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Peyami Sefanm imtihanlar 
adh yazısı - Şehir haber
leri - Orhan Selimin .. Kah· 
ve, Gazino entcllektücllcri ,, 
adlı ya:ı:ısL 

Ankara haberleri - A. 
Şukrü Esmerin haftalık ic
mali - Feleğin Deniz adlı 
yazısı. 

A:ı:iz Hüdai Akdemirin "Biz 
de casusluk " adlı eseri -
Kendi kendimize çatıyoruz. 
Son haberler . 
.Memlekette TAN - Saflık 
öğiıdleri. 

Özdil sayfası - Etem İz
zetin Yosma adlı romanı. 
Miımtaz Faik'in " İsviçre 
buyiık bir imtihan geçirdi " 
adlı yazısı - Ekonomi -
Askerlik. 
Spor - Avrupada nasıl ya. 
şarlar. 

Sevişmeler, evlenmeler -
Briç - Fatih İıitanbuhı na· 
ı;ıl aldı l 
Kültür sayfası. 
Dunya gazetelerine g ö r e 
hadiseler. 
Faydalı bilgiler - Yarmm 
büyükleri. 
Kadın, Moda - Sinema. 

l ngiliz hükumeti 
Neden değişiyor 

İngiliz devlet sistemi hakkın
da, Rousseau'nun bir sözü var: 
"1 ngilterede demokrasi, ancak 
seçim zamanında kendini göste
rir/" Rousseau'nun bu sözü, şim· 
di iş başından çekilecek olan 
Makdô:ıald kabinesi için, ne ka 
dar doğrudur. Seçim geçtikten 
sonra, is başına geçen İngiliz 
hükumeti, yeni seçime kadar ü1 
keyi diktatörlükle idare eder 1 

Makdonald. bir eşi İngiliz sı
.Yasal tarihinde görülmemiş bir 
hazançla 1931 yılında iş başına 
geçti. Dört yıl memleketi idare 
cttil·ten soıını, imdi yeni ec -
cim karsısında çekiliyor, yerini 
"'D-1...3 • -' • 4.ır--t••yvı. 

Makdonald bir ulusal birlik 
hükumetinin basında bulunuyor 
du; fakat doğrusu bir Conserva
tcur hükumetinin Başbakanı idi. 
Parlmantcr sistemindeki dev -
let idarelerinde; secimde kaza
nan parti lideri, hUkumeti ku
ı-ar. Son sccimde Conservateur' 
ler büyük bir çokluk ile kazan
dıklarından, bu partinin lideri 
-alan Baldwin'in Başbakanlığa 
geçınesi doğru idi.Conservateur
ler, bir ~rti hükumeti kurabi
lecekleri hald kendi program -
lannı bir ulusal bidik hükume
ti aracile tatbik etmeyi daha el 
Verişli buldular, Makdonald 
hükumetini iş başına geçirdi 
ler. Şimd , ~tadar istediklerini 
.Yaptırdılaı. 

Bu hükumet kurulduğu za -
lllan dayandığı zümreler (kü -
ll'leler) bunlardı: 
C Büyük bir çokluk teşkil eden 

onserva tcur 'ler, 
İki partiye ayrılan liberaller, 
Makdonald'la beraber yürü -

Yen bir avuç işçi kümesi. 
l 932 yılında bir zümre Libe

l"~llerin çekilmelerile hükume -
tın Conservateur'lük l'engi bi
taz daha arttı. O vakittenberi 
l\1:akdonald, ulusal birlik rengi 
a~.tında Conservateur'lerin güm
t-uk himayesi, · Hindistan baş 
Yasası programlarını tatbik et
ll'ıektedir. 
t• O halde Makdonald hükume 

