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Pe,ami Safa'nm .. Sani in
an kalbi", Orhan Selim'iD 
.. Hansi birine 78D&7DD 1 " 
fdrralan - Şehir haberleri. 
Ankara telcraf haberleri -
Soıyal koaapna - Felek'ia 
.. Yddmm mauh" fdrruı. 
Bizde cuulak - Kendi 
kendimize catJ70nu. 
Son haberler - Haftanm 
ll)'HHL 
Memlekette TAN - Sailık 
ötüdleri. 
Öıdil. 
Ekonomi - Çaqr, puar. 
Habqiıtanm altm maden
leri. 
Briç - Smpneler, meo
meler. 
KWtllr. 
l>iin)oa hldlaelerl brfıamda 
sueteler. 
Çocaklar için )'U1lar - O
kaduldarmıl%, daydaklannuz. 
Kadm ve Moda - Sinema. 

Yunanistan 
Bir Çarpışma 
Arifesinde 

(HUSUSi MUHABlRlMlZ 
BlLDlRlYOR] 

Atina, 26 Haziran 
Son .eçimde b~mete karıı çıkan 

kuvvetler tunlardı: Metaktaa'm Elef· 
terofroııon partisi komünistler, Ma • 
kedonyanm eski valisi Filip Dragumia 
-.e eski halkçı nuırlardan Kocama· 
nia. 

KomOhiatlerin hiçbir listesi, hiçbir 
yerde kazanamadı. Metaktaa'm liste
leri ancak iki yerde Jruanabildi. Dra
gumil'in listesi de Florinada kazandı. 
Kocamania ise kazanamadı. 

Yunaniatanda aeçim, phıalara de
lil, listelere rey vermek ıuretile ya
pıhr. Bununla beraber, .eçicilerin 
liateferden mua} . ·en bir niıbette nam
zet tizerek onlarm yerine bqka. iste
dikleri ilimleri yumata baklan nr
dır. Yahu.;, bu bak, eeçicikre bu ae· 
~ acak Atiaa. lellniJr .,. Pir 
*'8'*' ~ ftrlımlttl. JJk ild ,_ 
tırt ..,_,..,. h;r ""'"'1,.+ .n;,.,.,.;u ..... ..,.,, 
lıte tea ...... kca;iniatleı 

jArkaaı 3 üncüde) 

Fikret ADIL 

BUGuN 16 SAYFA 

ISTANBUL 

TÜRKÜM NE 
r~ıuTLU BANA 

SAYI: 87-3370 
Onblrincl YIL 

SAHIBve 
'lJAŞJIUHARRIRl 

Mahmud SOYDAN 

TELEFON { Mildir ı 2uıL Yuı ı.Jeri ı 24319. 
idare •e Matbu : Z4S10. 

ATATÜRK BUG0NİSTANBULDA 
Atatürk Yurd içinde 
Bir Geziye Çıkacak 

Ulu önderin beraberinde 
Ekonomi Bakanı da var 

[HUSUSi MUHABIRlMIZ BlLDIRlYOR] 

Ankara, 27.- Cumur Başkanı Atatürk yanında 
Ekonomi Bakanı. Celal Bayar ve maiyeti erkanı bulun
d,1ğu halde, bu akşam saat 20 de kalkan hususi trenle 
şehrimizden aynlmıştır. 

Durakta İsmet İnönü, Mareşcil Fevzi Cakmak, Ba
kanlar, eehrimizdeki Say lavlar, Sivil ve askeri erkin ile 
1':2 lablık bir halk kütlesi vardı. Alkışlarla uğurlanan 
Atatürk'e İsmet İnönü, Kazım Özalp, Ali Cetinkaya, 
~ükrü Saracoğlu, Tevfik Rüşdü Aras, Saffet Arıkan 
Çiftlik istasyonuna kadar refakat etmişlerdir. 

Atatürk'ün yakında, İstanbuldan memleket içinde bir 
geziye çıkması ihtimali vardır. 

fzmfften kartllayıf 
Bugün şehrimizi §ereflendirecek olan Cumur Başkam Atatürkü 

karşılamak üzere, dün akpmki trenle Istanbul Ilbay vekili 
Rükneddin Sözer ve C. H. Partisi Istanbul Batkanı Hilmi lzmi
te gitmişlerdir. 

Başbakanın Şark Seyahati 
Ankara, 27.. [Hususi muhabipmiz bildiriyor] - Batbakan 

ismet tnönünün tedkik gezisine çıkış günü yaklqtığmdan, ba
kanlar kd'nılu bugün bir toplantı yapmış ve acele itler üzerinde 
kararlara varmıştır. 

Hava Tehlikesi s·· 'I . . .,-
Bel ed ·ıye M 1 d uvarı erımızın em u r a r ı a y . 8. 
M 1 d 0 / enı ır 
aaş arın an 0 2Verecek M ff k. t· · . uva a ıye ı 

Dün toplanan Hava lcurumu bayanlar kolu 

Hava kurumunda yeni üye J direktör İsmail Hakkmm Baş -
yaz;nm i.!lerlne devam edilmek- kaalığmda kasaplar kurumu mü 
~·Dün 1ataııbuı merkcziııdc . !Araiı a GDctidel. _ 

[HUSUSi MUHABlRDıllZ 
BlLDtRlYOR] 

Viyana, 27 
Viyanadaki konkurlarda Tilrk 

süvarileri birinci müsabakada gene 
muvaffakıyetli dueceler aldılar. Bu 
ayın yirmi üçünde bqlayan Vi,.._ 
müaabakalanna Fransız, İtalyan, 
Türk, Çek, A vuıturya, Macar •üvaı:i· 
leri iftirak etmi§lerdir. İlk günü yapı· 
lan ve 70 hayvanın girdiği Bel viyebn 
kupasında birinciliği ltalyanlar kazan
ımı. bizden de Millbun Saim Polat
kan, Çakalı ile 11 inci gelmeğe _muvaf
fak olmuıtur. Ayni ıQn ~pılan ft 
1,80 e kadar yiikaelen 6 amklı kudret 
müu.bakatmda da 3 ıtıbay birinciJlli, 
diğer üç ıubay da üçüncfllüğü ta1raim 
etmitlerdir. Bu mühim müubakadald 
ikin~ arasında da gene müliam 
Saim Polatkan vardır. Bu netice Vl· 
yanadald diler mU..t.blu i~ de 
ıu. lllDIMl naacktedir, -.MniC. 

I 

Sosyetenin genel toplantısı da dün 
yapı I d ı, geniş salahiyetler alandı 

Haliç şlr~ti genel heyeti, 
dün saat 15 de şirket merkaiıı 
de fevkalide olarak toplanmq -
tır. Bu toplantıda tirketin son 
durumu görüşülmüş, devamlı 
zarar karşıamda ne gibi tedbir
ler almmaaı gerekeceği konuıul 
muftur. 

Hissedarlar heyeti, uzun gö
rUşmelerden sonra şirketin tu • 
tacağı yolu tayin etmek üzere 
idare meclisine fevkallde sall· 
hiyet verilmeaini muvafık bul• 
IDllfblr· Bu mrede. Haliç ~ 
ıflııia tphdi}lhc'c ..- ahmmn 
ve puarhk .,esrtıpelerine he -

IDCll~ -----imkb dahiline ~- !daftt 
mecli9inin kendisine verilen sa 
lihiyeti ne fekilde kullanacağı 
henüz belli olmmnakla beraber, 
belediyenin latm alma isteği 
karşmıiıda, derhal puarhğa gi
rişileceği zannedilmektedir. Ge
nel hiuedarlar ~eti, §irketle 
belediye arasmdati davanm so 
nuçuna büyük bir önem vermiş, 
dünkü toplantıda ehliwkuf me 
selesi de görütülerek idare mec 
lisine yeni direktifler verilmiş
tir. 

İdare meclisi, bu hafta içerl
ainde toplanarak almacak fevka 
tide tedbirler üzerinde karamu 
verecektir. 
Ankaranın verdlOI haber 
Bu meaele hakkmda Ankara 

muhabirimiz de ıu telefon habe 
rlni vennektedir: 

Ankara, 27 (HU8U8i muhabi-

rlmiz bildiriyor) - Senelerden 
beri belediye hissesini vermiyen 
Haliç vapur şirketinin belediye 
ye devredjlmesi baklanda lstan 
bul illıtaylığı genel meclisince 
veri 1 en karar hükftmetı 
bildirilmiştir. Bu karara g6e 
re belediye, Haliç vapur tirke -
tini devir alacak ve vapur.lan it 
letecektir. 

tıtanbul prbayhğm bu dile • 
ği hükOmetçe tetkik ediJmekte.. 
dir. 

[Arkası 12 incide] 

Garip ve Feci I 

Başı Üç Defa Büyüyen Çocukl 

.................. , .... ot.. 13 ,...... .. Melanet oil• .... 
-- ......................... ......,. .. Wr butabk .... tir. Ba 
.................... iki ~ mitli llQiiklQiincle titinnittir ... ---
...................... Çoalk ......... Cerrahpqa ............. ... 
lirilmif, fakat, Wt Wr ~ elde eıılilanediii için düa ................ ..... 
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Tayyareci Lindberg'in sun'i 
lfı: insan kalbi yagmaya muvaf
fak olduğu haber · veriliyor. Bu
na inanmakta ~ektigimiz güç -
lük, sade, hayatın mekanik te
lakkisinin çoktanberi iflas etmiş 
olmasından değil, yürek gibi 
hem kanm hakiki, hem de oütün 
ihtira:slarımı"Zm sembolik mer -
kezi telakki edilecek kadar çap
raşık bir u~vun tayyare motörü 
kadar basit bİ? cihaz yerine kon 
masındandır. 

B~ ~ 
~J 

BE 
HANGi BiRiNE YANAYIM? 

Geçen gün sığmaksız Harbiye 
yolunda, galiba mevsimin son 
yağmuruna tutuldum. Sırasına 
göre ıslanmasını da bilmek la -
zım. Fakat böyle ahmak ıslatan 
tarda değil. 

İnsan kalbini bir makineden 
ayıran farkta hayatın bütün cev 
heri gizlidir. Bu organ ve bütün 
insan vücudü, ancak durciurula
rak mütalea edildiği zamaı1 .ma 
kineye benzer; işlediği zamane>
nun her zerresi arasına hayatın ' 
kattığı gizli ve tahlili imkanı 
olmayan seyyale, katı ve ölü çe
lik parçalarilc her hüceyrcsin -
den ya~ama hamleleri fışkıran 
supl, kıvrak, elastiki vücut aza
lan arasındaki farkı yaratıp dur 
maktadır. 

Ergani bakır şirketi idare meclisi dUn toplandı - Gülhane Parkında Şehir bandosu ilk halk konserini verdi 

Bir kapı eşiğinde yarım yama 
lak korunduktan sonra san ve 
soluk yaftalı bir durak levhası -
nın altına koştum ve gelen tram 
vaya kol kaldırdım. Fakat, tram 
vay durmadan geçti. Hem de 
içi bir softa kafası kadar boştu. 
Bunu.vatmanın dalgınlığına ver 
dim. Islanmakta devam ettim. 
İkinci tramvay da gelip geçti. 
Yine durmadı. Böylece ikinci de 
fa da atlayınca kolumu yukarı 
kaldırarak verdiğim "dur,, işa· 
retinin faşist selamına benzetil· 
diği için alınmadığım sandım. 
Fakat üçüncü tramvay da dur -
madı. O zaman aklım başıma gc 
lir gibi oldu. Başımı kaldırdım, 

Hem bence bu fark, insan kal
bini makine kadar basit sanan -
lann kafalarile onu en büyük 
hırslarımızın, en gizli ürperişle
rimizin ve en ince sezişlerimi -
zin merkezi telakki eden zeka -
lar arasında da vardır. Terkibi
ne hadit emıahı karışmış gibi 
sertleşen ve kalınlaşan makine
ci kafalar, o makineyi icat eden 
diğer yaratıcı kalpJcrin ve zeka
ların emrinde çalışmaktan başka 
işe yaramazlar. Bunun için, ben 
ce, meşhur Amerikalı tayyare -
ciyi gökyüzüne ve şöhretin 'en 
yüksek arşına kadar çıkaran 
makine, bu garip teşebbüsü üze 
rine onu yerin dibine geçirecek 
kadar nafile ve komik bir faali
yet olabilir. Bereket versin ki, 
bu haber. doğru bir fen müjde -
sinden ziyade bir Amerikan pa
lavrasına benzemek için müh -
taç oldu~u bütün kaba ve aykırı 
mübalağalarla tıka basa dolu
dur. 

Peyami SAFA 

Gayrimllbadiller hUcum 
ediyorlar 

Dün Halkevinde Gayrimüba
diller kongresi toplanacaktı. 
Ekseriyet olmadığı için kongre 
toplanamamış ve 8 Temmuza 
bırakılmıştır. Ancak salondaki

Cam abrikasının 

Açılışı 
Paşabahçede kurulan cam ve 

şişe fabrikası Temmuz başında 
çalışmağa başlaya
caktır. Fabrikanın tam 
olarak çalışması ancak A
ğustos ortalarına doğru kabil o
labileceğinden, bazı gazetelerin 
yazdığı gibi a~ılış resmi temmuz 
başında değil Ekonomi Bakanı 
Celal Bayann Rusyadakl tetkik 
seyahatinden dö.nüşünde ve A
ğustos ortalarında yapılacaktır. 
Fabrikanın son teG(iibeleri de 
bitirilmiş ve çalışmaga hazıı bir 
vaziyete getirilmiştir. 

Ergam bakır ş;rkeli toplandı 
Dün sabah Ergani bakır şirke 

tinin umumi meclisi şirketin Taş 
handaki merkezinde ve Muam
mer Erişin riyasetinde toplan -
ınıştır. Bu toplantıda nizamna -
mede yapılması teklif edilen de
ğişiklikler görüşülmüş, kabul e
dilmiştir. Buna göre şirketin 
merkezi idaresi gelecek Teşrini
evvelde Ankaraya naklolunacak 
Türkiye ve ecnebi memleketler
de şubeler açılacaktır. 

ir e m ra1111 ilZll 1111.1 -

hap edil;n eski Maadin direktö 
rü Vehbi Ergene birkclÇ güne 
kadar Erganiye giderek vapılan 
tesisatı mahallinde tetkik ede • 
cektir. Vehbi İstanbula dönünce 
ge1t'cek toplantıda tetldklerını 
umumi heyete bildirecektir. 

lerden bazıları kongre toplanma BUyUkadaya yeraltı yolu 1 
masına rağmen idare heyetini 
tenkit etmişler, hücumlar yap _ Bundan bir buçuk sene evvel 
mışlar: bir Alman, belediye ve müze

ler idaresinden izin alarak Ka-
- Biz bu işlerden bıktık. İş- dıköyle Büyükada arasında Mi-

lerimizi hükftmete devredin. Ar lattan önce yapılmış olduğunu 
tık cemiyet memurlarını besle- iddia ettiği bir tünel bulmak i -
mek için verecek paramız kal - cin calışmağa başlamıştı. Kadı
ınadı. Biz hükumetle daha iyi an köyünde Sanayi müfettişi Dani-
laşırız .• ,, sin oturduğu evin bahçesinden 

Diye söylenmişlerdir. başlanan arama bir müddet de-
Duyduğumuza göre cemi}tet vam etmiş ve parası yetişmedi

iiyelerinden bazıları imza topla- ği için ameliye yarım kalmıştı. 
mak ve hüklımete müracaat ede Bahçede bulunan kemerlerin 
ı ek Gayrimiibadiller cemiyeti - çok eskiden kaldığı anlaşılmış, 
nin feshini istemek için kendi a- ı fakat yolun yer altından Büyü
ralannda teşebbüsler yapmak • katlaya kadar uzadığı iddiası he 
tadırlar. nüz tahakkuk etmemiştir. 
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Erik Çiçekleri 
Mahmud Y ESARI 

- Ben, her ihtimali düşün • 
Clüm; bir arkadaşa, buradan te -
lcfon ettim. 

Kadriye, tereddüt geçiriyor -
muş gibi bakıyor: 

- Arkadaş, ben de seninle 
beraber gideceğim. 

Omuzlarımı kaldırdım: 

laşh dolaşıyor ... 
Onun giyinme tarzını öğren

dim. Bir teviye bavulu, gard
robu karıştırıyor, odadan odaya 
dolaşıyor, sanıyorken, onu, bir
denbire tepeden tırnağa, giyin
miş bulyorum. 

Bir tek zaafı var. Sıra makya 
ja gelince, beni, odadan kovu • 
yor ..• Bu, onun sırrı .•. 

Bu makiyaj, haylı uzun sürü
yor •.. Fakat ne kadar uzun sür
se, ona, seslenmemeli, yanına 

uğramam.ah... . . . . 

lngiltereden 
Gelecek heyet 

Londra - İstanbul otomobil 
yolunu tetkik etmek üzere şehri 
mize geleceğini yazdığımız İn
giliz heyetinin bugün öğleden 
sonra şehrimize gelmesi beklen 
mektedir. Bu heyet İngiltere o
tomobil ve spor muharrirlerile 
motör fabrikaları mümessille -
rinden mürekkeptir. Heyetin 
dün Edimeyc varması mukar -
rerdi. Turing klüp namına Ek -
rem Rüştü kendilerini karşıla -
mak üzere evvelki gün Edirne
ye gitmiştir. 

750 bin lira toptan 
verilmiyor 

On senede ödenıek iizerc be -
lediyenin belediyeler bankasın -
dan 7 50 bin lira istikraz yapaca 
ğınr yazmıştık. Duyduğumuza 
göre mikdar üzerinde henüz bir 
uyuşma yapılamamıştır. Banka 
bu parayı toptan olarak verecek 
vaziyette olmadığını ileri sür -
mektedir. Bu işin düzeltilmesi 
için şarbay Muhiddin Ostünda 
ğm Avrupadan dönmesi bekle
niyor. 

Recep Peker gitti 
C. H. Partisi genel sekreteri 

Recep Peker dün sabah 1 talya 
bandıralı Kaznero vapurile Ve 
nedik'e gitmiştir. Yanında ço -
cukları da vardır. 

Genel s~kreter orta Avrupada 
bir buçuk ay kadar kalacaktır. 

Plaj fiatları ucuzlatalacak 
Belediyenin plaj fiatlarmı u

cuzlatmak için yaptığı tetkikler 
ilerliyor. Ancak plajcılar beledi 
yeye müracaat ederek deniz vak 
ti geldiğini ileri sürmüş ve Iiat 
listelerinin bir an önce imza e
dilmesini istemişlerdir. Bunun 
üzerine belediye dün sıhhat mü 
dürlüğünden plajlarda yapılan 
sıhhi tetkikat sonunun çabuk o
larak bildirilmesini istemiştir. 
Her iki tetkik birleştirilecek ve 
fiatlar ona göre tesbit edilecek 
tir. 

Kıymetli bir levha 
Düşüyor! 
Şehrimizde bulunan Bizans 

asan mütehassıslarından lngi -
liz John Philip Daston'un ver -
diği habere göre Kariye camiin 
de bulunan ve büyük tarihi kiy 
meti olan mozayik levhalardan 
biri düşmek üzere bulunuyor. 
Bu levha Meryemi, yanında 
Havariyunu bulunduğu halde 
yatmış bir şekilde tasvir eden 
levhadır. Bu levha bundan bir 
kaç sene evvel. üzerinde bulu -
nan kireç badanası kaldırılmak 
suretile meydana çıkarılmıştır. 
Kariye camiinde bulunan diğer 
mozayikler yerinde temizlenc -
rek meydana çıkanldığı halde 
bu levha yerinde temizleneme
miş, bir tahta kadroya geçirile
rek badanaları temizlendikten 
sonra yerine çakılmıştır. 

John Philip Daston'un verdi -
ği habere göre bu levha 14 ün -
cü asra ait çok kıymettar bire
serdir. Bu levhayı dıvara tesbit 
eden çimento tabakası ve demir 
parçaları pek sağlam olmadığın 
dan levha düşmek tehlikesine 
maruzdur. 

f ransız ef aroU nıU~ltsşarı 
Parise gitti 

Fransa 5efareti miisteşan 
Lescnyer tayyare ile Parise git
miştir. 

İsveç sefiri ·w. Winther, dün 
karısile beraber Sof ya ve Ati na 
ya gitmiştir. Ankaraya dönün -
ceye kadar sefaret katiplerinden 
Grafstrom maslahatgüzar srfa· 
tile sefaret işlerine bakacaktır. 

ltalyan şairi bugün geliyor 
Şehrimize geleceğini yazdığı 

mız İtalyan futurist şair Mari
netti bugün tayyare ile Brendi
ziden şehrimize gelecek ve ya -
rın İtalyan sefaret konağında 
açılacak kitap sergisinde bulu -
nacaktır. 

1 talyan sefiri de sergiyi aç -
mak için bugün Ankaradan İs. 
tanbula gelecektir. Marinetti 
şehrimizde bir konferans vere 
cektir. 

~UÇUK-HABERLER 
~ Emlak ve emval komisyonları 

dellallar ve muakkipler cemiyetinin 
yeni idare heyeti seçilmiştir. Yeni h~
yete Ismail Hakkı, Ferruh, ~az~ı, 
Ali Rıza, Kazım Hüseyin, Avnı seçıl
mişlerdir. 

"' Eski Emniyet direktörü Fehmi, 
dün Ilbayı olduğu Mardine h~re~ct 
etmiştir. Fehmi istasyonda yenı dı -
rektör Salihlc arkadaşları tarafından 
uğurlanmıştır. 

~ lstanbul Emniyet ikinci direktör 
lüğüne vekaleten Rasih bakmaktadır. 
Hüsnünün Artvin kaymakamlığına gi 
deceği kuvvetle söylenmektedir. 

of. lstanbul Emniyet direktörlüğü 
ikinci şube şefliğine tayin olunan Ce
mal, bu sabah lstanbula gelecek ve ye 
ni vazifesine başlıyacaktır. 

11- Milli Müdafaa Bakanı General 
Kazım Ozalp'in bugünlerde Ankara -
dan şehrimize geleceği duyulmuştur. 

ov. Kiiltür Bakanlığında dört genel 
direktörlük kuruldugunu yazmıştık. 
Gelen haberlere göre Bakanlıkta yeni 
den dört genel direktörlük daha teş
kil edilecektir. Bu suretle teskilat bil· 
yüyecek ve daha muntazam bir §ekil 
alacaktır. 

"' Etibba odası enelik kongresini 
bugiin 11aat 17 de Etibba odası salo
nunda yapacaktır. 

l:i- Iznini Avrupada geçirmekte o -
lan İstanbul ilbay ve garbayı Muhid
din Ustündağ Berlinde burnundan kil 

_...:;.ı_ ı...:-.--~ .. _....~ ...... ~ • 
din H11tiindai! :naz.ar veva pazartesı 
günü şellrimize gelmiş bulunacaktır. 

"~ Şanghayda Fuh Tan Universite
sinin 30 uncu yıldönümü münasebcti
lc Çin hükumeti Universitcde bir ga
zete sergisi açmağa karar vermi§tİr. 
Dünyanın her tarafında ne§redilmek
te olan gazetelerin nümuneleri ve her 
gazeteye ait muhtelif malumat bura
da teşhir edilecektir. Çinin Ankara se 
firliği de bu sergi için Türkiyede çı • 
kan gazeteler hakkında malumat top· 
lamaktadır. Sergiye gönderilmek üze
re her gazetenin son çıkan nüshası ile 
gazetenin sahibi, sermayesi ve kuru
luş tarihi hakkında malumat istenmek 
tedir. 

1(. Dün sabahki semplon ekspresi 
ile Bulgaristandan şehrimize gelen 
l 25 kız ve erkek Faşist talebe Italyan 
bandıralr Karnaro vapurile saat 11 de 
ltalyaya hareket ctmi§lerdir1 

Plakalar deljiştirilecek 
Belediye geçen yıl 7240 oto -

mobil ve otobüs plakası değiştir 
mişti. Bu yıl da bisiklet, yük ve 
binek arabalarının plakalarını 
değiştirecektir. Bunun için 2400 
plaka münakasaya konmuştur. 

tepemdeki sarı levhayı okudum. 
Ve afalladım doğrusu. Levhada 
güç bela okunan şu yazılar var -
dı: ''Otobüs durak yeri,, 

Artık tramvay durdurmak Ü• 
midi kalmamıştı~ Yürümeğe baş 
ladım. Yolda dikili işaretlere ba 
karak Taksime doğru ilerledim. 

Her nakil şirketi cadde boyun 
ca her direğin başına bir işaret 
çakmış. Hepsinin biçimleri. bo
yaları ayrı ayrı. Bunlardan han 
gisinin hangi nakil vasıtasına 
ait bir işaret olduğunu ve neyi 
gösterdiğini anlayabilmek, bu 
şirketlerin diğer işlerine akrl er 
direbilınektcn de daha zor gel -
di bana. Kestirdiğim bir kaç işa 
retin dibinde de ıslana ıslana ya 
rım düzüne kadar tramvay daha 
kaçırdım. Ve en sonra usulile 
binemiyeceğimi anladığım tram 
vaya, yürürken atlan1aktan baş 
ka çare bulamadım. Fakat gü -
nümün tersliğinden olacak ki, 
tesadüf kar ıma bir memur çı
kardı. Ve o belediye tarihinde 
eşi görülmemiş bir usulsevcrlik 
göstererek bana ceza yazdı. 

~ maı soranın sı:ze; ısırsııtıam 

s:::ıhmıp nezleye yakalamşnna 

mı •.. Rastladığım işaretlerin bil 
mecesini çözmek için harcadı • 
ğım kafa zahmetine mi... Tram 
vay kaçıra kaçıra sinirlerimin 
bozuluşuna mı ... Yoksa, bütün 
bunlar yetmiyormuş, az geliyor 
muş gibi üstüne üstelik bir de cc 
za yiyişime mi yanayım? 

. Orhan SELiM 

Adaların su işi gelecek 
yıla kaldı 

Şarbaylık bu yıl Adalara su 
verecekti. Fakat, Adalara şehir
den su götürn1ek üzere alınacak 
vapur işi henüz halledilmemiş
tir. Mevsim de ilerlediği için A
dalara su verme işi bu yaz kal
mıştır. Esasen Adada yapılacak 
tesisat epeyce bir zaman iste -
mektedir. Gelecek sene için da
ha geniş bir proje hazırlanacak
tır. 

- Çok beklettim, değil mi? 
Başımı geriye itiyorum: 

sıkı sıkr tutuyor: Bu kararış, bulutlamş, çok geleni niikte, sürpriz sanan biri 
söylemiş olsaydı, meraka kapıl· 
mazdım. Fakat Kadriyenin, 
kahkahalarına, şakacılığına rağ· 
men ne kadar temkinli olduğunu 
biliyordum. 

- Hayır! Hiç bekletmedin! 
- Yalancı! 
Kadriye, koyu lacivert bir es

vap giymiş ... O kadar saklı bir 
dekoltesi var ki, ilk görüşte, ta
mamiyle kapalı hissini veriyor. 

Otomobilde, çantasını dizime 
vuruyor: 

- Seni, matbaaya bırakaca
ğım. Eğer işin uzun sürecekse, 
ben, Maçkada, çok se~diğiın bir 
ahbabıma giderim. Otomobili 
matbaaya gönderirim. işin bitin 
ce otomobile biner, doğruca ge
lir. beni bulursun. 

- Çok iyi, çok neşeli insan- sürmedi, ytizü ve gözlerinin içi 
Iardır. tekrar aydınlandı: 

- Kim bunlar? - Seni, oraya götürmekten 
- Saniye hanımefendi. .• Kı- hemen hemen vazgeçiyorum. 

zı Meymenet... Fakat asıl sür· - Neden? 
prizi sonraya bırakıyorum. Y oo, Omuzlarını oynattı: 
homurdanmayı bırak, baka- - Bilmem! Seni, kıskanır 
yım! gibi oldum da ... 

Yapma bir şaşkınlıkla oa'Kıyo- Utangaç utangaç gülümsü-
rum: yordu: 

- Ben, homurdanıyor mu- - Sonra, kendimden utan-
yum? dım ... Fakat Yesari, eğer orada, 

Yan yan beni süzüyor: senin küçük bir münasebetsizli-
- Senin içiniçin homurdan- ğini görecek. hatta sezecek o

malannı öğrendim artık! Bana, lursam. vay haline! 
inanmıyor musun? Hiç seni, sı- - Ne gibi münasebetsizliği-

O, saçma bir şeye, sürpriz di. 
yecek kadar gülünç insan değil· 
di. Merak etmeğe başladım: 

- Nasıl sürpriz? 
- Söylersem olmaz ki ..• 
- Ama, bugün çalışamam. 
Birden kaşlarını çattı: 
- Haydi, beni tehdit etme ..• 

Hem bırak, sürpriz, tama.m ol· 
sun .•. Şimdi söylersem tadı ka
çar! 

- Sen bilirsin. Yalnız ,mat
baada çok kalmak icap ederse, 
karışmam. Sıkılırsın. Sonra, ba 
na, söz söyleme! 

Yaprak )tadar hafif, tüy ka -
Öar yumuşak elini çeneme vuru 
yor: 

- Merak etme, başını ağnt
mam. Şimdi, otomobilimi getir
teyim. Sen de, giyinmeğe baş -
la ..• 

Giyindım; onu, makıyaJı ıcın 
yalnız bıraktım. Bahçeye indim. 
Otomobil geldi. Kadriye, hala 
görünmedi. 

Şoför, Kadriyenin huyunu bil 
eliği için, hiç sinirlenmeden, lfaş 
lannı çatmadan, alnını buruş -
tunnadan, uysal bekliyor. 

Dişlerimi sıkmama rağmen, 
yüzümü buruşturmaktan kendi
mi alamadım: 

- Nereye geleceğim? 
O, sinirli sinirli kaşlarını oy

natıyor: 

kılacağın bir yere götürür mü- mi? 
yüm? Neşeli insanlardır, diyo- Avuçlarında sıktığı ellerimi 
rum sana ! sarsıyor: 

Birdenbire, gözleri ve alnı - Sana, bir sürpriz yapaca-
kararıyordu. Bu kadının, ne ga- ğım. Fakat bu sürpriz, benim 
rip anları var! Aklından bir fi- aleyhime olabilir. 

Boynumu büktüm: 
- O da doğru! 
Yasemin parmaklı eliyle yü. 

zümü okşuyor: 
- Bu halin hoşuma gidiyor"' 
Otomobil, baş döndürücü bir 

hızla, iki yanı ağaçlık, düz, as
falt yolda ilerliyor. Ben, ağır ağır giyinirken, o, 

bavulları açıyor, kapayor, gard
robu karıştırıyor, odadan odaya 
peret kuplesini ıslıkla çalıyor, 

9dadan odaY.a ge~erck telaşlı te 

Ben de, farksıznn; sinirleri -
mi muhakememle ayar ederek 
uysal uysal bekliyorum. Dakika 
lar; uzun, ağır dakikalar geçi -
yor ... 

Kadriye, kapıdan göründü; 
kırık kırık, nazlı nazlı gülümsi
yor: 

- Benim olduğum yere. Maç-
kadaki ahbabımın evine ... Ne o? 
Canın mı sıkıldı? Hayır ... Çok, 
hem çok memnun olacaksın. 

Olmıyacak duaya, amin! der 
gibi gülümsüyordum. Kadriye, 
beni inandırmak istiY.or, ellerimi 

kir, bir karar geçtiği vakit, yü- - Ne itibarla? 
zünün güneşi bulutlanıyor, göz- - O k.adar inanılmıyacak bir 
lerinin ışığı ile birlikte, alnı da şey karşısrnda kalacaksm ki, bu, 
kararıyor. senin gözünü ve hislerini çele -

Ne düşünüyor? Birdenbire bilir. 
aklından ne gc~ti~ Soramam Eğer bunu, geveze, yavan, alt
ki... . lına geleni Y.anıan ve her aklına 

Kadriye, yanımda öyle neşeti 
cıvıldıyor ki, işe, çalışmağa de
ğil, gezmcğe,. eğlcnmeğe, uzun, 

[Arkası var1 
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Parti Kurul Adlarını 
Kısaca Anlatan Kelimeler 

Ankara, 27. A.A. - Cumuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık 
aivanı yalnız kendi özgütleri için aşağıda yazılı kurul adlarını 
kısaca anlatan kelimeleri kabul etmiş ve bu kelimeler örgütlere 
Puti Genel Sekreterliğince bildirilmiştir. 

Kısaca Türkçesi Osmanlıcası 

Büyük KurultaY. 
Kongre 

Genbaşkur 
GenyönkuruJ 
ilyönkurul 
ilçeyönkurul 
Kayönkurul 
Ocakyönkurul 
Onur kur 
Partikur 
Genkurul 

Büyük kongre 
Vilayet, kaza, nahiye ve 
ocak kongreleri, 
Umumi Reislik Divan' 
Umumi idare Heyeti 
Viliyet idare Heyeti 
Kaza idare Heyeti 
Nahiye idare Heyeti 
Ocak idare heyeti 
Haysiyet Divanı 
Parti Divanı 
Heyeti Umumiye ------

Yeni Yugoslav Başbakanı 
ile içten Telyazıları 

Ankara, 27. A.A. - Yen Yu
goslavya başbakanı Stoyadino
viç işbaşına gelmesi münasebe
tiyle, Başbakan İsmet inönü'ne 
aşağıdaki telgrafı göndermiş
tir : 
Son Ekselans Bay lımet lnönü 

(Batbakan) Ankara 
Yuğoslav Başkanlığı ödevini 

üstüme aldığım şu anda, iki u
lusumuz arasında teyemmünen 
teessüs etmiş ve Balkan paktına 
dahil memleketlerin yapıcı uğ
raşlarına tam muvaffakiyet ver
meğe yarayacak olan müsale· 
metperverane elbirliği siyasası· 
na olan bağlıhğmu ekselansları
na arzetmekle mutluyum. 

Stoyadinoviç 
Başbakan ismet fnönü bu 

telırrafa •şağıdaki cevabı ver-
"";~+,,. • 
Son Ekaelanı Bav St9vadinoviç 

(Batbakan) -Welgrad 
Dost memleket Başbakanlığı· 

nı deruhte ettjkleri şu anda ba
na lütfen gönderdikleri nazik 
telgraflarmdan dolayı ekselans
larına hararetle teşekkür ede
rim. Ekselanslan tarafından iz
har edilen duyguya (hissiyata) 
tamamen istirak eder ve Cu
murluk hüku'metinin iki memle
ketimiz arasında teessüs etmiş 
olan giıven verici çalışma bera
berliğinin gelişimini bütün kal
bile arzu ettiğini kendilerine sağ 
lanın (temin ederim). 

iki memleketin, kendilerini 
birbirlerine ve Balkan bağlaş· 
tarının (müttefiklerinin) verim
li (müsmir) birliğine bağalayan 
sıkı ve sağlam bağlar içinde 
kendileri için aziz olan barış da· 

vasına hizmette devam edcce~
lerir.e kaniim. Bu münasebetle 
hararetli tebriklerimi ve tam t:la
şan dilek lefrni arzederiın. 

Ankara, 27. A.A. - Yuğos· 
lavya başbPkan ve dış bakan!l'ğı· 
nı üzerine ala!l Stoyadinoviçin i
şe başlaması münasebetiyle diş 
Bakanımız Tevfik Rüşdü Arasa 
gönderdiği te!grafla Tevfik 
Rüşuü araun "·t-rdiği cevap te1g 
rafı aşaoYıdadır : 
Son Ekse!atu• Bay Rütdü Araa 

Diş Bakanı 
Yugoslavya c.h~ siyasasının 

yönetimini üzerime aldığım ı 
anda. ıki memleketimizi dost
lukla bat?:lı>•an pakt ile bu kadar 
teyemmiinen ihdas edilmiş olan 
durumun !:>erkitihnesine (tahki .. 
mine) ve bu paktın hayırkir 
.. +1r;1,.,.;n;n (t,.ıı:irlP.rinin) g,. -
ni§Jemesine her hal nJcarda $. 
tirak hakkındaki arzumu Ek-
selanslarına sağlamakla (temin 
etmekle) mutluyum. 

