS,54,43 
)4,96,33 
2.78,30 

10,98 
3,13,50 

sıo.-
9,50 
9,70 

25,75 
43.
]6.-
29,-
8,25 

16,25 
2,70 

10,20 
58,-
25.50 
10,75 
8,75 

0,82,50 
4,60 

28,37,50 
26.40 
27.05 
95.-
94,50 

10,25 
44,40 
4~-
5~,90 

lspanyol-Fransız ticareti 

Fransa ile İspanya acasmdaki 
t.ecim anlaşması görüşmelerinin 
durması yüziinden bu iki mem
leket birbiri ile bir gümrük mu
harebesine girişmişlerdir. 

İspanyol kabinesi Fransız o
tomobillerinden üsnomal bir 
gümrük resmi almağa karar 
vennişdir. Fransa, İspanyaya 
otomobil ithalinde birinci mev
kii haiz bulunduğundan bu ye
ni gümrük resmi Fransız oto
mobil ihracatcıları için ağır bir 
darbe olacakdır. 

KIRMIZI VE SiYAH 
- Bizim bay müdür dostu~ 

ınL.zun koltukları kabarsın diye 
iki dostun ara6ını mı açmalıy
dım? M. Valenod'nun nükteli 
nükteli, hazan da aşıkane mek
tublar ycızmadığı kadın mı kal
dı. ama yine de köylünün biri. Za

ten ben, Elisa'yı almağa razı 
olmadığım gördümden beri 
onu iyi bir gözle görmüyorum. 
ayağına gelen kısmeti tepti; 
hem de niçin? Elisa hazan gizli 
gizli gidip M. Valenod'yu görü
yormuş diye ..• 

M. de Renal kaşlarını had
ainden fazla kaldırarak: 

- Ya! dedi; size Julien böyle 
bir şey mi söyledi? 

- Hayır, açıkça söylemedi: 
bana sadece içinde papashk için 
Tanrı çağırrsı duyduğunu söy
ledi; ama doğrusunu isterseniz 
bu adsız sansız damlar Tanrı
nın değil, ekmeğin çağırışını du
yarlar. Elisa'nın öyle gizli gizli 
M. Valeood'yu gittiğinden ha
beri olduğunu bana kaç defa 
hissettirdi. 

M. de Renal'in bütün öfkesi 
tazelenmişti, &anki kelimeleri 

STENDHAL 

b~stıra bastıra söylüyormus gi-
bı: ~ 

-:-- Ben hiç bilmiyordum! , 
Evımde neler oluyor da benim 
haberim yok! ... Elisa ile Vale
nod arasında bir şey mi geçti? 
ne oldu? 

Madame de Renal: 
- Aman dostum, dedi, çok

tan olup bitti; belki de öyle kö-
tü bir şey olmamıştır ya! Hani 
sizin VaJenod'nuzun, onunla be
nim aramda şöyle masum ma
sum bir sevişme olduğuna bü
tün Verrieres halkını kandır
mak istediği zama yok mu? işte 
o zamanlarda idi. 

M. de Fenal elini şiddetle al
nına vurarak: 

- Benim de aklıma gelmedi 
değil, dedi; siz de bana bir şey 
acmadımz! 

.. Adamcağız bugün yeni yeni 
şeyler öğreniyordu. 

- Size mektub da yazdı mı? 
- Yazı yazınağı pek sever. 
- O mektubları bana hemen 

göstereceksiniı, emrediyorum ... 
M. de Renal horos gibi ka

barmıştı. 
Hemen hemen aldırışsızlığa 

varan bir halim tavurla ma
dame de Renal: 

--: ~llah göstermesin, dedi; 
belk1 hır gün, bir sakin vakti
nizde ... 

M. de Renal öfkeden scrhoş 
olmuş bir halde idi; fakat ken
dini, on iki saattenberi ilk defa 
biraz bahtiyar hissediyordu: 

- Hemen, hemen getirecek
siniz! diye bağırdı. 

Madame de Renal pek ciddiğ 
bir ta vur la: 

- Bu mektublar için dilenci
ler evi müdürü ile kavga çrkar
mIY.acağınıza Y.emin eder misi-

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve ma· Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre mu· 

hammen K. hallesi 

1635 Bebek Dero E. 19 I 

Y. 23 
64 metre arsanın 1/7 

hissesi 
20 açık arttırma 

191 O Tarabya Dereiçl E. 38 Ahşap hanenin tamamı 2170 kapalı zarf 
Y. 32 

2006 Hasköy Ahmed 
Çelebi 

Cami altı: E. 7 Ahşap dükkanın ~amamı 214 açık arttırma1 
Y. 45 

3197 Topkapı Çivi· 
zade 

Cami Şerif 20 Mü. 113, 7 5 metre iki arsanın 
tamamı 

78 ,. 

Samatya İm· 
rahor 

Zenberek E.11-13 31 metre arsanın 3/16 His. 54 ., 
Y.17-19 

3567 Büyükada Büyük Tur 
Nizam 

E. 16 
Y. 37 

16540 metre murabbaı tar
lanın ve kagir kulu.be· 
nin ve kuyunun 
274/16000 hissesi 

3i0 

3597 Galata Yenica• E. Hacı Foti 
mi Y. Ali yazıcı 

E. 14 'Ahşap depo ve odaların 
164/4359 hissesi 

250 açık ar$tırma 

3850 Üsküdar Mu· Silahdar E. 54 209 metre arsanın tamamı 168 
rat Reis 

3980 Beyoğlu Tom• 
tom 

4121 Kasım paşa 

Camii Kebir 

4259 Tophane Mu· 
hiddin Fenari 

4764 Teşvikiye Meş· 

rutiyet 

Bağçesi 

Ada 

Dört kuyu 
mcvdanı 

Tabanca 
çıkmazı 

Y. 56 
E.5·5 Mü. 

Y. 7-9 
E.1.3.5.7 
Y.1-3 

Bağçesi olan hane ve dük· 
kanın 1/6 His. 

Kagir iki dükkan E. ı No. 
lu mahallin 510/7680 · 
hissesi ve 5.7 No. lu 
mahallin 510/10880 his• 
sesi ve 3 No. lu mahal-
lin berveçhi vakfiye\ 
12150/56600 hissesi 

2270 kapalı zarf 

2500 kapalı zarf 

E.ve yeni 45,20 metre arsanın tamamı 2260 kapalı zarf 
1 

Harita No.238 
• E. Ahmed E.43 Mü. 258 metre arsanın tamamı 2064 .. 
Paşa Y. 12-14 

508S Kumkapı Muh· 

Y. Doktor 
Şevket B. 
Han E. 12 

,Y. 24 
Kagir hanenin tamamı 2520 " sine hatun 

5260 Heybeliada Tepe ve 
Yüksek 

. E. 3-15 
Y.3 

Ahşap hane ve bağçenin 220 açık arttırma 
2/5 hissesi 

Yukarda evsafı ,.mı gayrimenkuller on gün 
ne tesadüf eden Perşembe günü saat on dörttedir. 

müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 4.7.935 tarihi
Satış münhasıran gayrımübadil bonosiladır. 

EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 

İstinyede Neslişah S. mahallesinde 2 Bostan 
Paşabahçesinde Sultaniye mevkiinde 25 bin me2 Tarla 
Beykozda Akbabada Şifa çiftliği 
Beyoğlunda Aynalı çeşmede 600 me2 kahve bahçesi 
Anadoluhisarında Tuğla fabrikasında 8 bin me2 

Boştan. 
Yukarrrl~ :v.:eri ve İ~mt 3r::ınh hn~+ ...... L .. l,s- n• c:.r .. 1~1 .... 

üç senelik kiraya verilmesi arttırmaya çıkarılmışdır. 

İhalesi 1-7-935 pazarteşi günü saat 15 dedir. İsteyenle
rin İstanbul Evkaf Müdürlüğünde Orman Arazi kısmı
na gelmeleri. ( 3466) 

Devlet Deıniryollan ve Limanları ifletme ı 
Umum idaresi ilanlan 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli ile 
mıkdan aşağıda yazılı seyyar telgraf makineleri 5-8-935 
ı.azartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 393, 7 5 liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
Jazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada tesel
liin1 ve sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme daire
sjnde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

35 adet seyyar telgraf makinesi Muhammen bedeli : 
(3469) 5250 lira 

niz? 
- Çıkarının, çıkarmam, ora· 

sı benim bileceğim iş ..• Bulun
muş çocuklara bakmak işini 
onun elinden alırım. 

Hiddetle devam etti: 
- Siz böyle şeylere karışma

yın, bana hemen mektublan ge
tirin; mektublar nerede? 

- Masanın bir gözünde; ama, 
imkanı yok, anahtarı vermem. 

M. de Renal: 
- Sanki ben kıramaz mıyım'? 

diye bağırarak karısının odası· 
na koştu. 

Eline bir koca demir parçası 
aldı ve sahiden gidip o canım 
yazı masasını kırdı; bu budaklı 
mahon masayı vaktile Paris'ten 
getirtmişti, üzerinde de bir le
ke gördü mü hemen ceketinin 
eteği ile silerdi. 

Madame de Renal, güvercin
liğin yüz yirmi ayak merdiveni
ni koşa koşa çıktı; küçük pen
cerenin demirlerinden birine be
yaz bir mendil bağladı. O sim
di, dünyanın en bahtiyar ka:.:dmı 
idi. Gözleri yaşarmış, dağın bü
~ük korularına bakıY.ordu. lçin· 

den: "Hiç şüphesiz, diyordu, 
şimdi Julien kayın ağaçların -
dan biri altına oturmuş, bu müj
deyi gözetler." Uzun uzun etra
fı dinledi, sonra ağustos böcek· 
lerinin yeknasak gürültüsüne, 
kuşların cıvıltısına lanet etti. 
"Bu Allah'ın belası gürültü ol
masa onun sesi, kayalar altın -
dan kopacak sevine bağırması 
buralara kadar gelirdi." Bakma
ğa bir türlü doyamıyan gözleri, 
ağaç tepelerinin teşkil ettiği o 
çayır gibi düz, koyu yeşilliği 
araştırıyordu. İ ç i acıyarak: 
"Nasıl oluyor da, dedi, kendisi
nin de benim kadar sevindiğini 
bildirecek bir çare bulamıyor?" 
Güvercinlikten bir türlü inmek 
istemiyordu; fakat kocasının 
çıkmasından koPktu ve inmeğe 
mecbur oldu. 

M. de Renal hiddetten köpür
müştü. M. Valenod'nun, bu ka· 
dar heyecanla okunmağa pek 
alışık olmıyan o yavan sözleri
ne göz gezdiriyordu. 

Kocasının bağırmalarına, kü· 
Iürlerine ara verdiği bir anı fır
&at bilerek madamc de Renal: 

İstanbul yedinci icra memurluğun· 
dan : Kira bedelinden dolayı mah· 
cuz olup satılmasına karar verilen 
orta masası çini soba boru halılar ve 
oda takımları vesair ev eşyası, Şiş· 
lide Meşrutiyet mahallesinde Meh
tap sokağında 21 numaralı hanenin 
önünde 26·6·935 tarihine gelen ~ar
tamba saat 9 dan 10 na kadar satı• 
lacağı ilan olunur. ( 12558) 

Asliye bC inci hiıKuk 1JM1hkemc;• 
a.uıucu • 

Habibe veresesi Sara, Hanife, &. 
mine ve Haticeye izafeten Hamza oğ· 
lu Muharrem vekili avukat Necatinin 
Bekir, Saime, Sıdıka, Mustafa aley
hine mevzu haczin fekki hakkında 
istihsal eylediği 8-6-935 tarihli ilam 
sureti müddealeyhkrin ikametgah• 

lan meçhul olmasından dolayı ber -
mucibi talep ilanen tebliğat icrasına 
lUzum görülmüş ve mezkur ilam su· 
reti tebliğ makamına kaim olmak il· 
zere mahkeme divanhanesine yapış· 
dmldığı gibi gazete ile de ilan olu· 
nur. (12549) 

1 LA rt 
SATILIK 

SO ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS,. markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 

Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,, 
Sür'ati 12 mil . 
Masif akaju ağacından bir salon, 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAİT MUTEDİL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 - 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve §eriklerine 
müracaat. (3091) 4108 

- Vallahi, dedi, ben fikrim· 
den pek vazgeçemiyorum, J uli· 
en'in bir yolculuğa çrkması çok 
iyi ola~ak. İstediği kadar latin· 
ce bilsin, kaba, şenlik görmemiş 
köylünün biri; hergün, terbiye, 
nezaket gösteriyor sanarak ba
na birtakım tatsız, pöhpöhlü 
komplimanlar yapıp duruyor; 
kim bilir hangi romandan ezber
ler .. 

M. de Renal hemen: 
- Hayır, roman okumaz, de· 

di; bunu kendim tahkik edip 
cğrendim. Siz ben kör, adamla
rının ne yaptığını bilmez bir ev 
efendisi mi sanıyorsunuz? 

- O gülüne komplimanları 
bir yerden öğrenmeyip kendi 
icad ediyorsa daha kötü ya! Ver· 
rieres'de de benden o sözlerle 
bahsetmiştir ... 

Yeni bir şey keşfetmiş gibi 
bir ta vur la: 

- O kadar uzağa gitmeğe ne 
hacet, Elisa'nın yanında öyle 
sözler söylemistir. Ha Elisa'nırı 

(Arkası var) 
N. ATAÇ, 
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·onemli Maçlar Sırasında Umumi 
Merkezin Verinde Bir Hareketi 

-.....-
Fenerl:iahçe - Güneş futbolcü-

lerinin Romanyaya gidecekleri
ni haber vermiştik. İki kulüp bu 
seyahat ve orada yapacağı maç
larda iyi sonuçlar almak için ha
zırlanmaktadır. 

Doğrusu Bükreşe gitmeden 
evvel, Fenerhahçe ile Fenerbah
çe - Güneş muhtelitinin meşhur 
Servete karşı üst üste çok iyi 
sonuçlar almaları pek iyi oldu. 
Çünkü bizim futbolcülerin nok
san bir tarafı da: Kendine gü -
venmektir. Kendine güvenmek
ten boşuna böbürlenmeyi kas -
detmiyoruz elbette ..• 

Bu seferki güzel galibiyetleri· 
mizin alınmasında umumi mer
kezin de, haklı olarak söyliye
lim ki, büyük bir payı vardır. 

Bazı gazetelerin ufak tef ek 
hadiseleri şişirmesi yüzünden 
cezalanan Fenerbahçeli Cevad 
ve Fazılı umumi merkez, Servet 
maçları yüzü suyu hürmetine af 
etmekle yerinde bir büyüklük 
gösterdi. 

Eğer Cevad, ve Fazıl affedil
memiş olsaydı belki de, belki de 
değil muhakkak ki Fenerbahçe 
Servet'in karşısına istediği ka -
'dar iyi bir takım çıkaramıyacak
tı, iyi bir takım çıkaramayınca 

belki de yenilecekti. Bu mağlu
biyet belki de Fenerbahç~ - Gü
neş muhtelitinin Servetle yaptı
ğı maça da tesir edecekti. 

Fazla olarak, bu iki oyuncu -
nun tam yerinde affedilmiş ol -
ması, F.enerbahçe - Güneş muh 
"'telitinin Bükreşe de en kuvvetli 
bir şekilde gitmesini kolaylaş -
tıracaktır. 

Fenerbahçe - Güneş muhtelit 
leri Bükreşe önce 23 haziranda 
hareket edecekler ve orada gece 
leri olmak üzere iki maç yapa -
caklar ve Trikolor takımile oy
nayacaklardı. Halbuki Trikolar 
ile gece maçlarının yapılacağı; 
stadın sahibi Venus klübü ara
sında çıkan bir anlaşamamazlık 
üzerine iki klübün seyahat prog 
rammda ufak bir değişiklik ol
muştur. Futbolcülerimiz 23 ye
rine 26 haziranda şehrimizden 
ayrılacaklar ve Bükreşte gece 
yerine gündüz olmak üzere 2 ve 
4 temmuzda iki maç yapacak -
lardır. Maçlardan biri Roman -
yanın en kuvvetli takımların -
dan Yuventus, öteki de S. F. R 
takımlarile olacaktır. 

Öğrendiğimize göre Bükreş -
te idarecilerden başka Fenerbah 
Ç'C ve Güneşli yirmi futbolcü gi-

[,._~, _T_E_B_L_i"""""G_L_E_!,1_ ] 
Ankara Ayaktopu kurulun -

dan: 
1 23.6.935 pazar günü saat 17 
de Çankaya Altmordu şild ma
sı yapılacaktır. Berabere kalın -
dığı takdirde maç yarım sa:ıt 
temdit olunur. Yargıç yüzbaşı 
. Cemaldir. 

• f !stanbul mıntakası futool he-
~Yetinden- • 

22 haziran 935 cumartesi gü
nü yapılacak mıntaka şild ması: 

1 - Beşiktaş Şeref alanında. 

J\Ian gözcüsü Kemal Üçer. saat 
~ 7,30 da Fenerbahçe - Beşiktaş 
birinci takımları Hakemi Ke -
nıaı Halim. Yan hakemleri: Ta
lat Özışrk, Feridun. 
_Not: Maç bir buçuk saat so-

decektir. Bu futbolcülerden ya -
prlacak takımların Bükrcşte ala 
caklan sonuclara göre, Servet 
tarafından ileride ve münasip 
bir zamanda İsviçreye yapılan 
çağrının kabul edilip edilmiye -
ceği hakkında bir karar verile -
cektir. 

Romanya maçlarından iyi bir 
netice alınacak olursa, A vustur
ya futbolü diktatörü Hugo Meisl 
in delaletile belKı Peşte ve Viya 
nada da bir kaç maç alınarak 
orta A vrupada güzel bir turnaya 
çıkılacaktır. Slavya zamanında 
olduğu gibi bu vesilelerle yine 
Avrupada futbolümüzden bahse 
dersek, daha doğrusu iyi oyun -
larla bahsettirebilirsek sporu -
muz hesabına büyük bir kazanç 

Umumi M eikezce tam yerinae 
affedilen futbolculardan Cevat. 

olur. .. 