1 neden çekiliyor? 
Yukarıda anlattığımız gibi 

~Onbaharda seçim yapılacak -
ır C . . b s · onservateur partısı, u 

d eçnıenlerin önüne böyle ay kın 
"urunı1a cıkmak istemiyor. Kuv 
det, Bald~in'de,mesuliyet Mak
:n~ı n a. 1 d 'dadır. Başbakanhğa 
Iı· dwın'in geçmesi, yetke (sala 
leıy~t) ,kuvvet ve mesuliyeti bir
ar~cektir ki, demokrasilerde 
se anan ilk şart da budur. Con
sı~ateur partinin seçim karşı
ın a demokrasi şartlarına uy
~0~Ya çalışması, Fransız feyle
hak~nun İngiliz devlet sistemi 
lu.. ında söylediği sözün doğru 
lun~ göstermez mi? 
ngıliz kabinesinin değişme -
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Kralcılar mason 
locasını taşladllar 

ıv a S 1 f Çınarın FiNANS BAKANLIGI M•~MURLUG~ 

Cenazesi Kamutaya dun yenı 

Kabineyi Piefri de yapamadı, 
iş tekrar Lavala verildi 

Pariste Kraliyet taraftarlarınrn nümayiş yaptık
/an Opera meydanı 

Paris, 6.A.A. - Saat 22,1 S 
te, Elize sarayından çıkarken, 
Pietri, Cumurluk başkanının, 
kabineyi kurmak ödevini ken
disine yüklediğini ve kendisinin 
de bilhassa radikallerle görüş
tükten sonra cevab vereceğini 
söylemiştir. 

Pietri de hükumeti 2er.~k~n 
vasıtalarla elde etmedikçe, ke-
sin bir sonuca varmak mümkün 
olamıyacağı kanaatindedir. 

Elize'den cıktıktan sonra 
Pietri, Janene;yi ziyaret etmiş
ti. Bundan başka saylavlar ku
rumu asbaşkanı de Şamar ile 
Bouisson, Flandin, Laval ve 
Herriot ile de görüşmek niye
tindedir. Gene bu sabah, parla
menter parti başkanları, finans 
kolları başkanları ve daha baş
ka siyasal kimselerle de konu
şacaktır. 

[Bu hususta fazla tafsilat be· 
§İnci sayfamızdadır.] Pietri 

Alman donanması 
5 tane zırhlı 
16 kruvazör 
50 destroyer 

istiyorlar 
Londra, 6 ( A.A.) - Alman 

delegeleri, Alman deniz progra 
mmı bildirmişlerdir. Alman ge
l~rinin tonilato tutarr,İngiliz to 
nılato tutarının r~35 i derecesin 
de olacak ve beş zırhlı, 16 kruva 
zör,50 parça da destroyer yapı· 
lacaktır.ingiltere,olsa olsa 5 zırh 
lmın yapılmasını kabul edecek
se de,daha küçük gemilerin ya. 
pılması,şimal denizinde İngiliz 
üstünlüğünü tehlikeye düşüre
cek gibi görünüy!Jr. 

[Tafsilat 5 inci sayfada] 

sinde başka politika sebepleri 
var mıdır? Buna ihtimal verile -
mez. Baldwin, gelecek seçime 
kadar yurdu idare edecek, Mak
donald'ın yürüdüğü yoldan ve 
aynı amaçlara doğru yürüyecek
tir. Çünkü bugünkü Makdonald 
hükfuneti, yarınki Baldwin hü
kumetinden ayrı bir kurum de
ğildir. Sıyasada bir değişiklik 
meydana gelecekse, bu ancak 
gelecek se!Simden sonra bekle -

Alman murahhası Ribentrop 

nebi.ti~. Şimdiki hükumet değiş
mesının anlamı, İngilterede se
çim hazırlıklarının başlamış ol
duğunu gösteriyor. 

Siirt Saylavı 
Mahmud SOYDAN 

• 
C.N~t: - Yarınki sayımızda değer

li ıktısatçımız Sami'nin "Endüstri 
planrmrz gerçekleştikçe ihracatrmıza 
engel olacak mı?" adlı yazısını ko • 
yacağız.] 