Stoyadinoviç 
Son Ekıelanı B. Stoyadinoviç 

Batbakan ve Dıt Bakan 
Dost ve bağlaşık (müttefik) 

memleket siyasasının yönetkesi 
ödevini deruhde ettiğiniz şu an
da bana irsal buyurduğunuz 
nazik telgrafdan pek duygula
narak, en hararetli tebriklerimi 
ve bizim için bu kadar aziz olan 
güvenlik ve barış alanında etki
leri (tesirleri) pek ziyade verim
li olmuş bulunan Türk-Yuğos
lav sıkı çalışma beraberliğine o
lan sarsılmaz bağlılığıma dair 
inancanm (teminatın) kabülü
nü rica ederim. 

Tevfik Rütdü Araa 

Hava Tehlikesi 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

[Baş tarafı 1 incide] ri belediyeye bildirilmiştir. Bu-
messillerinin de iştirak ettiği nun üzerine belediye bütün dai 
bir toplantı yapılmıştır. Bu top relerine bir tamim göndererek 
lantıda mezbahada kesilecek kendi memurlarının da böyle 
koyun ve kuzular için celeplerle bir harekette bulunmak suretile 
toptancı ve ~rakendeci kasap - memlekete hizmet etmiş olacak 
lardan birer kuruş ve sığırlar tarım bildirmiştir. 
için celeplerden beş, toptancılar Ancak, her memurdan ayn 
la perakendeci kasaplardan da ayn taahhüt mektubu alınmıya 
dörder kuruş alınması kararlaş cak, daire imirJeri tarafından 
tınlmıştır. bir cetvel tutularak taahhütler 

Celeplerden alınacak paralar buraya kaydedilecektir. Her me 
hayvan borsası, toptancılardan murun bu cetveli imzalaması, ta 
alınacak paralar mezbahalar ida ahhüdat mikdannm da temmuz 
resi tarafından tahsil edilecek - maaşlarile haziran935 ücretlerin 
tir. den tayyare kurumu namına ma 

İstanbulda senevi 500 bin ko aş, ücret ve yevmiye bordrola -
yun ve 200 bin kuzu kesildiğine rmda gösterilmek suretile kesil 
göre, bir yılda 21 bin lira gelir mesi muvafık görülmüştür. 
temin edilecektir. Şehrimizde ke N u r iye bu g U n 
ailen yıllık sıiır mikdan 30 bin- madalya veriliyor 
dir. Sığırların getireceği varidat Hava kurumu genel merkezi, 
da 3900 liradır. Bu suretle her 
yıl hava ktırumuna 25 bin lira hava tehlikesi için geçenlerde 

kuruma 25 bin lira teberrü eden 
ödeJJ.ebilecektir. Nur kalem sahibi Nuriye veril -

Memurlaran yap.. mek üzere bir tayyare madalya 
c ak 1 arı Jardım sı göndumiştir. Bu madalya bu 

Resmi ve hususi müesselerde gün kurumun İstanbul merke • 
ki memur ve müstahdemlerin zinde kendisine verilecektir. 
bıaşlarından yüzde ikisini hava Diğer taraftan tecim odasının 
llhlikeai kurumuna terkettildc- teşkil edilim yardım kollan, ha· 

Ankarada 
Bulunan Petrol 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ 
BILDIRlYOR] 

Ankara, 27 
Dikmen deresinde tesadüf e

dilen petrol tezahüratının bu -
günkü görünüşüne göre, geniş 
ölçüde istihsal için tesisat yap
mağa müsait olmadığı Ekonomi 
Bakanlığı mahsusluğunca tes -
bit edilmiştir. 

Bu derenin ve Dikmen civann 
da bir çok yerlerin bu gibi teza
hürata müstait jeolojik teşek -
küller olduğu anlaşılmıştır. 

Dikmen yakınlarında bir çok 
linyit tezahürleri bulunduğu da 
bu arada zikrolunabilir. 

Tezahür yerinde Ekonomi Ba 
kanı Celil Bayarla petrol arama 
direktörü Cevat bizzat giderek, 
tetkikatta bulunmuşlardı. 

Petrol bulunduğu haberi şe -
birde duyulunca, bir çok merak 
lılar otomoba ve kaptıkaçtdarla 
Dikmene gitmişlerdir. Tezahür 
mahalli küçük Ayrancının ete· 
ğine ve şehirden giderken Dik 
men şosesinin soluna tesadüf et 
mektedir. 

Bir kaç kazma darbaSile eşe -
lenmiş olan ham topraktan sı • 
zan su meydanda ince bir dere 
manzarası hasıl etmiştir. Akan 
su mavi ve parlak bir tabaka 
ile örtülüdür ve gaz kokmakta -
dır. 
Eski posta dlrektörOnUn 

nakzedilen devası 
Ankara, 'l.7 (Husus[ muhabi

rimiz bildiriyor) - Hakların -
da verilmiş kararın temyiz mah 
kemesince nakzedilmiş olması 
üzerine eski posta genel direk
törü Fahri, muavini Fikri ve es
ki telgraf işletme direktörü İh
san Cemalin birinci asliye mah
kemesinde bE.&ün duruımaW-1 
yapııaa:ır:u; 

Suçlular gelmediklerinden 
muhakeme 18 temmuza bırakıl
mıştır. 

GUmrUk kaçaS)ı etya 
Ankara, 27 Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Tatbikatta te 
sadüf edilen yanlışlıklara mini 
olmak maksadile gümrük kaça
ğı olduğu anlaşılacak eşya hak
kında nasıl muamele yapılması 
lazım geleceğine dair gümrük 
ve inhisarlar bakanlığı gümrük 
ve inhlsar idarelerine bir nizam
name göndermiştir. 
lbrahim Tali konsültasyon 

yap aldı 
Ankara, 2 7 (Hususi muhabi -

rirniz bildiriyor) - Nümune has 
tahanesinde tedavide bulunan 
Trakya genel müfettişi lbrahim 
Talie bugün İstanıbuldan gelen 
tanınmış doktorlarımız tarafın. 
dan bir konsültasyon yapılmış • 
tır. Hastanın sıhhi . vaziyeti iyi 
görülmüş ve kendisin~ bir müd
det istirahat tavsiye olunmuş -
tur. 

va tehlikesini bilen üye kaydına 
başlamışlardır. 

Bayanların dUnkU toplantısı 
Hava kurumu bayanlar kolu 

da, dün saat 16 da başkan Hakki 
ye Kuralın Başkanlığında top-
lanmış, Bakırköy ve Eminönü 
kazalarında birer bayan kolu teş 
kilini kararlaştmnıtşır. İstanbul 
bayanlarının 29 haziranda yapa 
cakları miting bazı sebepler yü
zünden geri bırakılmıştır. 

Pazartesi günü akşamı saat 
yirmide, Kumkapı Ermeni pat
rikhanesi Meryem ana kilisesi 
idare heyeti tarafından Ermeni 
vatandaşların kuruma yardımla 
rı için Kumkapı nahiye merke -
zinde bir toplantı yapılacaktır. 

Galatada Perşembe pazarın -
da tütün deposu sahiblerinden 
Bekir Tüten ve Hüseyin Tüten 
hava kurumuna iki bin lira ver
mişlerdir. Ayni müessede çab
pn memurlar ve işçiler de hava 
tfthlikesini bilen ilf.eliğe yazıl -
DU§lardır, 

SOSYAL KONUŞMALAR 

Mahmut Esat 
Bozkurt'uh Söyledikleri 

YILDIRIM MASALI 
eserini uzun uzadıya tahlil ettim ve Geçenki yağmurda yıldırım 
bizim edip ve p.irlerimizi de buhranın düşmüş. Düşer ya! Sade Fransız 
çabuk izalesi için ayni alana dökülme· kabinesi, sade Belçika frangı, 
ğe davet ediyordum. sade Prens de Gal attan, sade 

Sayin Bay Mahmut Eaat ikinci ma
kalesinde "geretCenler" den birisi olan 
Türk ailesinden bahsediyor. Fakat 
birinci yazısında işe lzmir gazeteciJe· 
rini karıştırdığı gibi bu ikinci yaz11ın· 
da da Sayın Bay Hüseyin Cahidi ka· 
rıttırıyor. 

Bununla beraber Bay Cahitle ara
mızdaki ayırtlan da kaydediyor. 

Benim hakkımda evveli §Öyle yazı
yor: 

.. Ağaoğluna göre Türk babanın ev
le bağı kalmamıştır. Onun clayand
maz harçtan (masrafları) vardır. Mo
ral bakımdan da bitkin bir haldedir. 

Daha neler?! Daha neler?!" 
Bay Cahit ise Türk kadınını pek 

açık, saçık, baloya ve dansa dütkün 
buluyormuı 1 

Bu suretle beni ailede babaya. ve 
Bay Cahidi de anneye kartı koyduk· 
tan sonra Bozkurt Bay Cahidi az
çok insaflı buluyor. Bana gelince Boz 
kurt : 

''Hele Ağaoğlu, hele ol" diye hay-
kırıyor ve diyor ki: · 

"Birincisi (Ağaoğlu) çok sert: Ala
bildiğine saldınyor, batırıyor, vuru -
yor ve aklına geleni söylüyor!" 

Görüyonunuz: Bozkurdun bütün 
hınçtan ~na karfı 1 o adeta yumruk
larını aıkmıf, ditlerini gıcırdatıyor ve 
üzerime saldırmak üzeredir t 

Ve bu saldınJ kızgınlığı içinde bir 
dakika evvel Bay Cahitle benim aram
da yaptığı ayırdı unutuyor ve Bav 
Cahidin "'günahlarını" benim üzerime 
yükleterek diyor ki: 

"Nitache Zaratustrasında: 
En azdan kadınlan haftada iki kere 

kamçılamak doğru olur .•. diyor. Ah· 
medin son yazılarına bakılırsa Alman 
filosofuna oldukça inanmıt gibidir. 

lnanmıt ve geçmit bile! 
O kamçıamı sonsuz bir hınçla dur

madan pklabyor ve sövüyor I" 
Mahmudun bu yanlllll onu ve beni 

yakından tanıyan bir arkadat okudu 
ve kahkaha ile gülerek: 

"Azizim: Herteyi tasavvur edebilir
dim, fakat Mahmudun bir gün gelip 
kadının ve kadın serbestisinin müdaf'ıi 
olacağını hayalime bile getiremez • 
dimi" 
Arkadaş bir daha ~dil ve başını 

aallayarak: 
"Demek bu değiıen acunda he11ey 

olabilirmit !" 
"Yok 1 Yok 6yle değil • dedim • 

Mahmut gözgüye (ayna) bakmq, 
karıısmda beni görmek iatemJt ve gör 
müş!" 

B suretle Mahmut burada da ken
da.irullllr ~)E hp· ti':i33 ,., ı. Wio
tün kuvveti ile zorluyor, vuruyor yt· 
kıyor, söylüyor, aklına gelen ve gel· 
mi yeni atıyor 1 

Benim herhangi yazımdan bir tek 
cümle, bir tek fıkra. bir tek kelime 
zikretmeden vuruyor ve gene vuru -
yor! Türk ulusunu ite kanıtınyor, 
ona kartı hakmzlık ve zulüm yapıldı· 
ğını haykırıyor 1 bağınyor. 

Bu kötü demagoji tarzına çoktan 
alııkınız: Fakat doğrusu ki bunu her 
ne de olsa Bozkurttan beklemiyorduk! 

Oyle zannediyorum .. ki Türk kadını 
ve Türk ailesi hakkında en çok ya
z111lardan birisiyim : Daha otuz beş 
&ene evvel ''lalima göre kadın ve is
limiyette kadın" başlıklı bir eserimde 
aynen ıunu söylüyordum: "'islim 
ulualan için ve onlar arasında bilhas
aa Türkler için elifba değiımedikçe 
ve kadının da baklan tanılarak toplu
luk yqayıfına kanttırılmadıkça, kur
tulut çaresi yoktur. Acaba lalim ile
minde bu büyük operasyonu yapabi
lecek bir refonnatör çıkabilecek mi?" 

Ayni fikirleri on yedi sene evvel 
Maltada yazdığım ''Uç Medeniyet"ad
lı eserimde açıkça ve sarahatle anlat
mışım: ''Türk Yurdu" mecmuasından 
başhyarak yazı yazdığım bütün mec
mualarda, gazetelerde ayni fikirleri 
müdafaa eylemitim 1 

Hele Kamalist devrinden beri bu 
mevzu etrafında yazdıgım yazılar sa
yısızdır. 

Bir buçuk aenedenberi Cumhuriyet 
1tazetesinde "Yeni nesil arasında" baş 
lıkh bir sıra makalelerde bu devrin 
yetiştirmiş olduğu kadınlar arasında 
vazifeye bağlılık, ocağa ili~"'ı.·lik, doğ-
ı uluk, irade ve fedakarlık bakımlann
dan herhangi çağdaş bir ulus için fa. 
hir ve gurur verebilecek tipler yetiş
tiğini misaller ile kaydettim ve yetiş· 
miş olan, çoğalan bu kadın tiplerinin 
ulus ve memleket için tükenmez ümit· 
ler verdiğini de ilave eyledim. 

Fakat ayni zamanda da madalyanın 
öteki yüzünü de göstermekten çekin
medim, ve bunu da bir ulus borcu te
lakki ettim ve bugün dahi ediyorum. 

Kamilizm devri demek, bir mede
niyetten başka bir medeniyete göç 
demektir. Bu gibi göçler daima ve 
her yerde buhranl:ırla beraber yürü
milştür. Müsbet tipler çıkardığı gibi. 
menfi tipler de çıkarabilir. Herkes 
carçabuk yeni bayata, yeni yürüyüfe 
intibak edemez. onun verdiği serbes
tileri ve genişlikleri • ki eaaata elzem 
dir - hazmedemez, yoldan çıkar, tat
kmhk gösterir. Daha bu ayın 6 aında 
"'Tan" da nqrettiğim ''Türk ailesi" 
bathklı bir makalede ayni buhranın 
Ruslar arasında da Garp medeniyeti· 
ne göç ettikleri zaman çıktıimı ya
zarak Ruı mil tef ekldrlerinin, ediple
rinin buna kartı abmt oldukları vui
Y.etc nümunc olmak üzcroPutJdnin bir 

Zaten bir püblisistin (Publiciste) ya ben gözden, sade it 'damdan düş 
ni içtimai meseleler ile uğraşan yazı· 
cınm birinci vazüesi, bu menfi gidiş· mez ya! Yıldırım da düşer.Hem, 
teri kaydederek ona karşı bı.itün kuv· düşünce, düştüğü yerden ses ve
veti ile gelmektir. Çünkü menfi gidiş· rir. 
ter çoğalıp kuvvetleştikçe, yeni açıl· Geçenki yağmurda dört beş 
mış olan devirden beklenilen erdem· yere yıldırım düşmüş. Kimi apar 
ler, faydalar, yükselişler, ilerlemeler tımanın üst katma,kimi agw aca,ki 
gecikir. Birinci vazife, bu gecikmeyi 
bertaraf eylemek, devrin bütün hızını mi Terkos borusuna... Likin 
temin etmektir 1.. Terkos borusuna düşmeye nasıl 

Bu vazifeyi yapmak bir günah mı- cesaret etti? Muhakkak beledi• 
dırG~nah iıe. hakikaten ben günahki- yeye geçtiğini ve (resmi su) ol
nml Fakat yapmıf olduğu günahtan duğunu ögrenmemiştir. Yıldı -
nedamet duymayan, tenine olarak bir rımlar gazete pkumuyorlar gali
vicdan rahatı duyan bir günahkinm! ba. Yoksa zor düşerdi Terkos 
Eğer Ingiliz milleti arasında Boz- borusuna. 

kurt gibi düşünenler çok olsaydı, Bu yıldırım düşme hikayesi 
Bemard Sehaw'lara yer kalmazdı. de bir alemdir. Hele yıkhnm 
Gorki bugün dahi, - yaşadığı muhit 
içinde - gördüğü içtimai ve ruhi ek- kadın ağzına düştü mü hali ha· 
siklikleri kamçılamaktan geri durmu- raptır. Neler yaptırmazlar ..• 
yor, Romain Rolland'ların eserleri Geçenki yıldırımdan sonra 
Fransızlar tarafından kapııılıyor 1 fazlaca atan bir dostum yıldırım 

Kamilist rejimi kadına serbesti te· masallan söyledi: 
min ederken, amacı hoppa, züppe, c· 
kendini bilmez, evinden haberi ol - - Büyük valde anlatırdı: ı-
maz, masraflara dalmış, gece gündüz bangir yangınından evvel bizim 
eğlenceler arayan tip yetiştirmek pıi- oradaki eve bir yıldırım düşmüş 
dir, yoksa kendini bilir, vebrh, tem- apdesthj.Dedeki nalmlan yak
kinli. evde analık ve zevcelik bilen, mış, sonra musluğu a~ınış, bere 
dıprıda kendi11ine hürmet ettiren tip ket akan su nalınlan söndürmüş. 
yetİştİfmlk midir?. 

Elbette ki ikincisidir! Efendim, oradan inmiş mutba • 
O halde birinci tipi kamçılamak. ğa ... Rafta ne kadar sahan, ten

ikinci tipi okşamak, değil midir? ikin· ecre varsa hepsini yeniden ka -
ci tipin çoğalma11na hizmet değil mi- laylamış, sonra teldolapt~k. lü-
dir? Od Sonra gCtya ben medeni kanunu be- fer balığını kızartmış... r. an 
ğenmiyormuıum ı sonra da tabaktaki fasulye pili· 

isnat ı kisini yedikten sonra .•• 
Bu kanun hakkında Cumhurivette - Kim •. diye sordum-

yazdığım bir maka' :le aynen şu fikir- _ Yıldırım ... dedi •.• 
teri söylüyordum: Bu kanunu eski me Gülmemek mümkün değildi ••• 
deni kanunumuzun yerine koymak bir B" "k ld · h. · 
vecibe idi. lnlolibımızm bir icabı idi. 1• - uyu va enın ızmetçı • 
Bu vecibeyi yerine getirenler, kendi- sinin adı yıldırım mı imiş?. dir 
terini ebedi bir şeref hilesi ile çevre- yince kızdı ve hikayeyi k•.sti: 
lendirmit!:rdirl" - Sana da birsey anlatıl -:11az 

Nihayet benim bu alanda meydana ki ! .. Eskiden yıldırımlar bugün
getirdiğim iki canlı eserim vardır. Bü- kü gibi miydi. •• dedi ve bu ce -
yük kımn memleketin ilk avukatıdır, vahın abdalhğmı kendi de far
ikinciai de terbiye ve talim kurumla- kedince külerek uzaklaştı Ht"y 
nmızm en önemli olanlarmm birisi • gidi yıldırım hey! Sana neler yap 
nin bepndadırl 'U~cUaUnU de yetiı- tırmazlar !. 
tiri yorum. 

Bütün bunlar meydanda iken. beni 
Nitaclıe .. nin kahramanı gibi g6stermek 
insafa ve mürüvvete yakışır mı? 

Son bir aöz daha: 
Mahmut bilmelidir ki demagoji yap 

mak çağı çoktan geçmiştir. Hele be
nim gibi rejime ağn ile değil, ruhu, 
\atbi ile bağlı olanlar için her türlü 
demagojl vız gelir 11 Bunu bilsin ve o
na göre hareket eylesin. 

Ahmet A~A0<1LU 

Yunanistan 
Bir Çarpışma 
Arifesinde 

[Baş tarafı 1 incide] 

= 

Diğer taraftan, Florina'da hükumet 
listesine karşı çıkardığı liste ile ıeçi· 
mi kazanarak ~1tı saylavlık elde eden 
Dragonis, daha timdiden, Makedon
yada ademi merkeziyet usulünü tat· 
bik edeceğini söylemiı ve demiştir ki: 

- Umumiyet itibarile ve her şey
den evvel Y ·nanistanın içinde süku
nun yerletmeaine ç~ lışacagım. Make
donyaya gelince, şuna kaniim ki, Ma
kedonya itleri ancak ademi merkezi
yet usulü tatbik edilirse düzelebilir. 
Hükumet, bu görüşmeği kabul eder
se kendisile tqriki mesaiye hazırız. 

Makedonyada birisi ademi merkezi
yetçilik, birisi mıntakacılık prensip • 
teri ile hareket eden iki fırkanm bu
lunuıu, hükQmd için pek te o kadar 
iyi bir fey değil. Bunu diltünen hü
kumet "'takedonyada karşısına çıkan 
partilerle tiddetli bir mücadele açma
ğa karar vermiş, Makedonyada kendi 
taraftarlarını harekete getirmek için 
kabineye ora saylavlanndan birkaçım 
almağa karar vermiştir. Söylendiğine 
göre bunlar Selinik saylavlanndan 
Teodoridis, Rodop'tan Papadimoa ve 
Heraklion'dan Frangiadakia'tir. 

Kocamania te, Selinitin tanınmıı 
lrimaelerinden Mavrokorda~oa ve Dri
CU ile tepiki mesai etmektedir. Her 
halde buırl•nmakta olan oldukça mü
him bir ÇBl'J>lfma arüeaindeyiz. Nere
de kaldı ki, Koncl •ia'in partisinden 
olan Danveriı ile Miuiroilu Setanik 
umumi valiliğini elde etmek için çalıı
aıaktadırlar ve Kondiliı kendilerini 
fiddetle müdafaa etmekte ve bu arzu
nun tahakkukuna çabpalrtadır. 

Fikret ADIL 

B. F-ELEK 

Ankara treni geç kalktl 
Ankara, 27 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Bu akşam 
19,45 de hareket edecek olan 
ikinci İstanbul treni teehhürlc 
ve 20,25 de kalkmıstır. 

BU~OAY OUŞUYOR 

Ekmek Hala 
indirilmedi! 
Fiyatı çıkarmak için 
hemen toplanan komia
yon, dütürmek için de, 
hemen toplanmalıdır. 

Ziraat Bankasının satı§lara girmesi 
üzerine düzelen buğday piyasam, dün 
de ayni durumu kaybetmemiş, iyiye 
doğru gitmiıtir. Ekstra ve birinci yu
muşak buğdaylar, dün borsada 7 ile 
7 ,20, ekstra birinci sert buğdaylar da 
5 ile 6, l O kurut arasında satılmqtır. 
Anadoludan ve limanlanmudan 327 

ton buğday,244 ton da un gelmittir.Be
lediye narh komisyonu üç gün evvel 
arttırdıgı ekmek fiyatlannı henüz in
dirmemiştir. Bugday piyasasında gö
rulen düşüklük eklenen narhın azal
tılmasını icap ettirecek nısbettedir. 
Komisyonun bugün toplanarak fiyat• 
ları gözden geçirmesi muhtemeldir. 
Narhı, un yükselir yükselmez çıkaran 
komisyonun fiyatlar inerken de içti
ma gününü beklemeden otomatikman 
toplanıp ekmeği ucuzlatması liznnge
lecegi tabü r 1arak beklenmektedir. 

K•britler yanmıyor amma ... 

=~~ 

~ ' I 
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KENDi KENDiMiZE ÇATIYORUZ 

Her Ağlayan 
Çocuğa Meme 

CADDELERiMiZ, HAMALLARIMIZ 
--~----------~ 

No. 66 Aziz Hüdayi AKDEMiR Vermezler! 

Tür~ ~illetinin yüreğinde yanan erkinlik 
ateşmı ve kurtuluş atıhşmı "ittihatçılarm 

melaneti,, diye gösteriyorlardı 
'16 mart 336 tarihinde İngiliz

lerin birdenbire istanbulu şid
detli bir işgal altına aldıkları 
un~tulmamıştır ! Her yıl bu 
tarıhte yapılan merasim esasen 
bunu unutturmamak içindir. iş
gal kuvvetleri iıtan· 
b u 1 a d e h ş e t s a ı a r ve 
~nadol~yu korkutmak için teh .. 
dıt teblığleri yağdırırken padi· 
şah da kendi payına düşen yar
dımı yapıyor. Damad Ferid ka
binesini kuruyor gerek bu kabi
ne ve gerek " ... bütün hafi ve 
hain teşkilatın vücuda getirdiği 
blok ve bu blokun Anadolu da
hilindeki tekmil isyan ıe,kilatı 
ve bilcümle düşmanlar ve Yu -
nan ordusu, müştereken aleyhi
mize faaliyete geçtiler. Bu müş 
terek tecavüz politikasının tali
matı da, padişah ve halifenin 
düşman tayyareleri de dahil ol: 
dugu halde, her türlü vasıtalar
la yağdırdığı (hurucu alessul -
tan) fetvası idi.,, 

21 haziran 336 da Afyon mın 
takas~n?~ b~şına topladığı bir 
kaç kişı ıle ısyan eden ve sonra 
kaçarak Y .unan ordusuna sığı
nan "Çopur Musa,, mn ve ben -
zerlerinin ötede beride yaptık -
ları propaganda hep bu fetva 
üzerine idi: 

."-: Onlar Halifeye isyan et
mış, ıdama mahkUın olmuş a
damlardır, Padişah askerliği 
affetti. Askerden kaçınız, aske
re gitmeyiniz., diyorlardı. Bu 
tıpkı Ali Kemalin Peyam&i .S.. 
bah gazetelerinde "biz ınemJe -
keti sıyasal yollarla kurtaraca
gız. Siperlerde beyhude niçin 
kan dökelim?,, tarzında yaptığı 
p~opagandamn ayni idi ki, hep 
hır kaynaktan, Entellicens Ser
visten ve padişahtan çıktığı gün 
gibi aşikardı. 

lttihad ve Terakki 
Hürriyet ve ltilAf 

V:ahi~~~,~ ve- şunu kendi 
adılc soyliyclım _ Entcllicens 
Servis'in en kuvvetli propagan
dal~~dan biri de Anadolu hare 
ketını kuran ve yapanlann ı tti
hatçılar olduğunu yapmalan ve 
iddia etmeleri idi. Bu propaıan 
da içerde olduğu kadar dıtarda 
da herkesi Anadoluya düşman 
edecek bir tesiri haizdi. 

İttihatçılar bizi büyük harbe 
sokmuş, kanımızı ve mabmuı 
kaybettinniı, bütün dünyayı bi
ze düşman etmiş, hatti omuz o
muza muharebeye girdiğimiz Al 
manian ve Bulgarlan bile .• Ve 
sonra hesabını vermeden kaç
mışlardı. Ermeni meselesinden 
dolayı her taraf ta bize kötü göz 
le bakılmağa başlanmış idi. Ar -
tık öyle bir kanaat türemişti ki, 
bütün Türkler ittihatçıdır ve 
her ittihatçı Avrupamn ve mils
lüman olmayanların düşmanı -
dır. 

Büyük harbin nihayetine ka
dar ittihatçı geçinen Vahided -
din işgalden sonra tahtının ayak 
lannı düşman ellerinde berkit
mek için ilk çare olarak kendisi 
ni "itilif ve hüriyct, den ilin et . , 
mış ve Anadolu savaşçılarını da 
"İttihat ve Terakki,, döküntü -
leri gib~ göstenneğe çalışmıştır. 

Hatta kaçtıktan ve Hicaza 
gittikten sonra yazıp dağıttığı 
bir beyannamede bile " ••• Usu • 
lü meşrutiyeti itan ve tatbik et 
tirmek nikabı altında 1324-1908 
tarihindenberi re'si idaremize 
yerleşen İttihat ve Terakki er
kanından müfrit ve müteneffiz 
kısmmın..,, 

Diye başlayan ibareden son
ra büyük harbin sonuçlanna ge
çiY,or ve bütün meıuliY.eti Mua. 

l'ahideddinin §ebekesini liurup Türk milleti aleyhine hiyanetc 
ba§lılc ettiği Yıldız sarayından bir görünü§ 

tafa Kemal ve arkadaşlarına 
yükletiyor. · 

" .. Ben, diyor, harbe girme -
mek, harbi devam ettirmemek 
için her çareye baş wrdum, fa
kat "o zamanın hükumeti ile o 
hükQmetin etrafımda tesis eyle 
diği şcbekci ihanet .• ,, işlerime 
engel oldu. 

V ahideddin beyannamesine 
devam ve Mondros mütarekena 
mesini demeş'uı diye tavıif e
derken kendisinin bu mütareke 
sayesinde yurdumuza girenler • 
le vatanımıza karşı el birliği et 
tiğini ve Türk ulusu yurdunu 
kurtannca kendisinin urd dilf: 
man an e ır omu -
ğunu unutmuş görünmektedir. 

Vahideddin mütarekeden son 
raki durum için " •.• Bir taraf tan 
dahilde makul ve mutedil ısla -
hat ve icraata girişmek, bir taraf 
tan da hariçte t~ebüsati ıiyaıi 
yeye devam eylemek suretile a
leyhimizdeki gayzi umuminin 
bertaraf olacağı müsait zaman
lara intizar .•. ,, diyor. 

Vahideddinin "dahilde ısla -
hat ve icraat,, dediği işler ıun -
1ar olmustu:: 

1 - İ~giliz muhipler cemiye 
tine girmek ve herkesi girmeğe 
davet etmek, r 

2 - "Kuvayi inzibatiye veya 
Halife ordusu,, denilen ve tama 
men hainlerden, serserilerden. 
saflardan ve ahmaklardan topla 
dıklan kalabalıkla Anadolu lı
tiklil kuvvetlerine saldırmak. 

3 - Nigehban, kızıl hançer, 
necat ve itili, Anadolu, tarikati 
aa~iye .•• gibi gizli ve itikir ce 
mıyetler kurarak Anadolu bir -
liğini bozmağa ve Anadolu sa
vaşma girmek istiyenleri caydır 
mağa çalışmak. 

4 - Entellicenc Servis elilc 
Anadoluya ıkulan hain ca· 
sualann Halife ve Pacliph nimı 
na halla ve askeri tatırtmuına 
her tarafta isvanlar çıkarmala. 
rma yardım etmek. ıöz yüm • 
mak •• 

Dışarda aıyasal uğrapnalarla 
"müsait zamanlara intizar" ise 
Yunan ordusunun İmıire giri. 
ıi, mal, can, ırz ve yaşamak için 
ne vars, hepsini ezip geçerek 
Anadolunun kalbine doğru yü -
riimeğe başlaması, 1stanbulun, 
mütareke şartları dışında, işgal 
edilmesi, Ennenistan kuvvetle
rinin, Suriye ve Fransız kuvvet 
lerinin taarruza baılamasr gibi 
sonuçlar doğurmuştur. Okurla -
nmm h°'una gider diye beyan -
nameden fU cümleyi olduğu gi
bi alıyorum: 

İzmir i•galinden bahseder -
ken Vahideddin diyor ki: 

"Meıele (lzmirin İfgali) bir 
dilveli muuzama meselesi şek -
tinde tecelli etmi9ti •.• Yunan me 
Hlai lekJ4ıi akllkWı IODrA 

Vahidettinin penceresinden 
bir bakış 

harpte mağlup olmamak şartile 
mukavemete ben de taraf tar 
idim! •. ,, ve ilave ediyor "Anado 
luya taraftar Tevfik Paşa ka -
binesini iki sene mevkiinde tut
maklığun buna delildir .. ,, 

Bir padiffh ki, mukavemete 
taraf tar, fakat mukavemeti kır
mak için elinden gelen her f cna 
lığı yapmaktan çekinmemiştir. 
lıtanbuldan Anadoluya kaçın -
lan bir tek ailih veya bir tek 
eri bile yakalatmak için Entelli
cens Servis hizmetine giren 1 ti
lif ve Hürriyet partisinin neler 
yaptığı bu fevketlQ lider bilmi
yor mıydı? Beyannamenin bu 
çocukça yazılarını okurken iste 
elim ki, V ahideddin şu anda kar 
şunda bulunsun ve elde bulunan 
vesikalardan birini gönün. Bu 
vesika bir İngiliz zabitini Ana -
doluya uğrayacak vapurlardan 
birinin güvertesinde ayakta du
ruyor göstermektedir. Bu zabit 
orada ni~in duruyor? Vapurun 
Anadoluya cötiirecefi ıillh, cep 
hane, zabit.. Gibi kaçak ıeyleri 
itilif ve hürriyet cuuslannm gö 
rüp haber venneaine mini ol
?'.ak için ve, keacli menfaati 
ıçın .•• 

Vahideddin bir yerde de öğün 
mek ve yaranmak ihtiyacını duy 
mu,: " .•• Mustafa Kemali Ana • 
doluya gönderen.. Bilihara •.• 
Tenkili için kuvvei askeriye sev 
kine lü.züm gösteren kabinelere 
mümanaatmı. .. lcabatı meşruti
yetten aynlmamak arzusu ve 
bazı esbabı zaruriyei ıiyasiye(?) 
olmuıtur,, 

[Arkası var] 

ZA YI - 3057 ıicil No. toför ehli· 
yetnamemi kaybettim. Yeniıi alını· 
caimdu cliierinin bükmO yoktur. 

Jıluatafa Nllaret 

Dünkü gazetelerin birinde 
şöyle bir başlık vardı: 

"Ziraat Bankası buğday satı
şına başladı!" ve altında daha 
küçük punto ile şu yazı: "Fiyat
lar, derhal on beş para dilştü, 
borsadaki hakiki sıkıntı vaziye
ti kalmadı!.,, 

Bir gün önceki tarihli gazete
lere ise şarbaylık şöyle bir itan 
göndermişti: 

"26 Mayıstan itibaren ek -
mck 11, francala 15 kuruştuı .,, 

Bir gün sonra çıkan gazete -
ler, buğdayın 15 para düstüğü
nü ilan ederken, bir gün önce ek 
meğin kiloda kırk para fırlama
sını mazur gösterecek ortada 
nasıl bir sebep olabilir, diye dü
şündüm. 

Bir yandan Ziraat Bankası 
buğday satışına başlıyarak piya 
saya bütün kudretile hakim olu 
yor. Ve bunun neticesi obrak 

ı buğday fiyatları düşüyor. ~.:e 
yandan ise, ekmek, apansız, kilo 
da bir kuruş yükseliyor 1 
Ağlamayan çocuğa meme ve

rilmediğini biliriz. Fakat, baz: 
yerlerde, her ağlayan çocuğa 
meme vermek te doğru olmaz. 

Bu işte fırıncılar ağlayan ço· 
cuk vaziyetindedirler. Her vı -
zıltı kopanşlarında, ekmeği kırk 
para, iki kuruş yükseltmek için 
şarbayhktan müsaade alacak o
lurlarsa ayına varmaz, ekmeğ. 
on beş kuruşa yeriz. 
Kırk Pif"alık bir fark, İstan

bul halkı,sin çok bir farktır. 
Şarbayhk yeniden düşen buğ

day fiyatlarını gözönünde tuta
rak ekmeği, en aşağı, bundan 
önceki fiyatı olan 10 kuruşa in
dirmelidir!. 

Sallhattin B0NBÖR 
Düzeltme: 
Dünkü yazımızın 12 inci satı

-....,,...za·ıl'I (g«ls•c/fcellrrR-ol -(lvlaa•) 

olacakt1r. OUzelrtrız. 

ÖLÜM 
Muharrir Hakkı Süha, karde· 

fi muallim Mehmet Esrarı kay
betmek feliketine uğradı. Meh
met Esrar 36 yatında, iyi yetiş-
miş, değerli bir gençti; yurda 
faydalı olmuş, memleket çocuk
larının yetiştirilmesinde hizmeti 
geçmişti; ölümü ailesile birlikte 
kendsini tanıyanlann hepsini 
derin bir acı içinde bırakmıştır. 

Hayatın neşesi 
din~ olmaktır. 

HORMOBiN 
tabletleri 

Yorgun vücutları 
dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğir)i 
riderir, yapmak neteaini iade 
eder. Eeıanelerde buluur. 1.
taabul'cla fiab 150 Kr. Tahilit 
için Galat. Post. kutuau 1255 

4493 

Kartal Sulh mahkemesi ahkamı 

şahsiye kısmından : Pendikte oturan 

Yanyah Hüseyin kızı ve Abdülkerim 

kansı İlhamenin tıbbi adli meclisin· 

den verilen 934·1491, 1673 numaralı 
ve 19 ikinci klnun 935 tarihli rapor· 

da helibete çok yakın derecede aahi
fülikıl olduiu ve bu itibarla ve11yet 
altına ahnmıaı fennen uyıun bulun
duğu ve tıtimamda faide yoktur de
neıniyeceli ıöıterilmit oldulundan 
hacrine ve kendi arsuıu ile Pendi1cte 
sakin lbrıhim oflu İamailbı kendial· 
ne vali tayinine ve keyfiyetin alel u· 
ıul i11nma karar verilmiı olmakla ka
rar mucibince allkadarlann mal!imu 
olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 

,12681} ..... 

Fazla söze ne hacet ? 