Sadun O. Savcı 

KOLAY FUTBOL ,, b.,,,,..... __________________________ _.. _________ , _________ ....., ______ J 

Yazan: M. Bun yan .__ Çeviren: Sadun G. Savcı 

- 5 - · nız ve her şeyden evvel, bugün 
Gömlekler, jerse formalaraan piyasada çok olduğu üzere iyi 

çok daha geniş ve çok daha ra- cins, tanınmış marka taşıyan 
hattır. Futbol forması denilen kunduralar alınız, fantazi renk
şey, iyi cins pamuktan olmalı- !erdeki modelleri almaktan sa
dır. Bununla beraber, çok soğuk kmınız. 
olduğu zaman yün forma veya Bırakınız ki, iki çift kundura
gömlek giymek iyidir; ancak nız olmalıdır: Kuru sahalar 
nomal bir sıcaklıkta futbol oy - için vidala veya benzeri deriden 
namak için yün, fazla sıcak ge- bir çift, ve daha fena alanlar 
lir. (sahalar) için vaketadan yapıl-

Dizlikler - Bütün futbolcu - mış dcma ağır bir çift. 
lar, hatta kaleciler, dizlik tak- Aranızdan pek azınız iki çift 
malıdırlar. Birçok futbolcular, kundura alabilirsiniz ve bunun 
kalem kemiklerine bir tekme için kuru ve yaş alanlara ayni 
yemek yüzünden vaktinden ev- zamanda uygun gelebilecek bir 
vel futbol hayatlarını sona er· model seçmek mecburiyetinde
dirmi lcrdir.-An~rcnc manda da , sı-nız. Hafif kunduralar yaş 
dizlik ta.kmak laz~mdır. Çeşit alanlarda pek faydalı olmadığı 
çeşit, bilha&sa kauçuk, fötr, bez için, vaketadan kunduraları tav 
ve saireden dizlikler vardır. siye edeceğim. 
Kendim hasırla kuvvetlendiril- Futbol kun~uranızı satın alır
miş bez dizlikleri tavsiye ede- ken çok ince çorapla, yahut, da-
rim. ha iyisi çıplak ayakla deneyiniz. 

Kauçuk veya fötr dizlikler Biliyorum iki, futbol kundura-
havalelidir ve fazla olarak ha- !arının kalın, h..4tta iki çift ço
caklara sıcaklık verir ve deriyi rapla denenmesine alışılmıştır. 
tahriş eder. Halbuki üstü bezli Tecrübe etmek adettir. Birçok 
hasır dizlikler tahriş etmez. oyuncular, bandaj. taşıdıklarını 
Bunlar çorabın içine iyi yerleşir söyliyerek şehirdeki giydikleri 
ve çıkıntı yapmaz. numaradan büyük kundura satın 

Yün sveter - Bu olmazsa kı- alırlar. 
lığınız tamam değildir. Maç Doğru yapmazlar. 
başlangıcında jerse formanız Bırakınız ki, bir doktor veya 
üzerine bunu giymeniz faydalı - bir masör tarafından tavsiye 
dir ve antrene man esnasında edilmedikçe ayak bileği ve baş
Ç<>k lüzumludur. ka bandajlarm lüzumsuz oldu -

Kunduralar - Giyimin bu ğu kanaatindeyim. Ayak ban -
krsmını sona bırakmaklığım, en dajlan fazladır, meğer ki, sakat
az önemli olmasından değildir. lanmış bulunasınız; bu takdirde 
Tam tersine. de oynamamalısınız. 

Bir tenisçi için raket ne ka- İyi sıkan kundura seçmekten 
dar önemli ise, ıbir futbolcu için çekinmeyiniz. Bütün f u t b o 1 
de kundura o kadar önemlidir. ayakkabıları birkaç defa giyil • 

Kunduralarınızı satın alırken dikten sonra çok genişler. Aya
çok dikkat etmelisiniz. Ayağı - ğm sıcaklığı futbol kundurasını 
mza tamamile uygun gelen çok genişletmeğe yeter. Par
kundura almadıkça futbolda her maklarımz üzerine tazyik yap· 
hangi muayyen bir isabet dere- mamak ve yeter uzunlukta ol
cesine asla ulaşamazsmız. mak şartile, kunduramzın dar 

Ayağınız kundura içinde iyi olmasından korkmayınız. Par
yerleşmiş durmak ister. Şimdi, maklar işine özel bir önem ve
şu tavsiyeye kulak veriniz: riniz: En ufak bir tazyik tırnak

Kunduralarınızı bir maç için lan düşürür ve bu, çök ıstırap 
kullanacağınız zamandan hiç verir. 
ol~a bir aY. evvel satın alı- . [Arkası var) 

nunda berabere biterse usulü , • 
Üzere yarım saat daha uzatıla - l Blrmington mektebi birinci futbol takımı oyuncular arasında, 
caktır. elinde toP. tutan soldan ikinci futbolcu Buny_an'dır •. 

Hava Tehlike- Tütün.inhisa- HAK YERLERiNDE 

Şahitlerini 
Ka(jırmış ! sine Karşı rında yenilikler 

Hava tehlikesini önlemek için ya
pılan yardımlar ve hava tehlikesini bi
len üye yazımı işi bütün hıziyle de
vam ediyor. Sirkecide Mühürdarzade 
hanında Mühendis ve müteahhid Hay 
ri Kayadelen hava kurumuna dün 4 
bin lira teberrüde bulunmuştur. 

Tecim ve Endüstri odasında evvel
ki gün toplanan komisyon bu işleri i
dare etmek üzere dört komite seçmiş
tir. Komitelere ait hazırlıklar yarın 
akşama kadar tamamlanmış buluna -
cak ve pazartesi günü bütün kollar -
dan işe başlanacaktır. Komiteler, Ü -
zerlerine alacakları vazifelere göre, o
daya yazılı bütün kurumlar ve teci
menlerle doğrudan doğruya temasa 
girişecekler, hava kurumuna daimi ü
ye yazımı işini değerile ölçülü bir şe
kilde başannağa çalışacaklardır. 

Komiteye ayrılanlar şunlardır: 
lş komitesi: Mithat Nemli, Murad 

Şatır, Hüseyin Sabri, Suat Kara Os
man, Refi Celal Bayar, Muhip, Os -
man Şükrü, Daniş, Şerafettin, Alem
dar, Fevzi. 

Bir numaralı komtie: Mithat Nem
li, Suat Kara Osman, Fevzi, Hüseyin 
Sabri, Hamdi. 

lki numaralı komite: Ahmed Kara 
Mustafa, Daniş, Osman Nuri, Mu -
rad Fortun, Sadeddin Riza. 

Uç numaralı komite: Necip, Muhip, 
Sait, Şerafeddin, Alemdar. 

lstanbul hamalları gUnde 
b i r k u r u ş verecekler 

Esnafın yapacağı yardım için ise baş 
lıyan dört yardım komitesi üyeleri, 
dün kendi aralarında toplanarak ce • 
miyetlerin bugünkü durumlarını göz
den geçirmişlerdir. Her komite, hava 
tehlikesine karşı yapılacak yardımla
rı düzene koyacaktır. Hamallar Ce • 
miyeti, kendi üyelerinin hava tehlike
si için günde bir kuruş ayırmalarını 
temine karar vermiştir. Cemiyete ya
zılı ham~l!aı-ın sayısına göre, bu ka
rar, yılda 15 bin lira kadar bir gelir 
getirecektir. Diğer heyetler de bu • 
na benzer kararlar almak üzere bulu
nuyorlar. 
Diğer taraftan şehrimizde Ermeni

ce çıkan Norhuys ismindeki mecmua, 
yarınki satışının bütün hasılatını ha
va tehlikesi için kuruma terke karar 
verdiğini dün merkeze bildirmiştir. 
Hava kurumunun bayanlar kolll, dün 
yapacağı toplantıyı başka güne bırak 
mıştır. Miting için yapılan müracaata 
müsaade beklenmektedir. 

Aydın çiftçilerinin göster-
dikleri y r v rfi 
Aydın, 20 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - İlimizin her yanında 
Hava kurumuna üye yazılma ve yar
dım işleri çok ilgili ve hızlı yürüyor. 
Ilbay Fevzi Toker ilçeleri dolaşarak 
btı iş hakkında teftişlerde ve temas
larda bulunuyor. Nazillide bugüne ka 
dar taahhüd olunan yardım mikdarı 
10 bin lirayı bulmuştur. Yurdsever 
çiftçilerimiz dönüm başına beşer kilo 
pamuk kozası taahhüt etmişlerdir. 
Çinede, Bozdoğanda, Karacasu kasa· 
balarında verimli çalışmalar vardır. 
Köşk nahiyesinde 1000 lira toplan -
mrştır. Germencik. nahiyesinde 477 
lira para ile iki inek, 11 parça eşya, 
Seferbeyli köyünden de 1.5 lira para 
yardımı edilmiştir. Sultanhisarda bir 
gecede 600 lira taahhüt edilmi§tir. 

Yeni Oyalar 
Hava kurumuna yeni yazılan Uye

ler şunlardır: 
Hacı Hüseyin oğlu Hacı Mehmet 

Yeni Postahane caddesi 43 No. ma
nifaturacı 71 lira taahhüt, Manol Ni
koladis Arnavutköy Dubaracı sokak 
No. 29 aktar 20 lira taahhlüt, Doktor 
Çavyan Arnavutköy Mumhane sokak 
No. 95 20 lira taahhüt, Kınacıoğlu 
Mehmet Arnavutköy Mumhane sokak 
No. 15-1 20 lira taahhüt, Karabet Ku 
yumuciyan Arnavutköy Kuruçeşme 
caddesi No. 13 tüccar 20 lira taahhüt. 
Bedri N. Kökycşil lş Limited şirketi 
müdürü 72 lira taahhüt, Neşet Akeı
lş Limited şirketi muhasebecisi 48 L. 
taahhüt, Nihad Demir Iş Limited §ir
keti şef 60 lira taahhüt, Aristidi Iş Li
mited şirketi şef 60 lira tahhüt, Mus
tafa Kibar lş Limited Şirketi kasadar 
24 lira taahhüt, Adil Davut lş Limi
ted şirketi ayniyat memuru 24 lira ta 
ahhüt, Nehap !ş limited şirketi muha
sip 22 lira taahhüt, Yorgi istirakos lş 
limited şirketi memur 22 lira taahhüt, 
Mahmut lş limited şirketi memur 20 
lira taahhüt • 

Bunlardan başka mezkur şirketin 
bütün taşra memurları Hava tehlike
sini bilenler üyesi ile yardımcı üye 
kaydedilmişlerdir. 

Dang hastalı~ı ile mUcadele 
edilecek 

Dang hastalığından memle -
ketleri karşılıklı korumak üze -
re yapılan arsıulusal sözleşme -
nin onaylanması için kanun il -
bayhğa gelmiştir. 

Bu sözleşme Türkiye, Ama -
vutluk, Almanya, İngiltere, Bul 
garistan, Mısır, İspanya, Fran -
sa, İtalya, Romanya, Sovyet 
Rusya, Yugoslavya hükfımetle
ri arasında yapılmıştır. 

lnhisarlar genel müdürlüğünün li • 
kör fiyatlarında yapmağa karar ver
aiği indirme Ağustostan itibaren tat
bik edilecektir. Bu indirmeler önemli 
mikdardadır. Bunda halkı likör içme
ğe alıştırma gayesi takip edilmiştir. 
Fiyatlarda yapılan indirmeler netice
sinde, bir kadeh likör bir fincan kah
ve fiyatına tekabül edecektir. Bu sa
yede likörler açık olarak kahvehane
lerde de satılabilecektir. Bunların kah 
vehanelerde de satılmalarını temin i
çin de açık satış için olan müskirat 
beyie resmi yüzde yirmiden yüzde iki
ye indirilmiştir. Ağustos iptidasında 
bayilerin elinde bulunan pahalı likör
ler toplanacak ve yerine fiyatları in
dirilmiş likörler verilecektir. Likörle
rin cinsleri ve her cinse konulan yeni 
fiyatlar ıaşağıya yazıyoruz: 

Likörler evvelce üç sınıftı. Bu üç 
sınıftan gayri bir de şaraplı likörler 
vardı. Şimdi likörler birinci ve ikinci 
nevi ve bir de şaraplı likörler olmak 
üzere üç kısma ayrılmıştır. Evvelce 
ikinci sınıftan olan Ahidudu likörü 
birinci sınıfa ve vişne likörü de ikinci 
sınıfa geçirilmiştir. Yapılan tenzilat 
nisbet itibarile en ziyade vişne likö
ründedir. Birinci sınıf likörlerin bir 
litrelik şişesi 350 kuruştan 223 kuru
şa. yarım litrelik şişesi 200 kuruştan 
123 kuruşa, yüzde 25 litrelik şişesi 90 
kuruştan 58 kuruşa indirilmiştir. Bi
rinci sınıf likörler Ahıdudu çilek ve 
kayısıdan yapılan likörlerdir. 

ikinci smlf likörler 
!kinci sınıfı teşkil eden vişne likö

rünün bir litrelik şişesi 300 kuruştan 
183 kuruşa, yarım litrelik şişesi 175 
kuruştan 103 kuruşa, 0,25 litrelik şi -
§esi 85 kuruştan 50 kuruşa indirilmiş 
tir. Diğer cins likörler hep ikinci zap
ta girmiştir. Bunların da bir litrelik şi 
§esi 225 kuruştan 183 kuruşa, yarım 
litrelik şişesi 125 kuruştan 103 kuru
şa, 0,25 litrelik şişesi de 65 kuruştan 
50 kuruşa indirilmiştir. 

Vermut ve Kinakina şarabı olan şa 
rapli likörlerin bir litrelik şişesi 125 
kuruştan 108 kuruşa, yanm litreliği 
7 5 kuruştan 68 kuruşa indirilmiştir. 

Konyak deOil, kanyak 
İnhisar Genel nilidürlüğü kanyak 

namile tabii bir nevi konyağı da satı
şa çıkarmıştır. İnhisar idaresinin ev
velce konyak adıyle satmakta olduğu 
içki ispirtoda yapılan kimyevi bir mua 
mele ile istihsal edilirdi ve bu da sun'i 
konyak namile satılırdı. Bu defa kan
yak adiyle satılmakta olan içkiler şa
rabı taktir etmek suretiJe istihsal ediJ 
miş hakiki konyaktrr. Fransa ile ak
tedilen tecim anlaşması mucibince in-
hisar idar~si Fransaya mahsus olan 
ve konyak adiyle dünyanın her tara
fında tanınmış olan içkiyi gene ayni 
nam ile satışa çıkaramıyacağından o
nun yerine bu kabil içkiler için öz 
türkçe bir kelime olan kanyak sözü ka 
bul edilmiştir. 

Tuvalet ispirtosu 
İnhisar idaresi kolonya yerine kul

lanılabilecek bir nevi tuvalet ispirtosu 
da çıkarmıştır. Bunun terkibinde ber
gamut esansı ve saç için çok faydalı 
olan kinin vardır. Tuvalet ispirtosu
nun yarım litr.elik şişesi bir kuruşa sa 
tılmaktadır. 

Yeni sigara kutuları 
İnhisar idaresi Gazi sigarası yerine 

Samsun adiyle yeni çeşit sigaralar çı
kardiğx gibi Yenice, Sipahi Ocağı, Bo 
ğaziçi çeşid, Bafra Maden, Enala, An 
kara sigaralarının kutularını değiştir
miştir. Yeni kutular eskilerindan da
ha sadece ve daha zariftir. 

inhisarlar genel mUdUrU 
Ankarada bulunmakta olan İnhisar 

lar Genel Mildürü Mithat dün Istan
bula dönmüştür. 

Ücüncü cezada, bir erkek aley 
hine -dava açan Münevver ismin 
de bir kadın, duruşmadan çık • 
tıktan sonra, avukat Nuriye: • • 

- Şahitlerimi kaçırdın! Diye 
hücum etmek istemiş ve haylı 
bağırıp çağırmağa başlamıştır. 

Münevver, güçlükle yatıştirı
larak, adliyeden dışarı çıkarıl • 
mıştır. 

* Komünistlik fikirlerini yay, 
<lığından dolayı, Yeni gidiş is -
minde bir mecmua aleyhinde ta 
kibat yapılmaktadır. ı 
Mecmuanın neşriyat müdü • 

rü Şahabettin aleyhinde bir da
va açılmıştır. Davaya, önümüz 
deki pazartesi ağır cezada bakı 
lacaktır. 

.,,.: Şeker kaçakçılığından suçlu 
Salahaddin Rifat, Galip, Bür • 
han, Hüsameddin ve lsmailin 
duruşmalarına dün sekizinci ih
tisas hakyerinde devam edilmiş 
tir. Dünkü celsede Salahaddin 
Rifatın ve Bürhanın vekilleri 
beş şahidin daha dinlenmesi is
teğinde buulndular. İddia maka 
mı, kendileri tarafından getiril
diği takdirde şahitlerin mahke
mece dinlenilmesini ileri sürdü. 
Duruşma, bunun için başka gü
ne bırakıldı. 

* Evvelki akşam Kasımpaşa
da Halili kama ile öldüren Mu
harrem hakkında tahkikat biti -
rilmiş ve suçlu evrakile birlikte 
dün adliyeye teslim olunmuş • 
tur. 

Adliyede ilk duruşması yapı
lan Muharrem, tevkif edilmiştire 

ilk mektepler tamir edilecek 
Kira ile tutulmakta oan ilk 

okul binalarının pahalılığından 
şikayet edilmekteyken bu yıl 
bina sahipleri kiralan bir mik -
dar daha arttırmak istemişler .. 
dir. Kültür müdürlüğü buna kar 
şılık sahiplerine kiraları ucuz 
latmalarzm, aksi takdirde bun • 
!arın bırakılarak başka yerler 
aranılacağını bildirmiştir. 
Diğer taraftan tamire milli • · 

taç yüzden Iazla ilk okul binası 
tesbit edilmiştir. Bunlardan kır 
kının keşifleri yapılmıştır. Ta • 
tilden istifade edilerek tamire 
başlanacaktır. ----Siyasal bilgiler okulasmda 

Siyasal bilgiler okulu için ye
ni onaylanan kanu=ı gelmiştir. 
Bu okulaya parasız yatıh tale • 
be alınacaktır. Talebe kadrosu 
420 yi geçmiyecektir. Girmek 
için lise mezunu olmak, müsa
bakada kazanmak şarttır. 

Her yıl alınacak parasız yatı• 
h talebenin dörtte üçü münha· 
sıran Finans Bakanlığı hizme • 
tinde çalışmak üzere ayrılacak -
tır. Okulamn Ankaraya taşın • 
masına kadar alınacak fazla ta 
lehe için şube açılmak veya ders 
programında değişiklik yapıl • 
mak sebebile arta~ak dersleri O• 

kutacaklara saat hesabile ücret 
verilecektir. 

son DAKiKA 

Antalyada Feci Bir Cinayet 
Antalya, 20 (Hususi muhabirimizin telgrafı) - Bugün çarşı 

ortasında feci bir cinayet oldu. Kunduracı lbrahim, zahireci Ha
saru ôir kadın meselesinden biçakla sekiz yerinden ağır surette 
yaraladı. Hasan yamn saat sonra öldü. 

izmirde Voroşilof Bulvarı 
Izmir; 20 (Muhabirimizin telgrafı) - lzmiri ziyareti iyi ha -

tıralar bırakmış olan fahri şardaşımız dost Sovyet Cumuriyetle
rinin Başkumandanı Voroşilof'un adının, yeni açılan mühim bir 
Bulvara verilmesi ve bu suretle l zmirin saygılarının bir kere da
ha gösterilmesi şarbayhkça kararlaştırılmıştır. 

Panayırda iran ve Sovyetler 
Izmir, 20 (Muhabirimizin telgrafı) - Iran konsolosu, şarba· 

yı ziyaret ederek, Iranın panayıra iştirak edeceğini, Sovyet kon· 
solosu da bu yıl Sovyetlerin geçen yıldan çok daha geniş şekilde 
panayıra iştirak edeceklerini bildirdi. . 