Bugün bir harp ge 
misile getiriliyor 
(Hususi muhabirimiz bildiriyor] 

Ankara, 6 
Vasıf Çınarın cenazesi yarın 

bir harp gemisi ile Odesadan 
İstanbul limanına getirilecek -
tir. Cenaze İstanbulda bekletil
meden trenle doğru Ankara~1a 
nakledilecektir. Burada dıs Ba
kanlığının hazırladığı program 
dahilinde cenaze alayı yap1la -
caktır. Vasıf Çınar pek sevdiğ"i, 
beraber büyüdüğü ve yetiştiği 
Necatinin yanında açılan meza 
ra gömülecektir. 

lstanbulda 
Moskova büyük ekimiz mer

hum Vasıf Cınarm cenazesi bu
gün Ödesad~n bir Rus harp ge
misi ile şehrimize gelecektir. 
Ve cenazenin bulunduğu tabut 
hususi bir vagonla saat 14,50 .ie 
kalkacak trene bağlanarak An 
karaya gönderilecektir. Büyük 
cenaze töreni Ankarada yapıla
caktır. 

Sovyet gemisi sabah saat se
kizde kavak önlerine gelmiş bu 
lunacaktır. Liman müdürü vapu 
ra girecektir. Gemi kumandam 
gemiyi durduracak, Sovyet ata 
şemiliteri gemiye binecektir. 

Gemi saat 12 ye kadar kavak 
ta duracak, 11 de Kavak önlerin 
der. ... cı!h.ae:a ur. 

Kruvazör Kız kulesi önün -
den geçerken yirmi bir sayı top 
atarak şehri selamlayacak ve 
bizden de top atılmak suretile 
karsılık verilecektir. Gemi Hay 
d.arpaşa önünde demirliyecek . 
tır . 

Bir heyet cenazeyi Haydar -
paşada karşılayacaktır. Bu he -
yet saat 12,30 da devlet deniz 
yoIJarı idaresi yolcu salonu ö
nün~e Akay idaresinin vapuru
na bınerek Haydarpaşa önünde 
d_uran Sovyet gemisine gidecek 
tır. 

Heyet vali \<'ekili. Cumuriyet 
Halk Partisi idare heyeti reisi, 
İstanbul kumandam, belediye 
muavinleri, emniyet direktörü .. . . ' 
unıversıte rektör vekili, maarif 
direktöründen mürekkeptir . 

Heyet Vasıf Çınarın cenaze -
. sini hünnetle selamlıyacaktır. 

[Arkası 5 incide] 

Çekoslovak 
Bakanı dün 
Rusyaya gitti 
Prağ, 6 (A.A.) - Dış işleri 

bakanı Benes, saat 14,40 da 
Moskovaya doğru yola çıkmış -
tır. Öraya 8 haziranda saat 11 
45 de varacaktır. Bir çok zevat 
ve bunlar arasında Fransız sefi
ri, Benesi istasyonda uğurlamış 
tardır. 

Sovyet Rusyanrn Prag sefiri, 
daha evvel yola çıkmış olup Be 
nese Varşovada kavuşacak ve 
kendisine Moskovaya kadar ar
kadaşlık edecektir. Benesin gezi 
si sekiz gün sürecektir. 

Çekosİovakya ile Sovyet Rus
y~ arasında tecim antlaşması, 
hır karşılıklı yardım sözlesmesi 
ve bir mali krediler anlaŞması 
akdinden sonra ve yapılan bu 
gezinin iki memleketin barışı 
korumak ve kuvvetlendirmek 
a.maciyle aralarında vücuda ge
tirmeye uğraştıkları yaklaşma 
a~anına önemli bir merhale teş
kıl etmekte olduğu önemle kay
dolunmaktadır. 

bir kanun verildi 
Maliyeye lise mezunundan 

aşaği memuı alınmıyacak 
Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz .. 