Ne D f;t r sın ı z? 
KARAHISAR SUYU 

Memleketin bellibaşlı maden sula· 
nnın b&§ında Karahiaar suyu gelir. 
Karahiaar suyunun (Viti Selesten) 
ıuyuna pek yakın olduğunu söylerler. 
Bu ıu timdi (Kmlay) kurumunun 
malıdır. Geçenlerde bir gazete bu ıu· 
yun her yerde ayni fiyatla satılmadı· 
ğından tikiyet etmesi üzerine (Kızıl 
ay) cevap veriyor ve ıuyun Karahisa· 
ra göre yakın ve uzak olan yerlerde 
nakliye ücreti farkından dolayı farklı 
fiyatla meseli Eıkitehir ve Ankarada 
daha ucw:, lstanbulda ise yüz para 
daha palialı satıldığını söylüyordu. 

llk bakııta bu ıözler çok- doğru gö· 
rilnüyor ama biraz düşünürsek öyle 
değildir. Bir memlekette çıkan ve 
maktu fiyatı olması lazım.gelen bir 
maden ıuyu hele (Kızılay) gibi mo
dem bir kurum tarafından böyle bi· 
ribirinden farklı fiyatla satılamaz. Oy· 
le olursa Karahiaardan çok uzak olan 
Şark vilayetlerinde ateı pahasına sat· 
mak limngelir. 

(Kuılay) ın verdiği cevapta ıu 
noktalan sakat gardilk: 

Bir kere bu sudan klr beklenmedi· 
ği söyleniyor. Bu doğru bir söz degil· 
dir. Çünkü bu su Kızılaya gelir olsun 
diye verilmiştir ve eğer gerçekten 
kir yoksa bir litre suyun tiıe parası 
hariç lstanbulda 21 buçuk kuruşa mal 
olmasının sebebi anlatılmaz birıey o
lur. Kaldı ki; bütün dünyada böyle 
genel aatıı yapan geni§ göril§lü "ev" 
ler şöyle yaparlar: 

Bir senede sarfedilen bü~n nakli· 
ye ücretini, §i§e, sandık, tapa, etiket 
masrafını ve bu iş için çalışanlann al
dıktan parayı topyekun edip ıevkedi· 
len tite sayısı ti.zerine taksim edince 
suyun her yerde satılabileceği (stan
dard) fiyat meydana çıkar. Doğrusu 
unklık ve yakınlıkla, 1imendifer ÜC· 
retinin az veya çokluğiyle bir büyük 
&u firmasının fiyat değiştirmesini pelı: 
modem bulmadık. Bu küçük esnafla
rm: 

- idare etmez •.. diyitine benziyor. 
Halbuki bu iti çok daha .genit tutmak 
ıerelı:tir. Biz böyle dütünüyoruz. 

Siz ne desiniz ? 

Sıhhat ve i.ctimai Muavenet Veka
leti hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünden: 

Trabzon sahil sıhhiye merkezi için yeniden yaptırıla
cak taka biçimi bir motörle tamir ettirilecek eski Trab
zon motörünün fenni şartnamesi bir noktasında değişti
rilerek yeniden açık eksiltmeye konulmuşdur. 

A - Her ikisinin keşif bedeli (2950) liradır. 
B - Bu işler için fenni ve idari şartname ve resim

ler İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden on beş 
kuruş mukabilinde alınır. 

C - Eksiltme 15 temmuz 935 pazartesi günü saat 
1 O da Gala tada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zinde açık eksiltme usulile yapdacakdır. 

D - Muvakkat teminat 227 lira 50 kuruşdur. 
E - İsteklilerin gemi inşaatı ve motör tamiri iıle. 

rinde ehil olduklannı gösterir ticaret odasından ve da
vet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 

F - Eksiltmeye gelecek olanların peyler sürülmeğe 
başlanıldığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını 
yatırmış olmaları şarttır. (3601) 

lstanbul varidat tahakkuk müdür
lüğünden: 

2395 sayılı kazanç vergisi kanunu mucibince kazanç 
vercisinden müstesna olan müesseselerden bazılannm 
kazanç vergisi muafiyeti baki kalmak üzere buhran 
vergisine tabi tutulması 2788 sayılı ve 29-5-935 tarihli 
bir kanunla kabul olunmuşdur. Bu kanun neşri tarihi 
olan 29 Mayıs 935 tarihinden muteber olub kanunun 
mükellef tuttuğu müesseseler, 934 takvim senesi mua
meleleri üzerinden 1935 mali yılından itibaren buhran 
zammı vereceklerdir. Mukavelelerine müsteniden veya 
hususi kanunlarla kazanç vergisinden müstesna tutul
muş olduklarından kazanç vergisi için beyanname ver
memekde olan müesseselerin bu kanun mucibince be
yannameye vermeğe mecbur tutulmuş olmaları hase
bile 934 takvim yılı muamelelerine aid olmak üzere ka
zanç vergisi kanununun tarif atı dairesinde tanziın ede
cekleri beyannameler ile bilanço ve kinı zarar cedvelle
rini nihayet Temmuzun ı 5 inci günü akşamına kadar 
m~nsub bulundukları Maliye Subesi tahakkuk başme
murluiuna vermeleri ve vermiyecek olanlar hakkında 
kazanç kanununun ahkimı cezaiyesinin tatbik olunacaiı 
ilin olunur ... (3583), 
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iTALYA - HABEŞ ŞI 

Habeşler Bazı 
Menfaatler 
Vermeğe Razı 

HAFTANIN SiY ASASI 

Avusturya, Almanya ile 
Nasıl Dost Olabilir! 

Budapeşte, 27 A.A. - Prens Starhemberg, "Az Est" gazete -
sinin Viyana aytarına demiştir ki: 

"Habisburg'ların arsıulusal anlaşmazlıklar çıkarmadan tahta 
geçmeleri kesin olarak refahımıza yardım edebilirse, Avusturya 
hükumeti bunun önüne geçmiyecektir. Avusturya - Alman dost -
luk ilkilerinin yeniden kurulması şu şartlara bağlıdır. Almanya 
kayıtsız olarak Avusturya erkinliğini tanımalı ülkemizin dış iş
lerine karışmaktan ve Avusturya hükumetine ~arşı hareket eden 
toplulukları korumaktan vaz geçmeli. 

Almanyada ve Lehis~anda 
Şiddetli Sıcaklar Var 

Berlin, 27 A.A. - Almanyada korkunç sıcaklar hüküm sür -
mektcdir. Berlindc gölgede 34 dereceyi bulmuştur. Sıcaklardan 
bazı kazalar olduğu bildirilmektedir. 

Varşova, 27 A.A. - Bütün Lehistanda bunaltıcı sıcaklar var
dır. Sıcaklık Varşovada 41 ve Gdynia'da 50 derece santigradı bul 
muştur. Puck körfezinde deniz suyu 28 derecedir. Bir çok güneş 
çarpma vakaları bildirilmektedir. 

italyan-Yunan Tecimi 
Roma, 27 A.A. - Musolini ile Yunan elçisi, iki devlet arasın

'da tecimsel ilkilerle, yine tecimsel ödemleri düzene koyan bir uz
laşma imzalamışlardır. 

Bu uzlaşma iki devlet arasındaki tecimsel alışverişte ortaya çı
kan engelleri kaldırmakta ve İtalya ile Yunanistan arasındaki 
tecim ilkilerinin bir ayak evvel yenilenmesini kolaylaştır -
maktadır. 

Çankırıda Yer Sarsıntısı 
Çankırı, 27 A.A. - Bu sabah bir buçukta kuzeyden güneye 

doğru oldukça şiddetli bir yer depremi oldu. Depremi uyku ara
sında işidenler heyecana kapılmışlardır. Bu sıralarda depremler 
eksik olmayor. 

EDEN PARiSE DÖNDÜ 

İngiltere- italya Anlaşamak 
Yoluna Varamadılar 

Eden, lngiltere s~liri Sir Corç Klark'la beraber Fransız 
Dış Bakanlığından çıkarken 

Paris, 27 A.A. - Eden bura 1 Times, İngiliz siyaaasmm, 
ya gelmiştir. Tuna ve doğu Avrupa güvenlik 

Paris, 27 A.A. - Basın, E - andlaşmalarına karşı iyi niyet -
den - Mussolini konuşmalarının ler beslediğini yazmaktadır. 
muvaffakiyetsizliğe ~~r~asi : E d 8 n M us s o ı i n i ile 
mn arsıulusal durum uzerındekı •. • . 
önemli tesirlerinden bahsetmek gorUştUklerını an 1 attı 
tedir. Paris, 27 .A.A. - Laval, E-

"Petit Parisien", 25 ağustos- d~n'le görüşdükden sonra şu 
ta uluslar kurumunda yapılacak dıyevdc bulunmuşdur 
konuşmaların, İtalya'nın Cenev - Bay Eden, Bay Mussolini 
re'den ayrılması ile sonuçlanma ile yaptığı görüşmeler hakkın
aı için, İngiltere'nin yeniden ara da bilge vermiştir. 
ya girmek teşebbüsünde buluna 3 şubat programının gerçck-
cağmI yazıyor. leşmesi için iki hükfunet tara-

Ayni gazete, Eden'in Paris - f ından güdülen kuraları bağda
ten geçerken Laval ile yapaca- mak için Eden ve ben aynı ar
ğı konuşmalarda bu meselenin zuda bulunyoruz. Eden aynı za
böyle bir durumla çarpışacağı- manda İtalyan - Habeş anlaş
m kestirmektedir. mazlığı üzerinde Mus~olini ile 

yaptığı görüşmeler hakkında 
lngiliz - ltalyan elbirliOi bilge vermiştir. 

Londra, 27 A.A. - Moming Edenin bugün Parisden ayrıl-
Post gazetesi, Habeş meselesi ması iktimal vardır. 

lngiliz ·Alman anlaşması 

BALKANLARDA HU-
B ugün Avrupa, İngiliz; - Alman 

deniz anlaşmasile ve bu an
laşmanın tcfsirile meşgul görünüyor. 

SUSİ ıs TtHBARA TiMiZ Londra, 27 A.A. - Adis Aba lngiltere'de çı~m. Fransa"da, ltalya
ba'dan Daily Telgraf'a bildiri!- da, Almanya'da basılsın, hangi gaze
diğinc göre, Habeş hükumeti teyi açsanız, bu meselenin askeri. ai
Eden 'in çalışmalarına yardım yasi şümul ve önemini anlatan yazı-Venizelos 

Reyiama Dair 
Ne Düşünüyor 

~~vr~ 

VEN1ZELOS 

larla dolu. Şüphe yoktur ki, bu an
edebilecek bir durum takınmak taşma, genel savastanberi geçen on 
isteğindedir. dört yıl içindeki siyasal hadiselerin 

Gazete Habeşistan'ın, ülke - en önemlisidir. 
nin erkinliğine ve toprak bütün Bir defa şimdiki arsıulusal rejimin 
lüg-ünc zarar vermemesi şartiyle dayandı:ı Veruillcs andı resmen bo-

k zuluyor. Bunun bozutmasile rejimin 
İtalya'ya Habeşistan'dan c ono dayandığı sistem de yıkılıyor dcmek-
mik asığlar verilmesine karşı tir. Ge~i ıimdıye kadar Vcraailles 
gelmiycceğini, Habeşistanda andı Almanya tarafından birçok defa
trcn yolu yapmak imtiyazının lar bozulmuştu. Ancak bu bozulmayı 
İtalya'ya bir toprak koridoruna devletlerin hiçbiri tanımamıştı. Al • 

b k · d k manya geçen martın on altısında si-
sahip olmak ve u orı oru en lihaızlanma maddelerile bağlı kalamı· 
di kuvvetleriyle korumak yetki- yacağını ilin edip te m~buri askcrli
sini vermemesi lazım geldiği ği geri getirdiği :zaman bile İngiltere 
ni yazmaktadır. diğer devletlerle birlikte yürüyerek 

Almanya"nın bu hareketini resmen 
DoCu Afrikasma doOru takbih etmişti. Şimdi ayni lngiltere 

Kagliari, 27 A.A. _ Kuirina Almanya'yı yalnı;: başma hareket ede· 
· b k rek silahlanmakta haklı görüyor. Bun-

le vapuru, on beşincı ölü as - dan böyle artık Versailles ısistemi ve 
kederini ve bazı fen kıtalariyle bu sistemin idamesi jçin takip edilen 
bir miktar da levazım alarak do diplomasi yolu arkada kalmıştır. 
ğu Afrikaya gitmek üzere yola e 
çıkmıştır. Eden'in seyahati 

Belzanoda kara gömlekliler -
Atina, 27 (Hususi muhabiri - den gBnüllü olarak bazı müfre. 1 ngiliı: Bakanı Bay Eden, lngi-

mizden) - Atinada çıkan Veni zcler doğu Afrikaya gitmişler_ liz _Alman anlaşması hakkm-
zelist gazetelerden birinin Paris da i7.ıthat vermek üzere Paris'e ve Ro-
muhabirine beyanatta bulunan dir. ma'ya gitti. Paris'te Fransız Başbaka-
Venizelos dcmistir ki: Amerika va Habet iti nı ile görüştükten sonra Roma'ya geç-

"- Bundan sonra memleke • ti. Oradan da tekrar Paris'e uğraya-
Nevyork, 27 A.A. -Amerika rak Londra'ya dönecektir. Bay Ede-

te sükunet gelmesi için rcyia - mn Habeşistandaki yeni işgüde nin bugün Paris'te bulunması bekle
mın bitarafane bir surette yapıl· ri, Bcnson yola çıkmazdan ön • niyordu. 
ması lazımdır. cc, beyanatta bulunarak, !tal _ Gerek Paris ve gerek Roma'da çı· 

Ya bütün muhalif liderler yan • Habeş ihtilafında, Ameri kanlan tebliğlerden anlaşılıyor ki. ın. 
kabineye alınmalı ve yahut ta k 1 k giliz Bakanı, ne Franaız, ne de Italya 

kanın sadece gözcü a ma SI - hülciımetlerini tatmin edebilmiştir. Pa-
Sar' da olduğu gibi arsıulusal ku yasasına devam edeceğini ve an ris'te çıkarılan tebliğde: "Durumun 
rumun nezareti altında reyiam cak kendi tabaasının selameti - incciendiği ve Fransa'nın kendi noktai 
yapılmalıdır. ni korumakla iktifa cyleycc.c _ nazarında israr ettiği·• bildin1mekte· 

Bazı Atina gazetelerinin Pa w • • • • 1 · t. dir. gını soy cmış ır. ltatva'ya gelince: Eden burada hiı-
risten aldıkları telgraflara gö - :s Yine Benson Amerika, Habc- muvaffak olamamıştır. lngiliz Bakare Fransaya giden ür kişinin Ve 

:r şistamn tecimsel gelişiminde ve nmın Roma'yı ziyareti amaçlarından 
nizelosa suikast yapmasından b" · d H b · t ı · ü • d başlıca Nil nehri üzerinde bir ın e a eşıs an mcse esı zenn e 
şüphelenmiş ve Fransız polisı d anlaşmaktı. Roma'dan bildirildiğine 
Giritli diplomatın hayatının mu baraj yapılması hususun a çok göre İtalya Hükumeti, Habeı me!tele
hafazası için tedbirler almıştır. ilgilidir. ve bir Amerikan sosye sini Ingiltere ile müzakereye hiç ya-

V cnizelosun karısının kendı tesinin bu işi üzerine alması naşmamıştır. Habeş meselesinde ln-
muhtcmeldir.,, demiştir. giltere'nin "imzalı mukaveleleri" ileri 

parasile yaptırdığı doğumevi sürdüğü malumdur. Italyan'lar, buna 
idare heyetinden istifa ettiğim Bir göl Un paylatllması kartı diyorlar ki: "lngiltere'nin itine 
gazeteler yazmaktadır. H (Gi ·d) 27 AA elverdiği zaman, imzalı mukav'e1e1er 

anya rı · • - bozulursa, bizim itimize -elverdiği za-
ReyiAma hazırhk Tsana ,gölü sularını pgylasma me.n nı:dcn bozu\ma ın "I" 

Aı.iua, ::»:> <n ........ : ,....,,.ııanıri- '·:fi 1UlelundA Suillsa.:ue Ml8U" hü- Sözün kısası. henlb lngUiz. Alman 
mizden) _ yeni meclis pazar- kumetlcri arasında başlanmış anlaşmasının meydana getirdiği karı
tesi günü toplanacak hükumete olan müzakerelere devam edil • §ık vaziyet durulmuş değildir. Heye-

mcktcdir. can devam ediyor. reyiam yapmak salahiyetini ve- • 
recektir. Meclis yapılacak reyia Bugüne değin bu iki hükumet ltalya. Habeşistan 
mm tarih ~ ve şeklini, hükume - Adis Ababa kongresine iştirak 
tin diğer siyasilerle yapacağı uz etmek üzere Habeş imparatoru 
!aşmada tayin edccetkir. tarafından vuku bulan davete ce 

Ahali partisine mensup olan vap vermemişlerdir. 
yeni saylavlar cuma günü Atina 
da bulunmak üzere çağırılmış -
tardır. Lider Çaldaris parti say 
lavlarilc konuşacaktır. 

Girit adasında 
Hoşnutsuzluk 

Voro,ilof lzmlrlilare 
teşekkür etti 

İzmir, 27.A.A. - Şehrimizin 
yeni açılan caddelerinden biri
ne Voroşilof adının konması do
layisiyla Sovyet Rusya Sü ko

ı ngiltere'nin yalnız baıına hare-

Atina, 27 (Hususi muhabiri- miseri Voroşilof İzmir şarbaylı
mizden) - Girit adasının me - ğma aşağıdaki telgraf göndcr
murlan arasında yapılan tasfi- miştir : 

ket ederek Almanya ile anlaş· 
masr, ltalya'nın Habeşistan'a karşı 
daha giddetli hareket etmesi gibi bir 
netice vermişe benziyor. İtalya, İn
giltere tarafından atlatılmaşının acısı
nı Habeıistan'dan almak istiyecektir. 
Bu yeni tiddet ıiyasasının hafta arası 
birkaç tezahürünü gördük. Habef 
payrtahtında İtalya bayrağına tecavüz 
yapıldığı ileri ıürı.ilerek, ltalya tarzi
ye istedi. Habeı Hük\ımeti derhal 
tarziyeyi verdi. Habe9istan'm §U ve 
bu hareketine itiraz edildi. Habc§ Hü
kumeti bu noktalardan da ltalya'yı 
tatmin etmiştir. Şimdi ltalya, Habe
tistan'ın Cimma sultanlığını iıgal et
tiğini ileri sürmektedir. ltalya bu sul
tanlığın kendi himayesi altında bu • 
lunduğunu iddia ediyor. Habeş Hü
kumetine bu yolda bir nota tevdi et· 
miş, Habeı Hükumeti ise, sultanlığın 
ötedenberi, Habeş lmparator~uğuna 
ait olduğu ve ltalya'nın bu ülke ile 
hiçbir ilgisi bulunmadığı cevabını ver· 
miştir. Cimma Sultanlığı hadisesi, 
ltalya'nın son birkaç ay içinde Habe
§istan'la çıkardığı ihtilafların belki de 
yirmincisi oluyor. Habesistan bu ih
tilafların hepsine de kanaat verici 
ızahat vermiştir. Ancak bunlar. canı
na kıyılan kuzunun kurda verdiği iza
hat kabilindendir. 

ye Adada büyük bir hoşnutsuz - n Şar kurulunun ve güzel tz
luk doğurmuştur. Girit saylav- mir halkının hakkımda göster
larından bir heyet İçişleri Baka diği ilgiden çok memnun ol
nına gelerek tasfiye edilenlerin dum. Selam ve şükranlarımı 
listesinin bir daha tetkik edilme kendilerine bildirilmesini reca 
sini ve çünkü Giritte tasfiye ko- d · . b. . . h 1. e erım.,, 
mısyonunun ırının a a ıye düş -..-:::ııııııııı=::ıı--=-------
manhk ettiği kanaati bulundu-
ğunu söylemişlerdir. 

MahkQm komünistler 
Atina, 27 (Hususi muhabiri

mizden) - 28 komünist hakkın 
daki dava bitmiş ve hepsi de 2 
3 ay arasında hapise mahktim 
edilmişlerdir. 

Sellnlkte fırt.na 

KUÇUK HAR~~ 
HABERLER 

L ..... ~~----·-.-..--=c 
* Vaşington, 27 A.A. Hüku

met liderleri, Ruzvclt'in servet 
ten resim alınmasına dair olan 
yeni programı kabul edilinciye 
kadar kongrenin toplanulanrun 
uzatılmasına karar vermişler -
dir. 

* Berlin, 27 A.A. -Bakanlar 
Kurulu, iş servisinin herkes için 
yükümscl kılman kanunu kabul 
etmiştir. Servis süresinin altı ay 
olacağı sanılmaktadır. 

Atina, 27 (Hususi muhabiri
mizden) - Makedonyada fena 
havalar ve yağmurlar devam et 
mektcıdir. Gece Selanikte zuhur 
eden şiddetli bir fırtına ehem -
miyctli hasarata sebep olmuş
tur. * Moskava 27 A.A. - Gaze -

tcler İzmir bulvarlarından biri
~...._~tMaa sine Voroşilof ismi verilmesi do 

• Japonya • Çin 

A pğr yukarı ayni kurt kuzu hi-

hakkındaki anlaşmazlığın İngi -
liz - İtalyan elbirliğini tehlike -
ye düşürdüğünü esenle yazmak 

Arsıulusal yazıcdar kongresi Fransız torpido V d layısile İzmir şarbayı Dr. Beh• 
kararları su arna a çet ile General Voroşilof arasın 

kayesinin bir örneği de Uzak 
Şarktadır. Burada ltalya'nın rolünü 
Japonya oynuyor. Kuzu vaziyetinde 
olan da Çin.dir. Mançurya'daki Ja· 
pon askerleri Kuzey Çin ve Çahar 
hakkında Çin'den birtakım metalibat· 
ta bulunmuşlardı. Bu metalibata gö
re, Pekin'in bulunduğu Kuzey Çin 
mmtakasında Japonya aleyhine pro· 
paganda yapılmıyacak. Propaganda 
yapan memurlar değiştirilerek yerle
rine Japonya'ya taraftar olan memur
lar tayin edilecek. Çahar valisi azledi· 
lecek .Çin askerleri geri çekilecek. 

tadır. 
p · 

27 
AA Sofya ,27.A.A. - Fransız daki tel yazılarını yazmaktadır. 

Bunun ne demek olduğu meydanda
dır. Herhangi bir mmtakanm idari 
t-eşkilatı yabancı bir devlet taraftarı 
olan memurların dlcrine geçince ; o 
mıntaka da o yabancı devlet eline 
geçmefe namzet olur demektir. Çi
nin iki büyük parçası daha Man_çur
ya'nm vaziyetine düşmek üzeredlr. 

• Haftada kırk saat çah,ma 

C enevre'dc toplanan Arsıulusal 
lşçi Kongresi haftada lctrk 

saatlik çalışmayı kabul etmiştir. Ma· 
lümdur ki, ôtedenberi, i saatlerinin 
arsıulusal bir düzene bagJanması isçi
lerin amaçlanndan biridir. Bu amaç 
daha ziyade tecim münasebetleri ÖE
gür olduğu zaman önemli idi. Çünkü 
endüstrinin biribirilc rekabeti, büyük 
ölçüde, iş saatlerine bağlıdır. Bugün 
bu bakımdan o derece önemli o1ma
makla beraber, bizce bundan daha a z 
onemli olmıyan bir amaca varmış, ic;
çinin dunımurtu iyileştirmek için i~ 
saatlerinin tayin ve tesbitine çalışıl· 
maktadır. Cenevre'deki konferans bir 
aralık patron mümessillerinin itiraz • 
larile bir neticeye varamıyacak gibi 
görünüyorken, nihayet ~ endüstri 
§ubesi için haftada kırk saatlik çahs· 
manm kabul edilmesine karar vcril
mistir. lkş sanayi subesi de sunlar
dır: Nafıa işleri, inf.<lat, kömür, cam 
ve şişe ile demir endüstrileri. 1ş saat· 
!erinin indirilmesi ücretlerin de indi
rilmesi gibi bir netice vermemek için 
Ccnevrc'de tedbirler almmı~tır. An
cak bakalım bu Cenevre kararlan her 
ülke tarafından tatbik edilecek mi? 

• Bir diken 

O ançig ıehrinin idaresi, Alman • 
Lehistan münasebetlerinin 

dikenidir. Şehrin bir mahalli idaresi 
vardır. Ancak nüfusu Alman oldu· 
ğundan hissiyat itibarile Almanya'ya 
bağlıdır. Sonra Lehistan'ın denize 
mahre-ci olduğundan Lehistan ile ya· 
km tecim münasebetleri vardır. Le
histan ile Almanya"nın arası açık olsa 
vaziyet daha sarih olacak: Dancig 
şehri Lehistan ile ihttlafa düşecek. 
Almanya' da Dançig'te tıpkı Memel
de oldugu gibi açık bir siyasa takip 
edecek. !Fakat Almanya Lehistan ilt 
arasının açılmasını istemiyor. 

Bu defa y ine karışık bir vaziyet 
meydana geldi. Dançig parası kıymet
ten düştüğünden her ülkede olduğu 
gibi, Dançig'te de ıehir idaresi bu 
düşmeğe mini olmak için birtakım 
tedbirler almıştır. Lehistan, bu ted
bfrleri J 921 mukavelesine mugayir 
telakki ediyor. Bunun için ıehir ida
resinden şikayetti. Diğer taraftan şe· 
bir idarai de Lehlstan'dan tikiyetçi: 
Lehistan·ın bizdeki eski kapittilisyon 
devrinde olduğu gibi, Dançig'te pos
talan vardır. Bu postalar Dançig şeh
ri tarafından konulan kayıtlara tabi 
olmıyarak dışarıya ııerbest döviz çı
karıyorlar. Şehir idaresi de Lchistan'ı 
suçlu görilyor. 

Bu kanıık iti büsbütün kanıtıran 
bir amil de geçenlerde Alman Bakanı 
Şaht'ın Dançig'e yaptıfı bir seyahat
tir. Şaht, Dançig gibi dıı ticareti ile 
vaııyan bir ıehir için bu )'Olda döviz 
kayıtları konulamıyacağını söylüyor. 
Dançig parasını kurtarmak için ne 
yapılmak lbımgeldiği, önemli bir si
yasal meıele değildir. Bunlara önem 
veren, Almanya ile Lehistan araım
daki münasebetler üzerine yaptıktan 
teairdir. Bunun içindir ki, Dançig 
şehrini Lehistan ve Almanya'nın yan· 
larında bir dikene benzettik. 

A. ŞUkrU ESMER 

Ankara Gücü 
Bisikletcileri 
İzmit, 27. A.A. - iki gün ön· 

ce Ankaradan bisikletle yola çı
kan Ankara gücü bisikletçileri 
bugün 13,30 da şehrimize gel
diler. mmtaka bisikletcileri ta
rafından karşılanarak misafir 
edildiler. Bisikletçiler havanın 
fırtınalı ve yağmurlu olması 
yüzünden yollarda çok zorluk 
çekmişlerse de progrflltllarmı 
aksatmamışlardır. 

Stratosfer balonunda 
tayfalarm fedaklrhOı 

İngiliz - 1 tal yan konuşmalan 
nm iyi taraflarım gösteren Ti • 
mea de diyor ki: 

"Bakanımız, İngiltere 'nin, 
Fransa ve İtalya'dan ayrılarak 
Almanya'nın kolları arasına a
tılmak niyetinde olmadığını İ tal 
yan kamoyuna umarız ki, anlat
mıştır. 

arıs, • ·. - Arsıulusal Verdun torpidosu bu sabah Var- * Vı"yana, 27 A.A. - İtalya 
yazıcılar kongresı, konuşmalan · · · 
nı bı·u·rm·ış "k""lt"" .. k na lımanma gelmıştır. Fransız polis direktörü Bokini'nin B~~ 

• u urun orunma- · ı ·· ·ı d b ı ~ sı için arsıulusal yazıcılar birli- :mıra ı goreti er e u urunu~ kanhğmda polis memurları, ge 
ği,, kurulması kararı ile kapan- ur. . çen güzün Romaya gelen Aws-
mıştır. Muvakkat merkezi Paris lranın yenı Berlln elçisi turya polislerinin ziyaretlerine 
te olan bu birlik başta 12 kişilik • Berlin, 27. A.A. - Hitler ye- karşılık Viyanaya gitmişlerdir. 
bir başkanlık heyeti bulunan ni İran orta elçisi Mohsen Han * Kici, 27 A.A. -İki Polon -
112 üyelik bir büro tarafmdan Raisi kabul etmi'tir. Elçi Hitle- ya torpitosu gezi ıçın buraya 

. Y.Önctilecektir. re önev mektubunu vermiştir. _ gelmiştir. 

1931 yılından önce olsaydı, Çin, 
bunlan kabul etmez, japonya'yı Ulus
lar Derneğine tikiyet ederdi. Ancak 
Çin Mançurya'nın iıgali sıralarındaki 
şikayetten acı bir den aldığından. bu 
defa Japonyanrn, daha doğrusu Japon 
askerlerinin istediklerini kabul etmit· 
tir. Çahar valisi a.zledildi. Memurlar 
değiıtin1iyor. Yerlerine japonya'ya 
Qr"aftar olan memurlar tayin cdilcuk. 

Moskova, 27 A.A. - Stratos 
fer balonunun tayf ası değerli bil 
ge toplamaya yarayan aletleri 
kurmak için feragat derecesinde 
özverilik (fedakarlık) göstermiş 
lcrdir. Balonun kabındaki yersel 
bir aksayüzündcn balonun sürati 
arttığından Verigo, balonu yeğ 
riletmek için komutanın emriy
le 3500 metre yükseklikten pa -
ra!Jütle atlamıştır. İkinci olarak 
2500 metreden paraşütle atla• 
yan Priloutki olmuştur. 

Zille'e gelince düşmek tehlike 
sini göze alarak balon sepetinin 
sathına tırmanmak suretiyle 
2000 metre yüksekliğe çıkmış 
ve gayet ince olan aletlere bir 
şey olmasın diye üsnomal bir 
saknı ile balonu yere indirebil .. 
miştir. 
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Azlıkların 
Vakıfları .... aY ............. - .............. ...................... _ • 

Azlıklara ait vakıflar, bundan son • 
ra yeni vakıflar kanununa göre idare 
edilecektir. Yüz, yüz elli sene evvel 
azlıkların vakıflarile işleri, devletin 
tayin veya tasdik ettiği bazı kimseler 
tarafından görülüyordu. Halbuki bu 
idare şekli sonraları düsturda da ya
zılı olduğu gibi değiştirilmiş, patrik
hane nizamnamesi çıkmıştır. Patrik· 
hane nizamnamesine göre cemaat ta
rafından intihap edilen her mütevelli, 
kendisini seçen cemaatin vakfı, Jdise 
ve mektebe ait bütün işleri idare et
mek salahiyetini haizdi. Gene bu ni
zamnameye göre kiliselerin bir de cis
mani heyetleri vardır. Bu heyetler, Ö· 
tedenberi, mütevelli heyetlerinin her 
türlü muamelatını mürakabe altına 
almakta idi. Cismani heyet • ki Patri
ğin riyaseti altındadır • hangi müte
velliler heyetinin işini doğru görmez
se onları azl ve yenilerini intihap hak 
kına sahipti. Evkaf müdürlüğü namı
na şimdiye ~adar bu heyetler üzerin· 
de hiç bir teftiş yapılmamıştır. Yal
nız Maliye müfctti§leri her sene mın· 
takalarmdaki mütevelli heyetlerini ve 
onların vermeye mecbur oldukları ver 
gileri tahkik ile tesbit ve tayin etmiş
lerdir. lstanbulda mütevellilere ait 
birçok kliseler, mektepler ve akaret
ler, hastahaneler vardrı. Bu vakıfla· 
rın her birisinin ayrı mütevellileri ve 
idare heyetleri bulunmaktadır. Müte
vellilere idare heyetleri akaretleri ida 
re ederler ve edindikleri iradı mek
tep, klise ve hastahanelerin zaruri 
masraflarına, fakirlere , eytama sar
federlerdi. Ezcümle Beyoğlundaki üç 
horan kilisesile Tokatliyan oteli de 
böyle fazla gelirli vakıflar meyanın • 
dadır. Fakat son seneler zarfında ik
tısadi buhran dolayısile hissedilen sı
kıntı mütevellilerin idare ettikleri em 
lak üzerinde duyulmuştur. Bu gibi va 
kıfların para etmediğini ve kıymetten 
hayli düştüğünü söyleyen mütevelli
ler şimdi fahri çalışmaktadırlar. 

En Eyi Temizlik Yapan~-
Köylüye ikramiye Verilecek iki Şey? 

Kırşehir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - llbay M. Say
lamm başkanlığındaki bir heyet bütün köyleri dolaşarak genel 
teftişlere başlamıştır. Bu teftişlerde, köy muhtarları ile temas
lar yapılmaktadır. Her köyde temiz bir köy meydanı ıkurula
ca:k, kara yapılar badana edilecek, helalar düzenli bir kılığa so
lkulacaktır. Bunun için köyler arasında 10 Temmuza kadar bir 
'yarış yapılacak, en iyi temizlik yapan köye para armağanı ve-
rilecektir. Birinci gelmek için, her köyde canlı bir çalışma 
ih3;ş~amrştır. Köyler arasındaki bozuk yolların el birliği ile ta
mırıne çalışılmaktadır. 

Bahkesirde Bir Cinayet 
Balıkesir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dün gece Sa

oettin isminde bir genç şehrin en kalabalık yerinde üç aııkadaşı 
ta~a~mdan öldürülmek kastile yar:alarunıştır. Gece geç vakit 
Mıllı Kuvvetler Caddesinde patlıyan üç tabanca, civar halkını 
heyecana düşümı.üştür, 

Yaralı hastahaneye kaldırılmış, suçlular kaçtıkları yerde zabı
ta taraf mdan yakalanmışlardır. Eski bir dargınlığın bu hadise
ye sebep olduğu anlaşılmıştır. 

Bahkesirde Mahsul Kurtuldu 
' Balıkesir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dün ve bugün 
~zlrk _ürün_e çok faydalı yağmurlar yağmağa başlamıştır. Çift
çı ycru vazıyetten çok memnundur. Henüz biçilmiyen mahsul, 
tamamen kurtarılmıştır. 

Numerotaj Kontrolu Başladı 
Kandıra, (Hl!susi muhabirimiz bildiriyor) - Kasaba ve köy

~erde numerotaJ kontrolu için ilçenin bütün orman muhaf ızlan 
:ıle güm~k işyar!a:ı ve maliye memurları seferber edilmiştir. 
Bu~lar bı~ hafta ıçınde gerek kasabada, gerek köylerde numara 
v~nlmeı:ıış ~erler olup olmadığım kontrol ve teftiş edecekler
dır. Netıce, ılçebaylıktan bakanlığa bildirilecektir. 

Kırşehirde Büyük Toplantı 
Kırşehir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bugün hava 

tehlikesine ıkarşı burada büyük bir miting yapıldı. Binlerce hal
ikın bulunduğu bu mitingte hava tehlikesini bilen üye yazımına 
başlanmıştır. Öğretmen Sırrı, bu münasebetle hava tehlikesi 
hakkında bir söylev vermiştir. Memurlar, aylıklarından yüzde 
2 venneği onaylamışlardır. 

Merzifonda Bayan Tavuk 
Merzifon, (Tan) - İrfan mektebinin son müsameresinde 

(Bayan Tavuk) isminde bir piyes temsil edilmiştir. Aşağıki re
sim uzun emeklerle vücuda getirilen bu eserin oynanışından 
bir sahneyi canlandırıyor. Tabloda görülenler çocuklardır. 
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Bürhan CAH iT 
zından çıkacak bir kelime Ame 
rikalıyı da felakete götürebilir -
di. Fakat bu bir kelime ile onu 
t ehlikeye atmaktansa o bir keli 
meyi altın anahtar gibi kullan -
rnak şüphesiz ki, daha akıllıca 
bir hareket olacaktı. 

İşte bu noktayı kafasına ko -
yan Bedirhan kaç gündür kendi 
zeksına göre bir pilan çizmek
le meşguldü. 

Nihayet bu son akşarrt içtiği 
koca bir şişe rakı ile programı -
mn son s5ıtırlarını tamamladı. 