Sovyetler eski pavyonlarında değişiklikler yapmaktadırlar. 

Yevtiç Kabinesi istifa Etti 
Relgrad, 20 (A.A.) - Röyter ajansı bildiriyor: 
Yevtiç, bugün öğleden sonra Rejan'a kabinesinin istifaname , 

sini vermiştir. 

Peşte Kon~urunda Eyüp 1 inci 
Budapeşte, 20 (Muhabirimizin telgrafı) - Peştedeki son kon 

kur ipikte teğmen Eyüp birinciı Saim üçüncü, yüzbaşı Cevat 
onuncu geldiler. 
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Bizansın Tarihten Silineceği Gün Gelip 
Çatmıştı. imparator ikinci Mehmet 
Askerlerine Büyük Bir Nutuk Söyledi 1 
Halbuki, ikinci Mehmet, güıı 

den g6ne artan bir şiddetle hü
c~mlanna devam ediyordu. Biri 
ki~ hareketinden bir iki gün son 
ra TUrk ordusu umumi bir hü
cuma kalkınca harp meclisi "va
ziyeti t,~hlikcli bulduğunu Türk 
bombard~lerinc Teodos surları· 
mn ve Ttl~ hücumlarına Bi • 
z:ms ordusuhun artık dayanabi
lecek kudretten mahrum ka Idık 
Jarını,, imparatora bildirdi. 

Ne yapmak lazımdı? 
Patrik, Grandük Notaras ve 

Jan Jüstinyani (1) her şeyden 
evvel, ilk tedbir olarak imparato 
run Kostantiniyeyi terketmesi 
n1 teklif ettiler. 

Patrik diyordu ki: 
" - Haşmetmaap ! Siz bu şeh 

ri taliine terkedip burada.&: uzak 
laşmalısınız. Ve öyle bir yere 
gitmelisiniz ki. Kostantiniye
den uzaklaştığınızı öğrendikleri 
zaman sizi ve Bizansı sevenler 
yanınıza gelebilsinler. Morada
ki kardeşleriniz ve Türklere ki
lmclarımn kuvvetini hissettir -
mi§ bulunan Arnavutlar her hal 
de size yardım etmek istiyecek 
]erdir. Bu son bir limittir. Kos -
tantiniyeden uzaklarda bulunan 
Bizans imparatorunun başına bü 
yük bir kuvvet topJandığm: ha 
her aldıkları zaman Türkler l<or 
kacaklar ve muhasarayı kendi -
liklcrinden kaldıracaklardır. 

Jan Jüstinyani de ayni fikirde 
bulunuyordu. Tahmin ediyordu 
ki Meradaki prens Dcmctriyüs 
ve prens Torna ordulan ve öte
deberide dağuuk dobup.n Çft• 

lcr imparatorun etrafında bir 
milli birlik kunnağı doğru bula 
caklardır. Grandük ise daha ile 
riye gidiyor ve Arnavut prensi 
meşhur İskender'in imparator -
Ia bir: ittifak yapacağım ve crdu 
sundan ayıracağı büyük bir par 
çayı derhal Bizans emrine vere 
ceğini sanıyordu. Bu takdirde 
imparator bu taze kuvvetle bir -
denbirc Türk muhasara hatları 
gerisinde beliriverecek ve iki a
teş arasında sıkışan Türkleri 
bozmak kolay olacaktı. 

Moskovah, harp meclisinin bu 
teklifi etrafında izahatına şöyle 
devam ediyor: 

.. ••ım.p~rator müşavirlerinin 
ıozlcrını dalgın dalgın dinledi. 
~onra gözlerinden yaşlar akma 
ga başladı ve boğuk bir sesle 
ıu cevabı; verdi: 

" - Tavsiyeniz pek mükem _ 
n:ıeı .• Bunu .?üşün~uğünüz için 
ııze teıekkur ederım. Ve inanı
yorum ki, tavsi~ ettiğiniz şe :. 
kilde hareket edecek olursam 
şu bedbaht Kostantiniyeye pek 
büyük faydalu da temin ·oluna· 
bilecektir.Bütün söylediğiniz ih
timallerin tahakkuku mümkün -
dür. Fakat ben, böyle bir fela
ket, yangm, tufan ve ateş için -
<le rahiplerimi, payitahtın kilise 
lerini, tahtımı ve milletimi ter
ketmeğ'e asla karar veremiyece 
ğim. Sizden rica ediyorum. Ben 
den, sizi terketmemekliğimi is -
teyiniz. Ölmeği, sizinle beraber 
ve hep birlikte ölmeyi bugünkü 
vaziyette sizden ayrılmağa ter -
cih ederim. 

"Sonra yine basını önüne eğ
ai, acı acı ağlamağa <kvam et -
ti. Onunla beraber patrik, Gran 
dük ve bUtün orada bulunanlar 
<la ac:ııöz yafları döktüler.,, 

• • Art?k Bizansm ıon günleri 
ve şarki Romanın son nefesini 
vereceği gün yakla~nuştı. İkin
ci Mehmet may:raın yirmi seki -
zinci günü büyük bir nutuk söy
ledi. Bunun son sözleri şöyle bi
tiyordu:: : 

"Zafer ordumuzundur. Kos -
tantiniye şimdi hem karadan 
hem denizden bir ağ içine ahn -
mıştır. Bizaµslıların bu ağ de • 

Y edlluıtecle ya\dtzb kapı 

Jiklerinden sıyrılmalarma imkan 1 emanetleri ·taşıyan rahipler sur· 
kalmamıştır. lara çıktrlar ve bunları her ta • 

Muharebeye koşunuz! Ben, rafta dualar okuyarak dolaştır
başınızdan bir saniye ayrılmı - drlar. 
yacağım. Yemin ederim ki, kı - Bundan sonra Türk orduga -
hnç sallayan her er başını ç~ - hında İkinci Mehmedin yaptığı 
virince beni yanında bulacak • gibi imparator da kendi zabitle 
tırl.. rini başına toplayarak uzun bir 

Surlardakiler, Türk ordusun - nutuk irat etti. Bunun da son 
da fevkalade bir hava estiğini sözleri şöyle bitiyordu: 
anlamakta zorluk çekmemişler- " - Sizden büsbütün mert ol 
di. Şehirde açlık ve korku o ge manızı, bugüne kadar cesur ve 
ce k?~ola.yaşadı. "1.~parator~n fedakar erkekliğin bir parça da 
emn uzenne (2) yuzl~rce ,hın- ha üstüne çrkmağı tecrübe et -
lerce ortodoks ve katolık papas- menizi rica ediyorum. Dünya -
ları, rahipler: keşişler ve bunlar daki bütün şehirlerden kıy _ 
dan başka aglayan, hınçkıran, metli ofan Bizans payitahtı
kollarım koparan, saçlarım Y~.- için canlarınızı feda etmcğe 
lan kadınlar ve çocuklardan mu- borçlu olduğunuzu unutmayı • 
rekkep büyük bir dini alay. Yük mz ! 
sek sada ile günahlarını itiraf ''E t · b h · ·r· " 

k A . . . r esı sa a , gecenın zı ırı edere , llahtan kendılerını ko k n1 w 'tı w b 
1 l ·· hl .. · .. ara ıgnu en nege aş ayan 

rumasmı ve m guna ar yuzun "Ik 1 1 kl ··k b r · k 
den şehri muhasara eden şeytan ı ayc ın ı ar _go te e ırır en 
ların ellerine düşmelerine mü- (3) ser~. ve çevık a~ıml~rla ve 
saatle etmemesini rica ederek zırhlı gomlekler gıymış olan 
şehrin belli başlı bütün sokakla Türk whüc';lm da~gala_nn.~n .. su:ıa 
nm dola;tılar.Bütün bu kalaba- ra dogru ılerledıklen goruldu. 
lık bir ağızdan: (Arkası var) 

'' - Allahım! Sen bize mer
hamet et!,, 

·"Duasını okuyordu. En mu -
kaddes tasvirlerle, mukaddes 

Vatmanlarm yananda 
Durulmayacak 

Tramvay arabalarında hal -
km, vatmanların sağ ve sol ta -
raflarında durmaması kararlaş
tırılmıştır. Çünkü vatmanlar, 
zaten dar olan arabalarda fazla 
sıkışarak vazifelerini göreme -
mektedirler. Belediye bu yüz -
den doğacak kazaların önüne 
geçmek için bu işe önem verme 
lerini alakadarlara bildirmiştir. 
ltk tedrisat mUfettişlikleri 
İlk tedrisat müfettişliğinde -

ki iki münhale Gazi terbiye ens 
titüsü mezunlarından ikisi ta -
yin edilecektir. 

Bundan böyle ilk tedrisat mü 
fettişliğine muallimler değil, Ga 
zi terbiye enstitüsü mezunları -
nm tayin edilmesi kararlaştırıl
mıştır. Eu karara göre ilk okul 
öğretmenleri baş muaJlimlikten 
yukarı terli edemiyecclderdir. 

(1) Moskovalı müstear namile bir 
vakayiname brrakmr §Olan müelliften 

(2) Françes'den rivayet. 
(3) Barbarodan 

• 
Orta okullara öl)reten 

ah nacak 
Orta okullar için öğretmenle 

re ihtiyaç vardır. Bunun için 
temmuz içinde bir müsabaka im 
tihanı yapılacaktır. Üniversite 
de yapılacak olan bu imtihana 
üniversite mezunları alınacak, 
talip az olursa üniversiteyi bitir 
meden · terketmiş olanlarla lise 
mezunları da kabul edilecektir. 

Orta mektep açmak llzım 
Şehrimiz orta mektepleri ih -

tiyacı karşılayamamaktadır. Bu 
sebeple Bakırköy ve Kasımpaşa 
da birer orta okul açılacaktır. 

Münasip bina bulunabilirse bu 
okullarda tedrisat önümüzdeki 
ders yılından itibaren başlaya -
caktır. 

Empasrn beşinci tehlikesi 

Empas, eli, muhafazalı bir ka
ğıda karşı oynayabilecek bir ba
sımda bırakabilir. Bu tehlike he· 
le sanzatuda pek sık olur. 

Mesela morda: · 
Kör: 8, 4, 2 
Kar.o: Rua, 5, 4 
Trefl: As, rua, vale, 4, 3 
Pik: 8, 6 
Elinizde de: .. 
Kör: As, rua, dam, 3 
Karo: As, 6, 2 
Trefl: 8, 5, 2 
Pik: Rua, 4, 2 
Var. Uç sanzatu 0~1nuyorsu

nuz. 
(Sol) bir aralık pik deklare 

etmiş ve oyuna karo yedilisile 
başlamıştır. Trefl empası yap· 
mayınız, çünkü dam (sağ) da 
tek yanh ise boşuna bir el kay
betmiş olursunuz. 

Altıncı tehlike 

Empas bir ~engi; kısa bıilun-
d uğu tarafta öldürür. 

Mesela; morda: 
Kör: Vale, 9, 8, 7, 5 
Karo: 8, 4 
Trefl: As, 7, 6 
Pik: Rua, 7, S 
Elinizde de: 
Kör: As, rua, 10 
Karo: As, dam, S 
Trefl: 8, 4, 2 
Pik: A~, 8, 4, 3 . 
Var. l:ki sanzatu oynuyorsu

nuz. Oyuna pik damile başlan
mıştır. 

Eğer d<ör empası yapar ve ba· 
şaramazsamz, hasım morda ka
lan el tutacak kağıdı ortadan 
kaldırabilir ve morda geri kalan 
körleri yap: 1azsınız. 

Empası çok erken yaparsanrz 
renk ölebilir. Mesela morda as, 
dam ve üç ufak vark:cn ve b~ka 
eJ tutacak kağıt bulunma.zıken, 
sizde de rengin üç ufak kağıdı 
bulunurken empası ikinci elde 
yapınız. 

Morda as, dam, vale ve iki 
ufak varken ve başka el tutacak 
kağıt bulunmaz:~en,, sizde de 
rengin üç uf.ak kağıdı bulunur
ken, ruanm üç yanlı olarak sol
da çıkması ihtimaline karşı, 
ikinci empası ;uı.ca.k üçüncü el· 
de yapınız. · · 

Bilenler için 
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Kağıdr (S) vermiştir. 
(S) b'ir, (~) iki, (S) dört kör 

söylemiştir. 

(O) trcfl ikilisi ç:rkmrştır. 
(S) trefl ~kilisini vale ile al

dıktan sonra görür ki, eğer ka
royu kendisi oynamak mecbu
riyetinde kalırsa, yükcnin yeri· 
ne getirilmesi karo asının bu
lunduğu yere bağlıdır. Bunun 
için karoyu kendisi değil, (0) 
ya oynatabilmektc büyük avan
tajı vardır. Bu maıksatla koz 
çekmeden hemen pik damını oy
nar. Bu suretle (O) ya, pik da
mının kendisinde tek olduğunu 
ve yerdeki pik ruası üstüne elin
den bir karo kaçmak yolunu 
aradığını zannettirir. (0) böy -
le bir kağıt .açma~a meydan 
vermemek için, lduk, karo oy
namak mecburiyetinde kahr. 

Prensip: Yükenen (taahhüt 
eden) oyuncu, bir rengin hasım 
tarafın.:an gelmesinde fayda 
gördüğü zam&nlar, koz çekme -
den evvel kağıt kaçmağa hazır
lık olacak bir kağıt oynuyormuş 
süsünü vererek hasmı istediği 
rengi oynaınağ_a te§vik edebilir. 

eVıoş. ~~J. r ~ ~.,.~~~ ,,• 
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Ayakla tepilen saadet 
Vaktile bir Çinliye bir A vru

pah tayyareyi göstermiş: 
- Bak, demiş. Bu A vrupah

ların işidir. Göklerde uçuyoruz. 
Çinli tayyareye şöyle wnur • 

suzca bakarak gülmüş: 
- Siz Avrupalılar, demiş, 

göklerin yolunu keşfettiniz ama 
mes'ut olmanın yolunu keşfede
mecliniz. 

Çinlinin bu sözü d.aha ziyade 
bazı aşıklara aittir. Öyle aşık -
lar vardır ki, saadet ayaklarının 
ucuna kadar geldiği halde mes
ut olamamışlar, saadeti tepmiş
lerdir. 

İşte bunlardan biri: Tahmis 
sokağında Adil Ali ... 

Bu yirmi altı yaşındaki genç, 
bir aile dostunun kendisinden 
üç yaş küçük kızı ile bir sene -
dcnberi sevişiyor. Kendisi orta 
halli bir aileden, orta halli bir 
tahsil ve ortadan aşağı bir ma
aş sahibi olduğu halde sevgili
si "şehrimizin sayılı zenginle
rinden birinin kızı", yüksek tah
sil görmüş, dil bilir, terbiyeli, 
" parmakla gösterilecek dere
cede de güzel bir kızdır.,, 

Bu genç kızla münasebetleri
ni iki tarafın ailesi de iyi göz
le görüyor. Bundan fazla ne is
tenir?. İşini bilir, zeki bir genç 
hemen kolları sıvamalı; şu orta
dan aşağı maaşı arttmnağa, ya
rın evlenirlerse pek yaya kal -
mamağa bakmalı değil mi? Ha
yır. Adil Ali, bugüne kadar el
de ettiği. yarın için kendisine 
hazırlanan saadeti itiyor. Nasıl 
ittiğini kendi ağzından dinliye
lim: 

" ... Nisanın son/arma doğru 
bir gün Boğaziçinde bir vapur 
gezintisi yaptık. Dönüşte Ta
rabyada bir ak am yemeği yiye· 
rek otomobille evlerimize git
meği teklif ettim. Akşam yeme
ğini yiyerek eve varmamız gece
ye kalacaktır diye, bu teklifimi 
kabul etmedi. O kadar israr et· 
tim ki. nihayet kızdı. Vapurda 
yanrmdan ayrıldı. Gidip bir kö
şeye oturdu. Kibrime dokundu
ğu için ona gitmedim. Vapur 
Tarabyaya gelince pktım, onu 
vapurda bıraktım. Ondan son· 
ra ailesi bize geldiği halde o 
gelmemcğe başladı. Ben de git
medim ve böylece aramız açıl
dı. Fakat ben onun bu hareketi· 
ne karşı ne kadar lakayt oldu
ğumu göstermek için çalr§tı • 
ğım baııkanrn daktilo/arından 
bir kızla nisan/anacağımı kendi· 
sine duyurdum: Onurı tarafın· 
dan lıiçhir cevap çıkmadı. Ara· 
dan günler ve Jıaftalar geçtiği 
halde ..... 

Daha çok günler, haftalar ve 
aylar geçecek, ses seda çıkma
yacaktır. Kendisile beraber yo
la çrktığınız bir kızı akşam üs
tü, Boğazın öbür başında nasıl 
bırakırsınız? Sizin istediğinizi 
yapmıyor diye - hele istediği
niz şey, gece vaktine kadar onu 
alakoymak gibi abes olursa -
nasıl zorlar, israr eder, kızcağı
zı kaçınrsmız? O zaman bu 
gencin yapacağı şey hemen ya
nma gitmek, özür dilemek iken 
vapurdan çrkmıs ve kaçmış. Hiç 
olmazsa bir iki gün sonra affını 
istiyecek yerele başka nişanlılar 
bulduğu haberini de uçurarak 
onu büsbütün • hkir etmiş. Bun 
dan sonra yapılacak şey uzunca 
dert yanan, bütün kabahatlerini 
açıkça zikreden, bunların ne bü
yük cürüm olduiunu artık anla
mış olduğunu ve kendisinden af 
dilediğini bildiren bir mektup 
yazmaktır. İnşallah affeder • 

• 
Durmadan çocuk yapmaya 
mani olmak gUnahmıdır? 
Anlaşılan fakirce bir aile ba

bası, beş senedir evli olduğu 
halde üç çocuk sahibi olduğunu 
yazarak bundan fazlasına mani 
olmanın büyük bir günah, vicda
nına ve insanlığına dokunacak 
bir fenalık olup olmıyacağmı 

sor.uyor ve diyor ki: 
" ... Refikam çok -ıhhatre ol· 

duğu için çocuklanm da sıhhat• 
li olmak Jazımgelmcz mi? Hal· 
buki ikinci ve üçüncü çocuğum• 
da bazı hastalıklar göründü .•• 

imza: Af. F. 