den)- Bugün Kamutaya bütün Maliye 
memurlarım alakadar eden yeni bir 

kanun layihası geldi.Bu layiha Maliye 
memurları hakkında memurin kanu
nu hükfünlcrindcn daha başka hü • 
kümlcri de ihtiva etmektedir. Kanun 
ve esbabı mucibe çok uzundur. Bazı 
esaslarını bildiriyorum: 

Memur olmak için 
Maliye memurluğuna girmek için 

memurin kanununun 4 üncü madde • 
sindeki evsafı haiz bulunmak, liseyi 
yahud maliye meslek, tapu, kadastro 
mekteplerini bitirmiş olmak şarttır. 
Bunlar da Maliye mesleğine imtihan
la alınr. Yüksek mektepler mezun -
tarı imtihansız ahnır.6 ıncı dereceden 
yukarıya tayin edil~ceklerin yüksek 
mektep mezunu veyahut o derecedeki 
ecnebi metk~plerden mezun olmalan 
meşruttur. Bunlardan fen kısrmlarma 
tayin edileceklerin kadastro mektebi 
ile l\lühendis mektebinden mezun ol
maları liizrmdır. Lise mezunu olanlar, 
yüksek tahsil aranmıyan yerlerde an
cak yedinci dereceye kadar ~ıkabilir
ler. Mesleğe ilk girenler 13 üncü de
receyi alırlar. Yalnız yüksek mektep 
mezunları 11 inci derece ve bu mek
teplerden mezun olup ta ecnebi mem 
leketlerdc tahsil görenler veyahud bi
ıim yüksek mekteplerimizdcn mezun 
olup ta garp lisanlarını bilenler 10 
uncu dcrcedeki memuriyetlere, yük • 
sek mektcpJerimizdcn mezun olduk
tan sonra üstelik garp mekteplerin -
den birinde ihtisas yapmı§, doktora
sını vermiş olanlar 9 uncu dereceyi a
lırlar. Bunlardan diğer dairelerde da
ha yüksek dereceyi ihraz etmiş olan
ların bu vaziyeti nazarı dikkate ah 
maz .• Şimdiki Ma1iye dairelerindeki çnlıf • 

malardan bir ırörünüı 

. . . ~taj devri l içinde ahlakan uygunsuzlukları, kabl 
İlk gı~ışte 6 aydan ıkı seneye kadar liyetsizlikleri görülenler müddetin 

namzetlık devresi vardır. Bu müddet [A k s · "d 1 r ası ıncı e 

Veni barem ve Maliye 
kadroları kahyor 

[ HUSUSi MUHABiRiMiZ BiLDiRiYOR ] 
Ankara, 6 

Evvelce teşkil olunan müsteşar 
lar komisyonunca hazırlanan 
yeni barem cetveli bütçe encü
menindedir. Anlaşıldığına gö -
re mali fedakarlıkları icabetti -
ren bu yeni barem projesi bu 
yıl kamutaydan çıkamıyacak -

tır. Yine ayni sebepten maliye 
vekaletinin kamutaya verdiği 
teşkilat kanununa bağlı kadro
da, bazı derece tebeddülleri ol
ması yüzünden memurlar bare
minin çıkmasından evvel bu ka 
nunun kabul edilmesi de miıh
temel görülmemektedir. 

D.~~ Alman mektebi talebe.si Taksim stadyomunda bir spor 
şen~ı~ı .Yapmrşl~rdır. _Bu şenlıklere mektebin erkek ve kız tale -
b.~sı t;2tırak etmışlerdır. Resimlerimiz bunlardan bir iki görünüs-
~~ . 
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Vapurlarda ve tramvaylarda, 
kitaplarrnın ve not defterlerinin 
iistünc kalalarınr sarkıtarak im
tihana çalışan mekteplilere her 
gün tesadüf ediyorum. On be~. 
yirmi dakika gibi zamanm ufa
rak ve hergiin kenara köşeye 
serptiğimiz kırıntılarını bile 
ziyan etmek istcmiyen bu 
çocukları görünce.. hemen 
çaırşkan/Jklarrnı alkışlamak -
ta acele etmesek ıyı olur. 
Çünkü dizlerini yazı masası ya
parak imtihana lıazırlanan bu 
mekteplilerden çoğu, bütün bir 
yılın ihmallerini bir günde telB.
liye çalrşan tenbellerdir ki, tram 
vayrn içinde değil, a/tmda ve 
tekerleklerin arasında da kalsa
lar, şu günlerde ellerinden kita· 
hı zor bırakırlar. 