Bir haf tadanberi vaziyeti, te 
mas edeceği insanları uzaktan 
''e yakından takip ediyordu. 

Son kararı işi doğrudan doğ
ruya araya vasıta katmayarak 
neticelendirerekti. 

O bir taşla iki kuş vurmak fik 
rinde idi. 1\irr başlı bir işçi gibi 
~alışmak için geldiği bu gaz ku
yularında da bir alun damarı 

bulmuştu. 

• Sabahın bu saatlerinde Basib 
rin boş denecek kadar tenhadır. 
Mühendisler, işçiler tezgahlar -
da, kuyularda ve atelyelerde is 
başında çalışırlarken kasabada: 
ki kadınlar da ev işlerile uğra -
şırlar. 

İşte bu saatlerde dörtnala ka 
sabaya giren iri yarı bir süvari 
doğru şimdi (Sarıbal) m otur -
duğu eski mühendis Pirovani -
nin villası önünde durdu. 

Bu Beclirhandı. 
Bir gün önce Vatson'la uzun 

bir konuşmadan sonra bugün ve 
bu saatte Nadya tarafından ka
bul edilmek icin söz almıştı. 

Amerikalr ~nun Nadya ile gö 
rüşmek isteyişini garip bulmak
la beraber bu arzusunu ona söy
lemişti. N adya bu görüşmeden 
daha memnun olmuştu. Silahı -
nı yakından görmeyi o da istiyor 
du. 

Vatson bu mülakat haberini 
Bedirhana verdiği zaman güle -
rek ilave etmişti: 

.:- Pckiı biribirinfain dilinden 

Bugün de Çorumun iki eksiğinden 
bahsedeceğiz.. /§İn aslı aranırsa, 
bunlar eluik değil fa%lalıktrr: 

1 - Samsundan Çoruma gelen 
taz.e meyva ve sebz.eler çok pahalı
ya satılmaktadır. Domatesin kilo
•u henüz. CO • 60 kuru§tur. Fasulye 
ve kabak 25 kuru§tan a§ağıya düı
memiştir. 

2 - Çorum, dilenci sürülerinden 
temiz.lenememiı, kurtarılamamııtır. 

Bu iki konu üz.erine Çorum Şar
baylığının dikkatini çekeriz.. Nakli
ye ücretinin ağırlığı göz. önünde tu
tularak yaş meyi.la ve sebz.e fiyatla
r:1,da fazla bir ucuzluk beklene
meue de, esnafın insaf derecesini 
kontrolsuz. bırakmak ta hiçbir za
man doğru değildir. Dilencilerin 
çokluğu meL lesine gelince, farbay
lığın bu iş üz.erind ~ de önemle meı· 
gul olacağını z.annediyoruz.. Dilen
ciliği önleyici, tedbirlerin alınması 
gecikmemelidir. 

• l .sııaAi-

Yeni vakıflar kanunu altı ay sonra 
tatbik sahasına geçecektir. Bu kanun 
üzerindeki çalışmalara başlanacak ve 
yeniden evkaf idare meclisi teşkil o
hınacaktır. Bu idare meclisi, ilk iş o
larak azhklann işlerini gösterir bir ni 
zamname yapacak ve bunların vakıf-

Akşeh i rcı']e kızll larını idare etmek üzere Ankarada 

AH h ,...uaSI Evkaf genel direktörlüğünde ve 1stan 
~ ..ı .ı i. bulda birer büro kuracaktır. idare 

Aksehir (Hususi muhabirimiz bil • meclisi tarafından hazırlanacak nizam 
diriyor) - Kızılay haftası münasebe- name tatbik mevkiine çıkarıldıktan 

tile cümhuriyet alanında büyük bir sonra idare heyetleri ile mütevelliler, 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda Ku- varidat membalarını ve bunların sarf 
rumun başkanı bir söylev vermiş, Kı- mahallerini, geçen her senenin vari • 
zılayın tarihçesini anlatmıştır. Hafta 
içinde camilerde Kızılay için mahyalar dat ve masraflarını mikdar ve nevile-
kurulmuş, bütün caddelere de vecize- rile, müteveJlilerin hangi salahiyetli 
ler asılmt "TtlKZlnKı n::sınn~r ...,.,,~~"'cıtt-rarartnoan -seçumı:ı uıauıuaı uıı 

lantıyı gösteriyor. bir beyanname ıleim bürolara bildire

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

* Merzifon, (Tan) - Hava kuru
muna yardım icin çalışmalara başlan
mıştır. Yakında bir de şenlik yapıla
caktır. Merzifon yakında bir tayyare 
sahibi olacaktrı. 

* Gemlik. (Tan) - Uçak kolu me
murlarından Avni'yi bir yılan sok
mustur. Avnı derhal tedavi altına 
alın.mış ve hayatı kurtarılmıştır. 

* Akşehir. (Tan) - Çocuk Esir
geme Kurumu tarafından kurulan ço
cuk bahçesi insaatı bitırHmiştir. Bah
ce hergiın akşamları geç vakite ka
dar acık bulundurulmaktadır. San'at
karlar" ldman Yurdunun bandosu pa
zar ak~nıları güzel parçalar çalmak
tadır. 

"' Izmit, (Tan) - İ.7.mit Tccimen
lerinden Ahmet, lzmitte yapılan Ço
cuk Esirgeme Kurumu parkı için 200 
lira yardımda bulunmuştur. 

* İzmit, (Tan) - Izmit Sağlık 
Direktörlüğüne tayin edilen Istanbul 
Hükümct Doktoru Rifat, lzmite gele-

T 

anlamazsınız. Nasıl konuşacak -
sımz? • 

Bedirhan iri bıyıklarım rüz
garlıyan cıvık bir tebessümle 
cevap vermişti: 

- Kafalar bir olduktan son
ra dil anlaşmasa da olur. 

Nadyanm, Basıbrine ilk gel
diği gündenberi yanmcla bulu
nan ıhtiyar kadın bu korkunç 
misafiri önce atlatmak istedi. 
Onun madam tarafından kabul 
edileceğine asla ihtimal vermi
yordu. 

Bedirhamn heybetli ve kap
kara yüzü onu ürkiitmiiştü. Ka
pıyı örtmek isterken onun bir
denbire içeri girmesi ihtiyarı 
biisbütün korkuttu. Bağıracak
tı. 

Birdenbire a:."'l kapı açıldı ve 
N adyanın sarı başı göründii: 

- Bırak efendiyi, gelsin sa
lona! 

ihtiyar kadm bembeyaz ol
muştu. 

Bedirhan dirseğinin ucu ile 
onu iterek Naclyanın açtığı ka
pıdan salona girdi. 

.... Manzara gülünç olduğu ka· 

ceklerdir. Azlıklar vakıf idareleri Ev
kaf genel direktörlüğünce yapılacak 
kontrol ve mürakabe masrafı olarak 
bütçelerinin, eskiden olduğu gibi yüz 
de beşini Evkaf direktörlüğüne vere
ceklerdir. 

Samsun· Çarşamba hattında 
Samsun - Çarşamba hatti üze 

rinde bazı tetkikler yapmak üze 
re Samsuna giden Devlet Demir 
yolları işeltme direktörü İbra -
him başkanlığındaki heyet tet
kiklerini bitirmiştir. Bunun son 
ucu olarak yol boyunca alınan 
55 kurus ücret 25 kuruşa indi -
rilmiş ve talebeye nısıf bilet ve
rilmesi ile mektep yoklamaların 
da bulunmalarını. temin için ilk 
trenin yarım saat evvel kaldırıl 
ması kararlaştırılmıştır. 

rek yeni ödevine başlamıştır. 
* Sıvas, (Tan) - Mektupçu Ka

meı'liddin Başatın hazırladığı Sıvas 
biilteni basılmağa başlanmıştır. 

dar iğrençti de! .. 
Bedirhan ateş püsküren göz

leriyle kavun içi bir elbise ile 
kendi rengini bir daha açan N ad 
yayı siizerek el, kaş, göz, ağız 
işaretlerine başlamıştı. 

Erkek hislerini ve erkek ba
kışlarının manasını sezmekte 
büvük tecrübesi olan Nadya bu 
mÜiakatm sebebini anlamakta 
hiç de gecikmedi. Bu şekilde bir 
pazarlık onun için pek ehem
miyetli değildi .. Yalnız beklenen 
neticeyi almadan her fedakarlı
ğı kabul etmenin doğru olmıya
cağını düşünerek Bedirhanm, o 
koca ve 'korkunç haydudun kar
şısında maymun gihi hareket
lerle anlatmak istediği arzuya 
ayni işaretlerle cevap verdi. 

Bu pandomimanın ifadesi şu 
oldu. 

Bedirhan maksada muvaffak 
olursa kendisine verilecek para
dan başka bugün anlaşmak ist e
diği arzuya da kavuşabilecekti.. 

Nadya, kirli, karanlık ve kan
lı vak'alara susayan bir dişi 
haydu halini almıştı. Karşısın
da kudurmak alametleri göstc-
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Bir falcı kadın 
Yakayı ele verdi 
Bcyoğlunda, Salm;ağacında Sürpik 

adında biri, kahve ile fala bakmaktan 
suçlu olarak Adliyeye teslim edilmiş
tir. 

Sürpik evinde, yirmi kadar milıte
risinıe kahve içirip fallarına bakmak 
üzere bulunduğu sırada, memurlar i'ie 
ri girmiı ve Sürpiği cürmü meşhut 
halinde yakalamışlardır. 

:f. Şahabeddin adında biri, sebze ha 
tinde Etemin dükkanından 90 kuru
§Unu çalıp kaçarken yakalanmıştır. 
Sahabeddin, ikinci sulh cezanın kara
;ile tevkif edilmiştir. * Bir tevkif müzekker~sini 47 gün 
infaz etmiyerek yanında alıkoymak • 
tan suçlu Kumkapı merkezi polis me
murlarından 361 numaralı Halidin du 
ruşması dün üçüncü cezada yapıldı. 
Hakyeri, suçlunun sabıkasının sorul· 
ması için duruşmayı başka güne bı
raktı. 

:t- Evinde yapılan araştırmada 34 
ve 24 deste kaçak iskambil kaadr bu
lunmaktan dolayı suçlu Ali Rızanın 
dün birinci cezada duruşması yapıldı. 
Ali Rıza, kaadlann üzeri damgalr ol
duğunu ileri sürdü. Şahit çağırılmak 
üzere duruşma başka güne kaldı. 

* Esrar satarken cürmü meşhut 
halinde yakalanan Arap Alinin duruş 
masına dün sekizinci ihtisas hakyc -
rinde devam edilmiştir. Şahit olarak 
kaçakçılık bürosu memurları ve polis 
ter dinlenmiş, muhbirlerin çağırılma· 
sı için duruşma başka güne bırakılmış 
tır. 

POLiS 

Gene bir 
Otomobil kazası 

Dün öğleden sonra Maslak yolun
da bir otomobil, ihtiyar bir adamı çiğ
nemiştir. Darülacezede düşkünlerden 
Mazhar, sabahleyin izin alarak Büyük 
deredeki bir ahbabına gitmek üzere 
yola çıkmı§tır. Mazhar, Zincirlikuyu
ya kadar gelmiş ve tam bakkal Ah· 

medin dükkanının önünde, karşıdan 
gelen hususi bir otomobilin altında 

kalmıştır. Zavallıyı 10-15 metre sürük 
leyen otomobil, durmadan ilerlemiş 

ve görülmediğinden emin olarak Or
taköye doğru kaçmıştır. Hadiseyi 
gören bakkal Ahmet, hemen dükka • 
nından fırlamış ve ihtiyarı çiğneyen 
otomobilin 1I18 numaralı hususi ara
ba olduğunu tesbit etmiştir. 

Ahmedin haber vermesi üzerine 
vaka yerine gelen Zincirlikuyu jan • 
darması Mazharı düşkünler yurdu • 
na gona'ermistır. Matna'f uaruıaceze· 
de oturan düşkünlerdendir. 68 yaşla
rındadır. Başından ve bacaklarından 
yaralanmıştır. Kaçan otomobilin sa -
hibi Kadıköylü Papazyan isminde bi
risidir. Hadiseyi yapan şoför yaka • 
lanmıştır. Tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

Jt. Galatada O kçumusa caddesinde 
dün 2167 numaralı Süleymanın oto -
mobilile Ismailin 1036 numaralı oto
mobili çarpışmıştır. Yaralanan ve ölen 

yoktur. 
* Fenerde Haydar caddesinde e • 

lektrik direğine tutunarak tepesine 
çıkmaya çabalayan 11 ya~ında Ali, 
kuvveti kesilerek düşmüş. tehlikeli su 
rette başından ve muhtelif yerlerin • 
den yaralanmıştır. Yaramaz socuk, 
Şişli Çocuk hastahanesine kaldırıl • 

mıştır. 

=t- Dün öğleden sonra, Bakırköyün
de hava Gedikli küçük Subay okulası 
etrafındaki otlar atılan bir sigaradan 
tutuşmuş, mektep talebesi ile etraf • 
tan yetişenler tarafından söndürül • 
müştür. 

ren bir pars gibi korkunç göz
leri şimşekler çakan Bedirhana 
elini uzattı. Ve öteki eliyle dost 
olduklarım," arzularının bir oldu
ğunu işaret etti. 

Damar!.arının alevi boram bo
ram gözlerini yahyan Bedirhan 
avucundaki bu eli kendisinden 
beklenmiyen bir yumuşaklıkla, 
fakat hararetle dudaklarına gö
türdü. Pos bıyıkları bu pembe 
ve gıcıklayıcı kokulu minimini 
ellerin üzerini yaladı. Sonra 
avucundaki bu eli başına götür
dii. 

Dişi ve erkek ayrıldılar. 

• Ne zaınandanberi işlerinin 
fırsat vermediğini bahane ede 
rek Nadyanm ve Muhtar Arifin 
davetlerine gitmiyen Turgut iş 
arkadaşları arasındaki geçimsiz
liklerin gün geçtikçe kızıştığını 
görüyor ve sinir leniyordu. Bü
tün bu gerginlikler Nadyanın 
başından doğuyordu. 

İki İspanyol, yıllarca bir ara
da çalışan ve biribirleriyle o ka
dar sevişen iki arkadaş şimdi 
adeta kanlı bıçaklı oimuşlardı. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Deniz Kazala
rına karşı 

Her yıl deniz banyolan mevsimin· 
de birkaç kaza oluyor. Geçen gün yi· 
ne Büyükadanın Yiirükali pl&jında 
bir zavallı karadan biraz uzaklaşmış, 
kuvveti kesilmiş... ve kurtaramamış· 
!ar. 

Bu deniz kazalarına karşı sun'i ne• 
fes aldırmak metodunun faydasını bi
lirsiniz. Bunu yapmasını bilen bir 
adam bulunursa ölmüş sanılan adam 
- nefes aldırmağı iyice tatbik etmek 
ve yarım saat, bir saat, daha ziyade 
bile uğraşmaktan bıkmamak şartile -
hemen her vakit diriltilebilir. 

Şimdiye kadar bilinen sun'i nefes 
aldım.. :letodunda iki türlü ameliyat 
vardır. Birinde ka:...ıya tutulmuş ada
mın dili parmakla ,yahut bir pens bu
lunursa onunla, tutulur, dışarıya çe
kilir. Başka taraftan, biri de kazaya 
tutulmuş adamın iki kolunu tutar. Bi
ri adamın dilini içeriye dışarıya ha
reket ettirerek, öteki kollarını göğsü
nün üzerinde açarak, kapryarak, ada
ma nefes alc! ••• p verdirirler. Bu işte 
dikkat edilecek şey dil ile kolların ha
reketlerini biribirine uydurmaktır. Bu 
da herke&in . • -:ağı kadar kolay bir 
iş değildir. Bu işi yapacak kimselerin 
biraz dikkatli ve alışık olmaları la
zımdır. 

Bruxelles şehrinde çıkan bir hekim 
gazetesi, sun'i nefes aldırmak için 
yeni ve herkesin yapabileceği bir me· 
tot haber veriyor: 

Kazara tutulmuş. ölmüş sanılan 
adam arkası üs!üne yatırılarak, sırtı· 
nın altına ve iki kürek kemiklerinin 
arasına bir yastık ypı..·ıt ona benzer 
bir şey konulacak, ondan sonra ada
mın iki >muzuna sıkıca basılarak yat• 
tığı yere doğru itilecek. Böylece iki 
saniye kadar bastırıldıktan sonra yine 
bırakılacak, tekrar basılacak ve bu iki 
hareket bir dakikada on beş defa ka
dar tekrar edilecek. Kazaya tutulan 
adamın omuzları böyle itildikçe her 
defasında geniş bir nefes alıyor. 

Omuzla~ böyle b::::ııldığı sırada ka· 
zaya tutulan adamın kendi iki parma· 
ğı ağzına sokularak dilinin üzerine ba
sılacak ve dil öylece hareketsiz tut• 
turulacak. 

Bu metot tatbik edilirken bir tarar. 
tan manometre ile, bir taraftan da 
rontgen ışıklarile yapılan muayeneler· 
den, kazaya tutulan adamın sun'i ola
rak pek güzel ve pek geniş surette ne· 
fes aldığı anlaşılmış. 

Metot, görüldü&ü lizere, pek kolay 
•..JI • - .._ .. _ ... ı.c.---

nıı k;ıldrrrynr ~nnr;t-ı;l:l ponı:in rıili ycı· 
ralamasına, şişirmesine yer bırakmı • 
yor. 

Bu kadar kolay bir metotla herkes 
ölmüş sanılan bir adamı kurtarabi • 
lir. Ancak, yukarda dediğim gibi, ya· 
rım saat, bir saat, iki saat sabretmeli, 
insanı kurtarmaktan umudu kesme• 
melidir. 

Lokman Hekim 

Romorkörü vapura çarptırdı 
Evvelki aJ<şam Şaban kaptan 

tarafından idare olunan Abdüla 
ziz adlı Romorkör Kadıköy iske 
lesi yanında manavre yaparken 
birdenbire Akaym Kadıköy va
puruna bindirmiştir. Romorkö -
rün baş tarafı parçalanmış ve 
Kadıköy vapurunun camları ile 
küpeştesi hafifçe hasara uğra -
mıştır. Müsademe üzerine Ab • 
dülaziz motörü seferden mene -
dilerek kaptan Şaban sorguya 
çekilmiştir.' Kadıköy vapuru da 
tamir için şamandıraya bağlan 
mıştır. 

Fakat son haftalar bu grupa 
karışan Amerikalı Vatson öteki 
iki arkadaşm dert ortağı olma
larını temin edecek şekilde onla· 
ra meydan okumuştu. 

Vatson'un birdenbire ortaya 
çıkması ve N adyanın yanında 
parlak bir yer alması onu pay
laşamıyan iki İspanyolu kudur
tuyordu. 

Hele Moreno bu kadar feda
karhğma rağmen henüz Vatso .. 
nun kazandığı muvaffakıyetin 

yüzde onunu olsun elde edeme
yişinden şüphelenip duruyordu. 

Amerikalının, haf ta arası, iş 
saatlerinde kasabaya döndüğü
nü ve Nadyanm evine gittiğini 
artık bilmiyen yok gibiycli. 

Basıbrin cocukları Amerika
lıyı sık sık .. Berovani'nitı eski 
evinden çıkarken veyahut girer
ken görüyorlardı. 

İspanyolu müteessir eden de 
bu idi. 

Pirovan; neler düşünmüyor
du. 

Onun o kadar emek ve para 
,(Arkası var). 
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Kestane Yaprakları ... 
BENCE 

i~ turizme 
· Onem vermeliyiz 

Cumuriyet devrine kadar, 
memleketimizde yol namına he 
men hiç birşey bulunmaması, 
yurdun ancak bir kısmında işle
yen trenlerin Türkün değil, fa .. 
kat yabancıların faydalanması -
na hizmet etmesi, şehir ve kasa
balardaki otel ve han gibi yerle· 
rin pek kötü bir halde bulunma
sı, yollarda ne can, ne para gü
venliğinin kurulmuş olmaması 
yüzünden memlekette gezicilik 
yok gibi birşeydi. 

Halkın pek büyük bir çoğun
luğu doğduğu yerde büyür, doğ
duğu yerden başka hiç bir ıehir 
görmeden, ölürdü. Bu bitki ha
yatı, ulusumuzu paslandırmış, 
hareket enerjisini kaybettirmiş 
:ve uyuşturmuştu. 

Memlekette güvenliğin çoğal 
ması, yolların artması ve hele 
demiryollarının devlet elinde, 
halkın ve memleketin asığlarına 
uygun bir şekilde işletilmeye baş 
)anmasından beridir ki bizde ge
zicilik hevesinin, yavaş yavaş, 
derece derece, uyanmaya başla
dığını görüyoruz. Bununla bera
ber geziciliği kolaylaştırmak 
icin ne kadar tetbir alınmış ve 
i~kanlar hazırlanmış olursa ol
sun, asırlarca sürmüş bir uyuşuk 
luk alışkanlığının çalışmaları -
mızda en biiyük engel olarak 
karşımıza çıkacağını unutmıya
lım. Gereken bu ahşkanlıkla sa
vaşmak, bu paslan silmek, bir 
kelimeyle turizm propagandası 
yapmaktır. 

Memleket içi turizmi için he
nüz böyle bir propaganda ve ör
güt girişimine başlamış, deği -
liz ve bu alanda ise büyük işler 
görmeye imkan vardır. 

Bence pratik olarak tutulma. 
sı lazımgelen ve tutulabilecek 
olan yol şudur: Devlet Demiryol 
lan, memleket içinde bir turizm 
organizasyonu meydana getir -
meli, şimdilik bütün büyük şe -

... : ... 1 • ..: ...... :"',.ı. ı..:-... ı...::_ '"' --1-

'UO .:ıt.. .;" .ol~n·nlc ~ bi.- h.:ıft!I. iki 
lhafta,bir ay devam edecek toplu 
ve ucuz geziler hazırlamalıdır. 

Gezi merkezleri olarak ba§ta 
İ\nkara olmak üzere, İstanbul 
Ye İzmir seçilebilir. 

Bir doğu şehrinde oturan 
yurddaşlarımıza, pek az bir para 
ile Ankarayı veya İstanbulu gör 
mek, bu şehirlerde bir müddet 
kalmak imkanı verilse bu fırsat
tan faydalanmaya koşacaklann 
sayısı herhalde pek çok olacak -
tır. 

Herşeyden evvel turistlere 
bir haf ta veya iki haf tahk gezi -
)eri için, otel, tren, otomobil, ye 
rnek, içmek, bütün harcalar için
de olmak üzere, toptan lazım 
olan paranın mikdarı bildirilme
lidir. 

Uzak bir Anadolu kasabasın -
da oturan bir yurddaşımız, bir 
iki haftalık bir geziye çıkmayı 
ister, fakat, çoğun, bunun ken -
disine kaça mal olacağım kes -
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VOSMAI 
Etem izzet BENiCE 

- -Para bir şey değil. Ancak 
bu baş ağrılarınız beni de üzü
yor. Buradayken bir şeyiniz kal 
mamıştL. 

Dedi. Doktor bunları söyler -
kcn ger~ekten içten bir sızı du : 
yarak söylüyordu. Onun gen~lı 
ğinc, güzelliğine, yaradılışında
:ki üstünlüğe, gölgeli, iri kirpik 
li. simsiyah gözlerindeki ateşli
ğile bakarak sızlanıyordu. 

Doktor, derdini anlatırken 
bile bütün kıvraklığını, civelekli 
ğini üstünde taşıyan ergen kı .. 
zın bakışlarına gözlerini düğüm 
lemiş, dalgın ve bir gönül tutuk-
luğile bakar, söylerken dokto -
run sözlerini karşıladı: 

- Sahi doktor yurdda iken 
çok iyileşmiştim. Hem sizinle 
ne iyi arkadaş ve tanı~ olmuş -
tuk. Hiç sıkılmıyordum. Uzun 

Bulmacalanrnız ö.ı tlirkçedir. Şek· 
limizin bo§ gözlerine kar~ıhklarını yer 
leıtiriniz. Yedi gUn arka ... kaya bul· 
macamızı dC1ğru çözülmüş olarak gön· 
dercnler araaıııda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoru%. Bulmacaları· 
mızı istediğiniz gün çözmeğe batlaya· 
bilirainiz elverir ki yedi gün arka ar• 
kaya çözUlmUJ olsun. Kar§ıhkları "ls
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
!ayınız. 

• 
Yeni Armaaanlarımız 

Birinciye: Atatürk resmi 
lkinciye: aZrif bir cüzdan, 
UçUncilye: Bir ıtilo 
Dördüncüye: (Citlzel bir koku 
Beıinciye: Bir not def teri veya ıi· 

nema artiıtleri albümü. 

SOLDAN SACA ı 

l - Her sabah okuduğunuz §ey 11 
2 - Beygir (2). Memleket (2). No· 

ta (2). li.him (2). 
3 - Erkek (2). Bir oyun (5). 
4-Yatak (5). 
5-Akıl (2). Büyük baba (4), 
t5 - İ§te (2). Mahami (6). 
7 - Çalgılı lokanta (6). 
8 - Dahil (2). Bir meyva "(3). 

Dem (2). 
9 - Nota (2). Kenar (3). Nota (2). 

10- Duman lekesi (2). İstifham 
(2). Akıl (2). 

11 - Kuıun eli (5). Park (5). 

YUKARDAN AŞACl 
l - Bir av hayvanı (6). Kemiğin 

içindeki ( 4 ). 
2-Beygir (2). lman (5). Şart e· 

datı (2). 
3 -Yet (2). 
4 - Hançere (7). Valide (3)°ı 
S - Kırmızr (2). Bir vilayetimiz; 

(~) 1 nim (.2. 
t5 - Zabit ( 5). 
7- Bır meyva ('l). Siyah (4). 
8 - Ücret, vücut ıuyu (3). Cieniı 

de&il (3). 
9- Damen (4). 

10 - Duvar (3). Hedef (4). 
l 1 - Köpek (2). Sada {3). BU)"Uk 

valide (4). 

tiremediği ve kesesine güvene • 
mediği için çekinir. İşte, bir tu
rizm bürosunun tertip edeceği 
toplu geziler, ona bu kolaylığı 
göstermiş olacaktır. 

Bugün bütün medeniğ memle 
ketler bu usulün büyük faydala
rını görüyorlar. Küçük ölcsüde 
olsun bir deneyelim. Alacağı -
mız sonuçların önemi, bizi bu 
yolda daha büyük bir gayretle 
çahşmağa sevkedecektir. 

Yatar NABi 
Güvenlik - emnf yet; gezi - ıe· 

yabat; çoğunluk - ekıeriyet, bitki 
- nebat; asığ - menfaat; örgüt -
teşkilat; girişim - teıcbbliı; harca 
- masraf : Çoğun - ekseriya; so· 
nuç - netice; önem - ehemmiyet. 

nuz. Hastalığımı unutturuyor
dunuz. Belki de sizden ayrıldı· 
ğım için yine bu dert ba
şıma bindi! 

Bu sözler bir ok gibi dokto
run yüreğine işledi ve onun her 
vakitki gibi durgun bakı§h göz
lerinde bir kıpırdanma yarattı. 

Güney'in elini avuçlarının içi· 
ne aldı, korkulu, üzüntülü, te
reddütlü bir içten coşuşla avuç 
içindeki bu minik, sıcak, yumu
şak elleri sıktı sıktı: 

- Doğru Güney, ibiribirimize 
çok alışmış, çok ısınmıştık! .• 

Dedi. Güney'in gözlerinde de 
birden bir parıltı yandı: 

Kayseri 
Fabrikası ... 
Bizce ulus için tam erkinlik: 

Ekonomsal erkinliğe bağlıdır •.• 
Bellidir ki, ekonomsal erkinliğe 
iye (sahip) olmayan her hangi 
bir ulus, yarı sömürge haline 
düşer. Şairin dediği gibi : 

Sana senden gelir bir işte an
cak dad lazımsa 

Bu gerçekliği bir an gözden 
uzak tutmayan Türk cumuriye 
ti, yabancı fabrikalardan kurtul 
mak ve yabancı ekonomsal bo -
yunduruğa düşmemek için plan 
Iı, özenli, yüksek teknike daya
nan programı ortaya attı. Ulu -
sun bütün ekonomsal ihtiyaçla
rım kotarmak kararını verdi. 
Bir kaç yıllık metodik bir ça
lışma hemen yemişini verdi. Şe 
kerimizi, kumaşlarımızı, hemen 
her şeyimizi kendimiz yapıyo • 
ruz. Ülkenin her bucağında gök 
tere yükselen fabrika bacaları, 
an kovanına benziyen büyük 
fabrikalar ve tezgahlar bize; eko 
namsal kurtuluşumuzu müjde -
liyen ünlü tanıtlardır. Fabrika
ların kurulduğu, yeni çalışma ve 
zenginlik kaynaklarının açıldığı 
bayındırlık alanında her gün bi 
raz daha ileri gidildiğini göre -
rek sevinç ve kıvanç duyuyoruz. 

Bizim neslimiz, ekonomsal kö 
leliğin ne demek olduğunu bi -
lir. Daha bir çeyrek yüz yıl ön
ce, Avrupa fabrikalarının sürü
tü (mahreci) daha doğrusu ha
raç verici değil miydik? Kazanç 
larnnız, hep Avrupa kasafarma 
gitrneyor mıydı? Topumuz, tüfe 
ğimiz, çorabımız sözün kısası 
her şeyimiz yabancı malı idi. O 
acı günleri hatırlatmak, bugün
kü oüyük işin değerini anlama· 
ğa yarar. 

· • Bize bu sevinçli satırlan yaz-
dıran şey: Kayseride kurulan 
kocaman dokuma f abrikasmm 
bir temmuzda işlemeğe başlaya 
cağı hakkındaki haberdir. Falr 
rikanm üıün ha2ırlıklacr bıt -
ti. Her sekız saatte 1500 işçi ça 
lışacak ve günde iiç devir olarak 
4500 işçi işliyecektir. Fabrika 
bir yılda beş milyon kilo pa -
muk harcayacak ve 30 milyon 
metre pamuklu bez dokuyacak -
tır. 

• 
Devrimizde ekonomi siyasa -

mn başlıca temelidir. Firenkler 
buna ekonomi politik derler. 
Her ulusun yaşayışı, yükseliş 
ve gelişmesi. 

Bugünü ve yarını hep ekono -
misinin iyi yönetimine bağlıdır. 
Batıda iç sıyasa bir ekonomi me 
selesidir. 

Çünkü sıyasal partilerin prog 
ramlarındaki en büyük ayırtlar: 
ekonomiko • sosyal noktalarda
dır. Sağ partiler liberal ekono
mik rejim ve durumun devamı • 
na, sol partiler iıe, değiştirilme
sine tarafcıdırlar. Dış sıyasada 
da, uluslar acasındaki ilgilerin 

tün iç duygularım birden oku· 
mak istiyen büyülü bir bakışın 
anlamı vardı. 

Bu karşıhkh bakışlar çözüliin
ce Güney'in yüzüne güneşin do
ğuşundan rengini alan bir kızıl
bk dağıldı ve .. ilk sözü: 

- Sizi kendi~~1ıe çok oyala
mıyayım doktor. Hastalarınız 
var. Bir ·~.ışka gün yine gelirim. 
Şimdilik esenle kaim .. 

Oldu. Doktor kıvrak, yumu
şak, tatlı, değişik bir sesle: 

- Y oo .• hayır •. hastalar bek
lemez. 

Diye karışık K'elimelerle baş
hyan bir cümle yaptı ve .. devam 
etti: - Hakikat mi doktor? Siz de 

mi böyle düşünüyorswmz?. 
O, her vakitki ağır yapılı, ta· 

ne tane konuşan, söyleyişinde 
yüksek bir bilginlik otoritesine 
dil, duruşunda bu otoriteye gü
ven veren ak saçlı doktorun yü
zünde gülümseyen bir değioiklik 
oldu: 

- Size şimdi bir reçete yaza· 
yun. Onu yaptırırsınız. Belki 
ağrdarınızm dinmesine yardım 
edecektir. 

- Peki doktor!. 
Doktor üç dört dakika sonra 

reçeteyi yazdı, verdi: 
- Günde üç tablet! • 

. - Gerçek öyle ... - Yemeklerde mi? 
- Sabah, öğle, ak3am. Ye-

,sızun konuşuyorduk. 
' Derdime ortaklık ediıordu • 

Dedi ve.. karşılıklı iki ibakı' 
biribirine bağlandı. Bu bağliinIŞ 
ta biribirlerinin kalbini ye ıbü· 

meklerden birer aaat &011ra.. • 
-.. - Hemen ıa2tıraY..~ .. 

Hergün 5 Söz 
KIRKINCI L 1 S T E 

1 - Maznwı - Sanık 
2 - Şahit - Tanık ! 
3-Hurafe - 1 - Urasa 

2 • (Evham ve hayalat) Sa· 
nıka 
Örnekler: 1 - Halkı urasa· 
lardan kurt.ırmak lazımdır. 
2 - Biz hesaplarımızı sam
ıkalar üzerine kurmayız. 

4- Hassasiyet - Duyganlrk 
Ömol. Gazeteler lıa~~. sav· 
gası işinde büyük bir duy. 
ganlrk gösterdiler. 

5 - Şayanı dikkat - Dikkatde
ğ:er 
Omek: Üslubunuz dikkat -
de ";er lbir gelişim içindedir. 

Not: Gazetemize gönderilecek ya· 
zılarda bu kelimelerin osmanlıcaları 

nın kullanılmamaııını rica ederiz. 

(münasebet) temeli ekonomiye 
dayanır. Hele şimdi, karşıl~klı 
alış veriş sistemi, devletler ara 
sındaki 

1

ekonomsal ilgilerin ana 
çizgisiClir. 

Eskidenberi iki kömeye ayn
lan ekonomiciler zamanın etki
si ile bir çok noktalarda birleşti 
ler. En liberal milletler econo
mie dirigee yoluna girdiler. A
merika, İngiltere gümrüklerini 
sım sıkı kapadılar. 

Sosyal ve ekonomsal bir ta -
knn yasalarla ferdin çalışması
na engeller çıkardılar. Kapita -
lin (sermaye) uslara (akıl) şaş 
kınlık verecek rakamlara çık -
masına karşı tedbirler aldılar. 

(İngilterede kahğ, miras yasa
sı gibi.) 

Altın, petrol ve daha ne bil -
mcm kralları, milyarlık kapital 
ler, halkın kanını sülük gibi e
men trüstler, büyük işçi grevle 
ri artık tarihe karışmağa başla 
dı. Kari Marks ve Engels'in, 
_.18-\.S....bildiriği ile ortayn c.t:t.lk • 

ları sınıf kavgası perisinin bir 
vehim olduğu anlaşıldı. Tarih, 
bu iki peygamberin bir çok u -
ğursamalarım (tef e'ül) yalanla
dı. Netekim, bunlar zıt liberal 
ekonomici peygamberlerin de 
bir çok savlan boşa çıktı. Yeni 
ihtiyaçlar, yeni gerçeklikler do 
ğurdu. Denebilir ki, genel savaş 
tan beri dünyanın ekonomsal ya 
pısı bambaşka bir şekle girdi. 
Sanki, yepyeni bir kuruluş, bir 
yaradılış .• V c bir çok yeni rejim 
ler! ..• 

• Batının bu karışık durumu 
içinde Türk ekonomisi, tam er -
kinlik kazandL Bunun gönül a
çıcı bir görüsü var. Türk Cu -
muriyeti kendisine tam erkinlik 
kazandıran bu yolda dura ( se -
bat) ile devam edecektir. İşte 
bu kadar. 
Yusuf Osman BÜKÜLMEZ 

- İyi edersiniz .• 
- Oruvar doktor .• 
- Oruvar Güney 1. 
Güney odadan çrktrktan son

ra doktor bir saniye yalnız kal· 
dı, dilinin altından kopan keli
meler kendi kendilerine zihnin
den ve gözlerinin önünden ka· 
yıp geçiyorlardı: 

- Ne -.ına yakın krı .• 
Ne diri bakışları var!. 
Nesi var anlıyamıyorum? 
Niçin hasta?. 
Bu baş ağrıları nereden ge-

l . ? 
ıyor .• 

Ona karşı bir yakınlık, bir 
bağlılık duymağa başladım. 

Kendisini çok çabuk sevdi
riyor. 