Evet, sıhhatte bir kadının ço
cukları da sıhh_ .. ;:. olmak la
zımgelir. Ilatta meş!1ur Marşal 
hayvanlar ü:... •• inde yaptığı araş• 
tırmalar sonunda annenin bazt 
hastalıklara karşı muafiyeti var
sa, bu muafiyetin süt vasıtasile 
socukları:ıa da geçtiğini gör· 
müş. Mes.::ıa çiçek aşısı ile mu• 
afiyet kazanan bir ananın çocu· 
ğu <la üç beş aylığa kadar bu 
muafiyetten istifade ediyor. Fa· 
kat yalnız ananın sıhnati kafi 
değildir. Çocuk mükemmel şart• 
lar içinde doğduğu halde doğ· 
duktan sonra fena gıda göriir, 
fena hava alır, vakitsiz büyütü· 
lürse ana karnındaki bütün ka· 
zançlanm kaybeder. Biribirinin 
arkasır. .lan doğan, aralarında üç 
dört sene fark bulunmıyan ço
cuklardan sonrakiler muhakkalC 
zayıf, cılız olur. Bir doktorun is
tatistiğine göre ilk doğan ço
cuklarda öl: nisbeti binde 220 
olduğr h::. ide bu boyuna artar ve 
binde 330 ubulur. Son asırda 

nüfusWl artmasnın sebebi do
ğumun artması değil, çocuk 
ölümlerinin azah1asıdır. Y:ıni 

çok çocu1<: yapmak marifet de· 
ğil, doğanları yaşatmak mari • 
f ettir. Bu da doğwnlar arasın· 
da üç be§ sene fasılalar vermek• 
le kabildir. Yoksa üst üste her 
sene, hatta iki üç sene<le bir do
ğan___çocuklardan sonrakiler sağ• 
lam olamaz ve &ından dolayıdır 
ki, fazla çocuk y ıpmamaıkta hiç 
bir günah yoktur. 

IKUÇUK ILArtLAR 

3 URA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak isterseniz herkesin yapa• 
bileceği şekilde formlilünU yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonf f'\ 
laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 
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Satılık Köşk - Kanlıca is~elesino 
üç dakika mesafede Fikirtepesindc 
yedi odalı yağlı boyalı bir dönüm 
bahçeli köşk ucuzca satılıktır. lçind~ 
kilere müracaat. 

Üsküdar icra memurluğundan : . 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve para• 
ya çevrilmesine karar verilen bir a• 

det Şcvrole markalı 32 modeli 14 ki• 
şilik Şile ı 7 plaka No. lu otobüsUn. 
24-6-935 tarihine müsadif pazartesi 

günü saat 9 dan l O na kadar '(j.,. 
küdar Balabanda Sabri beyin gara.• 
jmda açık arttırma suretiyle satıla· 
cağından talip olanların mahallinde 
hazır bulunacak memura müracaat• 
ları ilan olunur. (12545) 

"Gençlik Ttlsımı., 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızlıktan şikayetci 
isenız. eger birçok ilaçlar 
ahpta hiç birinden tayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz . 

S E K~S Ü L i N kullanınız. -
Bu ~arnı hayr.et ilaç, terkibindeki 

Kcını, Sinirleriı ~eyini ihya 

edici .unsur1ar sayesinde iki · kelime· ile 

GENÇUGIN TILSIMI dır 
KUTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEMAL • llAHUUT CEVA!_. 
ECZANESi SiRKE~ 
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K U· L T U R SA YFASI 

ÇOCUK PSiKOLOJiSi 

Çocuk, . Kendine Bir Dil 
Yaratabi lir mi ? 

Biliyoruz ki. dil. menşei ne 
olursa olsun, uzvi bir miras de
gildir. O, bütün bir sosyetenin 
malıdır ve her sosyal anane gibi 
nesilden nesile uzar, gider. Sos
yal hayatın temeli, dildir. İnsan 
ları biribirine perçinleyen bu 
harç, duygu ve düşüncelerin bu 
biricik ifade tarzı, yalnız dikile 
ri ve sosyoloğları değil, ayni za 
manda pesikoloğlan da düşündü 
Ten bir mesele olmuştur. Bugü
nün pesikolojisi, artık "nasıl ve 
n i ç i n konuşuyoruz ,, ı, al
t ı n d a b i r f e Is e f e g ö
rüşünün gizlendiği faraziyeler -
le halletmc_~e kalkışmıyor; tam 
tersine. konuşmanın hayvanda 

, ve çocukta nasıl başladığını ve 
nasıl geliştiğini tetkik ederek el 
~e ettiği neticeleri izaha çalışt 
yor. 

Bu bakımdan, çocuk dilile 
her uğraşanın karşılaştığı ilk 
mesele, çocuğun kendine bir dil 
yaratup yaratmadığıdır. 

Çocuğun kendine bir dil ya -
tatabilmesi demek, dilin insiya
ki oWuğunu önceden kabul et -
mek demektir. Bu bakımdan dil, 
sübjektif bir haletin, mesela 
bir heyecanın, bir isteğin ses ha 
linde dışa vurması oluyor. Böy 
le bir dilin yalnız iç dünyanın 
bir habercisi olacağı ve dış dün
yadaki nesnelerle hiç bir ilkin -
liği bulunmıyacağı gayet tabii -
dir. Hayvanların anlaşma tarzı 
na bakınca şunu görüyoruz: 
Kuşlarla memeli hayvanların öy 
le değişik.. ötüş ve bağırışları 
vardır ki,. bunlar, istek, korku, 
acı, zevk, hiddet, v. s. gibi süb -
jektif baletlerin birer yanku "ak 
si sada,, sıdır. Bunlar, öğrenil -
mez; insiyakidir. Mesela bir yav 
ru maymun, doğar doğmaz ya
kalanarak, kendi cinsinden hiç 
bir..maymunun bulunmadığı bir 
yere k?patıhyor. Maymun, epey 
bir zaman yapayalnız yaşayor. 
Buna rağ"men, bir müddet sonra 

' çıkardığı seslerle, kendi cinsin
r den bütün ergin maymunların 
çıkardığı sesler arasında tam 
bir uyarlrk görülüyor. Şu halde 
maymunun dili, irsidir. 

. :Ayni zamanda bu bağırışla -
rın hiç bir zaman, dış dünyada 
bulunan gerçek nesnelerle mü -
nasebeti yoktur. Maymunun, 
karnı acıktığı zaman çıkardığı 
aes, yemek ihtiyacını anlatır; 

yoksa ne yemek istediğini de -
ğil. 

Hayvanda olduğu gibi çocuk 
\a da dilin insiyaki olduğunu, 

öğrenilmeğe hacet kalmaksı -
zın veraset yolile babadan oğu
la geçtiğini bugün kimse iddia 
edemez. Doğar doğmaz konuşan 
••tsa,, mn hikayesi, ilim çevresi 
ne girmiyor. Eski Yunan tarihçi 
si Herodot'un kaydettiği şu va
ka da bir masaldan ibaretti: Mı
sır firavunlarından Psametih 
bir gün, Mısırlılarla Frikyalılar 
dan hangisinin daha eski bir u
lus olduğunu tecrübe ile öğren 
mek istiyor. Bu maksatla, he -
nüz doğmuş bir Firikyalı yav -
ruyu ailesinden alıyor ve sara -
yında bir odaya kapatıyar. Yav
runun hizmetine tayin edilen 
adamlar, dilsizdir. Böylece, ço
cuğun etrafında hiç bir dil kulla 
nılmamış oluyor. Fakat bir gün, 
Firikyalı yavru, kamının acık
tığı Firikya dilinde "ekmek,, 
ınanasına gelen kelimeyi söyle-
yivermekle anlatmış oluyor. 

"İlk çocukluk,, çağını eşyayı 
tvirip çevirerek ağırlık, hafiflik, 

sertlik, yumuşaklık ihsaslarını 

toplamak, yani dış dünyaya da
ir zihnel hayaller ve idrakler 
edinmekle geçiren yavruda, He
rodotun Firikyah çocuğunda ol 
duğu gibi tam bir dile değil.an
cak bir nevi cıvıldamaya rast gel 
mekteyiz. Bu cıvıldama, fikir ve 
duyguların biraz karışık bir ifa 
de tarzı, yani bir dil olmaktan 
ziyade, - Hotantoların burun ses 
terinden tutunuz da semitik 
dillerde bulunan gırtlak sesle
rine kadar - "savt cihazı .. nın cı
karabileceği bütün hecelerin, .. sı 
rasız ve düzensiz, biribirine ek -
Ienmesidir. İlk defa bir piyano -
nun başına oturan kimsenin 
rast gele tuşlara dokunması gi
bi, çocuk da bu devrede ken~H 
sesile oynar, durur.Bu öyle insi 
yaki bir "iskala,, dır ki, ilerde 
iyi havalar çalmayı mümkün kı
lar. Fakat asıl notayı çocuğa, 
içinde yaşadığı çevre "muhit,, 
verecektir. 

Çocuğun dil yaratıcıhğmdan 
bahsedenler, bazı yavruların dar 
vokabülerinde yer alan ses ben
zetlerini " onomatopec ,, ile
ri sürerler. Gerçekten çocu
ğun ilk kelimeleri arasında, et -
raf ıru saran eşyanın çıkardığı 

en tipik sesleri taklitle yapılmış 
kelimeler de vardır. Yavrunun 
vukabülerinde havhav köpeğin· 
miyav miyav kedinin, dah dah 
atın adıdır. Fakat, bu cins keli
meler ne kadar çok olursa ol -
sun, yine çocuğun kendi kendi
ne dil yarattığım isbata yetiş -
mez. Çünkü bunlarm çoğunu, 
bizzat çocuklar değil, onlar ta -
rafından kolayca anlaşılmış ol -
mak endişesile büyükler uydur
muştur. 

Çocuk dili hakkında çok de -
ğerli bir kitap yazmış Alınan 

psikoloğu Stern, kendi çocuğu 
üzerinde yaptığı tetkiklerde, ger 
çekten çocuğun eseri olmak üze 
re, yalnız bir tek ses benzetine 
rastladığını söylüyor: O da, ya
nan bir lambanın çıkardığı sesi 
taklit eden ffff kelimesi .. Tanı
dıklarımdan birinin çocuğu da, 
iki yaşında iken, otomobil kor 
nalarmı duya, duya otombile 
öüüüü derneğe başlamıştı. 
Yaşları daha büyük olan çocuk 

larm, bilhassa kardeşlerin kendi 
aralarında kullanmak üzere giz 
li bir dil icat ettikleri de görül -
müştür. Madam Stern, on bir 
yaşında iken, kız kardeşile bir
likte yepyeni bir dil icat ettiği 
ni hatırlamaktadır. Fakat ne 
yazık ki, diyor, bugün hafızam 
da bu dilden bir tek kelime bile 
kalmadı. 

Yine, Danimarkalı bir psiko
loğ, anası babası olmayan ve ih 
tiY.ar, sağ'ır bir kadıncağızın evi 
ne sığınan dört ve altı yaşların 
da iki çocuğun yapma bir dille 
anlaştıklarını kaydetmektedir. 
Sonradan bir "öksü74evi,, ne alı
nan bu yavruların konuştukla -
rı dil tetkik edilince, bunun, bo
zulmuş, bazı heceleri hazf edil -
miş Danimarkacadan başka bir 
şey olmadığı anlaşılıyor. 

Hepimiz çocukluğumuzda 
kendi akranlarımızla oynarken 
veya konuşurken büyükler işitip 
te da anlamasın diye böyle 
gizli bir dil kullanmışızdır. ''kuş 
dili,, dediğimiz bu anlaşma tar 
zı, sadece kendi icadımız değil -
dir; daha ziyade ana dilimizde 
bulunan kelimelerin bazı ilave
ler veya "takdim - tehir,, Jerle 
kolayca anlaşılmıyacak bir hale 
konmasıdır. 

• 
Çocuk, dilini bü~eri taklit 

FILOZOFI 

Don Miguel ve Don Quijote 
lspanyol edebiyatında ölmez bir 

kahramanın maceralarını anlatan öl. 
mez bir eser vardır. Miguel de Una
muno'yu okumağa başlamadan önce 
okunması gereken bu eser, Cervan
tes'in Don Quijote 'udur. Şüphesiz, 
Cervantcs, Don Quijote'u herkesin 
alayını top~ayan gülünç bir tip ola
ıak ortaya atmış~ı. 

Fakat büyük kitapların, garip ma
ceraları vardır. Sahifelerinden hayata 
fırlayah kahramanlar, çok vakit, yaza
nın onlara vermiş olduğu ifadeden . 
daha g~ni~, daha zengin bir ifade alır 

lar. Artık bugün Don Quijote, Cer
vantes'in düşündüğü gibi değildir. 

Miguel de Unamuno, onu yeni bir 
gözle görüyor, ve onda yeni bir ha
yat felsefesinin kaynağını buluyor. 
Don Quijote realite ile ideal arasın· 
daki savaştır, idealine varmak için 
herhangi bir tehlükeye - en gülün
cüne bile - karşı koyan kahramandır. 

Unamuno, şövalyenin heyecanlı bir 
hayranıdır. Ona olan a§kını (Don 
Quijote ve Sancho'nun Hayatı) adlı 
eserinde bir nevi taşkınlık içinde an
latrr. Unamuno'nun bu kitabı öyle bir 
kitaptır ki, orada, yaşamağa susayan 
bir muhayyele, gezgin şövalyenin pe
şine takılıyor, onun bütün macerala
rına katılıyor. Onunla beraber düp.ip 
kalkıyor, ve sonunda yeni ve taze bir 
idealle yerine dönüyor. 

Unamuno, bu eserinde Don Qui
jote'u serbest ve şahsi bir surette tef
sir eder, ve Cervantes'in ve kütlnin 
alaylarına karşı onu fiddetle müdafaa 
eder. Şövalyenin bi.itün başından ge
çenlerde niçin yalnız gülünç tarafı 
görmeli? Günlük huzurları içinde uyu· 
şup kalanlar elbette Don Quijote'un 
yüksek idealini, kahramanlığını anlı
yamazlar, alay ederler. 

Eseri okuyanlar, yine bir gün ma
cera peşinde koşan şövalyenin, bir köy 
berberinin yağmurdan korunmak için 
başına koyduğu traş leğenini Marn· 
brin'in miğferi sandığım ve onu 'Cle 
geçirmek için berbere nasıl saldırdı· 
ğını hatırlarlar. 

Berberi, şövalyeyi tesadüf bir gün 
handa birleştiriyor. Berber derhal le· 
ğenini istiyor. Don Quijote onun bir 
miğfer olduğunu söylüyor. Berber, 
miğferin leğen olduğunda israr edi· 
yor ve hazır bulunanlara: 

- Bunun berber leğeni olmayıp 

le öğrenir. Ona, kendiliğinden 
pek az bir şey katar. "Şeker,, e 
''seker,, diyen çocuğun yaptığı 
bu küçük tahrif bile, çokluk biz 
büyüklerin eseridir. Yorulma -
sın, çabuk konuşmayı öğrensin 
diye çocuğa, talaffuzu zor keli
meleri başkalaştırarak, peltek -
leştirerek öğreten yine bizleriz. 
Bunun içindir ki, insana "konu
şan bir hayvan,, değil, konuşma 
ğa istidadı olan bir mahlUktur 
demek daha doğru olur. 

bir miğfer olduğunu iddia eden bu 
senyörler hakkında fikriniz nedir bay
lar? diyor. 

Bunun üzerine Don Quijote söze 
şöyle atılıyor: 

- Bunun tersini iddia edene, şö
valye ise yalan söylediğini ve sadece 
silahşor ise bin defa yalan söylediğini 
ben pek iyi anlatırım. ı 

Don Miguel de Don Quijote'un fik
rindedir, ve leğenin bir miğfer oldu
ğunu, şövalye ile beraber, kabul et
mektedir. 

Unamuno. yukarıdaki han sahnesi
ni şu suret]e tefsir ediyor: 

"Doğru dedin, doğru dedin Senyör 
Don Quijote, dediğin pek doğru. Bir 
şeyi yüksek sesle herkesin gözü önün
de tasdik etmek ve tasdik edilen §eyi 
hayatı tehlükeye koyarak müdafaa et 
mek cesaretidir ki, bütün hakikatleri 
yaratır. Bir ıeye ne kadar çok ina· 
nııısak o şey o nisbette gerçektir; ve 
o şeyi herkese kabul ettiren zeka değil, 
iradedir." Korkak insanlar realite 

1 önünde eğilirler ve realite onların 
düşüncelerini ve kalplerini baskısı al
tına alır. 

Heyecan ve inan hakikati, bütün il 
mi hakikatlerin üstündedir, ve şuuru 
pozitif vak'alann dar çemberinden 
kurtaran odur. "San'at en yüksek ha· 
kikattir. inan kuvvetile yaratılan ha
kikattır. Realitenin gör ey 1 e r i n i 
hulyaıruzın renklerile giydirmemiz 
gerektir. Bu itibarla Don Quijote bir 
şairdir. Etrafında ne görürse yüksek 
idealinin gözlüğünden görüyor. Batı· 
na gelenler, inanıımın akislerinden 
başka bir §ey değildir. 

Tahtadan bir kafes içinde bulunan 
ve kendisini büyülenmiş sanan Don 
Quijote, büyülenmiı olmadığını ken
disine anlatmak istiyenlere, tiddct ve 
inanla şu cevabı veriyor: 

"Ben kendime blUyülenmit gözile 
bakıyorum, bu i;e ruhuma huzur ver
meğ~ yetiyor." 

Unamuno, ilave ediyor J 

"Vicdanın huzurunu, duygu yanıl· 
malarının üstünde tutan ne güzel ce
vap 1 inan hakkında bundan daha ke
sin bir söz aöylen111emi1tir." 

Berberler, hancılar, papazlar, bu 
inanla varsın alay etsini Ne çıkar. 
Hedefini seçmedikleri her kahraman
ca hareketi gülünç telakki etmek bu 
gibi kimselerin adetidir. Hadiselerin 
dar ve renksiz manası içinde sıkışıp 
kalmı,1lardır. Bir ideal, şunun veya 
bunun inkarı ile yok olmaz. Onun kıy· 
metini alay kuvveti eritmez. 

Fakat realistler diyecek: Bir ro. 
man kahramanı, sadece bir hayaldir. 

Evet, bir hayaldir. Fakat Don Mi
guel'e göre sonrasızlık bakrmından 
"romanlar ve masallar, tarihten daha 
gerçektir." 

Bir vak'anın, bir şahsın vaktile var 
olup olmadığını aramak keyfiyeti, za· 
manın esrarına gözlerimizin kapalı 
bulunmasından ileri gelmektedir. 

Zama'hın bu esrar perdesini delen
ler için, Don Quijote, Cervantes'ten 
daha gerçektir. Unamuno, Auguste 
Perez'nin ( 1) bir sabah odasının ka
pısını açıp içeriye girdiğini görünce 
şaşmıyor. ve ona kendisini öldürece
ğini haber verdiği zaman roman kah
ramanından şu cevabı alıyor : 

''Siz de öleceksiniz, siz de geldiği
niz hiçliğe döneceksiniz. Oleceksiniz 
ve hikayemi okumuş olanların hepsi, 
hepsi, hepsi ölecektir; bir tanesi kal
mayıncaya kadar. Bunlar. benim gibi 
uydurma varlıklardır. Hepsi ölecek
tir, hepsi. Bunu size söyliyen benim; 
sizin gibi bir uydurma varlık olan ben, 
Auguste Perez." 