DUn Pend'kte yeni mezbahanın açıhş töreni yapıldı. Resimlerimiz bu törenden ve mezbahadan 
Uç görOnUşU tesp:t ediyor 

Fakat ben gene onları ayıpla
mıyorum. 

Bütün dünyada çocuk ve mü
ı ahik psikolojisini anlamı~ ol · 
maktan hala uzak, insan beyni
ni hububat ambarı yerine koyan 
tedrisat programlan takip edi -
liyor. Bu beynin her an başka 
aliıkalarmı ve sempatilerini hi
çe sayarak, tatilin ilk rüzgarr -
mn alıp götüreceği uçarı bilgi -
lcrle içini tıklım tıklım doldu -
ıup şişirmeğe hala tedris admı 
veriyoruz. Yeni terbiye bu alal
laştırıcı ve sersemletici tokmak 
usulünü deği~tirmek yolunda -
<lrr. Onun kat'i zaferine kadar, 
imtihan günlerinde, yer yüzü -
nün bütün vapurları, trenleri ve 
tramvayları mekteplilerin labo
ratuvarı olmaya devam edecek
tir. 

Peyami SAFA 

Mahkemeye verilen 
Doktorlar 

Etibba odasına aidat borçla -
rını vermedikleri için aleyhle -
rine dava açılan doktorlardan 
Fahreddin ve Cemil Fuadın du
ruşmalanna dün Sultanahmct 
beşinci sulh hukuk mahkeme -
sinde bakılmıştır • 

Bir çok defa davetiye çıka -
rıldığı halde mahkemeye gel -
mediği anlaşılan Cemil Fuadin 
dnru masına gıyaben devam 
edilmiştir. Etibba odası avuka
tı dünkü celsede Cemil Fuadin 
odaya 73 küsur lira borçlu ol -
duğunu söylemişt idare heyeti
nin bu hususta verdiği kararla
rını mahkemeye tevdi etmiştir. 
Duruşma, bu evrakın tetkiki 
için başka güne bırakılmıştrr. 

Doktor Fahreddin hakkın -
daki davada suçlunun tekrar 
cağırılmşsı için başka güne kal
mıştır. 

Muammer Eriş lstanbulda 
l~ Bankası Genel müdürü Muam

~er. EriJ d~n .sabah Ankaradan şeh· 
rımız:e g~lmı tır. Genel mudür Hay • 
d~rpa1a ıstasyonunda lş Bankası er
kanı ve dostları tarafından karşılan _ 
rnıştır. Muammer Eriş dün öğleden 
evvel ve sonra Iıı Bankası lstanbul 
Fıubeııinde meşgul olmuş ve bazı hu
tıusi ziyaretler kabul etmiştir. 

No. 46 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Yataktan fırladım ve çabucak 
giyindim. ôda kapısını açık bı
rakarak ctktım. Ödaya sinen 
koku dağılmaz, uçmazsa, gece, 
uykumu kaçırabilirdi. Yukarı 
<'.ıktım. Kadriye, balkonda otu
ruyordu: 

- Gel arkadaş. bana anlat, 
bu işin sımnı? 

- Hangi işin sırrını? 
Karşısına otunnuştwn. O, 

kırrk kırık gülüyordu: 
- Ben, seni srkıldı, aldı başı

m gitti, dedim. Peki. buraya ge
l ip te, beni bulamayınca canın 
sıkıldı mı? 

Güldüm: 
- Hayır! 
Yüzünü burusturdu: 
- Terbiyesiz! 