Ve .. bütün bu kelime, tablo, 
duygu deyimleri doktorun yü -
reğinde y:rleşen bir sızıyı da 
besliyordu! 

"Solmaz" ipek saçlı başını Ali
nin göğsüne dayamış.. Gözleri 
pencerenin dışındak~ dal~alt de· 
nizde. kücük yumuşak bır sesle 
konuşuyo~lardı. Geniş divanın 
mor renkli sırma benekli üs
tünde yer ~okmuş sanki, birib.i.r
lerine öyle sokulmu~lardı. Du~ 
yadan, insanlardan uzak kendı 
sevgilerinin sonsuzluğunda ya -
şıyorlar, her dakika öpüş~eri ~ir 
az daha tatlılaşıyor, derınleşı • 
yordu.. Alinin elleri genç kadı· 
mn saçlarında... Göğsündek! ba 
şın, -küç!.!cük pembe kulagına 
fısıldıyor: 

- Sevgilim ... Kollarımın ara
sında olunca, taşan kokunla b:ı
sım dönüyor .. Gözlerime güziın 
(güz - sonbahar) yapraklan 
düşmeye, kurumıya başlıyan 
kestane ağaçlan geliyor .. Kuru
yan kestane yapraklarının koku
sunu bilir misin sen? .. 

"Salmaz,, yüzünde eşsiz tat· 
h bir gülüş onu dinliyordu. Ba· 
şmı salladı: .. 

- Bilıı;iyorum sevgılım, sen 
anlat!.. 

Delikanlı söylemeğe başladı: 
- Kuru kestane yaprakları

nın baygın, gıcıklayıcı bir koku
su vardır .. İşte senin kokun .. İn· 
sana bin bir düşünce ve ürperiş 
veren kokun var senin .. 

"Solmaz,, qaşınr ondan hir3z 
çekerek yüzüne baktı: 

- Ya senin kokun sevgilim .. 
Gözleri öyle candan bakıyor, 

sesi öyle sıcaktı ki; Ali sözünü 
bitirmesine bırakmadı .. 

• 
... Solmaza bir gün telefon etti-

ler. Ali birdenbire hastalanmış .. 
Onu Avrupaya götürmüşler .. 
günlerce ağladı.. Yüzü solgun
laşmış, gözlerine neşesizliğin 
acısı çökmüştü.. Sıcaklar yavaş 
yavaş gidiyor, havalar serinli
yordu .. O, her giin sabahları ev
den çıkıyor.. Uzun yollar yürü
yerek, kocaman yapraklı kesta
neliklerin gölgeliklerine gidiyor 
du.Orada kurumuş otların üstü
ne uzanıyor,rüzgarla titriyen yap 
raklardan bir tane düşerse avuç· 
larına alarak kokluyor, gözleri
ne yaş, dudaklanna acı bir gü • 
lüş doluyordu .. Günler ne uzun 
geliyordu ona .. Ne uzun bitmek 
tükc=nmek bilmiyordu .. En so -

nunda güz geldi. Bütün ağaçlar 
yeş:J yaprak urbalarını soyunu
yor, kurumuş gibi çıplak kalı
yorlardı.. "Solmaz,, odasının 
penreresinden uzun uzun dışar· 
lara baktı. Esin deli deli esiyor, 
yapraklar savruluv?rclu •. Düşün 
dü, artık kestaneliklerin gölge
sinde uzanamıyacağnn diye. 
Sonra ağır ağır yeıinden kalka
rak üstüne bir pardösü aldı. So
kağa çıkmak için dışarı c_;ıktt 
odasından .. Her zaman.ki yolunu 
tuttu .. Yerlerd~ kuru yaprak
lar savruluyor, her yam bir gur· 
bet kokusu sarmtş .. Kestanelik· 
lere ulaşınca, alçak dallardan 
kucnk kucak yaprak topladı .. O 
yapraklrı l·opan;1asa kuvvetli 
bır rüzgarla yerlere düşecekti... 
Yavaş adımlarla evine döndü .• 
Kapıyı annesi açtı. Yüzü gülü· 
yordu .. İşaret etti. 

- Şu odaya g;r .. 
"Solmaz,, odanın kapısını ara 

!ayınca karşısında sararmış yü
zü, incelmiş boynu ıle Aliyi gör
dü. Kı.ıcağmdski kcst?.ne dalla· 
rını bırakan. kolları onun boy
nuna dolandı. Delikanlı nemli 
gözlerle ona bakıyordu. Solmaz 
güldü.. Yerdeki yapraklan gös
tererek: 

- Kendimi hatırlatmak için 
gönderecektim bunları dedi. 

~ığrıdan yanı 
Eskid~1 ''Felek., di, şimdi çığ 

rı .. Ondan yanımız (şikayet) 
çoktur. Gözümüzü kapayıp ba
şımızdaki dertleri (T. Kö.) dü
şündüğümüz gün, bütün yapa -
mamazlıklarımızın kusurlarını 

(T. Kö.) onda buluruz. Bu da 
bizim için bir avunç (teselli) 
olur. :ı 

Bu bir çeşit fatalizmdir ki, ne 
dense çoğumuz hep o hastalığa 
uğramışızdır. 

Kendi kendimizi avutacak 
yerde hiç bir yani dinlemiyen 
çığrıya karşı. başımızı ve beli • 
mizi doirultsak da, ondan gele 
cek avunç yerine bileğimizin ve 
kafamızın işlekliğine güvensek .. 
O vakit (T. Kö.) ne çığn gerek
tir, ne yanı .. 

idi. Yatağının kenanndaki eta- Yurddaki hastalar ... 
jerden bir kitap cekti: Kimler geldi, kimler geçti?. 

- Akciğer vereminde ope - Daha neler .pmak ister?. 
rasyoıı.. Bütün bunlar gözlerinderı 

Bu adı kendisi de tekrarladı. geçti. En son büyük bir tablo 
Şezlonga uzandı. Okumağa baş- halinde Güney bakışlarına dol· 
ladı. Yanm saatten çok okudu. du. Onun ilk gelişi, hastalığın· 
Sonra bir bıkkınlık geldi: dan sızlanmalan, gelip gidişle-

- Rahat değilim. DUzgün ri, yurd.... yatırılışı, doktorun 
( okuyamıyorum.. üzerind ~ uyandırdığı yakınlık, 

Diye söylendi, daldı. Gözü· tanışmdaki güç, üzerinde bırak· 
nün önüne yurdc yeni yatırılan tığı duygulu izler, kendisini ara· 
hastalar geldi. .. aten kafasını tan bir sevgi hepsi ve her şey 
en çok yoran, gözlerinin önünde bu uzun filmin en doyulmaz bö
geçit yapan hep yuroa yeni ge- lümlcri oldu. Ve.. doktor yine 
tirilen veremli bir genç kızdı. bu en son parçanın tadı ile dal· 
Bu genç kızın rontgen filmi, gmhğından ayrıldı: 
sağ ciğerdeki yara gözüniin - Ne cana yakın kız .• 
ö:ıünden gitmiyordu. ~Gtapta da Diye söylendi ve sözüne ch-
o bölümü okuyordu. Sonra biraz ledi: 
da• daldı. K. · d - ımsesız e ... 

Bu ,• · ~gınlı~ ~nun b.akrşları~- Ve .. Güney'in hayalini gözle· 
d~, ~.en~ı ~endını çevıren sesli, rinin içinde hapsederek soyun· 

Doktor kitap okuyor sozlu hır fılm yaratıyordu. mağa ve uyumağa hazırlandı! 
Nasıl doktor ~~du?.. ( Bir yUn ceketi bitir rken 

Bir geceydi. 
Doktor Fazıl yatak odasında 

dolaştı, dolaştı: 

~: ~~k~~ı:!~~n.dı?. l GÜ~;;;·~~d~--t~k·b~Ş~~;ydı 
Nasıl para kazanmağa başla- Masmavi bir yün ceket ör:· 

dı~ yordu: -Uykum yok .. 
Dedi. Kafaamm l~i aopdolu ~ Yurdu ni_çin kurdu?. [Arkası var' 

·. 
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CARSI ' PAZAR •.. 
6me§lne unun mal lnglltare • TGrklı• 
96nderll111l,or arasında tecim 

Ankara, 27 A.A. - TUrkorıa Ankara, 27 A.A. - Ttirkofiı 

BORSA Manavlarda Yemiş Ateş Pah,sınadırl 
ten bildirilmi.W-: ten tebli( olunmuştur: 

İıtanbulda Karaağaç mezba - 4 haziran 1915 de Ankarada 
haamda bainü tecimeni ile imzalanan ve 20 haziran 1935 

27 Haziran PERŞEMBE 

PARALAR 
uğrqan Süımeyanm Nevyorkta de meriyete giraı Türkiye - İn- ------.. 

1
-_--.. ---

hir Amerikan finnamıa gönder giltere ticaret anlqmamıın 7 ve - -
dili bağJnaklarm ömeğine uy- 8 inci maddeleri bük6mlerine lterlia eıı- 111,-

Seyyar Satıcılar Yemişleri Manavlardan 
Yarı Yarıya Ucuz Satıyorlar ... 

g\ın çdanadığı ve çürük olduğa göre, büyük Britanya ve ıimati ı;:ıa;rwıs francı ~:;:= ~::::: 
Nevyork komoloaluğumuzun Irlinda arazisine biliıil ithal o- 20 Liret 201.- 203-

verdiği bilgeden anlaplmq, me lunmak üzere mal gönderen teci ~ = Fnacı := ::= 
selenin içyüzü incelemnek üzere menlerin, İngilteredeki borçlu - 20 tmcre fr. 113.- ııı.-
Ekonomi B*nbimca Slirme - 1arma İngiltere bankam nezdin :1Ç!k Kron ~ 1:= 
yan Adliyeye verilmiştir. de Türkiye Cumuriyet merkez A.,.tm7& .um 21.so 23,50 

Bakanlık bu gibi işlerde çok· bankası namma açılan aterling ;::: ::~ :::so 
duygulu (hmıı) davramnak - hesabına yatmlmuı ile ödenmit Paso .,.- ıs.-
tadır. bulunacağım bildirmeleri 1izım 20 W7 15.- 16-

B -~ ~ ~ una benzer (mümasil) daha gelmektedir. Tecimenlerimizin Yen s1.- sı.-
bir çok işler g--:-1-ektec:lir. bu -kilde hareket etmeleri rica lnec Karo11 3ı.- 32.-

~·~· - Altın 940,- 942.-
olunur. Mecidi79 58.- 59,-

Balmot 221,- 230.-lt.l,.cl• .,.,. mur-..... 
Hiildlmet bir yülmek kambiyo la.,...y• p11r•ı Ç E K L E R 

mtlrakibi tayin etmiftir. Bu mü Döviz fikdam dolayıaile lı - ----------
rakip, itbalittan ve aon takas panya hariçte ietikraz U'amak Kapaa11 

ant.şmalarmdan ve kontenjan - yahut da altın ihraç etmek mec ırrum Jl'raap 12,03 

lardm mütevellit tediyat için Ji buriyetindedir. Bu mesele gün - tncois lirua 121.-

angelen c:ICSvizler baklandaki den güne şiddetlenmektedir. Bu ~ 0
•
79

•
75 

Şimdi Jiendi Jiencfmıe soruyo-
kararnameleriı emirnameleri ve ülke bütün kuvvetile devalüaa - Be1ca :;;;:;: 
aaireyi ahenk1qtiıecektir. Bu yonun ('--etten dii•ürmetıin) Drahmi u.n.so Bevoğlunda bir manava IOl'- mğu olur. Mal gelir bize (20) 
miirakibin dq ticaret ve dövis önüne ,;~ğe çalrPıaktadır. tmçre Frana 2·43M dum:"' ye ... Dllkkin kiraı var, vergisi rum: 
ihtiyacı huaumnda ıenit Ali - Yerli M•llar •rglal ~ '!~~ - Hemşeri, eriği kaça veri- var, ikide bir cezası var. (20) ye - Manavlarm sebep oldukta· 
lıiyetleri vardlr. Konya, 27 A.A. _ Konyada Çekoalcmk wo1111 19,os,to yonun? mal ettiğimizi (30) a eatrnue n bu yapma pahalılık acaba 

AlmM,..._ fazla tUton yerli maJJır 1ergiainin dördiill _ AYUturJa 4.21.25 Yüzüme bile bakmadı: IÜı bu ~ altından kalka- kendileri için iyi netice vulyor 
l9lllyor cliail bugin Atatürk ok11laamda ~- s.aı.a - Otuz kunlfal mayıs. Seyyara göre bava bof.. mu? 

Nisan 1933 ten 31mart1934 açıldı. Sergi 15 gün devam ede Zloti !fa~ -Atafı olmu mı? Bir ldifeai var atar, nerede otu Hiç zannetmem. O halde, na· 
.--!.1...:-- kadar Almanyada tfi ce'..:- Peaco 4.51.40 - Olmaz... ... yatar •• Çoğu, belediyeden ruh.. aıl oluyor da, bu kadar yüksek-
~ıuuu:; • ·~· Tam bu sırada, mtmtıa tcufe sat tezkeresi bile aJmaz. ten atıyorlar? tün earfiyatma dair nepedilen lzmfr kooper•flfl ~ n.s4

•
43 d p d _:_ d'lJrJrA ki 

:.-.....:~Lı-- aı---yada tü.n- •-!-. 27 A.A.- •-~- i•yar DIDv M,N.SS ile seyyar bir yemişçi, iikkinm - eki ama, Jdim, mu. de Ahcı, manavm snn nw-
~.;.,ancak u~ lan .u;:faıtım koopera~ yıl Y• 2.'IUO önünden geçti: çok pahalı aatıyonunuzl Enli m, vergis!ni ve daha tu bu aıu-
tiitünlerin tercih edildilhü ga. bk genel toplantmı Halkevinde tf8;:et8broaa s~~:,9J5 - Kaysı eriği on befel (IS) kurut& almak .,!ururken raf1armı ilstü';f. eldiyerekğ J•f'l'WÜ .. 
termekt'edir. 

1
.lbay General vA- Dirik. ,:.. ---------- Manavm kaşlan çatıldı, aey- (30) kuruşa kim alır zaman. •i. birkaç W.t ta yeme f! mec-

au;uu .... E S H A M yar yemişçiye yan yan bakarak da... bur mudur? 
Puro sarfiyatından bir yıl ön Baılranlıfı alımda yapılmlftır. mınldandı: 0 mda vi-·'eri ...Jtzflme Bana kalla, manavlar, Claba 

cekine -:..a...-..ı- O(. 16 bir artma Yone"" .:- 1-·-·1·u ve müraki· "pler •- •---- .... -- ~ 5v ~ '"' ...... •w-uı .. - • .... - Başka geçecek yer bula- ilifti. iki gün evvel en iyi clna az kazanca kanarak. zararlarmı 
vardır; 1933/34 maıt yı1mda raporu okunmut ve onaylannı1' • • N. ı.so madm mı? be adam. .. Ah, fU vitnenin kilosunu bir gezgin aa- çok •tıftan çıkarmağa baJmıa. 
~75119mil32"1yon33 -~de urf~ • tır. Ba§kan ilbay kooperatifin ~c1oı • etl !" :ı:·;: belediye •• yok mu? tıcıdan kilom (15) kuruşa al- hdırlar. ""· ,. &UH_, puro •Hını .. 934 yılında gördüğü itler ve a -,. · B benim • • güzel b · fırlat Son iki yı1danberi, Beyoğlu 
yatı 5.642 milyondu. Her ~ yı- 935 yılmda yapılacak önemli ça ~== :!~ tı; g!zginciy~ç~aklattnn~ • mıcv ise, bunlarm biru da- ve tatanbı~da elliden fazla ma· 
im adam bqma diifen aarfiya- lqmalar baklmıda mun boylu TramftJ' 21.25 _ Ver bana iki kilo erik... ha irilerine ( 40) lmr:Ufluk eti- nav dilki.im, işaizlikten ve ma-
tı aıruile 101 ve 87 purodur. bildirimlerde bulunmuştur. Bun Bomcıati - N*-r 1.15 Bir gözü manavda, öteki gö- ket koymuştu. raDarm ağırl:ığmdaıı dolayı ka-

1933/34 te 33.844 milyon si- dan aon,ra yeni y&ıetim kurulu Terlree 11.25 zil terazide, yavaşça kulağıma _ Çok pahah defil mi? diye ~tır. Bu giditle, manavlar 
gara •tdm1'tır. 1932/33 satıp seçimi yapılmıftır. ••Jf iğildi: aordum, için iti ae~ 1atıcılığa dök-

: •31~.1~1~5~•m•il"y•oa.d•url!R.•B•ir~~-!9~ .. ~'·~•'8i•n•~•1i•~hMllll~~8·;;..t1.y,_,~_.~~~;:"~-;:c1men~ .... =-=~="'....:.~~ .. ~--~- - u kiifeyi dön de orada~~tle(ı~~~~~üllWla~HP.&m-l!lllRamJrıal!!e~~ 
radan.S2 sigaraya çıkmıştır. Art da imalitim artmmştır. Hazır.. Telefon u.- _Niçin burada tarUIU)'Or- llin Çeldtamı. 
ma niabeti % 6•7 dir. lanan bir iatatiıtiğe göre, 930 VT tttihat feiinneacUik T.A.S. a.so ıun? ====~~~~::e:~~~:!:===~~~==~::;=~:::::~ı 
Yalım laJllnul tUdin urfiya ........... d,. tarlı Deiirmenl-' o.ao.- Manavı gtiatererek: ı Devlet Demiryollan ve Limanlan itletme 

ti 199•6 .... kı"lod .... 71•022 wı- _ lmda 327,715 metre ....... _, o- 8ark mert• eco....t 4.&0 ede beledi 
"" ---- &llV '-· fab-=1---- imalltı 932 de - Şimdi ner yae, ye Umam idareli ili.alan ya~· Pipo tütilnii ise .. uyan nauun 1 S T 1 K R A Z LA haber aalarl 

biillki"ı l•.600.000 kilodan 617,536 metreye, çıkmqtır. Ge- ---------- memurlanna .. ii d ••• ba 
19

--
200
-- 'll'kil ... ı...... çen ydin iinallt yekGııu iee Ttlrk Borcu ı Kapon Kesik 21,05 Manav, bu aoz uyunca -

· .ooo oya ~·"9tır. 1,087,247 metzeyi bulmqtur. • • n • • 26•05 na döndü: 
1933 34 te Almanyada genel " • m • • 26•50 - Gel, (efendi) eriği ben de 

tiltün IMlp2.068.0IO.OOOReichl eo kll(SM pkmak lafl ~ clahiU :_:;; on bqe vereceğim! •• 
mark tutm11'tar. ( 1932 33 te Romanya vapuru yolcularm- T A H V 1 LA T Eriğin otuzdan çarçabuk on 
2.0M.000.000 RM ) , beşe inifi beni şqırttı: 

B33 34 te tiitbden .alman dan Çiyla MarkoViça nin ize - • - Kuzum, dedim, naad otu-
..pı. yavarlak rakkamJa rinde ıüplıe üzerine arama yapı 'f!t:. Kıa': !_. ::~ yor da, otuz kuruşluk eriği bana 
743.000.000 Reicbsnıark tut _ lırken, yere bir paket attıtı gö- .. o Kapon Kelİlı: 44,50 bili. ? 
~. (1932 33 - 775.000.000 rillmllştür. Paket açıJmca için- Aaadoha mllmeull 5~ 15 ~4:ı::,Cbep~o= IUl"&tı ite 
R.11.). Ba nkhmJıra gibmilk den 60 kaçak çakmaktqı çık- Yeni tarifeden tlklyet var anlattı: 
y,..-ı,--= de .a.a.n.a•-. llllf, hakkında takibata bqlan- • -•-& ~ ....... Aybqmdan itibaren tatbik - Bu gezgjnciler yok mu ... 

Hola.nct.,. .abn IDJ!tD'. edilmeğe liaflanan yeni yükle - gezginciler... Hem kendilerine 
Londr-. 27 A.A. - Aaoaie - Hn.- lf911erlnln tlklyetl me ve bopltma tarifesi etrafm a'.ararlan dokunuyor, hem bize. .. 

ted Prm'"m, bilclirdlline i6re Dolmababçe bavagazi fahri - da alikadar1'ra bazı fiklyetler Eriği togtan (12,5) a alır, tera
Londra'dan Amlterdam•a &lem kam amelesi namına dün ilbay· yapıhmftır. Yeni tarifede, can- zide tartıda hUe yaparak (15) e 
li mikdanla altm l&lderJilmit • hta bir istida verilmit ve cumar h bayvanlann limanda yüklen- satarlar. Biz ise, maim kötüaü
tir. tem günleri kendilerine yarım meai ve boıp.ltılmuı ücretleri eı nü dükkinda bulunduramayız .. 

Büyükderbent - Sapanca arasında bir köprü onanla· 
c.ağmdan 29-6-935 cUnü Haydarpaşa - Adapazar • 
Haydarpap arasmda 56 ve 57 No. yolcu katarlan ifle
meyecekdir. (3546) 4788 

Mikdar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı telıraf 
makinesi yedekleri 12-8-1935 pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında satm ah
nacakdır. Bu ite girmek isteyenlerin 532,50 Urahk mu
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayj.n ettiği vesi
kaları ve işe girmeğe manü kanJ.Ull bulunmadığına dair 
beyanname ve tekliflerle aynı gün saat 14 • kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lizmıdır. Bu ite ait şartna· 
meler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde 
Ankara'da Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtıl· 
makdadır. (3592) 

12 kalem telgraf makinesi yedeği 
Muhammen bedeli : 7100 lira 

Bu hafta içinde ~'dan yevmiye verildiğinden fiklyet kisine nazaran çok arttmimıt - Onun (12,5) a aldığı erik için 
Hollanda'ya ~ De Dd tıaa il · edilmiıtir. İlbaybk bunu da bii- tır. Bu mesele, tetkik edilmek - biz en atağı 15 - 17 ,5 kuruş ve
tm yo~. kOınete bildirmiftir. tedir. ririz. Firesi çıkar. Çürüğii, bo

!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!~!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!~ -·-- -- -- -------
No: IS Fakat itlerinin böyle tikınn-

l
ı-~K~ı-=R-:-M-:-:-:1 z=-=ı:--:-::v~~----ı da gittiği zamanlarda da M. v ... • YA H lenod, berkesin pek baldı ola-

rak bazı hakikatleri yüzüne 
8 T E N D H A L çarpmumm önüne geçmek için, 

L.. --------~----..;..~...;..:;..;,.;:~---1 ikinci derecede itlerde terbiye-
evinde mi kalacağı. yokla M. bilJ6k büaretlerl de ıqaatur, hiÇ lizlik etmek ibtiyacmı duyuyor
:VaJenod'nun teklif ettigi lekiz bir fabail iddia &&tane• bir du. M. Appert'in gelmesi gözil· 
Jtiz frangı mı kabul edeceği ~ oldulu için aıur çok pç- nii hayli korkuttuğu için o va· 
Uarhw c-'"' sözlerdi. melD1f, p&pl•lar anamda. ..... ldttenberi faaliyeti !11 ..... T•tı,• Ü .. 

M. de ~·e ahbablar evin- diainiDtini lailacü kadar ltitm defa Bei1DÇ011'a gidi; iddi; be; 
• ruıeJm bay mtidür, ona so- kazannuıttı. pGlita gllnüne birkaç mektub ye
l* '°'iak muamele etti. Bu ha- Sanki M. Valenod memı-. tiftiriyor, akşam üzhi evine 
reketi doğnıau ustalıklı idi; tat· tin bakkallarm.a &idip: ,.._ ~)'lweıen kim olduğu bilin
rada ihtiyataubk göstermek içinizden en aptal iki kifiyi ve- mu Hwnlarla da birtakım 
pek 01-~m :a'l.-.a- değildir: rin,, demif, avukatlardan en ka- mektublar yolluyordu. ihtiyar 
oraıard:~b;ecan uyan- ra cahil iki kiti iatemif, doktor- papa Ch6•ın'ı işinden çıkarttır
chracak ~pek 1eyrek ol- lara da içlerinden en tarlatan mw belki ~ iyi olınmuttı; 
dup için bunlar iyice uzatılır. iki tanesini seçtirmifti. Böyle çünkü bu IUl'etle le almağa kal-

M. V alenod tatracta cabau de- her mesleğin en bayuız ~ laftıiı günden beri tehrin kı"bar 
ııen adamlardadı; ldlatah tabi- larmı bir araya topladıktan IOll• ailelerinden birka4 du bayan 
atli ve ,..nk kaba idi. 1815 tenbe- ra da onlara: "Haydi, beraber onu kötü kiti bellemiflerdi. ıa
ri bir ~ bir ı---ca er- büküm sürelim,, demifti. ten Frilaii' pukapoe vekili, bu 
meai onu büabütikı ~ti. Bu adam1arm taVD'Jarı, hare- iyilifine mukabil M. Valenodyu 
Verrierea'de M. de Ranal'inma- ketleri M. de R8nal'e alır geli- adeta emri altmda •ymağa ona 
iyetinde, bftldhn süriiyordu; fa. yordu. Valenod denilen kaba garib gan"b itler gördiirmeğe 
kat ondan çok daha faal idi; biç herif ite biç bir feyden, o küçük bqlııJ11,tı.M.Valenod, arzuaqna 
bir ,eyden utanmaz, her feYe abb6 Muloa'un herkes Y....- dayanamayıp bir imnaız mek
bumunu IOkar, her 1ere girip da yalularmı çıkarmumdaa tuh yazdığı zanıan itleri bu hal
llkaıi ı.uar. sı-. IÖY.lerı • bile mitwliı ..... .. idL Bütlill deıV1cri ıetmiıot· 

muş gibi bir de kansı yeni bir 
çalıma ka1kıpıf, Julien'in mü
rebbi olarak tutulmaamı isti.Yor
du. 

Bu vaziyette M. Valeıtod, es
ki milttefıki M. de Rina1 ile 
kendi anımda bir kavga patlı
yacağmı ve bunun ciddii neti
celer vereceğini seziyordu. M. 
de R~ ona ağır sözler söylü
yordu; bu, umurunda değildi 
ama ya belediye reisi bu iti Be
aançan, hatta Paria'e yazıverir
se? Herhangi bir nazırm uzak, 
yakın akrabaamdan birinin Ver
ri~rea' e gelip dilenciler bakmıe
vine müdür tayin edilmeli obnaz 
bir şey değildi. M. Valenod li
berallerle uslqiD&ğı da.ilndii-; 
Julien'in hıcil okuduğu ziyafet
te birbG litieralin de bulunma
sı itte bu )'llzdendi. On1ada m-
1atmea belediye reisine bqr 
ku...U bir da,.U (iatinat
lih) bulmut oı..ım, Pakat ı.
lediye teçimleriain J11Dileavnai
ne imkln vardı; 8eilcilw bala
mevı miid.tiıitnlia ae bllnp Jibe. 
rallere, hiikGmete bİ'fl rey ver
meai de P.lk olacak feıJerclm 

değildi. Madame de R&nal onun 
çevirdiği bu politika
yı çok iyi tavramı.ttt 
bir dükklndan öbürüne 
giderken bunlan Julien'e de an
latıyordu; bu bahis onlan yavq 
yavaş SADIKLAR MES~ 
St'ne kadar ailriikledi. Orada 
bemGM hemen V ergy'deki kadar 
rahat birkaç eaat geçirdiler. 

Bu esnada M. V alenod da, 
küstahça bir taVD' takınarak, .. 
ki efendisi ile kopması mukad· 
der o büyük kavgayı geciktir
meğe çalışıyordu. O gün bu uaıı1 
maksada yaradı ama belediye 
reisinin de öfkesini artırdı. 

Para bınmm, bu af&iıhk tur
am en aç gözlü, en adi taraftan
m ~ydana koyduğu vakit İnaa· 
m ne kötü bir hile diifilreceği
ni gözönüne getirebiliraiıüz; M. 
de Rana1 o aqam "kabare,, ye 
~işte o halde idi. Çocuk-

ile her vakitkinden dm& 
keyifli. daha neşeli idi. Kendi 
hali ile on1armlıd aramada c6r· 
diiiB ba tead, iL de Rlaal'i 
b6ab8tln Jmrdırc1ı. :Velmh .... 
dıiı bir tmrlu 
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1 HABEŞiSTANIN MADENLERi 1 

Mısır Firavnları ve Süleyman altın ve 
mücevherleri nereden getiriyorlardı -
Kara Sultanın ülkesinde - Verka Vark~ 

ır-mağı : Altın damarı 
Mısır topraklarında Arkeo -

loglarm hafriyata başladıktan 
gündenberi şu sual karşısında 
bulunuluyor: Nil vadisinin hü
kümdar mezarlannda, ehramlar 
da bulunan altın, fildişi, ve de
ğerli taşlan nereden geliyordu? 
Filhakika Luksor ve Teb şehir -
lerinde, krallar vadisinde ve baş 
ka taraflarda külliyetli altın eş 
ya bulundu. Tut - Ankkamon'u11 
mezan açılırken bulunan kıy • 
mettar eşyanın çokluğu hayret 
le görülmüştü. Eşya: iki milyon 
dolar değerinde altın ve züm • 
rütten ibaretti. 

Öteki mezarlarda da bu nis -
bette değerli eşya bulunmuştu. 
Bunlar, milyonlarla elden geç -
tikten sonra, dünyanın bir çok 
kolleksiyonlarma dağıldı. 

Mısırda altın madeni olmadı
ğına göre, bu değerli eşya acaba 
nereden geliyordu? Bu mesele • 
yi halletmek için, Süleyman'm 
ve Mısır firavunlarının büyük 
mabetleri süsledikleri altının 
membaını daha uzaklarda ara • 
mak gerektir. 

Eski ibarelerin, belgelerin es
ki masalların çapraşık yolların
dan geçerek tevra tta sık sık ismi 
geçen Ofir'e çıkmak lizmıdır. 
Ofir, Nil kaynaklarmda, Habe -
şistan dağlarındadır. 

Allln kaynaaı: 
Habet dal)lar1nda 

Comte Byron de Prorok Ha -
beşistanm altın madenlerine na
sıl gidildiğini anlatıyor: Batı 
Habeşistanda, Sudan - İngiliz 
hududunun "kapalı mmtaka,, aı 
na girmek için N evyork'dan İn
giliz ve Habeş hükOmetlerile 
müzakereye giriıttik, bu çeşit 
müakereler kolay değildir. Hu 
dutta öaimi döğiifmeler, esir 
kaçırmaları, fildi§i ve haşhaı ka 
çakçıbğı var. 

Bu yüzden, Alman ve t tal yan 
misyonerlerine oraya gitmek i
çin müsaade verilmemişti. 
Habeşistanm uzak illerine He 

gemen Rrenslerin istismar ettik 
leri bu altın madenlerini gez -
mek elbet daha güç olacaktı. An 
cak yüksek diplomatların şahsi 
müdahalesi sayesinde, H.abeşis 
tana, meçhul ve geçilmesi çok 

Habeşiıtanm altın damarlı ül
kesinde rastgelinen ve tıpkı 
Nubiya ve Libya çöllerinde em
laline rastlanan hükümdar tür· 

besi 

Haoeşistanm altm daman olan bölgesinde, MIBır Firavunlan 
zamanından kalma mumyalı mezarlardan biri ... 

güç olan Mavi Nil ~takasm- nasıl bir iı gördüğünü rehberi -
dan ginnek müsaadesini elde et mize sorduk: 
tik. - Bunlar, nehrin kumlarmda 

MllÇhüT mavi Nlle dO§ru Ghogli için altm arayor1ar. Çalı 
Seyahatimizin ilk merhalele. şanlar sultanın köleleri~ir. 

ri: Trablüsgarp, Nuhi ve İngi. Altın damarı vadısinde: 
liz Sudanı idi. Bu merhaleye Tesadüf, merak verici idi. 
Khartum deniyordu. Rehberimizin ve hamallarunızm 

Khartum'da, kapalı mmtaka - muhalefetine rağmen, tepeden 
dan Habeşistana girmek için li- inerek vadiye geldik. 
zım gelen askeri müsaadeyi al- Orada, en az yüz kişi vardı; 
dık. Bize kamyonlar ve askeri Erkek, kadın ve cılız çocuk ka
bir maiyet verdiler. Bu maiyet filesi •• Hepsinin bir tenceresi bu 
bize Kurnıuk'a kadar refakat et lunuyordu. Nehrin kumlarından 
ti. B~adan so~a dağlara girile çıkardığı altın pullan tencereye 
cektt. o dağlar, korkunç kara koyuyordu. Fotoğraf makinele -
~u_Itarun Ghogoli'nin arpalığı rimizi, bü kitleye çevirdik. Re -
ıdi. Bu kara sultan, İngilizlerle sim çekmeğe başladık. Derhal 
İtalyanların yırtıcı bir düşmanı iri ve kara muhafızlan bizi çe. 
dır. virdiler. 

Bu tehlikeli mmtakayı geçtik Bereket versin ki, biz onlar -
ten sonra Habeş imparatorunun dan daha mükemmel silahlı idik. 
gönderdiği kuvvetli askeri kol Onlann 1870 modeli tüfekleri 
bizi: vardı, fısenkleri de azdı. 

Sangouls - Beni - Nallega Gelişimizden Kara Sultana he 
ayaletlerinin eşikliğinde bekliye men haber ulaştırdılar: Ancak 
cekti. bizde boe durmadık. Bu altm 
. Altmıs katırımız, yinni şüphe kaynağı civarında eski medeni -

1ı zenciden mürekkep bir muha- yetlerin izlerini aramağa koyul 
fız takımı ve Sudanlı dost bir duk. Biraz konyak ile yerli bir 
kabile ile, büyük maceramıza usta Nerka • Varka nehri kay -
başladık. nağı yakiniinde (HabeıtÇe Ver -

BUç Bdevl ka) Varka altın nehri demek
-~d~vimiz, şüphesiz ki, çok tir) bize acele ziyaret ettiğimiz 

mu~kuldü. Kurmuk'taki, İngiliz maiaralar gösterdi. 
zabıtleri bize demişlerdi ki: Bu civarda Mısır Hiyeroğlif 
.- Bu . havali den, asla geçe -

~ı~ecekııniz. Çünkü, casuslar, 
sızı Kara Sultana haber vere -
c~klerdir. Onun eline düşerse 
~z, kuvvetli bir fediye verme -
dıkçe, A vrupaya sağ ve salim 
dönemezsiniz •• ,, 
Bizli boGazlardan geçerek 

Rehberimiz Andalamu demiş
ti ki: 

"Giz~i ~~~~zlardan geçerek 
gecelen yururuz., , 

Ancak, iki gün sonra, bekle _ 
nilmeyen ve işitilmemiş bir va. 
ka bizi yolumuzda durdurdu. 

Allln toplayan esirler: 
Bir patikadan geçerken, ge. 

niı bir buğazm tepesinden aşa • 
ğıdaki garip manzarayı seyret -
tik. Yüzlerce kimse garip bir iş 
le meşguldü. Bunlar, karıncalar 
gibi, yatağı kurumuş bil- nehrin 
zeminini kazıp derinleştiriyor -
lardı. Şaşa kaldık. Bu adamların Sadık bir lilWıtrop tiP.i 

TAN 
Gündelik Siyasi Gazete 

T E L E O N ( Yuı itleri: 24319. 
İdare itleri : 24310. 

TELGRAF: "TAN,,l.tanbal 

Bir aylılı: 
3 
6 .. 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye için D11Uı l~n 

Lira K. Lira it. 
. 1 50 

4-
7 50 

14 -

iLAN 

8-
14-
28-

tlinlar için İlincıhk Şirketlerine mü
racaat edilmelidir. 

Küçük ilinlar dofrudaı{ doina,.a 
idaremizce alınabilir. 

Küçük illnlarm 5 aatırhiı bir defalık 
30 lruruıtar. 5 utırdan fazlası için aa
tır batma 5 lrmııt almır. Bir defadan 
fazla için yekbdan 310 kanıt indirilir. 

\... 

leri ve o zamana ait resimleri 
gördük. Bundan çok memnun 
olduk. Demek ki, eski ve mahut 
altın madenlerinden uzak de -
ğildik. Bu havaliyi ziyaret iıçin 
yalnız üç günümüz vardı, zira, 
\torkunç Ghogolinin üzerimize 
atılarak altın vadisine gelmesi 
dört güne mütevakkıftı. Ayni 
zamanda, Vallega'ya doğru git 
mek gerekti, bizi orada Habeş 
imparatorunun askeri kuvveti 
bekliyordu. 