Böylece bir roman kahramanı ya
pyan bir insandan daha reel olabili
yor. Unamuno'ya göre Don Quijote 
benden de, sizden de. hepimizden de 
canlıdır. gerçektir. Biz geçeceğiz, o 
yaşıyacaktır, ve hulyasının şürini. 
rengini realitenin bayağı görünüıleri
ne bir örtü gibi atacaktır. 

Don Quijote, geniş hayat uf uklan
nı müjdeliyen kahramandır, Don Qui
jotisme, hayata hayat katan felse
fedir. 

Suut Kemal YETKiN 
Estetik Doçenti 

Sabri ANDER 
fıikoloji ve Terbiye dosenti 

(l) Unamuno'nun (Siı) iıimli romw
ıım kahramanı. 

BA Ti EDEBIY ATLARI: 

iki Filim Ve iki Devir 
Sinemanın, anar§iden kurtuldu

ğu zaman yapacağı §eyler arasında 
geniş, çok geni§ bir destan, bir "asır
ların efsanesi" ni görür gibi oluyo
rum. Oyle bir efsane ki, Hugo'nun 
muhayyelesini aşacak; telkin kudre
tini statik ve dinamik bütün san'at
lardan ve malzemesini bütün insan 
bilgilerinden alacak; dünyayı insan
larla beraber yeniden kurup yaşata
cak. Bu kadar geniş bir terkip için, 
kafası küre kadar büyük bir dahi la
zım ki, onun henüz müjdecisi bile yok. 
Bununla beraber bugüne kadar yapıl· 
mış filmler arasından yapılacak bir 
seçimle tarih ötesinden bugüne ka
dar bütün devirlerin bir resmi geçi
dini görmek mümkündür. Mevzula
nnı hudutsuz bir serbestlikle aeçen 
ıinema timdilik bize bütün devirleri 
tarihsel bir "Kaos" içinde göstermek
tedir. 

• Geçen hafta bir tesadüf, sine-
mada romantik bir aşk romanite 
(Safo), bir Amerikalı boksörün ma
ceralarını (Kadın Avcnı) nı bir araya 
getirmiıti. Her ikisinin de yüzlerce 
benzeri olan bu iki banal filmde iki 
devir, on dokuzuncu ve yirminci asır· 
lar karşılaşıyordu. Zaten. bilhassa 
harp sonrası batı edebiyatlannın her 
veriminde bu karşılaımayı hazan ko
mik, hazan trajik bir §ekil altmda 
sezmek m,.mkUndür. Yeni romancı

lar hep bu kar§ılaşmanm çocukları

dır; hepsi makine ve sUr'at devrine 
arkalannda bir asırlık romantizmin 
ağırlığını taşıyarak girmişlerdir. Bir 
asırlık romantizm dedim; çünkü bir
kaç edebi mektep değipeaine rağ· 
men on dokuzuncu asrın özü ve alt 
§Uuru romantik kalmı§tır. Şiddetli bi· 
rer reaksiyon gibi görünen natüralizm 
ve sembolizm batı ruhunun derinlikle
rine inememitlerdir: Zola'nın kafası 

natüralist, kalbi romantikti. 
Ruhlanndaki romantinni bofaltnuı 

roman kahramanlarına ancak harp 
sonrası edebiyatında rastlıyoruz. Fa
kat romantizmin burjuvalaımrt bir ta
rafı vardır ki o.ta Meditationa'dald aık 
ve tabiat telikkilerile daha uzun za. 
man yaııyacaktır. Ne batan güneşin 
ne de veremli kadının cazibesi henüz 
kaybolmuı değildir. Şimdilik burjuva
ların hO§una gitmekten başka hedef
leri olmayan film kumpanyaları ve 
rimlerini yan yarıya romantik yap· 
mak mecburiyetindedirler. Buna rağ
men "hini film" azlığından tikiyet 
edenler o kadar çok ki ... 

Safo'nun acıklı hikayesi ile Ame
rikalı bokaörün maceraları araamda 
her §eyden evvel bir aür'at farkı göze 
çarpmaktadır. Safo'daki ruhlar ağır, 
çok ağır ve ağdalı bir olu§, Kadm Av
cnında ruhlar bir motör çabukluğu ve 
çevikliği içinde ya§ıyorlar. Safo uzun 
bir tereddüdün, Kadın Avcısı 1 çabu· 
cak verilen kararların romanıdır. Jean 
Gauuin, Safo'nun kim olduğunu öğ
rendikten sonra hiddet, ümitsizlik, 
nefret, kararsızlık gibi birçok ruh ba
letlerinden geçmektedir. Roman bi
ter, onun tereddüdü bitmez. Jean, bu 
battal ve ağdalı aıkın içinde ne yapa· 
cağını dütüne dunun, Boksör Jim 
sevgilisinin batka bir Atıkla kaçmak 
üzere olduğunu öfrendiği zaman bir 
maç yapmakta~· .... -: ... :-sındaki koca· 
man bir boksörü nakavt eder. Boks 
eldivenlerile bir tabiye atlar. Vapur
da sevgilisini işıkile bulur. Bir yum
ruk birisine, b\r tekine ötekisine,me· 
sele bitmiştir. Ne gözyaıı, ne vicdan 
azabı, ne ümitsizlik.. Hemen ertesi 
gün Jim'i yaralı burnunda bir bez ve 
ağzında kocaman bir tebessümle ev· 
velce. sevdiği ve ayni süratle terket
tiği bir kadının önünde buluyoruz. 

Acaba bu boksöre her devirde bu
lunabilen ''maymun iıtahlı,, ve bu 

filme ruhscl '--ıdiseleri sırf güldürmek 
için çabuklaıuran bir k~edi diyip 
geçemez miyiz? Zannetmiyorum. Ye
ni roman atklanndaki çabukluğun ar
kasında yirminci rnn psikolojisi sak
lanmakt:o -•.... Amerikan filmlerinde bu 
psikolojinin sert, kaba, basit fakat çolı: 
samimi ve saf bir tecellisini görüyo
ruz. Zaten yeni aşkların bir arzu, hat
ta bir iştah kadar geçici olduğunu 
ve yeni ruhların artık bir tek macera 
ile doymadıklarını bize yalnız Ameri· 
kan filmleri öğretmiş almıyor. Mu· 
a 0 ·- T.'ransız, Alman ve Rus romanla
rı hep bu çabuk yaııyan ruhlarla do
ludurlar. Yirminci asnn p::ikolojisin
deki çabuklu'k ihtiyacını Andr~ Gido 
daha Büyük Hareteıı •ncl duJmUttu. 

Bir peygamber kitabına çok benziyen 
Nourriture "Terrestres,, de yaşama· 
nm ilk ve son manası değişmektir.Ya 
şadıkça değişmek, değiştikçe yaşa • 
mak, yıllarla değil günlerle ihtiyarla
mak yeni ruhlann en öz temayülüdür4 

Safo gibi t k maceralı bir romanı 
bugün ancak dünden kalma bir ro
mancı yazabilir. Hissi bir dramı bir 
hayat boyunca uzatan roman on do
kuzuncu asrın malıdır. Yolcuların sa• 
atte yüzlerce kilometre gittiği bir de· 
virde hislerin Safo'daki kaplumbağa 
sür'atile ilerlemesine imkan var mı?• 

Göğüsleri karada, denizde ve havada 
hergün biraz daha fazla sür'atle şişen 
aııklann tereddütle kaybedecek va
kitleri yoktur. Tiyatro aktüalitesin· 
den bahseden Sorbon'un çok kıymet• 
li profesörü F. Strowski'nin anlattı• 
ğı bir ayrılık sahnesini hatırlıyorum, 

Bir delikanlı ve bir genç kız (bütün 
isimleri unut:muıum), bir yaz akpnu 
kadar uzun bir aşktan sonra evlenme• 
ğe karar veriyorlar. Hemen masa ba· 
§ın& geçerek, aşıklara yakıJmayan bir 
soğukkanlılıkla bütçelerini karıılaştı
yorlar. Felaket 1 Kazandıkları para ile 
bir yuva kurmak imkansız .. Bir karar 
vermek lazım: Bedbaht olup beraber 
yapmak mı? İntihar mı? Ayrılmak 
mı? Aynlıyorlar; danlmadan,ağlama

dan, yaptıklarına bir kahramanlık 
süsü vermeden ... Halbuki A. Daudet 
imkansızlığı görüşle ayrılık kararı a
rasına bir roman sığdırabiliyordu f 

Çocuklan Lamartine ve Musaet 
ile dolu olanlar, tereddüdün ağdalı 

§iiriyetini tannnayan bu yeni ve sabır· 
sız ruhlarda §Üphcaiz bir "mermer so
ğukluğu" bulacaklardır. On doku
zuncu asırdan kalmalann dilinde ça
bukluk hissizlik demektir. Zaten gü
nl san'atlardaki bütün yenilikler de; 
hep bu hissizlik ithamı ile karııla§· 
mıyorlar mı? Gerçekten yeni mima
ride, yeni resim ve heykelde Ameri
kalı boksörün ruhundaki çabukluk, 
sertlik ve soğukluktan çok ıeyler var• 
dır. Yeni aan'at tereddüdün ve ağw 
yaşamanın plastik karıılığı olan eğri 
büğrü hattan, ağdalı gölgeleri, tufey
li süsleri, aür'ate sığmayan ''nuance" 
lan atmıştır. Eğer his 'Sapho'daki 
ruh yavaılığı ise yeni roman ve yeni 
aan'atta his yoktur. Yeni ruhların gı· 
dası hisler değil, ihsaslardIT. Dünkü 
roman kahramanı Paris'ten Roma'ya 
giderken her dağdan bir çiçek toplu
yordu; bugünkü, on dağdan bir renk 
toplamaktadır. Biriaine Alp'lar girin
tili çıkıntılı ve alaca bulaca görünü
yordu: ötekine dimdik ve bembeyaz 
görünmektedir. Birisi koyunlann boy· 
nundaki çıngırağın sesini duyuyordu; 
öteki çarpı13n demirlerin sesini duy· 
maktadır. Birisinin sabn bir haftada 
tükeniyordu: ötekinin sabrı bir saatte 
tükenmektedir. 

• Geçen gün kışlanın önündeki gü• 
neıli yoldan bahar çayırlarına giden· 
lere bakıyordum. Beş altı ya§lannda 
bir kızcağız, ağır, çok ağır adımlarla 
ilerliyen iki çar§aflı kadının biraz il~· 
risinde bacaklarının bütün kuvvetile 
koıuyordu. Birden durdu ve ıeri bak
tı. Annesi ne kadar geride kalmı§tı 1 
Küçük yüzüne sığmayan bir aabıraız· 
lık ve çok candan bir tikiyetle bağır. 
dı: "Anne, biraz kOf, ne olur •. Ne ya
vaı yürüyorsun I" Annesi bu sabırsız 
ruhun haykırııın:ı adımları kadar ağır 
ve şefkati kadar yumu13k ve ağdalı 
bir &esle cevap verdi: "Ko§ma yav
rum, düşersin .. " Küçük omuzlarını 
silkti ve yine koştu ... 

Batı Edebiyatlan Doçenti 

Sabahattin EYIBO<lLU 

Kitap yazan ve 
Kitap basanlara 

Kültür sayfamızda bir bibli .~ 
yoğrafya sütunu açıyoruz. Mem 
leketimizde basılmış ve basıla • 
cak olan bütün kültürel izerleri 
bu sütunda tetkik ve tahlil ede
ceğiz. Kitaplarının tetkik ve tah 
lilini bu sütunda görmek istiyen 
kitap yazanlarla kitap basanlar 
dan eserleri ''Tan - Kültür say
fası,, adresine göndermelerini 
dileriz. 
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•• un ya Gazetelerine Göre Hadiseler 
LAVAL'IN VAZiFESi 

·Fransadaki 
Le Sori'den: 

Laval kabinesi, bütçe müvazcnesini 
temin etmek maksadile Parlfunento
nun kendisine verdiği fevkalade sala
hiyeti kullanarak bir plan hazırlamak 
için çalışmağa başlamıştır. Bakanlar 
Meclisi dün uzun müddet konuşmuş 
ve frank için spekülasyon yapanlar 
bunda.n ist!fade ederek etrafa garip 
havadısler ışaa etmekten çekinmemiş
lerdir. Onun için hükumetin niyetle
rine dair yapılan bazı kontrolsuz ha
vadisleri ihtiyat kaydiyle almak la -
zımdır. Frangı bugünkü karşılığında 
tutarak müdafaa etmek, ve ulusa ye
ni yükler yüklemeden, bütçenin mü
vazenesini temin etmek, çok müsbet 
bir fikirdir. Laval, birdenbire hareket 
edip parlak emri vakilerle ortaya çık
mak istemiyor. Çünkli bu usul ekse
riya insanı ertesi günü sukutu hayale 
sevkeder. Kabinenin üzerino aldığı 
kalkınma işinde, hadiselerin gidişatı -
nı takip cdcrk, merhale merhale iler
lemek şüphesiz çok iyidir. Kaldı ki, 
Fransadaki krizde, bütçe meselesin -
den başka sebep tc yoktur. Bu da an
cak siyasal bir meseledir. Hakikati 
söylemek lazımgelirse. Fransada ne 
finansal bir kriz, ne de bir para krizi 
vardır. Mesele yalnız bütçeyi düzeltip 
devlet töremini iyi bir yola sokmak, 
masrafları gelirle denk getirmektedir. 
Bu. sağ duyunun, ve mantığın emret
tiği bir iştir. Fırka fikirleri, yalnız, 
intihabatla meşgul olduğundan, par -
lfunentonun seçimden bir sene evvel, 
böyle bir kalkınmayı tam bir samimi
yetle başarmasına mani olmuş ve bu 
ıebepten, frankı müdafaa etmek, spe-

.Y.ülcisyonun kafasrnr ezmek vazifesi, 
ulusal bir karakteri haiz bulunan bir 
kabineye verilmiştir. İş yürümektedir. 
Lbal ilk olarak, her muvaffakıyetin
de amil olan itimadı tesis etmekte -
dir. Eğer Fransanrn kendi kendini ko
ı umağa karar verdiği hissi hakim o
lursa bu itimat kendiliğinden doğacak 
tır. 1926 senesinde Boincare, 1934 se
nesinde Doumergue iktidar mevkile
rini ellerine aldıkları zaman da böyle 
oldu. İtimadın iadesi için en başlıca 
5ebep, suiistimalin, karışıklık doğur
duğu yerde nizamın iadesidir. Alımın 
ilk kararlar idarede işi oluruna bağla
mak s'ıteminin önüne geçecektir. ida
renin her tarafında suiistimale karşı 
şiddetli bir mücadele başlamıştır. Ve 
burada elde edilen neticelerden her -
keıı hayrete düşecektir. Bundan sonra 
belki yalnız işletme metodlannın ta
dili . il~ ısl~h edilebilecek olan büyük 
nakıt ışlerı ele alınacaktır. lhtimal şi
mendifer idaresinde de vaziyet böyle 
olacaktır. Saha bu suretle temizlen
dikten sonra, devlet idaresinde şim
diye kadar müsamahalardan istifade 
edenlerden bazı fedakarlıklar istene • 
cektir. Eğer Laval kabinesine intizam 
la, metodla ve soguk kanlılıkla hare
~et imkanı verilecek olursa, bütün bu 
ışler yazdan evvel halledilecektir. Şu-

No.60 

Edgar WALLACE 
Cenbere sokmak istiyordu. Fa
kat bu Marl idam mahkumu 
Lightman'ın eski tanışığı ve suç 
ortağı çıktı. Beklenilmiyen bir 
yerde Marl bu adamı gördü ve 
tanıdı. Tanıdığı; içindir ki, hiç 
~örülmemiş bir maharetle öteki 
dünyaya gönderildi. Marl'ın na
sıl öldürüldüğünü hatırlarsınız. 

Bütün salondakiler dikkatle 
Parr'ı dinliyorlardı. 

Emniyet rnüf ettişi devam et
ti: 

- Bilirsiniz ki "Kızıl Çen -
ber,, .• 

Bu sırada Yale birdenbire sö 
.zünü kesti: 

- Bu adam nicin kendisine 
böyle bir isim vermiş. 

ütçe Açığı 
!Dünya Şampiyonu Maks Baer'in 

Eski Karısı Neler Anlatı11or? 

DENiZ iŞLERiNDE 

italya - Fransa Y~kınhğı 

Poincare 

ras1 muhakkaktır ki bugUn için fran
ga karşı yapılacak tecavüzlerin yolu 
tamamile kapanmıştır. 

]ournal de Debats'dan: 
Laval finansal kalkınma için en bi

rinci şartın, hüktımetin enerjik faali
yete azmetmiş bulunmasında olduğu
nu anlamıştır. Onun için geçenlerde 
söylediği bir nutukta, her türlü fay
dalı tedbirleri alacağını ve lazımgelen 
cüreti göstereceğini bildirmiştir. Ge
çen hafta zarfında borsadaki evrim bi
ze bunu göstermiştir. Gerek memle
ket dahilinde ve gerek haricinde ef -
karı umumiye, devaluasiyona ve en
flasiyona karşı şiddetle mücadele edi
leceğini ve finansal sahanın temizle
neceğini, anlar anlamaz, paranın va
ziyeti düzelmeğe başlamıştır. Fakat 
şurası muhakkaktır ki, 11iyasal hare
ketler, ve hUkiunetin iradesi hakkın
da doğacak en ufak bir şüphe tekrar 
geçen Mayısın sonlarındaki vaziyeti 
büsbütün şiddetlendirerek iadeye ka
fidir. Hükumetin faaliyete girişmesi 
için ilk yapacağı şey iradesini göster
mek olmalıdır. Bu mesele etrafında cf 
karı umumiye şimdi ihtiyatlı hareket 
ettıtıekte, çünkü, seçimli bir rejimde 
her şeyin hükumet faaliyetini zorluğa 
uğratacağını bilmektedir. Birçok ka
binelerin biribiri arkasına düşmesi, 
ve Laval kabinesinin müşkül şerait 
içinde mevkii iktidara gelmesi haki
katen ciddiyetle dUşünUlecek mesele
lerdir. Zayıf olan resmi devletin kar
şısında, localar, kartelciler ve yan ih
tilfücitcr tarafından idare edilen gizli 
bir devlet vardır. Bu devlet filhakika 
bazan gözden silinir. Fakat hiç bir za
man fırsatları kollamaktan kendini a
lamaz. 

Bir devletin kendi kendisini 
ıslah işi çok nadirdir. Demokratik dev 
Jetin. kendi suiistimallerine nihayet 
verdiği de hiç görülmemiştir. Yalnız 
hadiseler. bazan şiddetli olarak, gayri 
kabili içtinap değisiklikleri icap etti
rir. İstikbalin. iyi olacağını zanneden
ler, vaziyetleri beklemesini bilenler -
dir. Bugün için, devlet, kendi kendi
sini değiştirecek, ve şayanı temenni 
olan derin telkinleri yapacak kudret
te değildir. Görünüşte çok tahdit 
edilmiş, faakt acil bir çah§mayı başar
mağa mecburdur. 

Vaziyetler kendisini tazyik etmek
tedir. Ve muvaffak olmak için en ba§
lı sebep te budur. İktidar mevkii, is
tediği ve elde ettiği iktidarları kul
lanmak mecburiyetindedir. Yoksa ne
ticeleri çok ve -ölçülemiyecek derece
de feci olan, bir maceraya atılmıs o
lur. Eğer, teknik vasıtalarla, ve taz
yiklerle, bir müddet için spekülasyo -
nun cesareti kırılsa bile gene birşey 
yapılmış olmıyacaktır. Spekülasyon 
tehlikenin en başlıca sebebi ortadan 
kaldırılmadıkça tekrar meydana çıka
bilir. Bu sebep te, siyasanın sonun -
cunda meydana çıkan bütçe karışık
lığıdır. 

Parr hem cevap verdi, hem 
anlattı: 

- Çünkü menfadaki arkadaş 
lan ona bu adı vermişlerdi. Se
bebi de boynunda kırmızı bir 
halka bulunmasıdır ..• Yale size 
söylüyorum, eğer kımılda~ırsa
nız, gebertirim. 

Bunu söylerken de hemen ye 
rinden fırladı ve şaşılacak bir 
çeviklikle hafiyenin yanına · gele 
rck tabancanın namlusunu şaka 
ğına dayadı. 

Bir kere daha ihtar etti: 
- Eller yukarı 1 
Ve sol elinin ani bir hareke

ti ile de, Yale'in yüksek yakalı
ğım çıkardı. Herifin boynunda 
kırmızı, kan kırmızı bir çember 
meydana çıktı. 

-42-
"ANNE,, 

Nereye saklandıkları bilinmi
yen üç kişi birdenbire meydana 
çıktılar ve seri bir hareketle Ya
le'in bileklerine kelepçeyi ge
çirdiler. 

Bunlar, bir gün evvel Parr't 
bir casusa karşı müdafaa eden 

Paris Soir' dan: 
Dorothy Dunbar! Bu isim 

Max Baer'e dair yazılan bütün 
hikayelerin içine karışmıştır. 

Max Baer henüz zaferin par
lak çerçevesi içine girmeden ve 
fakat meçhuliyetin karanlığı 
içinden yavaş yavaş sıyrılmağa 
başlarken, bu kadına fena halde 
tutulmus ve onunla evlenmişti. 

Dorothy ona kariyerinde mu
vaffak olmak için çok şeyler yap 
tı, Boksörler arasında temayüz 
edebilmesini temin etti. Max'a 
her gün muntazaman antrcnö -
man yaptırıyor, ve onu bir bok
sör olarak yetiştiriyordu. 

Fakat nihayet Holivud'da, 
genç kızlar arasında yaşaması • 
na onların içinde antrenöman 
yapmasına dayanamadı ve niha 
yet boşandı. 

Dün kendisini tesadüfen Lon 
drada Fransız mahallesindeki 
bir lokantada gördüm. 

Dorothy Dunbar uzun boylu, 
zaif. zarif, güzelce bir kadındı. 

Sordum: 
- Eski kocanızın mağlUbiye

ti sizi heyecana düşürdü mü? 
Sual oldukça cüretkarane idi. 

Dorothy önce tereddüt etti ve 
sonra cevap verdi: 

Dorothy Dunbar 

- Niçin onunla meşgul olma 
mı istiyorsunuz, bir kere boşan 
dık değil mi? Max'la benim hiç 
bir alakam yoktur. Onun için 
galibiyeti veya mağlubiyeti ile 
meşgul olamam. Ayrıklığırnız 
gündenberi kendisini ne gör -
düm ne de bir defa mektuplaş -
tım. 

Bu sözlerden sonra yavaş ya 
vaş mülayimleşti ve şunları ila
ve etti: 

- Onun kazanacağım çok 
zannediyordum. Ne zaman ga
lip gelse çok sevindiğini, mesut 
olduğunu bilirim. Tahmin ediyo 
rum ki, herkesten yardım görü
yor. Çahşıyor, ve hiç bir şeye 
ihtiyaç göstermiyordu. Fakat 
bu mağlUbiyet onun hayatında 
çok değ-işiklikler yapacaktır. 
Max, palyaço gibi yaşamasına 
rağmen çok hassas bir çocuk -
tur. İyi bir dosttur. Kendisini 
hala sevdiğimi zannediyorum. 
Braddock'u yenememesine cid -
den müteessirim. Bu, izzeti nef-

polis memurlarıydı. Yale'in der
hal üzeri arandı, tabancaları 
alındı, sonra başına kalın bir be.ı 
atılarak dışarı çıkarlıdı. 

Parr terliyen alnını sildi ve 
gördükleri manzara karşısında 
hayretter, dona kalan dinleyici
lerine dedi ki: 

- Sizden bir kere daha affı
mı rica edeceğim. Müsaade 
ederseniz. bu hikayenin arkası
nı yarın anla tayım. 

O zaman herkes etrafını sar
dı. Sualler yağmaya başladı. Fa
kat Parr sadece başını sallamak 
la iktifa ediyordu. 

Parr'ın ne kadar belli etmese 
de, müteheyyiç olduğunu aıılı
yan emniyet umum müdürü de
di ki: 

- Rica ederim, bir dakika 
beni dinleyiniz. Onun ne kadar 
müşkül anlar geçirdiğini benim 
kadar kimse iyi bilmez. Onun 
için başvekilimizden, emniyet 
müfettişinin arzusunu kabul et
melerini ve izahatının arkasını 
yarma bırakmasına müsaade 
buyurmalarını rica edeceğim. 

Başvekil: 

Maks Baer 

sini her halde çok yaralamıştır. 
Belki arkadaşları kendisini 

terketmişlerdir. 
Ona bir telgraf çekerek daima 

müzahir olduğumu. ve tahttan 
düştükten sonra kendisini, tesel 
li edebileceiimi bildirmekten 
kendimi alamadım. 

Fakat mağliip olsa bile kıy -
metten düştüğünü zannetmiyo
rum. Max'ı bilirim. Çok tatlı 
ve çok hassastır. Altın kalbi var 
dır. Galibi üç çocuk babasıdır. 
Onun mağlUp olmasr, ilelebet 
gölgede kalması, mahvolması 
demekti. Max'ın kendisini yetiş 
tirmek için çalıştığına kaniim, 
belki de, galibine bir servet te
min etmek için mağlup olmak 
istemiştir. Çünkü onda şimdilik 
her şey var<iır: Para, zafer, şe -
ref ! Her şey ... 

Dorothy Dunbar sustu. His
lerini tamamen açığa vurmuştu. 
Gözlerini tavana dikti. 

Belki kocasını beraber yürü -
rneğe götürdüğü zamanları dü -
şünüyordu. Dünya şampiyonu, 
kendisini sevk ve idare etmesi 
için ona ihtiyacı var mıydı? 

Dorothy Dunbar eski kocast
'na dair fazla konuşmak istemi -
yordu. Muhavereyi değiştirdi •• 

] ournal'dan: 
lngiliz - Alman görüşmelerinin hiç 

değilse mesut bir neticesi oldu. ltal
ya, Fransa ile, noktai nazarlarını bir
leştirmek istedi. Bu teşebbüsün ehem 
miyetini anlamak için, deniz eşidliği 
için Paris ile Roma arasındaki ihti -
lafları hazırlamak lazımdır. Bu müca
dele qıünasebetsizdi. Çünkü eşidlik 
deni zkuvvetlerinin tam bir müvaze
nesindcn başka birşey olamazdı. An
laşamamazlıkları iki sebep takviye et
ti. Birinci sebep, siyasal ayrılıkların 
devamı idi. Ve silahlanma rekabeti 
bunun bir sonuncundan başka birşey 
değildi. 

İkincisi Vaşington formülü idi. Bu 
formül, kuvvetleri keyfi hadler dahi
line hapsetmek iddiasını güderek, bü
tün müvazene hesaplarını bozmuştu. 
Şimdi, bu iki sebep ortadan kalkmak
tadır. İtalya ve Fransa anlamışlardır 
ki, kendi menfaatleri, bir ayrılıktan 
ziyade bir teşriki mesaiyi amirdir. Or 
ta Avrupada Alman tehlikesinin gö
zükmesi ilk bir ışık oldu. İtalyanın 
genişlemek arzusu, tesanüdü icap et
tiren ikinci bir sebep haline geldi. !tal 
ya müstemlekelerde faaliyetini inki -
§af ettirmek istediği müddetçe bizim 
yardımımızın kıymetini anlayacaktır. 
Zaten gelecek senenin sonunda orta
dan kaybolacak olan Vaşington esas
larının kalkması, daha rasyonel bir fi
lo müvazencsi aramayı amirdir. İngi
liz - Alman görüşmelerinin en önem
li tarafı da budur. Iı'ilhakika lngiliz 
kuvvetlerinin esası dahilinde filo ni11-
betleri meydana gelmesi fikrinin de 
ortaya atıldığını görüyoruz. 

Roma diyarı, bu sisteme iki şart da 
bilinde yanaşabilirler. Birincisi şu -
dur: Muhtelif devletlere verilecek ni:; 
betler, o devletlerin ihtiyaçları, naza
rı dikkate alınarak yapılmalıdır. Al
manyanın ihtiyaçları, Fransanın ve 
İtalyanın ihtiyaçlarile hiç münasebet
tar değildir. lkinci şart ta, niııbet, ge
mi kategorisi itibarile tahdit edilme
meli, ve her milleti, kend iihtiyaçları
na göre gemiler kabulünde özgür bı
rakmalıdır. Sava§ bu nokta üzerinde 
çıkacaktrr. Çünkü İngiliz - Alman pro 
jesi, kategori itibarile tahdit esası üze 
rinde yapılmıştır. - Saint Brice. 

Volkişer Beobahter'den: 
Alman deniz; kuvvetleri Inı;iltcrc i

le yapılan anlaşmadan sonra şöyle o
lacaktır: İngiltere deniz kuvvetleri 
1,207,000 ton hacmindedir. Şu halde 

Almanya 420,595 tona kadar gemi bu 
lundurabilir. Almanya bu tonajı 42 
kruvazör veya 420 denizaltı gemis~ 
yaptırmak için kullanmıyacak, belki 
her gemi sınıfı çin yüzde otuz beş nis· 
beti oldukça sıkı bir surette koruya• 
caktır. 

Gazete betkcsini şu sözlerle bitiri• 
yor: 

"İngiliz - Alman deniz anlaşmasr. 
bu sene toplanması muhtemel olan bü 
yük deniı konferansına çok iyi bir baş 
langıç olmuştur.,, 

Times'den: 
"İngiltere hükumeti, başkalan için, 

arsıulusal yasalara karşı bir tecavüz 
saydığını kendi kendine yapmıştır. 
İhtimal ki. Versay andlaşmasınm Al· 
manyaya karşı ihtiva ettiği ceza hü• 
kümlerile tahdidleri kaldırmak zama• 
nı gelmiştir. Ancak lngilterenin bu 
hu!5ustaki gidişi için denebilir ki, bir 
andlaşma böyle bozulamaz. İngiltere, 
Fransa ile İtalyayı da hesaba katmalı 
dır. Bunlar, meseleyi acunsal bir hak 
yerine götürebilirler. İngilterenin 
görmüş olduğu bu işe karşı ne Ame
rika, ne de Japonya ilgisiz kalmazlar. 
Söylenildiği gibi, İngiltere bu devlet• 
leri bir deniz konferansına çağıracak 
olursa, bu başkadır ve kendilerini, hu 
günkü durumu altüs eden bir emri
vaki karşısında bulundurmak ta gen• 
baııkadır.,. 

Tayyare ile 11.800 
Metreye ~ıkan kadın 

Paris Soir'dan: 
Maryae Hilay kqndi .. ini dünyamn 

en ileri kadın tayyarecileri aTcuına 
koyacak olan yeni bir teıebbü• yap 
tı. Ve 11,800 metreye yükulerek 
dünya kadın rekoruna kırdı. Mary• 
H Hilu 1932 aenui 19 Aiustoaun• 
dan beri 9,191 metre ile bu reko • 
run aahibi idi. Fakat kendi kendiai· 
nin bu yükaek muvaff akıyeti karıı• 
•ında ula memnun değildi. O, da
ha iyisini yapmah iıtiyordu. 

Bu aabah etrafı hiç hı velr>eleye 
vermeden Villaconblay meydanına 
geldi. Hava gayet mÜ•aitlJi. Bir av
cı tayyaresine atlayarak ;yükaelme• 
ğe başladı. Sahada yalnı: tayJlareyi 
ve motörü yapan fabrikaların mÜ• 
meuilleri ve bazı dcntları bulunu• 
yordu, Çok geçmeden tayyare ha• 
ı·ada ulak bir nokta haline geldi v• 
kayboldu. 

Tayyareci nmalara yükaelmiıti. 
Nihayet yavaı yaVG§ tekrar görün• 
meie bafladı. Ağır iniyordu. Çün • 
RÜ motörün birdenbire :soğumasına 
mani olmak iatiyordu. , 

Nihayet •ahaya kaydı. Doatları. 
arkadQfları koıuıtular. Tayyareci 
kadın yaptığı bu levkalade gayret• 
ten dolayı pek yorgun görünmüyor
du. Mütehcuaalar, barovaJı tetkik 
ettiler ve bağırdılar: 

- 11,800 metre ... 
Tayyareci triilmei• baıladı ve 

JUnları •Öyledi: 
- Hava emin değildi. Bundan 

baıka ıimdiye kadar bu tip tayya• 
reye binmemiıtim. On&q1 için yaptı• 
ğım bu teıcbbüsten dolayı çok meni 
nunum. 

- Doktor gelince daha iyi olacaksınız. 

Maryse Hilsz: 30 Haziranda Ro• 
nende hava cambazlığı yapacak ve 
A iman kadın tayyarecilerin Lieael 
Bach'la karııla§acaktır. Bu müna .. 
t>ebetle Mary•e'in kendi rekorlarına 
yeni bir muvallakıyet daha ilô.ı,•ıt 
rdeceii fÜpheaizdir. - Fakat ben daha iyi olmayı istemiyorum ki. 

- Elbette! dedi, yalnız Parr 
dan yarın öğle yemeğinde bi
zimle beraber bulunmasını isti
yeceğim. 

Umum müdür, hakikaten söz 
söyliyemiyccek memuru namına 
bu dpveti kabul etti. 

Emniyet müfettişi, Jack'tn 
koluna girerek çıktı. Bir taksi
ye bindiler. Delikanlı dedi ki: 

- Bana ı üya görmüşüm gibi 
geliyor. Demek ki Derrich Y ate 
Kızıl Çember'in başı idi ha .. 
Vay, vay, vay .. 

Parr artık kendisini toplamış
tı: 

- Elbet, dedi, neye olma
sın? 

- O halde Thalia Drum
mond 'un suç ortağı .. 

Enı.'liyet müfettişi gülümse
di: 

- Bu muamayı nasıl halletti
niz? 

- Beni doğru yolun üzerine 
koyan "anne,, miz olmuştur. Siz 
onun benim için ne kıymette 
olduğunu o kadar iyi bilemezsi
niz. Daha bugün bana diyordu 
ki.. 

Jurdje 

- Bu "Anne,, kimdir? 
- Bir gün beni ziyarete gel-

memiş miydiniz? Orada büyük 
anneyi gördünüz. Fakat "An
ne,, nin şayfiyede olduğunu söy
lemiştim zannederim. 

- Demek ki şimdi sayfiyeden 
geldi. 

- Evet, hatta sizi onunla ta
nıştırmak isterim. Fikirlerinde 
inatçıdır ve münakaşayı sever. 
O ne söylerse ben daima dinle
rim. Çok zamanlar düşünceleri
nin isabetli olduğunu gördüm. 

- Ben de &imdiden kendisini 
takdir ediyorum. Artık Kızıl 
Çember'i hakikaten yakalaşmış 
olduğunuza kani misiniz? 

- Sizi şu saniye gördüğüme 
nasıl emin isem öyle .. 

Çok geçmeden Parr'm otur· 
duğu evin sokağına girdiler. 

J ack dedi ki : 
- Öyle ise Thalia mahvoldu. 

Eğer Yale Kızıl Çemberin ken· 
disi ise, mutlaka onu da bera
ber sürükler. 

- Zannetmem. Fakat siz 
Thalia Drummond ile neden bu 
kadar alakadar oluyorsunuz? 

'11rt.s~·.., 

- Oh, hala anlamadınız mı?. 
Parr, ben bu kızı seviyorum. 

Parr güldü: 
- Sahi, ben bir şeyler anla• 

mıyorum, dedi. Yalnız sizden 
bir şey istiyeceğim. Artık bu 
Thalia Drummond'u unutunuz 
da, ona karşı olan sevginizi 
"Anne,. ye saklayınız. . 

Jack ters bir cevap verecekt~· 
Fakat kendini tuttu. Otomobıl 
de o sırada emniyet müfettişi· 
nin evinin önünde durmuştu. 

Parr merdivenlerin altından 
bağırdı: . 

- Allo, anne, Jack'ı getir1 • 

yorum. . 
Jack da içeriye girdi.Merdıven 

leri çıktılar. Yukarda delikanlı 
sanki yıldırımla vurulmuşa dörı• 
müştü. Karşısında biraz sarar"' 
mış ve yorgun görünen, fakat 
dudaklarında mes'ut bir tebeS"' 
süm beliren genç bir kız durtl' 
yordu: Thalia Drummond. 

Eller sıkıldı. Thalia delikaf'l" 
lıyı hazırlanmış bir sofra önUrı· 
de Parr ile kendi arasına oturt· 
tu: 

[Arkası ,.ar J 
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VAR.iNiN, 
B(JY~KLERI 

Raşitisme ve Eskimo 

Bir Eakimo tipi 

Biliyor musunuz ki, yeni dün- olan Vinlandı lteşf etti. Beş asır 
ya Kristof Kolombdan, tam beş müddetle, Groenland meskun 
yüz yıl önce keşfedilmişti!.. Bu idi. Önce, erkin bir de~letti, son
yeni dünyayı mahveden şey ha- ra Norveç sömürgesi oldu. İs 
zı bilginlerin iddiasına göı:e ra- kandinavya gemileri, Avrupa ile 
şitisme, kemik hastalığı imiş... yeni dünya arasında düzenli bir 
Bu mütaleayı yakın zamanda deniz işletmesi yapıyorlardı. Vi
Groenlandda hafriyat yapan bil- kingler, orada taştan büyük ki
ginler ortaya attı. Grocnlandm liseler yaptılar. Oraya Avrupa
lssız kıyısı olan Herjolf snesde dan ehli hayvanlar getirmişler 
birçok vikings kadınlarının iske ve mahalli bir endüstri kurmuş
leti bulundu. Copenhaglı profe- lardır. 
sör F. C. C. Hansen bunları İn· Sonra esrarlı bir sebeple in-
celiyerek şu sonuç'a vardı: _ hitat başladL Nüfus kıtlığı hal-

"Bu kadınlarda birtakım de- kı kırdı. Evler harap oldu. Orta
formasyonlar görülüyor. Bu hal lığı ot ve yosun kapladı. Sonun· 
raşitism'den ile .. i gelmiştir. da Eskimolar gelerek bu ıssız 
Peipsing üniversitesindeki pro· yerlere kondular. Artık Norveç 
fesör Dr. J. Preshon Maxvelle gemileri Groenland kıyılarına 
de bu görüşü, onayladı. Bu has- yanaşmaz oldular. 
tahk, kadınlan, evlat yetiştir· İşte, hafriyat esnasında mey
meğe elverişsiz bir hale koyar. dana çıkan harabeler, bize bu 
Bundan dolayıdır ki, halk, ya· garip tarihi anlatıyorlar. Bu in
vaş yavaş sönmeğe mahkum- hitatın sebebini de, deforme is
dur. keletler gösteriyor. Bunun ilacı 

Groenland sömUrgesi, 985 te balık yağıdır. Norveçfiler yağı 
Eric le Kougc tarafından kurul- içmiyerek mahvoldular. Yağı 
du. Bunup oğlu Leif de bugün- kullanan Eskimolar ise el'an ya
kü Masschussetts'in mevkiindc şıyorlar. 