Mumyalar arasında : 

Bu sırada rehberimiz Anda -
lamu'nun bildiği dar bir buğu
dan gizlice kaçtık. 

Rehb~r!m!z diyordu ki: 
- Acele gidelim, zira Ghogo 

li, bizim hareketimizden haber 
almıştır. Bizi tutmak için yola 
asker çıkarmıştır. 

Kervannnız, bütün gece, ka
ti bir sükUn içinde yürüdü, ka -
yahklarda açtlmış bir patikayı 

takip ediyor idik. Aşağıda altın 
toplayan kölelerin yaktıkları sö 
nük ateşler ötede beride, titrek 
ışıklar neşrediyor. Vahşi şarkı

lan, ışıklan, bağınşmalan, riiz 
garlar bize kadar getiriyor. ln -
san tarihinin en vahıt devirleri 
ne uygun efsanevi bir manza -
aL .. 
Şafakla, pek garip bir mem -

lekete girdik. Bin yıllık pistin 
iki tarafında ehram şeklinde taş 
yığmlan görülüyordu. 

- Bu, nedir? Diye sorduk. 
- Bunlar, Mısır krallan dev 

rinde, esir mezarlandır; sakın 
bunlara yaklaşmayınız.. Bunlar 
meluun mezarlardır, cinlerle do 
ludur. Ahrette firavunlar hesa -
bına elin çalışan esir ruhlarının 
geceleyin uluduklan buradan 
işitilir. 

Klivuzlarm bu gülünç iddia
lan bize yolumuzdan alıkoyma
dı Onlan bir kenara bırakarak, 
altı arkadaş, ehramlara doğru 
gittik. Epey yorucu bir yürüyül. 
ten sonra melQn mıntakaya, cin 
lerin cevelan ettiği ( ! ?) mezar
lara geldik. Aletlerimizi ve elek 
trik limbalanru beraber getir • 
miştik. Kaybedecek vaktimiz 
yoktu. Bu mezarlardan birinin 
granit bloklarını yavaşça kaldır 
dık. Hümmalı bir faaliyetle ka
zıyorduk. Nihayet, pis bir koku 
neşreden bir dehlize geldik. O
raya girdim. Oradan insan ke -
mikleri, gerdanlıklar, mücevher 
ler çıkardım. Gerdanlıkları, mü 
cevherleri, mataralarımızın içi • 
ne sakladık. Şiddetli bir koku bi 
zi burnumuzu tıkamağa ve mü
teı;nadiyen aksırmağa mecbur et 
ti. Bu koku, Mısırlılann, ölüle • 
rini mumyaladıklan bizce ma -
mm olmayan mayiin çıkardığı 
kokunun aynıdır. Cidden karşı
mızda bir Mısır mumyası var: 
bandlan, ve kafası üstünde ıaç
lan ile tam bir mumya! •• 

Mısır medeniyetinin Habeş 
ülkesinde eski yapılışma bun -
dan daha kat'i ve daha sağlam 
h_ir deJil olur mu? Bundan ıu ne 
tıce çıkar: 

Bugünkü Habeş beylerinin ar 
pabiı olan Verka - Varka neh
ri, eski zamanda, krallann iı -
tismar ettikleri zengin altın da 
man idi. Eski devirde, tıpkı bu 
günkü gibi bu damarda sayısız 
esirler çalışır, altm pullan, efen 
dileri beul>ma toplarlardı. 

Nafıa Bakanlığından: 
Demirleri Bakanlık tarafından verilmek üzere 492000 

adet ( S) demiri imaliyesi açık eksiltmeye konulmuşdur. 
Tahmin edilen bedel 4920 liradır. 

Eksiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 16 da An
kara Bakanlık M.ıJzeme Müdürlüğünde yapılacakdır •. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 369 liralık muvalt
kat teminatları ile birlikde aynı gün ve saatte komis
yonda bulunmaları lazımdır. 

İstekliler bu hususdaki şartnameleri parasız olarak 
Ankara'da Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (3428) 

4620 

K6yce§lz icra Memurlu§undan : 

• 

Türkiye tı Bankaaı İzmir tübeaine on dokuz bin eem yil• otuz ıekis 
lira borcundan dolayi Köyceğiz karyesinde Ali Rıza pap ••de ölü Cemilin 
namına mukayyet ve ipotek ve aatılarak paraya çevrilmesine karar verilen 
Mart 333 tarih •e 24 numaralı tapu kaydı mucibince Köyceği.ı K. otluk 
mevkiinde tarkan Çakal deresi, Muğlac:lan gelen konak yolu, timalen ve 
ğJrben Lebi Derya, cenuben kendi konaklarile mahdut 10 hektar mahalde 
etcan müamire ve gayri müımıireyi havi ( 400) lira kıymeti muhammeneli 
tarlaıı. 

Mart 333 tarih ve 25 numaralı tapu kaydı mucibince Göl Pman mev
kiinde, prkan harap kendi konaklan, §İmalen Köy altı, garben Lehi Derya. 
cenuben Eren gediği ile mahdut tapuca 20 hektar mukayyet isede ölçül
dükte 30 hektar yerdeki (3500) lira kıymeti muhammeneli günlük e!Çan. 

Mart 333 tarih ve 27 numarah tapu kaydı mucibince Akbük mevkiinde, 
prlcan Elma Bucağı, ıimalen Arkadı tepesi, garben Çakal deresi. cenuben 
Yayla yolule mahdut 6 hektar mukayyet iaede ölçül~ükte 200 hektar gelen 
ve (500) lira kıymeti muhammeneli tarlaaı. 

Mart 333 tarih ve 36 numaralı tapu kaydı mucibince prkan Çavu1o 
fimalen Boyalık, garben Günlük ormanı, cenuben Koca Deyirmen ile 
mahdut çenıel kısığı mevkiinde tapuca 60 hektar ve ölçüldükte 100 hektar 
( 4000) lira kıymeti muhammeneli tarla11. 

Mart 333 tarih ve 43 sayılı tapu kaydı mucibince bızır yeri mevkiinde 
f&J'kan, fimalen, tarben. cenuben, Günlük ormanı ile mahdut tapuca ild 
hektar ve ölçüldükte 3 hektar (150) lira kıymeti muhammeneli tarlaaı. 

Mart 333 tarih ve 44 sayıh tapu kaydı mucibince Sıaam ormanı mev• 
künde dört tarafı Günlük ormanı ile mahdut tapuca 60 ar ve ölçüldükte 
bir hektar 20 ar (100) lira kıymeti muhammeneli tarlaaı. 

Mart Ş33 tarih ve 4Ş aayıh tapu kaydı mucibince Çamurluk mevkiltıde 
dört tarafı Günlük onnam ile mahdut tapuca iki hektar 50 ar ve ölçüldükte 
4 hektar (300) lira kıymeti muhammeneli tarlaaı. 

Mart 333 tarih ve 46 aayıb tapu kaydı mucibince Koca Kesik mevlriinde 
dört tarafı GOnlllk ormanı ile mahdut tapuca iki hektar 50 ar ve CSlçüldük· 
te üç hektar 50 ar (300) lira kıymeti muhammeneli tarlaaı. 

Mart 333 tarih ve 4 7 sayılı tapu kaydı mucibince Hacı Mehmet kmğı 
mevkiinde dört tarafı Günlük ormanı ile mahdut tapuca iki hektar n 
ölçüldü~e iki hektar 50 ar (200) lira kıymeti muhammeneli tarlaaı. 

Mart 333 tarih ve 48 numarah tapu kaydı mucibince Eqi Nar mevkiinde 
dört tarafı Günlük ormanı ile mahdut tapuca 80 ar ve ölçüldükte bir hek
tar 20 ar lop lira kıymeti muhammeneli tarlası. 

Mart 333 tarih ve 49 aayıh tapu kaydı mucibince Kemer tepesi mevkiinde 
dört tarafı Günlük ormanı ile mahdut tapuca bir hektar 50 ar ve ölçüldük
te dört hektar (200) lira kıymeti muhammeneli tarlaaı. 

Mart 333 tarih ve 51 aayıh tapu kaydı mucibince Balkan ormanı mev
kilnde tarkan Kızıl burun, fimalen deniz, garben Cehennem burunu. cenu
ben Koca köprü ile mahdut tapuca 50 hektar ve ölçüldükte 200 hektar 
(10000) lira kıymeti muh•mmeneli Günlük ve Çinar ormanbğı. 

Mart 333 ve 52 sayıh tapu kaydı mucibince Hacı Mahmut kınğı mev
kiinde f&J'kan Kabirler tarlau. fimalen Kmk köy, tarben Ada. cenuben 
Dalyan ,ma De mahdut tapuca 50 hektar ve ölçüldükte 250 hektar (13000) 
lira kquwti mnbunmeneli Günlük ye Çinar ormanlığı. 

Mart 333 tı.tih ve 53 sayılı tapu kaydı mucibince Akça Kavak ormanı 
mnttinde fM'lraa Koca yer Wprtletl. f.imalmr Kcmmldr, prben Koca ~.,. 
rü, cenuben Kebirler tarlaaı ile mahdut tapuca 25 hektar ve ölçüldükte 
100 hektar (5000) lira kıymeti muhımmeneli günlük ve Akça Kavak orman-
hi•· 

Mart 333 tarih •e 54 saplı tapu kaydı mucibince Afyon ormanı mev• 
künde tarkan Oldb ahın, fimalen Akbük, garben Budak ucu. cenuben Ko
ca yer ile mahdut tapuca 15 hektar ve ölçüldükte 40 hektar mahaldeki 
(2500) liıa kıymeti muhammeneli Günlük ormanı. 

Mart 333 tarih ve 50 sayıh tapu kaydı mucibince KUçUk bel ağzı mev• 
künde tarkan San Deyirmen anJı. ıimalen Kulak mezarlığı, garben Çen· 
gel kılığı, cenuben Su kemeri ile mahdut tapuca 8 hektar ve ölçüldükte U 
hektar (750) lira kıymet mubammeneli tarlaaı. 

Mart 333 tarih ve 61 sayıh tapu kaydı mucibince Nasuh dede Cebeli 
mevkiinde prkan Köycegiz karyesi. timalen deniz, ğarben Kılınçlar, ce
nuben Kavaklık yurdu ile mahdut tapuca 100 hektar ve ölçüldükte 400 
hektar mahalde (12000) lira kıymeti muhammeneli Çam ormanı. 

Mart 333 tarih ve 63 sayıda mukayyet Suhk ada için mevkünde tarkan 
Günllik ormanı, fimalen deniz, pri>en Çay, cenuben Mezarlık vakfı ile 
mahdut tapuca 40 hektar •e ölçüldükte 60 hektar mahalde (3000) lira 
kıymeti mubammeneli aazbfı Köycegi.ı icra dairesinde 1 ağuatoa 935 ta• 
rihine müsadif pef!Cmbe aut 14 den 16 ;ya kadar açık artırma ile utıla· 
cakdır. 
1 - İfbu l•Fri menkuliln artırma prtnameai Zl-7-935 tarihinden itiba· 

ren herkes tarafmdan görülebilmesi için açıkdır. 
Z - Artırmaya iftirak için kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu 

niabetinde teminat ı&terilecekdir. 
3 - Muayyen ıünde artırma bedeli ğayri menkulün muhammen kıyme

tinin yüzde yetmif betini bulmadığı takdirde artırma on bet gün 
da1)a temdit edilerek 15 ıün nihayetinde 16 ağustos 935 tarihine 
müaadif cuma ıünü ayni saatte yeminli üç ehli vukuf tarafından 
takdir olunan muhammen kıymetlerinin yüzde yetmit betini bul
madıfı takdirde aatıt geri bıralahr ve borç (2280) No. h kanununun 
-birinci maddesinde yuıh prtlar dairesinde bet sene tecil olunur. 

4 - Haklan tapu aicillile ubit olmayan ipotelcli alacakhlırla diğer all· 
kadarlarm ve irtifak hakkı uhiplerinin ve husuai faiz ve masrafa dair 
olan iddialannı ifbu ilin tarihinden itibaren yirmi ıUn içinde evrakı 
milıbitelerile birlikte bildirmeleri icap eder. 
Abi takdirde tapu sicillile sabit olmayanlar aatıt bedelinin paylaı· 
aıaamdan hariç bıra1alnlar. 

S - Gösterilen ıünde artırmaya lttirak edenler artırma prtnameainl oku
mut ve lüsumlu maltimatı almıt ve bunlan temamen kabul etmit ad 
ve itibar olunur. Uatünde bırakılan gayri menkulün bedeli zemanın· 
da verilmene ikinci bir artırma ile satıbr ve bedel farkı ve mahrum 
kabnan fab ye diğer ararlar aynca hilkme hacet kalmakunn evvel
ki ahcıdan tahlil olunur. Fazla mal6mat almak iıteyenlerin 934 • 7 Z 
dosya numaraaile Köycellz icra dairesine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. ( 12677) 

lstanbul gümrükleri satış müdür
lügünden: 

Kilo Gram lılarlra 

250 PN 221/ 22 
ız4;2s 

4 s. 
Kıymeti 
Lira K. 
379 50 

Eşyanın cinsi 

Selloitle mürettep 
pirinç kundura kap. 
solu. 

362 500 O O 7 T. 48 94 Demir nalça çivisi. 
110 500 E C 664 3 !. 34 10 ,, nal 

8 L L 3395/ 9 ~ 3 16 Zuruf çinko sandık. 
865 TV 101/ 27 27 S. 51 50 Tuzlu bağırsak. 

Yukarıda yazılı eşya 12-7-935 tarihinde saat 14 de 
İstanbul İhracat G. Dahilindeki Satış salonunda açık 
arttırma suretile satılacakdır. İsteklilerin. muayyen za

, man~ qıüracaatln. .(3486) 
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Yeni başlıyanlar için: 67 

Zayıfken ne yapmalı! 

~ ~ 1 .~ ~ '\i..-. ~ ~ S yapılıp sıtma ye firengıde kuUanılan butün müstahıarlann mem· = 
·y .-a: ~ ~ - 3 lekele ıokulması "e memleket içinde yap1lma11 monogolu bir 5 

:S kanun ile Kııılay Cemiyetine vcnlıniıtir. E 

Ko Ca S 1 n 1 n Te hl •ı k e ı •ı = Sıhhat Bakanlığından izin alınarak •eya izne tabi olmıyarak ;:: 
E bu ınilıtahzarlan memleket içinde yapanlann aşağıda gösterilen 5 

B. A k d e tafsilatlı bir beyanname ile .Haziran nihayetine kadar Ankara'da §§ 

en ıengin 
ve aıUtenem 
bir koleksiyonda 
en aon moda 

Kozdan yana zayıfken hasın1-
ların kozlarını bitirmeğe çalış. 
ınamak lazımdır demiştik. Pe
ki, ne yapmalı? Sağlam kagrtla
n yapmalr, koz fazla bulunan 
taraf tan kağıt keserek küçük 
kozlara iş gördürebilmeli. Bazı 
kere de bu suretle elde bir çatal 
veya muhafazalı kağıt saklan
mış olur ve oyunun sonuna do<r
ru hasnn bu ç;ıtala veya muha. 
fazah kağıda doğru gelmek 
mecburiyetinde kalır. 

1 r r a . a Ş 1 E: Kızılay Genel Merkezine müracaatlan li:umdır. ;: 
:= 1 - Müstahzann ismi ye şekli n varsa ruhsatname tarih ye = kumaşlannı 

Bazı kocaların karılarına ve 
aI'kad~ _ tarına hndutsur: bir om
niyetleri vardır. Bu c. •• miyet on
ların sadakatt:ıen başka bir hare· 
ketlerine sa1 it olmamalarından 
ileci gelir." Fakat birçok insan • 
ların dognı olmalan, iğri olma
ga imkan bulamayışlarından.dır. 
Bazı fırsatlar anlamı ha.kiki hü~ 
viyetlerini ortaya çıkardığı g~bi 
birçol- münasebetsiz: vaziyetler 
de doğru insanları yoldan ~ıka
nr. 

}erine mıhlamyor. O günden 
sonra onunla yalnız kalmamak 
için elimden geleni yaptım. Fa· 
kat bu ne kadttr devam eder? .. 

S numerosu. S: takdim eder. 

Kuvvetli tarafınızdaki kücük 
kozları kağıt keserek yapm~ğa 
çahştığınız zaman, bir yandan 
birkaç defa kağıt kesebilmek 
için morda el tutacak kağıtlar 
muhafaza etmelisiniz veya ha~ 
zırlamalısınız., öte yandan da ha
sımlanmz kestiğiniz kağıtlar 
üzerine kaçmadan sağlam ka
ğıtları yapmahsınız. 

Mesela morda: 
Kör: 4 
Karo: D. 4. 2 
Trcfl: R. 6. 5. 2 
Pik: V. 9. 6. 5. a 
Elinizde de : 
Kör: A. R. 7. 6. 5 
Karo: R. 9. 7. 6. S 
Trefl: A. 8 
Pik: 4 

var. Bir kör oynuyorsunuz. Ô· 
yuna trcfl damı ile başlanmıştır. 

Trcfl damını, morda el tuta
cak kağıt bırakmak üzere eli
nizdeki as ile alınız, sonra karo 
ruasrnr oynıyarak morda karo 
damım el tutmak üzere sağlam
lamaya çalışınız. Bundan sonra 
trefl ve pik kesebilirsiniz. 
Bilenler için 

• ıı ı: 
• 8 1 3 
oi- A O' 
4ııA85 ... 

••1150••0 + D v 6 0 & • ro ı 4 2 +••• +111 2 
4.a11 •nor' 

Bir F r ansı z romancısuun 
me hur bir sözü vardır: 

"Ba~ba~a kaldıkları halde 
baştan çıkmayan bir genç erkek 
ve bir genç kadm tasavvur ede-
mem ... 

,. 

\ Belki her in an için bu söz 
ağır olur ama ,birçok insanlar 
için de doğruluğu sabittir. 

Sinv-'1 .eletir Kuzguncuktan 
Nermin imzalı mektubun sahi
bine; 

" ... Sevİ§tik te evlendik. iki 
sencdenberi de sevişiyoruz. Ara
mızda en küçük bir ayrılık. 
açıklık girmedi. Fakat öyle za· 
manlar oluyor ki, kocama iha· 
net etmekten korkuyorum. San
ki bir şeytan beni kolumdan tu· 
tarak bir ba~kasmrn kollarına 
sürüklüyor. Bu baika ı kocamın 
ta mektepten arkada ı. can cİ· 
ğcr arkads~ıdır. O da evli, o da 
karısile sevişen bir adam oldu .. 
ğu halde bütün kadınlar yanın· 
da çapkmlJğı ve kalpleri ~eken 
cazibesile meşhurdur. Onu her 
tanıyan kadın kendisine muk.a • 
vemet edemediğini itiraf ediyor. 
Bu genç evimizin iki senedenbe· 
ri bir halta atlatmıyan müdavi
midir. Bazan kocamdan evvel 
gelir, bana keman çalar: gözleri 
ni a~erek :Jll larıma doğm yak· 
la~ır, şaka yapıyor gibi gözleri
miıı ve saçlarımw bir erkeği de-

B ·ı . ;> " ı mıyorum ... 
Ve nihayet Nermin ne yapa· 

cağını bize soruyor. Ona Marsel 
Prevo'nun yangın var hikayesi
ni tavsiye ederiz. Bu hikayede
ki kadın trpkı onun vaziyetinde
dir ve kocasına yangın var diye 
bir mektup yazarak ocağmdaki 
tehliloeyi anlatmış, yetişmezse 
bu yangının bacayı saracağını 
bile itiraf etmiştir. Nermin sev
diği kocasının üstü kapalı keli
melerle dikkatini çekerse bu 
müşkül vaziyetten kurtulacak 
tedbirleri ona tabii kocası bula· 
caktır. 

• GörUnmiyen nifanh 
M. S. Kaptan imzalı mektu

bun gahibi olan genç. gönül mu
habbetlerindeki müşküllerin en 
hakikisini soruyor: 

''. .. Bundan be§ ay evvel ni· 
§an/andım. Fakat nişanlımın ai· 
lesi çok mütcassıptır. Bu be§ ay 
içinde bir defa bile göıü§emedik. 
Bundan evvel ticarctim müna
sebetile mağaumrn müşterisi 
idiler. Şimdi artık mağazama da 
gel miyc.>rlcır. 

Biribirimiıi ancak tatil günle. 
ri mesirelerde kar§ıdan karşıya 
görüyouız. Bu mesele için arıne· 
sine lıaber gönderdim: "Biribir· 
leıini anoak sonunda görsünler, 
§İmdi kaf iyyen görüştürmem.'' 
diyor. Fakat onlar, nikahı da bir 
takım hazrrltklar için 3 • 4 ay te· 
hir ediyorlar. Gün geçtikçe sev· 
gim ve aşkım çoğalmaktadır." 

Mademki nişanlandığmızdan 
beri görüşmediğiniz halde e'V

giniz gün gcstikçe artmıştır; o 
halde nişanlınızın annesinin is· 

E: 2 - MGıtahı.ar Ahibinin i1111i ve yapıldıtı llboratunrın 5 
5 ismi H adrai. 5 =: 3 - Müttalııann bni olduju müeair maddelerin nev'i S 
:= 4 - Bunlann ıenelik \'Hati tahf mikdarı. 55 
:= S - MOatahuno toptan, perakende ntıf fiyatlan. 4711 = - = ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım1111111111111111111111111111111111111111~ 
" . 

Tosya Belediyesinden: 
ı - Tosya kasabasının tenviri için Nafıa Vekale

tince tasdikli proje ve şartnameleri mucibince yapılacak 
4 2926 lira keşifli elektrik tesisatı kapalı zarf usulile ve 
otuz gün müddetle eksiltmeye konulmuşdur. . . 

2 - Eksiltıne müddeti 18 Haziran 935 tarıhınden 
başlayarak ı 7 Temmuz 935 çar§amba gunu saat on 
altıya kadar sürccekdir. . .. 
3-Zarflar o gün saat 15 şe kadar Tosya Beledıye encu 

menine verilecek, ondan sonra kabul edilmiyecekdir. 
İhale Tosyada Belediye Dairesinde Encümen odasında 
yapılacak dır. 

4 - Talihler keşif namenin yüzde yedi buçuğu nis
betinde teminat akçcsjni ya nakden, ~hud hükumetçe 
tanınmış bankalardan birinin teminat mektubunu vere· 
ceklerdir. 

5 - Proje ve fenni şartname örneklerin 1stanbulda 
'faksimde İstiklal apartımanında mühendis Hasan Ha
Iet'den bedeli mukabilinde tedarik edilebileceği gibi An
kara N afra Bakanlığında ve Tosya da Belediye dairesin
de göriilebilir .Eksiltme şartnameleri örneği bedelsiz 
olarak Belediyeden isteyenlere gönderilir. 

6 - Teklif namelere tasdikli ticaret odasr sicil suretle
ri ile birlikde inşaatı deruhde edecek Nafıa Bakanlığın
ca ehliyeti musaddak mütehassıs ve mühendi~in teah
hi;tnamesini, şirketler namına verilecek tekliflerde bun
dan başka şirket mümessillerinin selahiyetleri derecesi
r~i gösterir resmi vekaletnamelerini ve 2490 numaralı 
kanunda gösterilen diğer evrak ve vesi~alarr raptetme
leri lazımdır. 

ikiiltmc ve ihale 2~!0 numaralr 
dairesinde yapılacakdır. ( S 4 7 5) 

VAD84'f 
+.11n 
+ 10 4 ı 

. ğil, bin erkeği çıldırtabilcceğini 
söyler. Keman çalı~ı beni gaşye. 
diyor ve işte böyle beni ga§yet· 
tiği bir sırada kulağıma: "Seni 
scl-·iyorum!', dedi. O gündenbe
ri bu sözün tesiri altındayım. O 
gündenberi onun gözlerine kor
karak bakıyor. hemen gözlerimi 
ayırıyorum. Fakat hazan karrsı· 
nm yanında bile öyle bakışları 
v;ır ki, sanki bu bakışlar altında 
gözlerim kilitleniyor; onun göz· 

tediği de olmuş demektir. Çün· 11,-.. ~~!!'iii!!~~~~~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!~~~~~~!!!i!!!!!!!i!!!~!!!!!! 
kil bazr kız analarının nişanlıla- Ecnebi memleketlere giden tüccar ve aeyyahlar-aJ • IG 1 

, Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) bir kör, (N) üç kör, 

(S) dört kör söylemişlerdir. 
(0) oyuna karo damı ile baş. 

lamıştır. 

C&) as ile ahr, ufak bir Koz 
oynar, rua ile mora geçer, mor-
dan küçük bir koz oymyarak 
elinden damı koyar ve görür ki 
(O) valeyi muhafaza eunekte
dir. Bununla beraber eğer trcfl 
ruası (0) da ise hala söylediği
ni yapabilecek durumdadır. Bu
nun için trefl empası yapar, fa. 
kat (E) rua ile alarak pik rua
sını oynar. Art1k (S) için tek 
bir çare kalmıştır. O da on birin
ci löve eli (O) ya vererek (0) 
nun koz gelmesi imkanını bul
maktır. Bunu başarmak için (S 
pik ruasıru almaz, ikinci piki mo 
run ası ile alır, üçüncü piki elin
den bir koz ile keserek kozları
nın sayısını ikiye indirir. 

Bundan sonra sağlam iki trcf
lini ve karo ruasını oynar. Bu 
sırada (0) eğer arkadaşında on
dan sonraki löveyi almak üzere 
karo onlusu yoksa davayı kaybe· 
deceğini anlar ve bunun için 
karo valesini atar. On birinci lö
veyi karo onlusu ile (E) alır ve 
(S) in çatalı arasından oynıya
biJir. Bu suretle (O) koz valesi
ni yapar ve (S) i düşürür. 

Prensip: Soldaki oyuncu, elin
de muhafazalı ve tek yanlı bir 
kağıdı bulunduğu zaman bunun 
çatalının (S) te olduğunu, ya
hut tersine elindeki çatalın mu
hafazalı kağıdı (S) te bulundu
ğunu Diliyorsa on birinci lövcde 
el tutmamalıdır. Bunun için 
eğer sağlam bir kağıdı varsa ve 
bu kağıdın daha ufağının arka
daşında bulunduğunu limit edi
yorsa sağlam kağıdım atmalı-

• 

rı göriiştünnemekten bir mak -
satıarı da sonunda onların soğu- Banka Komerçiyale Italyana 
malanna meydan vermemektir. 
Görüşmezlerse daha ç<>k hara- Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi ı 580,000,000 Liret) 

retle biribirlerini seveceklerine Traveller• (Seyyalain ~elıleri) ıatar 1 

kaildirler. Ya üç dört ay daha Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
sabır, yahut hiç olmazsa ailesi- bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni-
nin yanında, kendisile görüşme- yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
nize müsaade olunmasını nazik şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
ve tatlı bir dil ile rica edersiniz. tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 

------------------------- Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla- 1 

1 C namayacağ"I bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 4105 stanbul ümhuriyetMüddeiumu- ~ ·--
miliğinden: 
İstanbul Ceza ve tevkif evleri hastalan için 31-5-936 

giini.i akşamına kadar alınacak 4300 kilo ikinci nevi 
da.ğlıç etile 6520 kilo süt ve 24000 kase yoğurdu ayn 
ayrı açık eksiltmeye konmuşdur. İstekliler şartnameleri 
tatil günlerinden maada her gün yeni postahane bina
f.·ında İstanbul Adliye Levazım Dairesinde görebilirler. 
Koyun Etinin muhammen bedeli 1978 lira olub muvak
kat teminatı 148 lira 35 kuruşdur. Yoğurdun muham
men bedeli 960 lira olub muvakkat teminatı 72 liradır. 
Siitün muhammen bedeli 782 lira 40 kuruş olub mu
vakkat teminatı 58 lira 68 kuruşdur. Eksiltme 15-7-935 
pazartesi günü saat 14 de Adliye Levazım Dairesinde 
yapılacakdır. Eksiltmeye girecekler yukarıda sözü ge· 
cen ~~r, gün ve saatte toplanacak komisyona müracaat
ları ılan olunur. ( 3 5 82) 

Adapazarı Belediyesinden: 
5000 metre tulinde 60 milimetre dahili kutudu pik boru 

15 aded Vana "anahtarlı " 
2 5 ,, 9 O derecelik dirsek 
15 ,, üç ağızlı "T". 

150 ,, abonalara su vermek içın parça (tam takım) 
2 takım boru delrneğc mahsus makkap 
5 ,, yangın musluğu (Komple) 

Yukarıda cins ve mikdarları yazılı ve 15 atmosfer taz
yrka mütehammil su yolu malzemesi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuşdur. İhalesi 16 Temmuz 1935 sa
lı günü saat 17 ,30 da yapılacağından isteyenlerin art
tırma ve eksiltme kanunundaki şerait veçhile mezkur ta
rih ve günde 16,30 kadar teklif mektublarile 37 5 liralık 
n1uvakkat teminat vermeleri ilan olunur. ( 3355) ~549 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Bu sene deniz lisesinin dokuzuncu sınıfına a§a· 

ğıdaki sartlan taşıyan talebe alınacaktır. 
A - Anası, Babası Türk olan ve Türk tabiiyetinde 

bulunan resmi veya muadeletleri Maarif, vekaletince tas
dik edilmiş orta mektep mezunları imtihansız. 

B - Hususi orta mektepler ile hususi veya resmi 
meslek mektep mezunları imtihan ile. 

2 - İsteklilerin sıhhatleri denizin h~r hizmetine 
elverişli olduğu tam te§ekküllü Askeri hastahanelerce 
rapor ile sabit olması ve yaşlarının 15, 17 bulunması 
lazımdır. 

3 - İsteklilerden İstanbulda bulunanlar doğrudan 
doğruya Heybeliadada deniz Lisesi Müdürlüğüne, taş
rada olanlar bulunduktan yerin en yakın askerlik Şube
si Reisliğine istida ile müracaat etmelidirler. 

Her istekli istidasına güverte, Makine ve hava sınıf· 
lanndan hangisini istediğini yazmalıdır. 

lstidalara aşağıdaki vesikalar bağlamalı. 
1 - Fotoğraflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal kağıdı. 
2- Şahadetname veya tasdikname. 
3 - Askerlik öğretmeninin n1ahrem sicilli. 
- Mektebe kayıt olunduğu takdirde mektebin tabi 

olacağı kanun, talimat, emir ve esaslan kayıt ve şartsız 
olarak tamamen ve aynen kabul edeceğine dair taahhüt 
senedi "Bu taahhüt senedinin sureti mektep müdürlü
ğünden veya Askerlik Şubesi Rcisliklerinden tedarik 
e<lilmelidir.,, 

4 - Müracaat müddetleri Temmuzun birinci günün
den 31 C'İ günü akşamına kadardır. 

5 - Bu sene Lise 1 O ve On birinci sınıflarla deniz 
harp mektebine talebe almmıyacaktır. 1'300 

Beyo~lu htiklal 
caddesi No. 405, 

Tel: 40450 __.;;:=--.....---
4341 

lstanbul 4 UnçU icra memurluğun· · 

dan: 

TamMUna yeminli üç ehli vukuf 
tarafından üç yüz doksan yedi bin 
Uç yüz otuz beş lira kıymet takdir e· 
dilen Beyoğlunda Hiiseyinağa mahal· 
lesinin eıki ve yeni Caddeyikebir ve 

Tiyiltro ıokaklannda ve Tokatlıyan 
oteli ittisalinde yeni 170 • 172 • l 74 • 
176 • 4 • 6 - 8 16 hususi Z • 2 - 3 .. 

4 - 4 - 5 ve eski 15 - 16 - 20 • 2 l .. 
1 illi 6 • 17 • 18 • 1 g - 2 5 - 22 - ı il! 
6 - 23 • 24 - 190 - 1 - 2 - 3 - 4 • 5 • 

6 - 7. 8. g. 10 - 11. 12. 13 - 14 
numaralarla murakkam kayden ve ıe• 

neden sırf mülk odalarile beraber 
dckakin ve mağaı:alarr ve halen &e· 
rek Caddcyikcbir ve gerek Tiyatro 

&okağmda ve Pasaj dahilinde dükkan 
ve mağaı:a ve odaları ve bunların üa

tünda apartmanları müıtemil elekt· 
rik ve ıu teai5atı mevcut (Hiristaki 
han ve pasajı) namı diğer (Site Dö 
Pera) denilen hanın on hisse itibarile 

bor5lu Aliye Saidin mutasarrıf oldu
ğu bir hfasesi ipotek borçtan dolayı 
açık artırma ile satıJa konulmuı olup 

!jartnamesi 11 Temmuz 935 tarihin
de divanhaneye talik edilerek 935 
senesi temmuz ayının otuzuncu aalr 

gilnU saat 14 den 16 ya kadar İstan· 
bul 4 i.incU icra dı:ıiresinde açık artır• 

m.a ile satılacaktır, artırma günü 

gayrimenkul hissesi muhammen kıy· 
ntn-ytıı: t'7Ctm • eştnt tm dutu 

takdirde ihalesi yapılaçk ve bu kıy
meti bulmadığı taktirde artırmaya en 

farla iştirak edenin teahhüdü bala 

kalmak üzere artırma ıs giln daha 

uzatılarak 935 sene~i ağustosunun 

ondördUncU çarşamba gUnU yine saat 

14 den 16 ya kadar ikinci ve son ar· 
tırması yapılarak gayrimenkul his· 
sesi kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu takdirde en son artırana i· 
halesi yapılaçak, aksi takdirde satış 
2280 numaralı kanuna tevfikan gc· 
ri bırakılacaktır. 
Artırmaya gireceklerin mezkur his

seye isabet eden muhammen kıy

metin yüzde yedi buçufu nisbelindc 

pey parası W!rmeleri veya Milli ban· 
kaların teminat mcktuplannı tevdi 
eylemeleri lazımchr. Satı§ peşin para 

ile olup vergi ve ruıumu belediye 
mtişterisine aittir. 

İcra ve İflas kanunun 126 ıncı 
maddesine tevfikan hakları tapu sicil· 
lerile sabit olmayan ipotekli alacaklı· 
!arla irtifak hakkı 11hiplerinin ve di· 

ğer alakadarların İ§bu haklarını ve 

hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile 

birlikte memuriyctimi.ze müracaatla 

kayt ettirmeleri lazımdır, aksi tak· 

dirde haklan tapu ıicillerile aabit ol· 

mayanlar sauı bedelinin payla§tırrl

masından hariç kalırlar, allkadarla· 
rın işbu maddeyi kanuniye ahkamına 

göre hareket etmeleri ve mahalli 
mczkCırun evsa( ve nlresi hakkında 

daha fazla malCtmat almak isteyen• 
lerin 933-127 dosya numarasile ıne

muriyctimize müracaatları ilan olu. 
nur. (12680) 

İstanbul ikinci ülas memurluğun
dan : Mercanda Tıcılarda 43 numara· 

da Müflis Cıvan Yakupvarun K\1.Dd:.ı· 
ra lcvunnma ait mallan birinci art• 

tınnada taktir edilen luyınetinc na
zaran pek az bedelle müşteri zuhur 

etmiı old~undan satış yapılamamıt· 

tır. İkinci arttırması 3 temmuz 935 

çarşamba günü saat 10 de yapdacak· 

tlr. İ&teyenlerin mahallinde bazıı bu-

' lnnmaları ilan olunur. (12600). 
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K U L T U· R SAYFASI 

PSiKOLOJi 

Utangaçlık 
Kime utangaç derler? Bunu 

önce edebiyatçılara sormalı. Ro 
manda olsun, piyeste olsun en 
ince nüanslarıyla yaşattığ"I bu ti
pi edebiyatçı, şüphe yok daha ya 
kından, daha içten ve daha can 
lı tarafından kavramıştır. 

Karakteroloji bakımından e
aebiyatçmın tip tasvirleri, halk 
bilgisi ile ilmi bilgi arasında bir 
yer tutar ve karakterlerle uğra 
şan her psikolog daha derin 
bir cöze (tahlil) yapmakta, bu 
şem~ halinde kalan ve çokluk, 
karikatürize edilen tasvirlerin 
rolü olduğunu bilir. Bir roman
cıdan ziyade yüksek bir tiyatro 
münekkidi olan F. Sarcey, utan 
gacz, "yerinde söylenmesi lazım 
gelen sözü söyliyemiyeceğini,ya 
pılması gereken hareketi yapamı 
yacağım. alınması icap eden clu 
rumu alamıyacağ'niı öncer1en 
kestiren adam,, diye tarif eder. 
Şu halde utangaç öyle bir adam 
dır ki, bir beceriksizlik yapmak, 
çam devirmek korkusile titrer, 
durur. 