KÜÇÜKLERiN 

Sinemada Miki küçüklerin ya 
kın sevgilisidir. Size Mi kinin 
Bon resimlerinden birini veriyo
ruz. Miki burada orkestra şefli· 
ği yapmaktadır. 

SEVGiLiSi] 

l -----.ne> 

KARiKATÜR 
J 

Okuduklarımız, Duyduklarımız 

Kendi Kendini ısırarak Zehir
liyerek Öldüren Kobra Yllanı 
Kobraları Çıplak Elle Tutan Adam - .f<obra 
İnsan Alışır mı? - Kobra Kendini Nasıl Oldürür 

- Aman bayauım, yanm saat .. 
tir ben:nı eakahrnı örüvorsunuı ! 

Şaşllacak 
Bir yumurta 

• 

ingiltercde, Yorkshire'de Arl 
thur Comvall adlı bir çiftçinin 
kümesinde şaşılacak büyüklükte 
bir yumurta bulundu. Çiftçinin 
tavuğu garip yumurtalar yu
murtluyormuş. Son zamanlarda 
tavuk bir rekor kırdı. Kocaman 
bir yumurta yumurtladı. Çiftçi 
şaştı. Çabuk eczaneye giderek 
yumurtayı iyice tarttı. Ağırlığı 
ne kadardır bilir misiniz? Beş 
ons, yani 125 gram! .. Bu yu
murta adi yumurtalardan beş 

gez büyük ve ağır .. 
Merak edilerek yumurta kı

rıldı. Bunun içinde sapsağlam 
ikinci bir Yl•nıirta çıktı! Me
ğer, ağırlık, bundan ileri geli
yormuş! 

Kobra, birkaç hamleden son
ra hedfini bulamadığı için ku
dunnuş bir hale gelmişti. Bunun 
la beraber insanlar tarafından 
cok korkulan, nefret edilen yı • 

. lan. zannetmeyin ki söylendiği 
kadar fenadır. Bunlar ara· 
smda en fena ismi olan Kobra 
bile rahatsız edilmedikçe insana 
hücum etmez. Bunu aşağıdada
ki hikaye çok güzel anlatacak
tır. 

Bir gün çocuğu biraz yalnız 
bırakan hizmetçi, c;ocuğun bu
lunduğu odaya tekrar avdet 
edince, sütün başında bir kobra 
yılanı görür. Yılanların sütü çok 
sevdiklerini hepimiz biliriz. 
Çocuğun y.ılanı tutmak, eli ile 

sevmek üzere uzandığını gör
mesi üzerine hizmetçinin büs
bütün aklı başından gider. Maa· 
ınafih çocuğa hiçbir zarar ver-
mediğini görmesi üzerine biraz 
sükunet bulduğu esnada arka
dan birisinin gelip çocuğu bir 
hamlede kaptığım görünce dü· 
şer bayılır. Buna rağmen Kobra 
hic istifini bozmadan çocuğun 
sütünü afiyetle ictikten sonra 

Maymun fmıa.ttan ia -
tifade kolunu uzatarak 
yılanı ensesinden yakalar 

geldiği gibi sessizce çekilip gi
der. 

Kobraları çıplak 
etle tutan adamı 

Hindistanda Pasteur enstitü
sü için Kobra yılanlarını eliyle 

FA VDALI BilGiLER 
. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18,30: Dan mugikisi ve muhtelif eserler 

19,20: Habcr1er. 19,30: Eıe car.. Türkı;e 
ııözhi eserler. 20: Konferans. 20,30: Stüd
yo orkestraları konseri. 21: Radyo c:aı: 
ve tango orkestraları. Şan. Çadırcı. 21.30 
Son haberler. Borsalar. 21,40: Bayan Ba
bikyan. (Şan) 22: Plik ne~riyatı • 

BU kreş 
13·15: Pllk ve du~mlar yayımı. 16: 

Radyo hafif müziil. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konıerin ıUreii. 20: Sözler. 20.20: Yeni 
operetlerden pliklır. 20.50: Sötler. 21.15: 
Sark müı:ifl. 21.45: Oda mürifi. 22: İlin 
müzifi. 22.30: Duyumlar. 22.501 Kon:tef 
(röle), 23.15: Yabancı dillerle: dUJUmlar. 
23.35: Konıc:r (röle). 

Varşova 

21.10: Şarkılı konser. 21.45: Du111mlu. 
21.SS: Konferans. 22: Senfonik konıcr. 23 
Spor duyumları, 23.10: lyi ıealer (pllk). 

Moskova 
18.30: Koro konseri, 22: 'Çekçe )'ayım. 

23.05: tnııifüce yayım. 24,0S: Almanca 1.&• 
ymı. 

Prag 
20.2.S: RcportaJ. 20.55: Varyete, 21,lS: 

Müzikli yayun. 21.SO: Söıler. 22.05: Rad· 
yo orkestrası. 23: Duyumlar, 23.lS: Pllk. 
23.30: Rusça duyumlar. 

Budapeşte 
20: "Mlkroblarm :vaısayııır,. adlı diya· 

Joı. 20.30: Plik. 21.30: Dış &ıyaHya bir 
bakı~. 21.50: Buda koroıu. 22.40: Da· 
yumlar. 23: Çuııcnc mildfi. 24.15: Pi)'ano 
konıcri. 

Viyana 
20.30: Senfonik konıer. 21.35: ''Der 

ırcaeı Ramses geht darcha del., adlı Pi• 
yea. 23.20: Dııyumlar. 23.!0: Danı mUd· 
ti. 24.30: Söılcr. 24.45: SiMnı kuarteti. 

MUnih 
20.05: Şen k:arııık yayım. 20.40 : Re· 

portaJ. 21: Duyumlar. 21.15: Uluıal )'&• 
ymı. 21.45: Aktüalite. 22: Skeç. 23: Dıı· 
yumlar. 23.20: Reportaj. 23.30: Beethovcı· 
nin cac:rlerindcn orkestra konıeri (keman 
ile). 

Stuttgart 
:ZJ: Duyumlar. 21.45: Alsa& Loren'i ha· 

tırJayıı konseri. 23: Duyumlar. 23.30: 
Radyo piyui. ı - !: Gece konseri. 

Hamburg 
20: ltllcnceli müzik. 21 ı Duyumlar. 21. 

15: U1111al yayım. 21.45: Hafif piyano 
müziği. 22: Radyo ı>lye&i. 23: Duyumlar. 
23.25: Reportaf. 23.45: Halk ıarkıları vcı 
müzik parçalan. 

• 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

~~ Türk ı Voronzcfin c rarı -- Teh· 
likeli yollar. 

:lf. Melek : 30 gün Prenses - Casus 
kalbi. 

:f. Elhamra : Gece kuşu - 27 No. lu 
casus. 

~ Tan : Kimsesiı. 

:f. Şık : Maskeli Kadın - Komik· 
!er haftası. 

* Yıldız : Ekmekçi kadın - Kanlı 
kafc. 

Jf. ipek : Tangolita - Aşk Hüzün
leri. 

:f- Alkazv : Deniz altı ejderi 
Vahşiler hUeum ediyor. 

:fo Alandar : Tarzan ve Eşi. 
:t- Milli : Çıldırtan dudaklar- Ölüm 

uçurumu. 

11- Kadıköy Hale ı Kedi ve keman. 

:f. Oıküdar Hale : Gençlik Ruyası. 

• NOBETÇI 
ECZANELER 

Bu gece nobetçi eczaneler §unlardır : 
Sirkecide Agop Mlnnı;yan - Ankara cad· 
desinde Eşref - Bayazıtda Cemil - Kü· 
çUk Pazarda Yorkl - Şehzadeba,mda 
lbrahim Halil - YCJllkapıda Sarım - Sa· 
ınatyada Rıdvan - Şehremininde Naıun 
- KaraıUmrükte Fuad - BUyUkadada 
Mehmet - Heybelide Tanıı - Ba1urkö· 
1Unde Hllll - Fenerde HUaamettin -
Huköydcı Yenl Türkiye - K11ımııaoıda 
Yeni Turan - J(adıköyünde BUyülr -
Yeldetlrmcnlnde Oçlcr - Beolktıata Nail 
- Galatada Mlıel Sofronyadlı - Tak· 
ılmde Taktim - Kalyoncu kullaiunda 
Bcyollu - Sitilde Halk - E1Uptc Hik· 
met ec11nclrrl •. 

L 1 M AN 
HAREKE rLERi 

DUn limanımıza ıelcn vapurlar: Bıın· 
dırmadan 6,30 da Gillnlhal. Karadenizden 
16 da Comııriyet, İzmltten 16,15 te Ayten, 
Madınyıdan 17,SO dı Aıya, Ayvalıktan 
18 de Saadet. 

Dün Iİl1'\.lnımııdın ıiden vaııurlır : 
Mudanyayı P da Tayyar, lı:mltc 9 da Gıl· 
zel Bandırma, lmrou 16 da Kocaeli, h · 
mire 16 da, Sakarya, Karadenlze 20 de, 
Erzurum, Bandırmaya ıı de Glilnihal. 

Devlet Dcmiryolları müracaat 
kalemi Haydarpafa. Telefon •• 42145 

HASTANE 
TELEFONLAR\ 

Cerrahpasa hastanesi. Cer
rahpa a 

Gureba Hastanesi. Şehremini. 
Ycnibahçc. 
Haseki kadınlar hastanc5i. 
Aksaray Haseki c;ad. 32 
GUlhanc hastanesi. OUlhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
haatMeai. Baklrk~ Rcıa 
diye kışlası 
.Beyoğlu Zük\tr hastanesi. 
Firuzağa 
Etf al haatanesi. Şi~ti 
Haydarpa§a NUmune has· 
tanesi 
Zeynep Kimil ha&tancsi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu çaddeısl 

• 

21693 

23017 

24553 
20510 
22142 

16 .. 60 

43341 
42426 

60107 

601'19 

ÇABUK SIHHI 
YAROIM TEŞKiLAT! 

Bu numaradan imdat oto· 
nıobili iıtcnir. •t-1998 

• 
iTFAiYE 
TELEFONLAR! 

latanbul itafiyeşi :422~ 
Beyoğlu itfaiycai 44644 
Kadıköy itf aiycsi 60020 

Ycıilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
UskUdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, l{andllll, Erenköy, Kar
tal, BUylikada, Heybeli, Burgu, Kı· 
nah rnıntakelın için telefon &antra. 
hndıki memura (yangın) kcli.meıini 
ıöylcmek kifidir. 

Bir Mürebbiye 
Aranıyor 

. Yeni doğmuş bir çocuğa bakmak 
ve annesi refakatinde onu bliylitmek 
için bir mürebbiyeye ihtiyaç vardır. 

İsteyenler §artlarını ve haklanndıld 
malumatı bir mektupla lstanbul 
po•tahancsi 176 numcrolu kutuya 
(Mürebbiye) rumuıilc bildirmelidir-

ler. 4676 

tutan bir İngiliz doktor vardtr 
ki o, bunlann ilçUnü, dördünü 
birden yılanların tıslamalarına 
rağmen çıplak ellerile yakalar, 
torbaya doldurur. Maamafih bu 
herkesin harcı değildir. Bunu 
yapabilmek için kobra yılanları
nın haleti ruhiyelerinden anla
mak ve son derece soğukkanlı 
olmak laıımdır. 

Kobra insana ahşır mı? 

Birçok vahşi hayvanlann in· 
sana alıştıkları muhakkak! Fa
kat Kobra'nın genç bir ingiliz 
kızının koynunda, yatağında be· 
raberce hayat sürdüğüne kimse· 
nin inanacağı gelmez. Fakat 
Hindistanda oturan bu kw bir 
gece yılanın tıslaması ve hamle· 
!eriyle uykusundan uyandığr 
vakit odaya giren diğer kobra 
ile pençe pençeye kavga ettiği 
ve yabancı yılam odadan kov. 
duğunu gözleriyle görmüş ve 
herkese anlatmıştır. 

ÖIU zannetmiş! 
Kobra camit bir şeyin üzerine 

atılmaz. Bunu aşa~ıdaki hakiki 
vak'a da ispat eder: 

Hindistanda bir seyyah bir 
ağacın gölgesine sığınarak bir 
müddet dinlenmek i temiş. Ağzı 
bir hah parçası ile örtülü su tes· 
tisini de yanıbaşına koyarak is
tirahate dalmış. Muzip bir may .. 
mun seyyahın uykuya dalnıa
sından istifade ederek ağaçtan 
inerek testiyi almış ve tekrar 
dalın üzerine çıkmış. Teştinin 
i~indc ne okluğunu merak ede
rek ağzını açınca içinden birden• 
bire bir kobra yJlam fırlamış. 
Yılana karşı bir şey yapamıya· 
cağını çok iyi takdir eden may· 
mmı derhal yere dUşerek kendi· 
ne ölU siisU vermiş ve bu halde, 
başında kobra yılam olduğu 
halde cansı~ olarak yutmış. Yı
lan maymunun hakikateo ölüp 
ölmediğini anlamak iı;in ba ı 
ııcunda yirmi dakikcı kadar t.eh:
Jcdikten 6onra 'lihaye+ öJclüğu .. 
ne lmrar vcr~ek başını t;bHr tılJ. .. 
rafa çevirdiği vakit maymun 
fırs:ıttai istifade kolunu uzata· 
rak /ılam tam ensesinden y.ıka
lar-ış ve aP,aca silrte sUı te za
vallı yılanın kafasını ~zmiştir. 

Hiddetinden kendini 
ö 1 düren kobra: 

=-oc..=ooıı--A·~----, __, .. --=~---. 
, ________ Y_ A __ 2: __ __,,...oom--~---H_,~E_--~ , . .1 

Bıııiin limanımır.a rclccck vapurlar : 
trmltten 16,15 tc: (iliıcl B ndınna, 1 lcen· 
derlyeden 17 de l:ı:ınlr, Mudınyadın 17 
de TaY)'ar. . OSMAru.ı BArtKASI 

tLAN 

Kobra h~defe isabet hususun· 
da kat'iyyen emin olmadıkçt.ı 
hamle yaprnaz, vurmaz. Fakat 
cğc-r kar ısındh.ki vurmak iste.li
ğl eye isabettıiz birkaç hamle 
yaparsa muhakkak surette ka
iaS'lll zedeler bir bitap dil er. 

Fino, balık kavanozuna dedenin aaç ilacını düşürürse balık böyle aaçlanır "TC aakallanır 

B111Un llmınrmııdın sldecck vıpurlır : 
lımltc O da Ayten, Mudın:vaya 9 da Aı· 
ya, Morılnt 11 de 1nebol11. • 

MURACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan acente i Tdefon 42362 
Akay (Kadıköy lıkelcıl baı mcı· 

murloiıı) "3732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Sirkeli merkez ıcen· 

teıl, Telefon 22925 
Şark Demriyollıırı m!iracaat ka-

lesi. Sirkecı Telefon 2307g 

Osmanlı Bankuı hlHc sahipleri 
ıe11cl kurult&yı 193! hadranmın 18 
inci 1alı günü Lonclrada toplınmıı· 
tır. 

İdare meclisi tarafından hiısse sa· 
hiplcrlnln tas~• kine sunula~ karar
lar birlikle kabul olunmuştur. 

24 Haziran 1935 ten başlayarak, 
6ti sayılı kuponun gösterjlmcsine 
kar ı l'ıi se başına temettü olarak S 
Şilin verilecektir. 

4674 

Bunun iç-n son derece dikkat
li davranır l\faa...mafih böyle bir 
kaç ısabetsiz hamleden soma 
kafasını fazh ıedeliyen kobra.
nm aldıkları yaradan ölmekten· 
sc !\endi kendilerini zeh;rliyerek 
tı1CJ tçe intihar ettikleri de çok 
"örülen bir hadisedir. 



• ee==== 14 =================================================T ~ N========:==================================== 21 - 6 - 935 ==== 

Bayanlar, şayet yüzünüze ö
nümüzdeki sıcak, belki de rüz -
garlı geçecek yaza uygun bir 
şekil vermedinizse bunları si -
zinle gücünüze gitmeden güzel 
ce konusmak istiyoruz. Sakın 
bize darılmayın! Belki bilmedi -
ğ·~niz bir kaç .şey, hatırdan çıkan 
bır kaç tedbır bulunabilir. Size 
yolları hatırlatmakla biz mem -
nun olurken, siz de istifade et .. 
miş olursunuz. 

Yüzünüzü krşınki halinden 
çıkarmak istiyorsanız ilk işiniz 
t~valet malzemenizi gözden go 
çırmek olmalıdır. Evvela bun ~ 
lan muhakkak surette elzem o
lanlarla olması sizi daha güzel
leştirecek olanlar diye iki sı • 
nıfa ayırmak lazımdır. 

Elzem olanlar mevsim ya • 
hut sizin arz .muza tabi olma • 

yan malzemedir. Derinizi te • 
miilemek için kullandığınız 
krem sizi son derece memnun 
etmişse bu size elzem olan bir 
şeydir. Sabununuz, diş pasta -
mz, ağız çalkalamak suyunuz, 
koltuk altı ilacınız, bunlar da el 
zemler arasındadır. 

İkinci grup daha başkadır. 
Bunlar arasında da müteaddit 
kremler; bilhassa rüzgara kar -
şı deriyi iyi muhafaza edenler, 
pudra, allık, dudak boyası, la -
vantaruz, tırnak boyası ve saire 
vardır. 

Bunlar; güzel görünmeıi iste 
yen her bayana son derece lü -
zumlu şeylerdir. Bu itibarla bi
rinci grup kadar lüzumludur. 

Tuvalet malze
meleri arasında 
. Bayanların tuvalet malzeme-

sı arasında kışa nazaran yazhk 
lar, krem hususunda daha açık 
renkler; lavantalar daha hafif 
pudralar daha koyu; allık ve d~ 
dak boyaları daha sarıya mey
yal, tırnak boyalan da daha ko
yu renkte olmalıdır. Saç tuvalet 
leri ise daha sadeleştirilmelidir. 