Tanınmış utangaçların (J. J. 
Rousseau Maine de Biran,Amiel, 
v. s.) otobiyografilerini karış 
tıralım; hepsinde aşağı yukarı 
aynı tasviri buluruz.Hepsi de bu 
sıkıntılı hallerinden acı, acı, şi
kayet etmişler ve bütün enerji
lerile bundan kurtulmağa çaba
lamışlardır. Utangaçlık, balmu
mundan bir tabaka halinde bun
ların hakiki şahsiyetlerini kap -
lamış, gerçek yaşayışla temas -
larını kesmiş ve kendilerini deru 
ni hayatın çevresine hapsetmiş
tir. Bütün bu biyoğrafilerden an 
layoruz ki, utangaç, kendi hali
nin farkındadır; ayni zamanda, 
bu iztırap verici tazyikten ken -
di kendine kurtulamıyacağmı 
da bilir. 

Utangaç, yapyalnızken nor
mal bir ad:: • .mdır. Fakat başkala 
rile karşı, karşıya geldi mi der -
hal değişir. Kızarır; jestlerini, 
hareketlerini kontrol edemez o
lur. Kafasında hazırladığı bir 
fikri ifade etmek kabiliyetini 
kaybeder; çünkü kendisine gü -
veni yoktur. Konuşma ve düşün 
menin hızını denk getiremez ve 
bu sebeple söz söylemedeki be
ceriksizliği, kekelemeleri, man -
tıkının bozuk işlediğini zannetti 
rir. 

Utangaç ona derler ki, ben -
zerlerile kerşıl~mca, sarsıcı bir 
heyecan içinde kalır ve bu heye
canın neticesi olarak, bütün ru
hi komportömanmda karışık

lıklar meydana gelir. Bu karışık 
tıklar, "beceriksizlik,, gibi l}are 
ket, "salaklık,, ve "şaşkınlık,, gi 
bi zihin ve duygu sahasında ken 
dini gösterir. Acaba utangaçlık 
dediğimiz halet, bütün bu teza
hürlerin şuurlaşmasından mı iba 
rettir? 

Her hangi bir heyecanı, sade 
ce o heyecanın fiziyolojik ve pe 
rif erik tezahürlerile izah etmek, 
biraz da, otomobildeki motörün 
çalışmasını tekerleklerin dön -
mesi, makinanm hırıltısı ve 
nihayet otomobilin yol almasile 
izah etmeğe benzer. Utangaçlı
ğın izahında da bazı psikolog
lar bu hataya düşmektedir. Nete 
kim bazılarına göre utangaçlık 

başkalarile hemhal (sempatize) 
olamamaktan ileri gelir. İnsan 
larm biribirlerile hemhal olmak 
istemeleri bir ihtiyaçtır ve insa
nın bütün ruhi komportömanr, 
buna kendiliğinden yönelir. Fa
kat beceriksizlikte olduğu gibi 
iradenin bir an için f eke uğra -
ması, fikir ve duyguların düzen 

• sizliği, perişanlığı, bu hemhal ol 
mak isteğinin gerçeklenmesine 
engel olur. İşte utangaçlığı do
ğuran şey, başkalarile hemhal 
olamamaktır. 

Acaba başkalarile sempatize 
olamamak mı utangaçlığın sebe 

Üzerinde 
bidir, yoksa bu hal, utangaçlığın 
tabii bir neticesi midir? Sebebi 
netice, neticeyi sebep olarak al
mak, zamanımız psikolojisinden 
tamamen kaldırılması gereken 
bir görüşün, finalite göriişünün 
düzeltilmez bir hatası olmuştur. 

U tangaçhk. korkudan başka 
bir şey değildir diyenler de var. 
Ger~ekten, utanma ve korkma 
da biribirine çok benzeyen iki he 
yecan haline rast gelmekteyiz. 
İkisinde de çarpıntı, can sıkısı, 
soğuk ter dökme, titreme, yü
zün morarması gibi hallerle kar 
şılasıyoruz. Bu ifade benzerliği
ne dayanarak korku ile utangaç 
lık ayni şeydir dersek, utangaçlı 
ğı da kendini koruma (muhafazi 
nefs) insiyakile izah etmek im
kanını elde ederiz. Korkuda ol
duğu gibi utanma halinde de in 
san, kendini bir tehlike karşı -
smda, bir tehdit altında hisse -
der ve bu muhtemel tehlikenin 
önüne geçmek için lazım gelen 
kudreti kendinde bulamaz. Utan 
mada mevzuu bahis olan tehli -
ke, tabii, bizim fiziki varlığımı
za çevrilmiş değildir; bu, sosyal 
hüviyetimizi tehdit eden bir teh 
likedir. "Kendini koruma,, insi
yakrmız, böyle bir tehdit karşı -
smda, derhal faaliyete geçer. 

Çünkü sosyal benliğimiz, ben 
lik bütünümüzün kendi benzer
lerimize arzettiğimiz bir parça -
dır. Sosyal temaslarla kendimi -
zi, başkalarının kıymet hüküm -
]erine arzediyoruz. Bu kıy
met hükümleri lehi
mizde olduğu kadar aleyhimiz 
de de olabilir. Aleyhte verilen 
bir kıymet hükmünün istihza 
şeklinde tecellisi, utangaç için 
ne amansız bir darbe, ne kor
kunç bir tehlikedir! Kendisile 
alay edilen bir utangaç, bütün 
benliğinin hiçe sayıldığını, eri -
diğini, mahvolduğunu hisseder 
ve böyle bir tehlikenin kendisini 
daima takip ettiğini sanarak, 
kurtuluşu insandan kaçmakta 
ve yalnızlıkta arar. 

Utangaç, kendisinin böyle 
sürekli bir tehdit altında bulun
duğunu hissetmekle beraber, bu 
na karşı koyamıyacağmı. da bi -
lir. Şu halde derin bir utangaç -
lığın varacağı netice, kendine 
güvenmenin kaybolması ve gü
lünç olmak korkusunun adeta 
patolojik bir hale gelmesidir. 
İşte "kendini koruma,, insiyakı
nın böyle anormal bir şekilde ge 
lişmesi, zamanla itiyat haline ge 
çen aşın bir heyecanlanma ka
biliyetini, yani utangaçlığı do· 
ğurur. 

• Şimdi hatıra şöyle bir mese -
le gelir: utangaçlık, normal bir 
hal midir? Buna cevap verebil -
mek için önce "normal - anar -
mal,, terimleri üzerinde anlaş -
mak icap ediyor. Anormal keli -
mesile neyi kasdediyoruz? Her 
sahada olduğu gibi psikolojide 
de hadise ve halleri bu iki sınıf
tan birine ayırırken, ele aldığı -
mız ''kriteryom,, a ekseriya, ba
kıma, zamana ve muhite göre 
değişen bir takım kıymet hü -
kümleri de karışmaktadır. Bil -
hassa utangaçlık gibi içinde mu 
bitin tesiri olan ruhi bir hali nor 
mal veya anormal kategorisine 
sokmak, bu yüzden bir kat daha 
güçleşir. Yeni blüğa erenin utan 
gaçhğını gayet normal bulmak
tayız; "hazırol !,, kumandasını 
bir türlü veremiyen bir subayın 
utangaçlığım ise anormal adde
deriz. 

U tangaçhğın normal olup ol
madığı meselesi, biraz da, zarar 
lı olup olmadığı meselesidir. Bu 
nu gelecek yazımızda ar.latma -
ğa çalışacağız. 

Sabri ANDER 
l'&ikoloji ye :rcrbiye Do~enti 

ESTETiK 

Sanat Ve Libido 

Sigmond Freud 

Fröy<lizme göre insanın en 
köklü temayülü "libido" yani 
cinsiyet insiyakıdır. Fakat ter
biye, din, sosyal telakkiler, libi
do'yu baskıları altında bulundu
ruyor ve gerçekleşmekten ala
koyuyor. Her neviden birçok 
cinsi hayaller bu suretle, atılmış 
oldukları a 1 t şuurda "com
plexe" ler, hayal kümeleri 
vücu<la getiriyor . 

Alt şuurun karanlık koridor
larında havasızlıktan bunalan 
bu hayaller, bol aydınlığa ve 
açıklığa biraz kavuşmak ister
Jer; fakat kendilerini de tanıt
ma:k istemediklerinden, bir kar
naval eğlencesinde görüldüğü 
gibi, bin bir kıy af etlerle "müte
nekkiren" şuurda seyahate çı
karlar. Bu ~hayaller şuurun eşi· 
ğine şu dört halde ayak basıyor: 

1 - Lapsüslerde, o 
2 - Rüyalarda, 
3 - Nevrozların buhunında, 
4 - Artistlerin eserlerinde ve 

mitolojide. 
Mitoloji ve san'at alt şuura 

tepilen cinsiyetin, hususile ~o
cukluğa ait anormal temayülle
rin sonbolik ifadeleridir. 

Her san'at eseri bir itiraftır. 
Wagner, operalarında hemen 
bütün kadın kahramanlarım da
ima iki erkeğin aşkı arasında 

bulundurur. Bunun sebebini, 
Wagner'in çocukluğunda ara
malıdır. Wagner'i, annesının 

ikinci kocası büyütmüştü. 
Eski Yunan tiyatrosu bize 

Oedipe'i annesile evlenirıken 

gösterir. Bütün eski Yunan mi
tolojisi ,anormal aşkı heyecanla 
anlatan hikayelerle kaynaşır: 

Grek'lerin alt şuurlarında yaşı
yan "complexe" ler kendileri
ni bu hikayelerde göstermekte
dir. Bu suretle tehlikeli olan bu 
"complexe" ler, tehlikesiz sen
bollerle şuura akıtılıyor. 

Freud'e göre yaratırım (ibda) 

geçer. Mademki san'at, insan 
işidir, o halde insamn en kuv -
vetli insiyaklarından birini san
atta görmekle niçin hayrete 
düşmeli? 

Fakat şimdiden şunu söyle
meli ki, bütün bunlar san'atm 
niçin san'at olduğunu hiçbir za
man izah etmez. San'at senbo
lik bir ifadedir denecek. Fakat 
san'at her zaman senbolik bir 
ifade değildir, sonra, cinsiyet 
insiyakı kendisini rüyada da 
senbolik bir surette gösterir. 

San'atm özü, artistik şekildir. 
Psikanaliz, san'atm bu ka
rakterini izah etmiyor. Artist, 
cinsiyetin tasallutundan her
hangi bir şekil ile bir şekil için
de kurtulmuyor, artistik bir şe
kil ile, artistik bir şekil içinde 
kurtuluyor. 

lptidaiJerin v e çocukların 
yapmış oldukları eserleri göz
den geçirmek, saıı'atm libido ile 
izah olunamıyacağmı göster -
mek demektir. lptidailer ve ço
cuklar hayvani tabiate daha ya
kın bulunmaktadırlar,bu itibarla 
vücuda getirmiş oldukları eser
lerin daha erotique olması ge
rekirdi. Halbul...-1. bunun tersi gö
rülüyor. Tarihten önceki resim
ler, şimdiki vahşilerin dansları 
ve ziynetleri, Hint, Grek ve Cer
men epopeleri, münhasıran ero
tik iıhtiyaçlan ifade etmezler. 

Şüphesiz bize müstehcen gö
rünen bazı fetişler vardır. Cinsi 
hayata ait bazı sahneler açrk bir 
surette gösterilmiştir. Fakat 
bunlar çok vakit, sadece birer 
bolluk sembolüdür. Bunlaııda, 
iptidailerin meşru ve ahlaki 
saydıkları dini ve sihri maksat
lar bulmak güç bir şey değildir. 
Fakat libido'cular diyorlar ki: 

lptidailerde cinsiyet insiyakı 
alt uura tepilmemiştir veya pek 
az tepilmiştir; bunun içindir ki, 
onların san'atları en az cinsi, en 
az senbolik olan san'attır. 

Fakat bu takdirde, aşkın ser
best olduğu yerde san'atm bu
lunmaması gerekir. Ve yakın 
akraba arasında birleşmenin ya
saık olduğu yerde de, anormal 
bir cinsiyeti ifade eden bir san
atın bulunması lazım gelir. 

Sonra alt şuura tepilen hayal
ler daima cinsiyete ait değildir. 
Hemen bütün insanlar ' kudret 
iradeleri" ni veya "enperya
lizm" lerini alt şuur:a atarlar. 
Korkudan, kıskançhktan, inti
hara olan meyilden v. s .... gelen 
birçok değişik hayaller de alt 
şuur:a atılır. Bu hayaller de sem
bolik bir surette ifade olunabi
lirler. 

ve güzelliğin verdiğı heyecanın Bütün meyillerin, libido'nun 
etkesi (amili) alt şuurda gcli • değişmelerinden başka bir şey 
şen cinsi komplekslerdir. olmadığım ileri sürmek imkan-

• sızdır. Hele doğruya ve iyiye 
Psikanalizin san'ata tatbi- olan bağlılığımız nasıl olur da 

ki hakkında ilk örneği bizzat cinsiyet temayülünün bir yatak 
Freud (Lconardo'nun bir ço- değiştirmesi addolunur? 
cukluk hatırası) adlı eserile Dini istiğrakta cinsiyetin bir 
verdi. rol oynadığı mümkün olaıbilir. 

Bu alandaki araştırmalar al- Fakat bundan dolayı, sarsılmaz 
dı yürüdü, Madam Marie Bona- bir surette inanan ve iradesile 
parte, Edgar Poe'yi, Doktor hareket eden bir adamın inan ve 
Rene Laforgue, Beudelaire'i ay- ibadetinde cinsiyet insiyakının 
ni usulle tetkik ettiler. Bau- değişmiŞ şekillerini görmek im
douin, (sanat ve psikanaliz) ad- kansızdır. İnsan kalbinin diğer 
lı bir kitap yazdı. # ihtirasları da cinsi temayüller 

Bu yoldaki neşriyat büyük bir gibi alt şuurda yaşarlar, onlar 
hızla devam eaip duruyor. San- da orada complexe'ler teşkil 
atın psikanalizle izahı tama- ederler ve bir tehlikenin veya 
mile yanhş değildir. Çünkü bir- şiddetli bir hiddetin etkisi (te
çok eserler, doğrudan doğruya sir )altında şuuru kaplarlar ve 
veya senbolik bir tarzda, cinsi 
mevzuları içlerine almaktadır .. bize, bilmediğimiz, ikinci bir 
Jar. Remy de Gourmont'nun de- "ben" gösterirler ve bu com
diği bir dereceye kadar doğru- plexe'ler de, san'atta nefes ala-
d ur: caık bir yer bulurlar. 
"Aşk kaldırılınca san'at yok- Artist, insan olmak itibarile 

tur, ve san'at kaldırılınca aşk damarlarında aşkın aktığını his
fiziyolojik bir ihtiyaçtan başka seder. ve herkes gibi onu az çok 
bir şey değildir." Gerçekten, 
cinsiyet insiyakı, Aristo'nun da boğmağa, alt şuura tepmeğe 
dediği gibi, en kuvvetli hayvani mecbur kalır. Ve karanlıkta ya
temayüldür, bazı hallerde ,şid- şıyan bu gizli kuvvet san'at ese
det5e1 konımnak insi~akmı bile rinin Y.arattlışmda etkin (amil)., 

URBANIZM 

Veni Olrulun <1> Psikolojisi 

·-------~ 

Rasyonel şclıirciliğin bir örncğ;. 

lstanbulun her tarafında topraktan 
beyaz mantarlar halinde fışkıran 

apartmanlara her baktıkça on altıncı 

asır Fransız şairi Du Bellay'in bir 
sonnet'sini hatırlarım. Bu sonnet'de 
bacası tüten bir ev ve şaire Roma'mn 
mermer sütunlarını unutturan bir yu
va hasreti vardır. Apartmanla bacası 
tüten' ev arasındaki derin psikoloji 
farkına rağmen bu 'ki otrul yalnız be
nim muhayyilrmde değil, lstanbulun 
her köşesinde yanyaı . .ı yaşamaktadır
lar. Fakat bacası tüten evin ocağı, 
etrafındaki romantik şiir halesile bir
likte sönmek üzeredir. 

o 
Yeni adamın otrulu beyaz bir kağıt 

kadar çıplak, bir hendese kadar mü
cerrettir. Ne damında hislerin yuva
lanmasına müsait bir üsHip, ne de yal
çın duvarlarında hatıraların tutunaca
ğı renkli bir kıvrım yahut bir leke ... 
Eski ev içinde yaşıyanların bütün 
zevklerine bir köşe, bütün telakkile
rine bir renk ve bir şekil verebili
yordu: Eski ev bir çamaşır dolabı gi
bi sahibinin ruhuna benziyordu. Ka-

Seri olarak yapılan evlerden. 
pıStnda, bacasında, saçaklarında, mer
diveninde bu -Ao;nelerin gördükleri 

işle alakası olrruyan pitoresk, yani 
tufeyli güzellikler vardı. Bacası tüten 
evin penceresinde bir genç kızın üze
nini, ihtiyar rir annenin temizliğini 

yahut ölü bir ruhun kasvetini görür
dün üz. 

Yeni mimari bütün "temsili" şekil 
ve renklerden sıyrıln '· insan ruhile 
münasebetini kesmek yolu-ıdadır: Ye
ni otrulun şahsiyeti yoktur. Bir bur
juvanın apartmanına kendinden koy
duğu şey yalnız apartmanın ismidir: 
''Şen Yuva", "Saadet", "Ümit", 
cŞefkab ..• Home (İngilizce: aile oca
ğı) edebiyatının son izleri otan bu 
isimlere hazan mavi boncuklar ve at 
nallan da karışmaktadır. lşte ev pi
toreskinin son soo izleri ... Apartman 
sahibinin bayat zevki yeni mimarinin 
çıplak sütunlarında kendine hiçbir tü
nek bulamaz olmuştur. 

Sabit ve şahsi bir otrul, burjuva 
ideallerinin en köklüsü idi. Bu ideal 
için, istiyerek veya istemiyerek, çalış
mamış hiçbir san'at yoktur. Şaheser

lerin dönüp dolaşıp girdikleri yer bur
juvanın süstü mahpesi değil mi idi?. 
Bir müzeye benziyen eski misafir 
odalarını, yerlerini değiştirmiyen süs
lü koltukları, konsulun üstüne sırala
nan bibloları, yelkovanla akrebi bin 
bir çeşit tezyinat içinde kaybolan sa
atleri düşünün ... Eski ada~ varı yo· 
ğu evinde idi. Ona göre yaşamak, bir 
yuva kurma.k ve onu bir karınca sab
rile mütemadiyen süslemek ve dol
durmaktı. Burjuvanın yuvası için 
duyduğu dar ve inhisarcı sevginin çok 
karakteristik bir ifade.sini Alman Is
viçresinde kıüçük köşklerin kapılan 

üstüne yazılan "Klein aber mein -

olur ve yaratı ile artist görün
miyen ezici yükünden, kurtulur. 
Bunlar inkar olunamaz. 

Fakat artistik şekli, tekniği, 
güzellik heyecanım cinsiyetle 
izaha kalkışmak .. işte bu, müşa
hedeye karşı gelen, san'at ruhu
nu anlamıyan bir iddiadır. 

Bu iddia kabul olunamaz. 
Suut Kemal YETKiN 

Estetik Doçenti 

Küçük fakat benim" cümlesinde gör• 
müştüm. Yuva tell":kisinin özünü ta• 

şıyan bu söz bütün «bacası tüten ev> 
sahiplerinin düsturudur. 

Yeni otrulda sahibinin ruhu ve mül• 
kiyet iddiası sezilmez. Şahsiyeti ol
mıyan bir eve hiç kimsenin "benim'' 
derneğe dili v:.rmaz. Apartmanın kat
lan iki Ford otomobili kadar biribiri· 
ne benzemektedir. Birinci katın kira
cısı bir akşam şaşırarak ikinci kata 
girse yatağına girinciye kadar yanlış
lığın farkında olmıyabilir. Bilmem 
kim demişti: "Gemi bir seyahat maki· 
nesidir, ev de bir oturma makinesi ol
malıdır". ;ekten yeni otrulun ih· 
tiyaçlara :.deta ölçü ile tekabül etmek
ten başka ülküsü yoktur. Ve onlarda 
yalnız akli, yani gayeye uygunluktan 
doğan bir güzellik aramak lazımdır. 
Apartman, asrımızdaki sistematik ba· 
sitleşme r ının en tabii neticele
rinden biridir. 

Eski otrulun şahsiyetini ve pitores 
kini biraz da malzemenin doğurduğu 
zaruretle'~ tayi.. .yordu. lki mahal
le, iki ;ehir yahut iki memleket evle· 
ri arasındaki üsHip farkı, gerek teknik 
ve gerek .nalzemenin arbk kolayca 
nakledilebilmeleri yüzünden ortadan 
kalkacaktır. Betonarme,sinema kadar 
evrensel bir şeydir. Mahalli renkleri
ni daha şimdiden kaybetmiş şehirler 
yoksa bile bir n kovanı kadar rasyo
nel mahalleler çoktur. Yeni mimarla· 
rın t~ ladıklan .ıarında pi
türesk hiçbi •. ~şe yoktur. 

Eskid::n her mc~' ~ni çabucak be
nimr' , insanlara serseri r· ·lcrdi. 

Eğer öyle ise yeryüzü bugünkü kadar 
serseri :öm ı i .. tir 1. Yeni adam bir 
vapur kamarasında, bir yataklı vagon
da, bir otel veya apartm:m odasında 
kendini evinde hissetmektedir. Bu ça
bucak benim·~y· ·psikolojinin sembo
lü, açıldığı zaman bir gardrop olan ve 
her 1\öşeye yakışan yeni bavullardır. 

Otruldaki çıplaklık ve "gayeye 
uyarlık'' .. 1 mobilyeye de sirayet ede· 
ceği tabii idi. Yeni masanın masalık· 
tan başka hiçbir üsHibu, hiçbir şahsi .. 
yeti yoktur; yeni koltuğun yalnız bir 
renk ve dört beş çizgir" -ırdır. Zaval
lı antikacılar 1. Onlara artık hiçbir iş 

kalmıyor demektir. Kendi hesabıma 
ben, bir mezarlık kadar nefret etti· 
..ğim antikacı dükkanlarının ortadan 
kalktığı gün yeryüzünü daha temiz ve 
daha taze hissedeceğim. Güneş ve ha
vadan başka bir şeye ihtiyacı olmıyan 
odalara tarihin tozlu nefesini ve çü
rük tahtalarını dolduran antikacılar, 

bomboş bir güzellik telakkisi yaşatı
yordu: A lan sevenler, güzelliği 
"işe yaramıyan" ve "başkalarında bu
lunmıyan" şeylerde arıyanlardı. Ar· 
tık e~kilik ve n• ;etin güzellikle aıa. .. 
kas ıyoktı·r. 

o 
Yeni otrulun plaklığından, şimdi

den zihnin kucaklıyamıyacağı kadar 
geniş ruhsel ve .. ,.-;yat neticeler doğa
caktır Eski mesken ruhları bir taraf .. 
tan yalnız yalnızlığa ve istiklale da
'"et eder, diğer taraftan ev cşyalanna 
ve hatıralara bağlardı. Yeni otrul in
sanları ruhsel benzerliğe, yuvasızlığa, 
ve mazisizliğe götürmektedir. Bir 
müze havası içinde yaşıyan eski adam 
Fetichiste'ti ve eşyasını her gittiği 
yere ardı sıra taşırdı. Yeni adam eş· 
yada eşyalıktan başka bir hassa gör
memekte ve yuvasını g~mlek değişti .. 
rir gibi değiştirmektedir. Ruh eski ot· 
rulla beraber kaybettiği istiklale mu· 
kabil (ki bu bir zindan istiklali idi) 
büyük bir serbestlik kazanacak ve her 
an başka bir iklime kaçmağa, ''cvasi
on" a hazır bulunacaktır. Yuva idea
lini gütmek mülkün esiri olmaktı. 
Apartman bizi bu esaretten sıynlma
ğa atıştırmaktadır . 

Sabahattin EYIBO<lLU 
Batı Edebiyatları Doçenti 

~l) Otrul: Mesken "Yeni sozlüktcn11 
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YARiNiN, 
BÜY~KLERI 

ŞUNDAN BUNDAN 

Okunması 
Bir 

Yasak 
Gazete 

Olan 

Dünyada çıkan gazetelerin 
her4':i, çok okunmak, yüksek bir 
tiraj yapabilmek kaygusiyle di
dinir ... Bu da pek tabiidir, çün
kü günlük gazetelerin değil bü
tün besdan yazıların güttüğü 
amaç budur. Ancak her kaidenin 
bir müstesnası olduğu gibi, bu
nun da aykın giden bir müstes
nası vardır. Bir gazete vardır 
ki, halk tarafından okunmak :s
temez, halk arasında yayılmak 
istemez, fazla tiraj yaparak pa
ra kazanmak istemez. Bu gaze
te Londrada çıkan lnformation 
yaprağıdır ki, halk tarafından 

okunması kat'iyyen yasaktır. 

Bu günlük gazeteyi, Londranm 
meşhur emniyeti umumiye dai
resi çıkarır. Bu meşhur dairenin 
ingilizce adı: Scotland Yarpdır. 

tnfonnation gazetesinin tev • 
zii sıkı bir nezaret altındadır. 
Bu gazeteyi halk okuyamaz. An 
cak zabıta memurlarının hepsi 
onu okumak hakkına malik ol
mak şöyle dursun, buna rnecbur
öurlar. Her zabıta memurunun, 
sabahleyin ilk işi bu gazetenin 
mütaleaııdır. Gerek Londrada 
gerek taşrada her komiserlikte 
polislerin emrine bir gazete var
dır, gelir, alırlar ve okurlar. 

Tabiiğ bu gazete, cinayetler
den başka bir şeyden bahset
mez. Herhangi bir vak'a burada 
bütün tafsilitı ile yazılır, mel -
buz mücrim hakkıpda her türlü 
malı1mat verilir, takip edilecek 
izler işaret olunur. Eğer o gün
kü cinayetler çoksa, önemlerine 
göre yazılır. En önemlileri baş 
tarafa di~dirilir. Cinayetlerden 
sonra hırsızlık haberleri ve son 
yaprakta da türlü vak'alar var
dır. 

AL CEVABI 

••. Nihayet bir annoniık alabi

lecek kadar param var. Hemen 

gidip satın alayını. coktanberi 

iştaham vardı. 

Bir gün önce, emniyet sandı
ğma terhin edilmiş bütün eşya
nın bir listesi de gazeteye geçi
rilir. 

Bu gazetenin büyük resimli 
bir ilavesi de .vardır. Bunda, za
bıtanın aradığ'ı bütün katille
rin, hırsızların, ve diğer şahı:s
lann fas ve profil renkli resim
leri vardır. Başka bir ilavesi 4e 
otomobil, bisiklet, motosiklet 
hırsızhklanna tahsis edilmiştir. 
Bir diğer ilavesinde de asker 
kaçaklarından bahsolunur. 

Böylece her zabıta memuru, 
kendisini alakadar edecek malu
matı günügününe alır. Bazı 
günlerde, heyecanlı bir vak'anm 
izleri hususi bir akşam nüshasi
le polislere aynca haber verilir. 

Bahkları deniz 
Tutar mı? 

Büyük Normandie vapurunun 
bahçeleri, limonluklan, Babilin 
asma bahcelerini andıracak ka
dar güzelfiir. Bu yolcu gemisin
de (aquarium) tar havuz.tar yapı 
tarak nadir balıkları da yolcula· 
rın zevkli gözlerine arzetmek 
istemişler. Fakat bundan vaz
geçmişler. Niçin bi~r misiniz? 

Çünkü: 
Balıklan bir gemi iç_indeyken, 

deniz tuv,trmıış .. 
Balıklan deniz tutmak •• Bu 

iddia insana bir muziplik gibi 
geliyor. Ancak, mesele gerçek
tir. Balıklar denizde iken bir
kaç metre daldılar mı, denizin 
sallantısından müteessir olmaz
lar. Bakat yapurda deniz sal -
lantısı en önce balıklan mütees
sir ediyor, onları derhal deniz 
tutuyor, inanılmıyacak şey. 

OTUR AŞACI 

... Burulan 90ru'a artlk pdcı 
söyliyerek dolapbilir, para ka· 
zanınm. Birçoktan, kıskançlık
tan ,bir kısımları da hayretten 
dona kalırlar ••• 

... Taınam trenin hareketine Armoniği çalanm. Nonnandi 
on dakika var. Bu müddetten ~arkısım söylerim. Bu en iyi bil-
iyice istifade edebilirim. diğim parçadır. 

... Nonnandi... Bunu memle- - Niçin ağlıyorsunuz? Yok-
Eet banaa. ..•. Fakat eyvah. Ya- sa siz de Nonnandiya'lı mısınız? 
nımdaki adam hüngür hüngür - Hayır. Çünkü ben de mu
ağlıyor .•. Şüphesiz şarıkım ve sikişinasırn. Ve sizin fena çalgı
eüzel sesim ona son derece do- nız ve sesinizle kulaklanmı ):Ir· 

ıL---KUuU..a~~~~~~~~~.lJtıllıOIJlıUllı.ıJ.z-

OKUDUKLARIMIZ, DUYDUKLARIMIZ 

Erkekler Neden HoŞlanırlar? 
Erkeklerin Ekserisi Göz ve Kaş 
Boyalarını, Son Kostüm Tayyör
lerden Hiç, Ama Hiç Hoşlanmaz. 

Gözlerin altına ve kirpiklere 
sürülen boyalardan erkeklerin 
ekseriyeti hoşlanmıyor. Kadına 
gayri tabii bir hal verdiği için! 
Maamafih bayanlara mahrema
ne olarak söyliyebilirim ki, çok 
az mikdar sürülmek şartile bu
nun kimse farkına varmaz ve 
göze de batmaz. 

Parlak renkteki tırnak boya
larına gelince çokları bundan 
nefret ettiklerini yazıyorlar. E
sasen kadınlarda bunu bilmez 
değildirler. Buna rağmen niçin 
buna devam ederler? Anlaşıla
maz bir muammadır bu! 

Maamafih başka taraflardan 
tenkit edilemiyecek kadar ken • 
di kendini iyi süslemiş, iyi bak
mış bir kadını da erkekler, sade 
ce tırnaklarına çok parlak boya 
sürmüş diye bir hamlede silkip 
atamazlar. 

Erkeklerin çoğuna koku mü -
vazenelerini kaybettirir .• Bu iti 
barla çalışma saatlerinde ve sa 
hahları kokudan hoşlanmamala 
rmı tabii görmeliyiz. Buna rağ 
men yüzde altml§ yedi erkek le 
vantanın lehine rey vermişler • 
dir. 

Yüzde on bir erkek levanta • 
nın çok hafif sürülmesi taraf tan 
çıktı. Maamafih bizde buna ila
ve edebiliriz ki, erkekler haki -
katcn çok bayıltıcı kokulardan 
hazetmezler. Esasen sevdikleri 
kadın onlar için bayıltıcı bir te
sir yapar. Bunun üzerine bir de 
ağır koku sahiden fazla gelir. 
Levanta meıeleıinde en tuhaf 
ıey hiç bir erkek hangi kokudan 
daha fazla hoşlandığım yazma -
yışıdır. Maamafilı bu, farenin 

hangi peynirden daha fazla hoş 
landığını sormak gibi bir şeydir. 
Elverir ki, peynir olsun ve içine 
girsin yesin! •. 

Elbise işinde erkeklerin ekse 
riyeti kostüm tayordan hoşlan
mıyorlar. Yüzde altını§ dokuz 
erkek gündüz tuvaleti için açık 
renkleri tercih ediyorlar. Çok 
açık ve göze çarpan renkleri an 
cak yüzde on dokuz erkek sevi
yor. Gece tuvaletleri için koyu 
renklerle açık renkleri sevenler 
yanyanya ayrılmış bulunuyor. 
Maamafih ekseriyet bunların 
vücude sıkıca yapışanlarını ter
cih ediyorlar. Şu halde, bayan
lar size büyük bir vazife teret -
tüp ediyor. Vilcudünüzü ne çok 
dolgun ne de pek solgun ve por 
suk bulundurmamak t 

Eteklik hususunda erkeklerin 
yüzde seksen dokuzu bqgünkü 
kısalığı kafi buluyorlar. Maama 
fih kadm isterse bunu biraz uzal 
tıp kıaaltmakla erkekler farkın
da olmadan i,i halledebilir. Bun 
da tasa edecek bir cihet yoktur. 

Kadınların kısa pantalon, ka 
vuçuktan plaj elbiseleri, beyaz 
şapka, ayaklarına bilezik, ayak 
tımaklannı boyamaları, bere, 
çok göze çarpan dallı budaklı 
emprime, peçe, kısa çorap velhi 
sıl türlü türlü ufak tef eklerine 
karşı erkeklerin ekıeriyeti mua
rızdırlar. Maamafih yine bir er
keğin yazdığı gibi vakit ve za
manile ve kendine yakıştırarak 
giyilen bir şeye hiç bir erkekken 
dinde itiraz halda görmez. 

Bunlardan başka koyu renkli 
çorapları sevmiyen, arkası çır
çıplak gece tuvaletlerinden hoı 

FAYDALI 
BUGUNKU 
PROGRAM 

latanbul 
İSTANBUL 

18.30: D.ans muıikiai (pllk) 19.30: Ha
berler. 19.40: Ege caz. Türkçe aozlU eser
ler. 20.10: Konferans. 20.30: Stüdyo or· 
keatra konıeri. 21: Radyo cas ve tanıo 
orkestraları. Türkçe 11özlü eserler. Çadır
cı. 21.30: Son haberler, borsalar. 21.40: 
Bayan Babikyan. Sın. 22: Mayıstro Gol
denberı idaresinde koro heyeti. 

BUkret 
13-15: Gündüz pllk yaynnı. il: Radyo 

orkestn1L 19: Du1UJD)ar. 19.15: Konserin 
aurefj. 20: Sörler. 20.20: PWı:. 21: Kon
ferans. 21.15: Oda mUıifi. 21.45: Radyo 
ulon orkeıtra11 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Konserin ılireti. 23.15: Yabancı dillerle 
cla)-umlar. 23.35: Konser (röle) • 

Budapefte 
20.45: Plik. 21.45: Sôıler (dıt ıi11A 

için). 22: Kllıik müzik. 23: Duyamlar. 
23.20: Çingene muzigi. 24: Konferam 
(Franıuca). 24.20: Cuband. 

Moskova 
17.30: Karııık yaynn. 21: Konser. 22: 

Çekçe. 23.05: Inrilizce. 24.05: Almanca. 

Roma 
20.15: Sôıler .• Pllk •• Sozler. 21.50: 

"Sogno ana ... fona no,, adlı mliaildi plyn. 
23: Karqık müzik. 24: Duumlu. 

Preg 
20.25: Şen J'&7Dft. 21: Sözler. 21.05: le

Jist •e koro konaert. 21.45: Pi)'aDO kon· 
ıeri. 23.50: ltuca darwnlar. 

Var,ova 
20.20: larkılar. 20.50: Monoloı. 21.05: 

Sözler. 21.10: lazlü ve ınliaildi J'&:rım. 21. 
45: Du111mlar. 21.55: Sözler. 22: Senfonik 
orkeıtra konseri. 23: Spor du)'11mları. 23. 
10: Pl~ 24: Sözler. 24.05: PWı:. 

Breslau 
20: Hafif müzik. 21: Dayamlar. 21.15: 

Halk prkdarı 21.45: "Dulftllll komtıılır., 
adlı müzikli ıkeç. 2S: DuYUmlar. 23.30: 
Aktuılıte (Müzik ve .azlli) .24.30: Orkea· 
tra konıeri. 

Hamburg 
21: DuJaJll)ar. 21.15: Halk tukdan. 

21.45: "Solak blb., adlı ma..Uı opera. 
23: DaJaJll)ar. 23.25: Müzikli proıraın 
arası. 24: Kanlık mililrli ,.,._ 

MOnlh 
ıı: ~- ıı.ı5: Hallı tulatarJ. ıı. 

45: Şen 1ılr üeç. 23: Da,amlar. 23.20: 
Ara. 23.30: Karıtık J'&:vım. 24.30: Gece 
müzlii. • SiNEMALAR 

TiYATROLAR 

yen ıztırap. 

<\' Melek ı Kabirede aık ıeceleri -
Kedi ve keman. 

'9 Ydclız : Gönül tuzağı - Dağlann 
kızı. 

• Elhamra : Veronika - Bar şar
kıcısı. 

• Şrk : Korkunç ev - Telefoncu 
kız. 

• Alkuar ı Gaip ruhlar adası -
Suvariler lrrab. 

:/e Alemdar : Sürüsüne Bereket -
77 No. lu casus. 

• Milli : Fantoma - Kadınların 
sevgilisi. 

• Hilal : Zombi -Tunç vücutlar. 
• IC.aclıköy Süreyya : Kimsesiz. 
• Kadıköy Hile : Gönilller Birle

tincc. 
:f. Olküdar Hile: Atk fırtınalan. 
• )pek : Gene aık beldesi - Kerim 

Racanın oğlu. 

• Tan : Tar.zan ve eıi. 
• Halide •e arkadaılan (Oıküdarda 

Hale Nhç.uııde) ı Bir ıenlik ce
ccıi. • NOBETÇI 

ECZANELER 

Ba ıec. nöbetçi eczaneler ıanlardD' ı 
Bmlnönünde Aıop M~,11yan - Çemberli
tııta Sırrı - Gedlkpaşada Aıadornn -
Clbalide Necad - Sehndebaımde A. 
Hamdi - KıraıümrWrte Kemal - Bil· 
)'tilı:adade Şm11i Rıza - Heybelide Yaıuf 
- BaJnrköyünde Hlli.1 - D~ftederda A· 
rlf - H11kö7de !laik - Kaımıpaıada 
Yeni Türkiye - Kadılcoytinde Saadet -
Sötüdlü Çqmede Oıman Hııluıi - Be
ııktaıta Recep - Galııtada Mlıel Sofron
yadlı - Takıimde Takıim - Kalyonc11· 
lnılluiunda Beyoğlu - Şlılide Hallı: -
Eyiipte Hikmet ~•neleri. 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERi 

DUn Jbnaınama ıeten vapurlar : Ban
dırmada 6.SO da Sadıbade. Xuadenladen 
16 da Güneysu. t.mitteo 16,15 w Glilel 
Bandırma, Madanyaden .17,JO da Kocaeli, 
A7Vıhktu 11 de Saadet. 

Din lhaaammclan Cİden HparJar : ıs. 
mite 9 da Aytea, Mudutyaya 9 da Aı:ra. 
Imrosa ıe da Tanar, lzmire 16 da Sakar
ya, Karad.ame ZO de Tan. Baadırma)oa 
21 de GiUDih&L 

1anmayan; sinema alCtrislerini 
taklit eden kadınlardan çok si
nirlenen erkekler de az değildir. 

Bunlan okuyan bayanların, 
bu mütalealardan kendi hesap -
llrma bir hisse kapmamaları ka 
bil değildir. Bu sorgulann, sizin 
hakkınızda sorulduğunu farze
derek siz de bir gün oturup ken 
di kendinize bunların cevabını 
bir kiğıt üzerine yazsanız son 
derece iatifadeli bir mefgale te
min etmiş olursunuz. 

Bizde takdir ediyoruz ki, ka
dın olmak güçtür. Fakat sevdi-

ğiniz erkek size :"sevgilim, senin 
le bulunmagı bütün dünyaya ce 
ğişmem,, dediği gün bu ağır va 
zifenin bütün yükü omuz batı • 
ruzdan kalkmış gibi kendinizi 
mesut ve müsterih hissedeceği • 
nizi düşünecek olunanız; er .. 
keklere güzel görünmek için 
katlandıfmız zahmetlerin gözü· 
nüzde küçülmesi lizımdır. 

Kadmm hayatta en çok aevdl 
ği şey erkeğe güzel görünmek 
olduğu bir hakikatken bayanla
rın bu yazıdan istifade edecek • 
Jerini tilpheliz buluyoruz. 

BilGiLER 
mitten 16,15 te Ayten, Mudanyadan l 7 de 
Aıya, lskenderiyeden 17 de Ankara. 

Basiin limanımızdan cidecek vapurlar : 
Mudanyayı 9 da Saadet. 1zmıte 9 da Ko
caeli, Merıine 11 de Çanakkale. • HASTANE 

TELEFONLARI 

Ctrrahpap bııtaneai. Cer• 
rahpaşa 21693 
Gureba Hastanesi. Şehremini, 
Yenlbahçe. 23017 
Hııcki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 24553 
Gülhane hastanesi. Gillhane 20510 
Kudus haatanetl Çapa 22142 
Emrazı akliye ve ıubiye 

hastanesi. Bakırk"' Rep 
diye kıtlaaı 16 .. 60 
Beyotlu Zllk6r haıtancsL 
Firuzaia 43341 
Etfal hastanesi. Şiıli 42426 
Haydarpap Nümune baa-
taneai 60 ı O 7 
Zeynep Kimil baıtanni. 
UskUdtr, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 60179 

• iTFAiYE 
TELEFONLAR! 

lıtanbul ltaflyeli 2422ı 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiycaı 60020 

Yctilköy, Bakırköy, Btıyükdere, 
'OıkUdar itfaiyesi 6062 5 
Pıtabahçe. Kandilli, Erenk8y, Kar
tal. BUyUbda. Heybeli. Burıu. Kı· 
nab mmtakalan için telefon •ntra· 
hndaki memura (yanım) kelimeaini 
-:ıemek Hfidlr. 

MURACAAT 
YERLERi 

Desti• Yollan acentesi Telefon 4U62 
Akay (KadıkB1 iüeleU lıq ... 

marlata) 43732 
lldeti Hayriye, Telefon 4470S 
Vapuculak 6irbd mert.. ~ 

teli. Telefon ı2t25 ean 1>emr1:roııan •ilncaa• .. 
lesi. Sirkeci Telefoa IS071 

Dewlet DendryoDan mGncaat 
kalemi HariarpqL T.Woa 41145 

• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILA Ti 

mobili istenir. 44998 

İ•tanbul aliye mahkemeli 6 mcı 
hukuk dairesinden : 

Sun tarafından Fatihte muhtesip 

İsktnder mahallesinde Batkitip so
kafında 13 No. da oturan Dilrriisaf 

alevhine açılan velayetin nez'i ve ÇO• 

c.uk teallmi davaımdt müddeialeyhin 
ikametgahmm meçhul olduıu mü
başiri tarafından teblig varakasına 

verilen ıerhten anla§llmıJ oldugun

dan H. U. M. K. nun 141 inci madde· 
ıi gereğince davetiyenin on beg gün 

müddetle ilinen tebliiine karar •• 
rilmif ve muhakemelerinin yapılması 
için 16-7-935 ulı günü aut 15 tayin 
ve böylece yazılan davetiyenin bir 

nilahaaıda mahkeme divanhane&ine 
talik edilmit bulunduğundan müd
deialeyh DUrrUsaf'ın mezkOr :Un v: 
saatte mahkemeye gelmesi \'ey' ı.: 
avukat ıöndermesi akıl takdir ' ~ 

yabında mubalcameJnin bakılaueı 
teblil yerinde ilin olunur .(12678) 

"Gençlik Tllsımı .. 
SEKSULIN 

Eger lktldarsazhkten elklyetci 
iseniz. eger birçok ilaçlar 
ehpta hiç birinden fayda 
görmedinine ıize aon bir 
TECRÜBE tavs1yt edeceOlz. 

SEKS Ü L i N kullanırıı1. 
Hu ş.ıyM~ı h':J'E'. ıl.ı., terkitı109ı'kı 

· Kanı, Sinirleri, Beyini ıtıyıı 

~dicı_ ıııu,url~r s.ıyes·nde :~ i keli mı• ıl~ 

GENÇLiGIN TILSIMI dır 
te.UTUSU 200 IC.l'f. 

BEŞiR KEllAL · UHIUT CEVAT 
EoZANESI 81M<E 
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Ho1ivudda zaifliğe karşı şişmanhk modasını yaratan MAE VEST 

' Her kadın, doğuşta kendisini 
r şahsiyet sahibi edecek, ona hu
susi bir şarm verecek evsafta
dır. Fakat maalesef çokları bu 
evsafın neler olduğunu ç.üşün
medikleri gibi durup kendilerini 

, ince bir tahlilden geçirmek zah-
metine de katlanmazlar. 

~ Bana kalırsa bu sözlerin doğ
! ruluğunu Hollyvood'u misal ala 
ırak ispat etmek mümkündür. 
Oraya gelen ham madde halin· 

1 ~eki gösterişli bayanların hepsi 
de başlangıçta heykel haline if • 
rağ olunacak balmumu gibi şe· 

, kilsiz, biçimsiz ve hatta şahsi
yetsizdirler. Hollyvood, evvela 
işe bu bayanların yüzünden baş
lar. Hollyvood'da kullanılan du
dak boyalarının dili olsaydı bi
ze ne uzun hikayeler anlatırdı. 
Kim bilir? .. Beyaz perde üzerin
de gördüğümüz dilber bayanlar 
<ıudaklarını daha ziyade tabii 
olarak boyar ve her zaman için 
alt dudağa biraz daha fazla sü
rerler. izah edilemiyen bir se
beple kadına daha ziyade şahsi
yet ve hususiyet veren bu şekil
de dudak boyası sürmeyi hepi
nize tavsir.e ederim. 

Artistler arasında mesela Ka
therine Hepbur'i ele alarak ince 
bir tahlilden geçirecek olursak 
bu kadının güzel olmadığı neti
cesine varırız. Bilhassa üst du
dağının çok inceliği ve kıvrnn
sızlığı nazarı dikkati celbedecek 
bir kusurdur. Bu kusuru örtmek 
için üs dudağını biraz daha ka
lın gösterecek şekilde boyamak, 
kendisine topuz yakışmadığı 
için saçını kestirerek ondüle saç 
tuvaleti taşımak gibi tedbirlere 
baş vurmuş ve bugün gördüğü
müz Katherine Hepbum her 
halde güzelleşmeğe muvaffak ol 
muştur. 

Buna karşı bircoklarımz Hol
lyvood'daki vesait bolluğundan 
mahrum olduğunuz için bu iş -
lerde muvaffak olamıyacağmIZI 
ileri sürersiniz. Fakat işin iç yü
zü böyle değildir. 

İlk iş her kadın için iyice ken
dini tahlil etmektir. Asıl güzel
lik bundan sonra başlar. Ayna
da yüzünü ümitsizliğe, cesaret
sizliğe kapılmadan iyice tetkik 
ve tahlil cüretini gösterecek hiç 
bir bayan bu tahlil neticesi piş· 
man o1mıY.,acaktıt. 

Yüzünüze istediğiniz mana
yı verebilmek için cüret taznn
dır. Dikkat ederseniz yalnız 
kaşlarınızla bile yüzünüzde bü
yük değişiklikler yapabilirsiniz. 
Mesela düz kaş yüzü enlileştir
diği gibi yukarı kalkık kaşlar yü 
zünüzde daha ziyade şeytanca 
bir ifade yaratır. 

~ollyv?~d. artistlerini güzel
leştınne ışının mütehassısı Er
nst Lubitch'e göre bir kadın 
için şahsiyet sahibi olabilmekte 
en mühim rolü,aldrğı pozlar oy
nar. Jeanette Mac Donald, 
Claudette Colbert, Miriam Hop
kins gibi en parlak yıldızları gü-
zelleştiren Ernst: . 

"Yüzden maksat, nefse iti
mat, hareketlerdeki ahenk ve in 
tizamdır.,, diyor. 

"Kendine güvenmiyen kadın 
hiçbir vakit bir şey olamaz. Ge
rek yüz, gerekse vücut güzelliği 
belki birer avantajdır. Fakat 
hiçbir vakit esas değildir. 

"Güzelleştirmesini deruhte et 
tiğim aktrisleri ben_ bir doktor 
gibi tahlil ederim. Ha~i yerler
de zaif, hangi noktalarda kuv
yetli olduklarını tespit ettikten 

sonra mesele çok basit bir hal 
alır. Kuvvetli noktalarını azami 
derecede olgunlaştırmakla mu
vaffakıyet yüzde doksandır.,, 

Emst'in bu tavsiyelerini her 
kadın niçin kendi kendine tatbik 
edemesin? 

İnsanların yüzde doksan beşi 
yaratıcı kabiliyette değildir. Bu 
itibarla birçoklarımızın diğerleri 
ni model olarak almaktaki fay
dalar aşikardır. Ç.ünkü en ince 
teferruatına kadar onlar müte
hassıs elinden geçmiş, yoğrul
muş ve azami derecede olgun
laşmışlardır. 

Bunlardan şahsiyetinize en 
uygun olanını seçiniz. Size bir 
kolaylık olsun diye bazı artistle
rin şahsiyetleri hakkındaki dü -
şündüklerimizi yazıyoruz. 

Parlak ve zeki bir kadın tipi
ni en kolaylıkla mezceden artist 
Diana Vynyard'dır. Nefsine gü
venir olmaktan doğan şarmant 
pozun, bu kadın, çok canlı bir 
timsalidir. 

Genne Dunne iyi o
k u m u ş v e t e r b i y e gör· 
müş kadına çok güzel bir 
misalidir. Kay Francis zeki ve 
şeytan dünya kadınını çok iyi 
temsil eder. Dee ve Lorette 
Y oung hemşireler genç kızlık 
şarrmnr yaşatırlar. Carol Lom
bard modern bir tiptir. Ann 
Harding tabii kadındır. Süs ve 
fazla boyanmak ona hiç gitmez. 

Bu kadınların iki hafta için
de muvaffak olduklarına inan -
mayın. Şahsiyet sahibi olmak'. 
için çok uğraşmak lazımdır. Ya
vaş yavaş ve kendinizi iyice 
tahlil ederek işe başlayın. Ser
mayenizi iyice tesbit ettikten 
sonra bundan azami istifadeyi 
hedef ittihaz ederseniz muvaf
fak olmamak imkam y:oktur. 

~~rG~zeli ~ı::~e~'_:~airJ 
Şen ve şıııh, cazibeli ve deliş- sini ve taıbii en iyisini seçmesini 

men Mae West ile son filmi biliyor. 
".~oing .to Town'' hakkında .. gö- M A E VE S T için 
ruşen bır yazıcıya dolgun vucu- • . ... . . . 
dunun ahengini ifade etmek iıs- doguşen artistler 
tiyonnuş gibi: "Ben Bugün N aslnm,, filmin-

"Bir'kaç düzgün çizgi; bir1kaç de Lebedoff ile Tito kıskanç Irk 
tatlı kıvrım; billur gibi pürüz- yüzünden kanlı bir boks döğü
süz bir ka!hkaıhat Sa.n:ld bütün şüne girişiyorlar. Bunları ayır
er.keklere yetmez mi?" demiştir. mak için dilber Mae ağzını açıp 

bir tek kelime söylese, ikisi de 
Yeni film sarışın yıldızı şim-

diye kadar görmediğimiz bir de- kendilerine gelecekler! Fakat 
kor içinde gösteriyor. Çok mo- bilakis döğüşün sonuna kadar 
dern ve zengin bir sosyete kadı- onları seyretmekten zevk alan 
nı olarak. kadın nihayet birinin gözü, di

Birdenbire zengin olan Mae 
W est cenıuıptan gelerek N ew • 
.Yoıık'un en yükseık ve zengin 
sosyetesine giriyor. Kendini şa
şıracak yerde, dürüstlüğü, tabii
liği ile bu sos'Yeteye kendini o 
kadar çıaıbuık sevdiriyor kıi, içle
rinde onunla alay edenler bu
lunsa bile, şen kadın bunlara hiç 
aldııımıyıor. Çünlkü ufaık tefek 
~larmı örtecek kadar güzel 
ve cazibelidir. 

Bu zengin muhitte, Mae iste
diği gibi geziyor, eğleniyor ve 
zevkediyor. Y aratılışma son de
rece uygun bir muhit. Yine her 
zamankıi giıbi haıngi erkeği ister
se kandırıyor, kendine inandırı
yor ve onıu kendine esir edebili
yıor. Goint to Town'da sevimli 
yıldızın şen bir kahkahasına ca
nım feda edecek kadar ona düş
kün yedi genç erkek var. Bir 
kadın bundan daha f azlaısım is
temez yar Maamafih kendisinin 
geçenlerde çok kadın değil; tam 
uygun ve olgun oJmak şartile 
bir eı:ıkeğe bir tanesi de yeter; 
dediği gibi Mae W est te bunla
rın arasından sonunda bir tane-

ğerinin de dudağı patladıktan 
sonra, şen bir kahkaha salıvere
rek: 

"İkiniz de iyi döğüşüyorsunuz 
yavrularrm. Vücutlarmızı nasıl 
kullanmağı çok iyi biliyorsu
nuz. Fakat ne olurdu, biraz da 
kadın kullanmasını öğrenmiş 
olsaydınız." diyerek onlarla 
alay ediyor. 

MAE VEST şıklık 
müsabakasına 

girmiyor 
lngiltere'de temmuzda yaıpr -· 

lacak şrklrk müsabakasına davet 
edilen sevimli Mac dudaklarım 
bükerek bu daveti reddetmiştir. 
Ramogate'de yapılacak olan bu 
müsabakaya niçin icabet etme
diğini rnrdukları vakit: 

"Davetliler arasında her gir
diği yarışta otomobil süra't re
koru kıran Sir Malcolm Camp
hell ve hava sür'at rekorcuları 
Mollison ve refikasının da bu -
lunduğunu gördükten sonra bu 
sür'at rekorculan arasında be • 
nim işim olmadığına karar ver· 
dim" demiştir. "Ve çünkü benim 
rekorlarnn büsbütün ayn saha
lardadır." 

Yaz için hafif emprime ve düz ööleden sonra elbiaelerl 
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Kebablar1n1zı, Pasta ve Çtireklerinlzi ve sair Lezzetli yemeklerlnlz lt;ln SALIPAZAR MAÖAZASI 

Koku ve dumandan art E L E K T R İ K F 1 R 1 N I' N 1 Kullanınız. 
Salıpazan1 Nccatibey caddesi No. 428. 436. Tel. 44963 

METRO HArt 
Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 

ELEKTRiK EVi 
Harareti daimi ve arzuya göre ayart kabildir. Tip ve cinsine göre bütün 

fır1nlar1n fiyatlarında mühim tenzilat vardır. 
Bcyazıd Mürekkebciler caddesi. Telefon: 24378 

KADIKOY 

l!lektrlk fırını alan her mU9terlye huauat tenzillth tarife tatbik edilir. 
Muvakkithane caddesi1 Telefon: 60790 

BUYÜKADA 
Satlf MaAazalartndan Tafalllt isteyiniz, 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret Ediniz. 

23 Nisan caddesi. Telefon: 56128 
ÜSKÜDAR 

Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon: 60312 4794 

• 
lstanbul Harci Askeri , Jlllllllllllllllllllllfllfl lllllllllllllllllfllllllflllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111(' 

Kıtaatı- ilanları -s H 1 k • ı A. - 1 Türk Dağcılık Kulübünden: 
Beherinin tahmin edilen i ayın a a 1 an ~I . :•mm~z ayı ;ç~nde Uluda~nd• kamp kurulmasına kvar veril-

İiatı 6 kuruş olan iki milyon = = dığınden, ısteyen uyelerı D kulubde Bay Ekrem Karaya müracaat - -n1uhtelif renkte makara ka- = = etmeleri rica olunur. 

palızarflaeksiltmeyekonul = 1 T 1935 t B J k := •~~~~~~~~~~~~~~~ 
rnuşdur. Şartnamesini 600 ,- emmuz en aş ayara =ı 
kuruşa alınmak ve örnekle- lstanbul Komutanlığı 

rini görmek isteyenler her - Ven•I K•ıbr•ıt f ı•atl&fl satanaıma Komisyonu ~~yna~fı~~;'. ~~~~t~~;: :f- ~ . ~ IUlnları := İstanbul Komutanlığı bir-

B • • • • k k t p · := likleri ihtiyacı icin ( 41) bin recekler 7250 liralık temi- = 50 
nat veya makbuzlarile 2490 S= uyu u u : ara ~ kilo yazlık patates 9 Tem-
sayılı kanunun Z ve 3 üncü _ = muz 935 Salı günü saat 14 
maddelerinde yazılı vesika- - = de açık eksiltme ile alma-

larla birlikde teklif mektub- § Ku·· çu·. k kutu ·. 40 Para i cakdır. Tahmin edilen be-
larını ihale günü olan 29 E: 3! deli 2870 liradır. Sartname-
Temuz 935 pazartesi günü ii = si her gün öğleden evvel 
saat ıo dan bir saat evvel ~ 1 - Şimdi 60 paraya satılmakta olan büyük kutu §_- komisyonda görülebilir. İs
M. M. V. Satınalma Komis 1 teklilerin vakti muayyenin
yonuna vermeleri. (11) kibritlerin 1 Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçük§§ de 216 liradan ibaret ilk 
~(3229) ıc: • o 4402 = kutu kibritlerin de 40 paraya satılacağını bildirir ve ~ teminat mektub veya mak-

Eskişehir Garnizonun- i fazla isteyen satıcıların sosyetemlze ve acentaları- § buzlarile birlikde Fındık-
oaki Asker ihtiyacı için 1 mıza haber verilmesini dileriz. § lıda komutanlık satmalma 
'l 1 o,ooo kilo Sığır eti kapalı = 2 - Acantalarrmız, satıcıların ellerindeki kibritleri 29 = komisyonuna gelmeleri. 
zarf usuliyle eksiltmeye ko- - - (3490) 4720 
nulmuştur. § Haziran tarihine kadar geri alacaklarından, sayın § :r * • 

Eksiltmesi 29-6-935 cu- ~ halkın kibritsiz kal mamaları için bir kaç g ü n 1 ü k s 
martesi S?"iinü saat 11 de Es- - ki · · · d"d 1 1 • 1 -.. :: gere ennı şım ı en a ma an rıca o unur. :: 
kişehirde Kolordu satın al-
ma komisyonunda yapııa- ı Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarl ~i-
caktır. Şartname mesai za-
manlannda her gün Komis = 8 8 8 =: - -yonda ücretsiz olarak görü- = = 
lebilir. Şartnamenin sureti ~- Kı·br·ıt Satıcılarına ı·ıa~ n =-= 
bir lira 45 kuruş ücret mu-
kabilinde komisyondan ah- ; 1 - 1Temmuz1935ten başlayarak halka büyük kutu El 
nabilir. Etin tahmin bedeli - ~ 
·29.700 liradır. Muvakkat g§ kibrit1eri 50 paraya küçük kutular.ı 40 ray ta- ii 
teminatı 2227 lira 50 kuruş = caksınız. El 
tur. 1 2 - Elinizde bulunabilecek kibritlerden zarar gör- ~ 

İstekliler te,ninat mak- - ~ 
buzu ile birlikte teminat 5 memeniz için bunları 29 Haziran Cumartesi öğle EE 
mektuplarını eksiltme saa· i vaktine kadar acentalarımıza geri vermeniz gerek-§ 
tinden en aşağı bir saat ev-

1 
-= tir. Bu tarihten sonra hiç bir talep ve iddianın kabul ~ 

V<!l komisyona vermiş ola-
caklardır ve ticaret odasına edilmeyeceQini şimdiden bildiririz. ~ 
kayıtıroıduklarınadairve- - r·· k" K"b ·t Ç k k · h. = 
s ika ibraz etmeleri mecbu- ~ ur ıye 1 rı ve a ma ın ısarı § 

) 4792 ~ 
_ridir. ( 

15
) ( 

3314 
. 4481 m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111m• 

* ıı: * 
Malkara için 15 O ton un 

~-7-935 persembe fVinü 
saat 15 de kapalı zarfla ah-
nacakdrr. Tahmin bedeli 11 
kuruştur. Muvakkat temi· 
natı 1238 liradır. ~artname 
si Ankara ve İstanbul Leva 
zım Amirlikleri Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin Ti· 
caret Odası vesikalarile tek· 
lif mektublarını belii saat
tan bir saat evvel Tekirda
gxnda Satınalma Komisyo 

4580 
nuna vermeleri. (22) 
'(3383) 

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

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Tıb Talebe Yurdu için : 
• 

900 metre paltoluk ku· 
maş 

Akliye hastanesi için ı 
200 adet karyola 

10000 metre kalın tarsus 
bezi 

Çocuk hastanesi için t 
1000 metre patiska 

Tahmini Fi. 
440 K. 

'1250 1 

29~ 

M. Garanti 
297 Lira 

ı'l 87 ,50 
.217,50 

Eksiltme tarih ve şekli 
ıg.7.935 S.16 açık eksiltme 

... 

'19-7-935 S.16 açık eksiltme' 
19·7-935 S. 16,30 açık ,, 

Hadımköyündeki birlik
lerin ihtiyacı için 9,000 kilo 
yazlık patates 9 Temmuz 
935 Salı günü saat 15 de a
çık eksiltme ile almacakdır. 
Tahmin bedeli 6 7 5 liradır. 
Şartnamesi her gün öğle
den evvel komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin vakti 
muayyeninde 51 liralık ilk 
teminat veya mektub mak
buzlarıle birlikde Fındıklı
da satınalma komisyonun
da gelmeleri. (3491) 

4721 

*~• 
Çatalca ve civarındaki 

birliklerin ihtiyacı olan 132 
bin kilo sığır etine verilen 
fiat makamca pahalı görül
düğünden tekrar kapalı 
zarfla eksiltmeye konul
muşdur. Beher kilosunun 
tahmin edilen bedeli 29 ku
ruşdur. İhalesi 10 Temmuz 
935 çarşamba günü saat 
15 dedir. Şartnamesi Fın
dıklıdaki satınalma komis
yonunda 191 kuruş muka
bili alınabilir. Eksiltmeye 
gireceklerin 2 8 71 liralık 
teminat mektubu veya mak 
buz ve 2490 sayılı kanunun 
2, 3 cü maddelerindeki ve
sikalarla birlikde teklif mek 
tublarmı ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
Fındıklıdaki komutanlık sa
tmalma komisyonuna ver
meleri. (3492) 

Eğer verilen nasihatleri 
dinleyip te 

GRiPiN 
kaşelerini tecrübe etseydi bu 

ıstırablar çoktan dinmiş 
olacaktı. 

GRiPiN 
En şiddetli baş ve diş ağnlarile 
üşütmekten mütevellit bütün 
ıstırabları keser. Nezleye, kırık-

lığa, romatizmaya çok faydalıdır 

GR1P1N kaşeleri RADYOLİN diş ma 
cunu fabrikasının mütehassıs kimya· 
gerleri tarafından yapılır. Her ecza-

nede vardır. 7 ,5 kuruşa satılır. ..................... 
~llllllllllllllltlllllllllllllllllllllll~ 1 Deniz yolları 1,.. 

- iŞLETMESi 
E Acenteleri: Kara köy KöprübaJJ 1 
: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· :: - . : 111111 zade Han. Tel. 22740. 111111: 

: Mersin yolu : 
E KONYA npuru 30 Haziran ! 
~ PAZAR günü saat 10 da Mer- ~ 
: sine kadar. (3578) E - -- -
~ Ayvahk yolu i 
: MERSiN vapuru 29 Haziran ;: 

Devredilecek ihtira beratı 
1700 ,, Amerikan bezi 
1100 ,, kefenlik bez 

300-400 ton kriple ma
den kömürü 

50 
29 
42 

1450 
109,28 
435 

19-7·935 S. 16,30 açık ,. 
26-7·935 S. 14 kapalı zarf 

=ı CUMARTESi günü saat 17 de 1 
4722 Dikiliye kadar. (3589) 

---------------------~-------- ;:i11111111111ıııııııııııııııııııııııııııı;; 
'' Tuğla imalindeki ameliyede is

J.ahat" hakkındaki ihtira için istihsal 
edilmiş olan 22 Temmw: 1931 tarih 
ve 1280 numaralı ihtira beratının 

ihtiva ettiği hukuk bu kere ba§kasma 
devir veyahut icara verilmesi teklif 
Edilmekte olmakla bu hususta fazla 
ınalümat almak isteyenlerin Galata 
da Aslan Han be§inci kat 1-4 numa
ralara mUracaat eylemeleri ilan olu
nur. 4776 

lJmumi Neşriyat ve Yazı i§leri Mü • 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete· 
cilik ve Matbaac.ılrk T. A. Şirketi. İl· 

tanbul. Ankara caddesi, ıoo. -
Basıldıfı yer: TAN Matbuu 

Yukarıda yazılı Sıhhi Müessestıerin hizalannda gösterilen ihtiyaçları olbap
taki şartnameleri veçhile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Her birinin mikdar, nevi, tahmini fiat, muvakkat garanti ve eksiltme tarih 
ve saatleri ile eksiltme şekilleri hizalarında gösterilmişdir. 

2 - Eksiltme işi : Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki Komisyonda 
yapılacakdır. 

3 -Her birine aid şartname ve nümuneler aid oldu·~·arı Müesseselerden bedelsiz 
olarak almacakdır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin be1li gün ve saatten önce girecekleri işe yeter mu"' 
vakkat garanti makbuz veya banka mektubları ve cari seneye aid Ticaret Odası 
vesikalarıle Komisyonumuza müracaatları. 

(3581) 

Üçüncü icra memurluğundan : 
Mahc:.ız ve paraya çevrilmesine ka

rar verilmiş olan 150 adet yarını ki

loluk Kolonya 20 düziine ipekli Ka
dın çorabr bir adet dinamo iki değir· 
men ma teferrüat bin adet Ampul ve 

20 düzüne muhtelif ebadde pors\en 
tabak 1-7-935 tarihine müsadif pazar 

tesi günü saat 11-12 arasında Biiyük 
ada Balıkcılar caddesi 1 No. lu tü
hafiye dükkanında birinci açık artır-

ma ile satılacağından talip olanların 
mahallinde bulunacak memuruna mü-
racaatları istenir. (12686) 

Devredilecek ihtira beratı 
« Sür'atle müteharrik vesait nak

liyede, hususi ile tayyarelerde mes

net yerleri ve silahlann inşası~ hak· 
kında ki ihtira i~in almmış olan 19 

T emmuz 1928 tarih ve 687 numaralı 

ihtira beratmın ihtiva ettigi hukuk 
bu kere başkasına devır veyahud ica

ra verilmesi teklif edilmiş olmakla 
bu hususta fazla mall'ımat edinmek 
isteyenlerin Galatada Aslan han 5 

nci kat 1-4 numaralı idarehaneye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

• Şehrin şebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarmı tenzil ettiğini muhterem müş- • 

SAT 1 E terilerine bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede ten- SAT ı E 
zil edilmiştir. Bir motör satm almadan veya herhangi bir kuvvei muharrike tesisatı yaptırmadan 
evvel her halde Satie'den bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 
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- 23 günlük P A R i S seyahatini 1 ------
-----

~Acele - Etmevin ..-. -
- • ------

-----------------------

N A T T A tertip etmiştir. 
31 Temmuzda hareket (Vapur • tren • ve trende yatak) 

Bükreş. Peşte· Viyana· Paris, Marsilya, Ati na yolile 

Brüksel Sergisini Ziyaret için ihtiyari Seyahat 
Fazla tafs'ılaA t ı"ç"ın. NATfA MlLLT TÜRK SEYAHAT ACENTAUGI· 

• Tel. Beyoğlu: 44914 • Galata 44514 ~I 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· --i .fJu yıl odun, kömür almak için acele etmeyin .•. ı ,-.-·ı-111•_11_11.-ıı-ıı•_ııı_ı•-ııı-1•-1111_•_1111-•ı-ııı•_ı_111•_11_111_•_1111-1 •-111-1•-111-1•-ıııı-•-ıııı-•ı-111•-ı-ııı•-ıı-11•-11-1:,-

------

1 Yakında Pivasava = • ~ 

; Yeni Bir ---
; Kömür · Cı.kıvor = • ------------ ••• -----------
~Acele - Etmeyin - --.. ................................... ._.. ................. ....... = Jllildr ......................... .__._ ...... -----------
~ Bu yal odun, kömür almak için acele etmeyin ... ----------
~ YENİ KÖMÜR EN KUVVETLİ. --
; EN İDARELİ, EN TEMİZ 
= = . . . . 
~ KOMUR OLACAKTIR ... -------------------- .... --------------i. Acele Etmeyin ... = ~ -----------

- --- --- . --

ı:PARA SAHiPLERi: =· = §= • --=· -= ----=· === --=· -= --§• -= ----=· === --=· - ------= =· ------=· ------=· ------§• ---= 
=11 -----= =· ------=· ------=· ------=· ------=· ~m ---= --=· -= ----=• --= ----=· -= ----=· -= ----=· -= ----=· -= --

Artık rahata kavuşuyorsunuz. 

I 

1 Temm.uz 935 Pazartesi 

• 
• 
• 
• 
• 
• Gününden itibaren Hükumetin ve dört büyük m_illi Iİ 

bankanın 1.000.000 lira ile sermayesine iştirak ettiği _ • 
• 

ADAPAZARI • 
TiCARET BANKASI: 

•• 

TURK 
Bütün şubelerinde 

50 liradan itibaren 
Her türlü mevduatanızı kabul edecek ve 

her ay başında faizini 
Size ödeyecektir. 

• --
• 
• 
• 
• 
il 

• 
• 
• 
• =- • =· --- -

~ '. 11111il111111111111•11ıı• ıııı • ı ııı • ıı ıı •nı ı• ı ııı ı ıı 11 • 1 il ıı• ıııı•ı nı • ıı ıı• ıııı • ıııı• ıı ıı • 11111: 1 -=~--~----~--~~~--~----~----~------------:: lstanbul Ziraat Mektebi çiflik satış komisyonundan: 
-------

Tarihi Arttırma Satış şekli Kilo Cinsi Muhammen Muvakkat 

BedeJi Teminatı günü saat -- Lira Kr. Lira Kr. -- -
288 21 60 -§ Bu yal odun, kömür almak için acele etmeyin... = Merinos kinnası = := yapağısı 

576 4.7.935 peroembe Açık 

6 o 45 
6 o 45 

: E: Kuzu yapağısı 24 ,, ,, 13 ,, 
=: E: Bacak ., 40 ,, ,, ,, 

~ PİYASAYA Ç 1 K ACA K Q LAN § Taı 250 18 75 M~mikab 4-7-935 perıembesaatl7 Açık 
-=--- y E N ,. K o·· M u·· R u·· N . z = Damızlık Boğa 100 7 50 1 Adet 8-7-935 pazartesisaatl3,30 Açık 
~ B E K L E Y i ı ... ~ ınek 200 ıs s ,, .. ,, 14 ,, :; = Düve 16.5 12 37 11 ,, ,, ,, 14,30 ,, 
E := Tosun 70 5 25 7 •• ,, ., 15 ,, 
=: E: Damızlık Tosun 100 7 50 2 ,, ., ,, 15,30 ,, - -=: =: ,, Düve 50 3 75 1 ,, ,, ,, ,, ,, = §§ Marya Koyun 75 5 62 25 ., ,, ,, 16 ., 
:: • • • ~ Kıl keçi 30 2 25 15 ,, ,, ,, ,, 
§ E Yukarıda cinsl"ri yazılı yapağı, hayvanat, taş şartnamelerine göre açık arttırmaya konulmuştur. 
:= E: Halkalıda İstanbul Ziraat mektebine yapılacak oJan bu arttırmanın gün ve saatleri yukarıda gös· 
§ § terilmiştir. 24Q() numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanunundaki şartlan haiz bulunan isteklil~r = § şartnameyi görmek için her gün ve arttırmaya girmek için de yukarıda yazılı gün ve saatte teroı· A c e I e ~ natlarile birlikte mezkôr mektebd· çitlik idare heyetın· müracaatları (34-01) 4705 

s . § :~e~:~~a!e!~~~:scn;;~~ı~:S~n ~:~=~ § ~ı~en bır ışyar. aran.ma .. t~?.ır. ~ 
§ § gönderirim veya öğretirim. Sonfcn = ıstıyenler "TA rt" ıdare dırektorlugune § = - labonu.ııvan. Kadıköy nhtım 7:~75 ;;)11111111111111111111111111111111 Qelsinler. llllllllllllllllllllllll lllf~ 

'-ıı 11111111111111111ıı111ıı111111111111111111111111 uuııu ııuıııı 11111ıı111111111111111111111111111111111111111 m ııııl 4sos 