Y azm insanın derisi daha yağ 
lı olur. Açık hava gezintileri, so 
ğuk rüzgarların olmayışı, sun'ı 
sıcaklık bulunmayışı, daha ha -
fif yemekler; derimizin ağır 
kremlere olan kışınki ihtiyacıııı 
bertaraf etmektedir. 

Sıcaklarda 
Baygın kokutar 
Sıcaklarda, çok baygın ko • 

kular insam rahatsız edecek ka 
dar müziçtir. Etrafınızdakileri 
de düşünmek mecburiyetinde 
olduğunuzdan yazları, leylak 
menekşe ve buna benzer hafif 
ve tabiı levantaları intihap eder 
seniz çok doğru hareket etmiş 
olursunuz. 

Güneş banyoları sizi çok faz
la kavurmuş yahut kavunnanuş 
olmasına bakmayarak yazları 

a kullanmak 

.. 

YÜZÜNÜZÜ YAZA 
UYDURMADINIZSA 
BUNLARI OKUMA
NIZ LAZIM GELiR 

Rüzgara Karşı Deriyi 
ftf asıl Mu haf aza 

Etmeli? 

çiçeğ· i, banana renklerini seçe -
rek bir kaç tecrübe ile yüzünüze 
yaz hali verecek daha koyuca 
bir budra her halde çok iyi neti 
celer verecektir Bunlan tedarik 
ederken güzelleştirme işinden 
anlayan dükkancılarla, kuvafür 
lerle konuşmak ve onların tavsi 
yelerinden istifade etmek de ka
bildir 

Bu gibi . tuvalet malzemesini 
iyi seçmekle bir bayanın müba 

~ 
laga yapmama!{ için ancak beş 
yaş daha gençleşebileceğini her 
zaman icin iddia etmek milin 
kündür. Şu halde ihmali caiz ol 
mayan bu işe lüzumu kadar e -
hemmiyet verirseniz çok iyi ha 
reket etmi§ olursunuz. 

Pudralarınız 
Kullanacağınız koyuca pud -

ralarla allık ve dudak boyanız -
da daha ziyade sarı renkler bu-

lunursa, derinizi daha zengin ve 
taze göstereceği şüphesizdir. 

Güneşte yanan bir yüz, hiç 
şüphesiz gözleri daha soluk gös 
terecektir. Bunun için de gözle
rin altına mavi, yeşil yahut me
nekşe rengi göz altı boyası kul
lanmak size büsbütün başka bir 
güzellik verecektir • 
Tırnak boyalarına gelince, 

güneş yamğl ellere daha kır -
mızı tırnak boyaları gider. Her 
halde bir kaç rengi tecrübe ede 
rek size en uygununu bulduk -
tan sonra bunu bütün tırnağa 
iyice, muntazam surette sür -
mekle tecrübe ederseniz çok iyi 
neticeler alırsınız. 

Sabah tuvaletleri 
Yazları sabah tuvaletleri mu 

hakkak surette daha sade olma 
lıdır. rüzgar, deniz, açık hava 
saçları kış gibi şapka altında mu 
hafaza etmemize mani olacağı 

için bilhassa otuzdan sonra yaz 

ları çok sade saç tuvaletleri in
tihap ediniz. 

Bunlara dikkat etmekle ba -
yanlar, erkeklere çok daha ca -
zip görünecekleri gibi kendi 
kendilerinden daha fazla hoşla 
nacaklar, memnun kalacaklar -
dır. Bunun verdiği itimadı ncfs, 
şahsiyet sahibi olmanın başlıca 
şartlarından olduğuna göre her 
bayarım son derece itina edece 
ği bir iş olmalıdrr. 

Kuvvetten Düşürmeden Vücudu 
Zayıflamak Çareleri 

doğru uzatınız. Her üç hareket üzerine yatarak ayni hareketi 
arasında vücudu gevşetmeği tekrarlayınız. 

Yaz günlerinde biftek gibi is
karada kı-zartılmış etlerle pata
tes salatası çok iştiha ile yenen 
bir salatadır. 

Patates salatası için alma -
cak patatesin sarı renkteki pa
tates nevinden olmasına dikkat 
olunmalıdır. Çünkü diğer pata -
teslerden iyi salata olmaz. Bu 
sarı patatesi aldıktan sonra iyi 
yıkamalı ve patates kabukları 
ile birlikte kaynatmalıdır. Pata 
tesin pişip pişmediği patatese 
bir çatal sokma suretile tesbit 
olunur. Patates piştikten sonra 
soğutulmalı, sonra kabukları so 

yulmahdır. Ve küçük küçük eli • 
limler halinde kesildikten son -
ra ince bir soğan doğramalı son 
ra patatese tuz atılmalıdır. Sir· 
keye evvela bir parça su ilave 
etmeli ve sirkenin keskinliği 
mümkün mertebe giderilmeli • 
dir. Sirke ve zeytin yağını pata 
tese öyle ilave etmelidir kiF ta -
bağın içindeki patates bu sirke 
ve zeytin yağım tamamen içme . 
lidir. Tabağın içinde fazla sir • 
ke filan kalmasına meydan ve -
rilmemelidir.: Patatese bir parça 
da kara biber konursa pek lez • 
zetli olur. 

GENÇ SAYANLAR iÇiN 
GÜZEL YAZ GiYiMLERi ,......,, __ , _____ , ____________ ,_ı 

Bu iki model çok ucuza mal olabilir ve en son 
Viyana örneklerinden alınmıştır .. 

idmanları da son derece fayda
lıdır. Bunlara da Layrk olduğu 
ehemmiyet verilmelidir. 
İdmanlardan sonra mümkün

se evvela sıcaık, sonra soğuk bir 
duş çok lazımdır. V..i.icudu duş
tan sonra sert bir havlu ile iyi
ce kurulamağı da iıhmal etme
melidir. 

Senelerin ihmali 
Senelerdenberi vücudunu ih

mal eden bayanların bu idman
lara iki günde ahşmaları imkan
sızdır. Çok çaıbuık yorulduğunu
zu hissediyorsanız, idmam der
hal azaltmak lazımdır. Seneler
denberi idmanı unutmuş adele
nin birdenbire yerine gelmesine 
imkan yoktur. Bunun için bir -
çoktan i e tedricen başlamak 

çok b a y a n 1 a r ı n oturduk• 
lan semtlerde açılan tenis ~· 
larına hücum ettiklerini gördu• 
ğüm için, bu mesele hakkında 
da iki söz söyliyeceğim. .f 

Tenis, zannedildiği gibi. ha!ı 
idman değildir. Hatta en ~g.ır. 
idmanlardan biridir. Bunun ıçuı 
kendinizi on dokuz, yirmi yaşın
da zannederek tenise hemen he: 
ves etmeyiniz. Evvela Jtalb~ 
ve vücudunuzu bir doktora iyice 
muayene ettirdikten sonra rnu" 
vafık bulursa bir diyeceğim Y~ 
Fakat kendini muayene ettir
meden hemen tenise bqtarnalc; 
iyi neticeler doğunnıyabilir. 

Bunun için; zayıflamak, gellq 
leşmek, güzelleşmek istiye11 

sevgili bayanlar, her şey-Oe'!_~
vel takip edeceğiniz rejim ,_...• 
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Sağlam ve Ucuz 
Kundura 

__ Türkiye~-- ~ 111ııııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı• ~ 
~rBaşPehlivanlık .. : Asipin Kenan rı 
,

1

' ALATURKA YAtiLI , 

arayanlara yolları üzerinde 
bir kolayllk 

Sümer Bank 
Yerli Mallar 
Pazarları 

1 

1 

G O R E Ş 1 • Sizi soğuk algınhgından, nezleden, gripten, baş ve ~ 
Müsabakaları = diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. ii 
BURSA'DA "!!111111• ismine dikkat buyurulması •11111~ 1.~ 

1 

Eminönii 

1 22 Haziran Cumart~i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
· ve 23 Haziran pazar günleri en 

namb pehlivanlann iştirakleri 
' temin edilmittir. 

11 

Mükafatlar 
il 
ı ı 

ı ı 

Başa: 125. Baş albna 75, Bü. 
' yük ortaya 50, küçük ortaya 

25, desteye 15 liradır. ı ı 

1 

Hakem heyeti arasında meş· I 
bur Kurt Dereli Mehmet pehli· 
van vardır. İstanbuldan Bursa i 

ı ya kadar birinci mevki gidip 1 
: 

lstanbul Valiliğinden: 
1 - İdare mecmuasının Temmuz 935 ayından b~<"

lamak üzere 11 nüshasrnın şartnamesine göre bas ıın 
17 Haziran 935 tarihinden itibaren 21 gün rpüdd tle 
açık münakasaya konulmuşdur. 

2 - Mecmua en aşağı 6, en fazla 15 forma olacakdır. 
3 - Beher nüshasının baskı adedi 3000 olacakdır. 

Kundura mağazası acılldı 
Yenlcaml merdivenleri kar,ısında 

gelme 3 liraya kabildir. Diğer 1 

mevkiler ve Mudanya yolile 1 

yapılacak seyahatler daha ucuz· 
dur. 4660 . ·• 

4 - İhale günü 10 Temmuz 9~5 tarihine rnüs<ırli f 
çarşamba günüdür. . 

5 - Talihler yüzde 7,5 hesabile 146 lira 25 kun ş 
teminat akçesini malsandığına yatıracakdır. 

Uğramadan geçmeyiniz ~~_.;_~~~~~~~ 

lstanbul Komutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

il Anları 

6 - Talihler ihale gii.nü saat onda vilayet binasın el;· ,:i 
Alım Satım Komisyonuna müracaat edecekleri gi'ı i 
şartnameyi öğrenmek için de her gün Vilayet Daire rr1ü
<lürlüğüne müracaat edeceklerdir. (3378) 45i:8 

Dl.kkat· ikramiyeli satışlar devam 
• ediyor; istifade ediniz: 

r 
SÜMER BANK 

Beykoz Debagat Ve Kundura Fab
rikasından: 

Gözlerinizin 
ı • Güzelliğini 

Ancak 

Çerkes köyündeki kıtatın 
ihtiyacı olan (72,000) kilo 
ekmek kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. Ekme
ğin beher kilosuna tahmin 
edilen bedel on kuruştur. 
İhalesi 24-6-935 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şartna
mesi her gün öğleden evvel 
Fındıklıda Komutanlık S. 
AL. Komisyonunda görüle-

Uludağ Oteli 
Fabrikamız için hariçten ve memleket dahilinden celbedilen 

eşyanın gümrük muamelesi ve vapurdan fabrikaya kadar sevk il 
İ§İDİ gümrük komisyoncularından yapmak isteyenler Fabrika , 
Ticaret şefliğine müracaat ederek tanzim edilen §artnameyi ı ı 

alabilirler. ı ıı 

1 ihale 2&6-1935 tarihinde saat onbir buçukda icra edilecektir. 11 

•·.!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!li!!!!!!!!!ti!!!!!!!i!!!!!l!~!!!!!!!!!!!ii!!!!!!!!i!!~1· 

Sıhhat ve içtimai muavenet veka
leti hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünden: 
Trabzon Sahil Sıhhiye merkezi için yeniden yaptırı

lacak taka biçimi motörle eski Trabzon motörünün ta
m.iri eksiltmeye konulmuşdıµ-. 

A - Her ikisinin keşif bedeli ( 2 9 5 O) liradır. 
B - Bu işler için fenni ve idari şartname ve resimler 

!stanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden parasız alı
nır. 

C- Eksiltme 27 Haziran 935 perşembe günü saat 
'J. 4 de Gala tada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezin
de açık eksiltme usulile yapılacakdır. 

D-Muvakkat teminat akçası 227 lira 50 kuruştur. 
C - İsteklilerin gemi inşaatı ve motör tamiri işle

rinde ehil olduklarını gösterir ticaret odasından ve da
:vet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 

F- Eksiltmeı.e girecek olanların peyler sürülmeye 
başladığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatır-
mış olmaları şarttır. (3278) 4458 

VENÜS RiMELi 
Kirpikleri besler, gözlere seh

har bir güzellik ve cazibe verir. 
Şık ve kibar familyalar umumi
yetle Ven üs Rimelini tercihen 
kullanıyorlar. isim, marka ve 
satış yerlerine dikkat ediniz. 
Taklidlerinden sakımnz. Satış 

1
' yerleri: Sümer Bank Umum 

Yerli Mallar pazarlarında. 
Deposu : Evliyazade Nured

din Eren Ecza alat ve ıtriyat 
deposu, Bahçekapr, İstanbul. 

bilir. İsteklilerin (540) li
ralık teminat mektubu ve
ya makbuzu ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü n1ad
delerindeki vesikalarla bir
Iikde teklif mektublanıı.x 

belli günde ihale saatından 
en az bir saat evveline ka
dar SA. AL. Komisyonuna 
vermeleri. ( 314 8 ) 

4301 
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ÜskUdar 1 inci S. hukuk mahkeme S VAPURCULUK i 
sinden : Beylerbeyinde bostancı ba- 1 
§t Abdullah ağa mahallesinde Çınar Türk Anonim Şirketi i 
sokak 49 No. lu hanede binbaşılık- : Istanbul Acentabğı 1 

Bursa Vilayeti Hususi Muhasebe ~ ·:. 
dürlüğünden : 

1 - Bursa Hususi İdaresine aid 14 odayı ve bir bü
yük salon ile bir gazinoyu ve iki banyo dairesin i ve 
elektrik ve su ve telefon tesisatını ve bütün mefruşat. ve 
mobilyeyi havi Uludağ oteli açık arttırma ile ve üç s ... nc 
müddetle kiraya verilecekdir. 

2 - Otelin tahmin edilen kirası senevi 3 00 lira h r. 
Arttırmaya girecekler muhammen bedeli üç sene 1 ı 
için yüzde 7,5 hesabile 67,50 lira muvakkat ten1iıı,,t 
parasını Bursa İş Bankasına yatıracaklardır. Muvak1-at 
teminat olarak Banka mektubu, istikrazı dahili, Ergani 
Demiryolu hazine tahvin veya Bonoları dahil ka .... ı.ıJ 
olunur. 

3 - Otelin Demirbaş eşya ve mobilyası arttırma 1- ... ;~ 
me ve şartnamesine ilişik cetvelde gösterilmişdir. U ı ı • Ll 

mi ve hususi şartname Daimi Encümen kaleminde olub 
arttırmaya iştirak edecekler mezkur şartnameyi tetki~.: 
ve mütalaa ederler. 

4 - Otelin ihalesi 13-7-935 giinlemecine rasgelcn 
Cuma günü saat 15 de Bursada Hükumet dairesin tlc 
Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacakdır. 

5 -Taliu olanların Encümen kalemine müracaat et
meleri ve şartnameyi görmeleri ilan olunur. ( 3 4 61 ) 

tan mütekait Hasan. ! Liman Han, Telefon: 22925. : 
İstanbul belediyesi vekili Nured· - - - : -----------------------

din tarafından aıeyhinize açmış 01- ! Trabzon Yolu ;: r~!!!!!ii!~~~!!!i!!i!!~~~!!i!ii!i!~~~!!!!!!!!!!!!!i!~~!!!!!!!!~~~~...,-
duğu alacak davasından dolayı gön- E A K S U vapuru 23 Hazi- 5 Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
derilen davetiye üzerine ikametga- : ran PAZAR aaat 20 de Rize- ;: 
hınız meçhul bulunduğu mubaşir 1 ye kadar. : Banka Komerçiyale Ita ~yana 
tarafından verilen §Crıhten anlaşılma· 1-- : 
aı üzerine berayı muhakeme ı-7-935 Mersin yolu : Sermayea.i: 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret> ' 
pazartesi günü saat 10 da Üsküdar ! GERZE vapuru 23 Haziran ! Travellers (Seyyahin çekleri) salar 
sulh birinci Hukuk dairesine gelme· 9 PAZAR saat 10 da Mersine E Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satıla_n 
niz lüzumu ilanen tebliğ olunur. : kadar. : bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emnı-

(12550) 11111111111111111111111111m11111111111ii yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 

Saygı Değer Yurddaşlar! 
Tam yerli mah "EMiR,, tıraş bıçaklarımızın şöh

reti memleketimizin her köşesine yayılmıştır. Ar
tık piyasada 100 paraya ve 3 ve 5 kuruşa sa
tılan ecnebi tıraş bıçaklarına kat'iyyen ihtiyaç 
kalmamıştır. Çünkü; tam yerli mah "EMiR,, tı
raş bıçaklarımız gayet iyi ve keskin olmakla be
raber 10 tanesi yalnız 15 kuruşa her yerde sa
tılmaktadır. 

Kanaatkar olan müessesemiz büyük bir feda
karlıkla saygı değer yurddaşlarımıza bir hizmet
te bulunmak ve "EMİR,, tıraş bıçaklarımızın dı
şarıdan gelen ecnebi bıçaklarından üstün oldu
ğunu işle göstermek üzere işbu tam yerli mah 
"EMİR,, tıraş bıçaklarımızı umulmaz derecede 
ucuz bir fiyatla satmaktadır 

Hem iyilik, hem ucuzluk, hepsi bir arada oldu
ğundan artık paranızı dışarı çıkarmayınız. Her 
satıcıdan "EMİR,, tıraş bıçaklarını ısrarla ara
ymız. ve alıb güle güle kullanınız. 

RADiUM TiCARETHAftESi 
istanbul • Galata P. K. 1313 • Telg. RA· 

• 

şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edil~~r. (59~~) 4105 

Tüccarların nazarı dikkatine 
lstanbul Belediyesi Karaağaç Mü
essesatı Müdürlüğünden: 

Belediyenin Sütlücede Karaağaç Müessesesi souk ha
va depolan ve bunlar arasında Yumurta deposu şerait i 
fenniye itibarile eşsizdir. Her nevi emteada olduğu gibi. 
getirip götürme masrafı da Müesseseye aid olmak şar
tile beher yumurta sandığından iki lira elli kuruş ve ya
rım yumurta sandığından bir lira yirmi beş kuruş gibi 
gayet elverişli bir ücret alınmakdadır. 

Mallarınr koyacakların ya Müessesemize veyahud 
Balık Pazarında Zindan Hanında 1 No. da mümessili
miz Şakire müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

('3402 ) 
Müessese Telefon No. 40607. 
Mümessil ,, ,, 21608. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Vapurlarımızın kalafat işleri bir sene müddetle açık 

eksiltme ile bir müteahhide ihale edilecekdir. 
Eksiltme 26-6-935 çarşamba günü Akay Şefler En

cümeninde saat 15,00 de yapılacağından isteklilerin o 
gün Encümene gelmeleri ilan ol un ur. ( 3 4 7 5) 

Umwni neşriyat ve yaz~ işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 

"ı r • l' AN matbaası. 
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1 Acele Etmeyin 1 
- -- -- -- -- -- -- -- -§ Bu Yıl Odun, Kömür Almak için Acele Etmeyin •• o,. § 
- -- -- -- -- . ~ - . -= -1 Piyasaya Çıkacak Olan 1 
§ Yeni Kömürü Bekleyiniz. § 
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