BlRtNCI PLAN HAZIR 

Florya için 
çahşıhyor 

Filorvanın, bütün modern tesisatı 
toplayan bir u ehri haline getirilme
si için Atatürk'ün verdiği direktifler 
üzerine şc: rbayltk bu iş i.ızerinde önem 
le çalışmaktadrr. Şarbaylık daimi en
<:IÜmen üyeleri de Filoryaya giderek 
yapılacak tesisat hakkında tetkikler
de buhınmuslardır. Filoryanın yeni 
planı hazırlanmış, ilk tesisata başlan
mıştır. Birinci olarak riloryaya elek· 
:trik verilmekte, telefon teli gerilmek
tedir. Tren istasyonu ile plajlar ara· 
sında ve istasyonun öte yanmda bir 
asfalt yol yapılacaktır. Elektrik tesi -
satı i!;in ayrıca Yeşilköydeki plak 
fabrikasından da cereyan alınmak su
retile istifade edilecektir. Filoryanın 
büyük kumluğu tamamile §arbaylığa 
geçmi bulunmaktadır. Şarbaylık. bu 
rada bir kısım sahili bu sene için ge
ne kiraya vermiştir. Ancak bu ytl te
ı;isatı bitirilecek kısın kiraya verilme
miştir. Bu kısımda başlanan tesisat 
bir ay sonra tamamile bitmiş olacak
tır. Filoryanm bütün manasile dün -
yanın en büyük ve modern bir plajı 
haline getirilmesi için lüzumlu görü
len biitün tesisatın bir an önce yapıl
ması l:ararlaştırılmı§ bulunmaktadır. 
Birinci kısım tesisat bittikten sonra 
öteki tesisata başlanacaktır. Bütün bu 
işlerin yapılması için sarfı gerekli o· 
lan para hazırdır. Burası Türkler için 
bir deniz. banyosu ve 'k.'ür yeri olduğu 
kadar ecnebi seyyahlar celbi için de 
~ynı şartları toplayan ve konforlu, 
eglencc.li bir yer olacaktır. 

Bunlar için otel ve diğer tesisat ya
pılacaktır. Filoryaya trenle gitmek 
ucuzlatılacaktır. Bu husus İfiin kum
panya ile görüşülmektedir. Diğer yan 
dan da vapur i~letilmcsi için beton bir 
ıskele yapılacaktır. Ayrıca güzel bir 
köşk te yapılacak, gczmeğe çok elve· 
rişli olan sahilin sağ kısnundaki ağaç
lık alandan da istifade edilecektir. 
PJ.ajlann işletilmesini de şarbayhk 
çok yakında tamamile eline alacaktır. 
Burada Yalova kaplıcalannı idare ku 
rumu şeklinde bir idare kurulması 
çok muhtemeldir. Şarbaylık. burada 
her sınıf halkın kese ine göre banyo 
etmesi ve .istirahati için otellerde kal 
rnasını temin edecektir. Filoryanın bu 
suretle a ri bir şekle konulması biitün 
yurddaşları son derecede sevindirmiş
tir. 

Lutfü Fikrinin vasi
yeti yerine gelmiyor 

Pari te olen eski Baro baskanı 
Lfttfi Fikrinin terekesinde kanu~i :tas 
hye muamelesine devam edilmekte -
dir. Aldığımız malumata göre, tasfi
ye sonunda hayır işlerine harcanmak 

du: 
- Bll kadar gündür İstanbu

l~ ınmeyişin, tahaf ... Peki, se
n~n hiç işin, gücün yok mu? Se
nı, aramazlar mı? Yoksa miras 
yedi misin? Fakat miras~edi ol
madığın muhakkak ... 

Gevrek gevrek gülmeğe bas-
ladı: • 

- Senin gibi uykucu, gev. ek 
tembel adam, mecbur olmadan 
bir tek satır yazı yazmaz. Bana 
anlat, bu işin sırrını? 

Ben de gülüyordınn: 

üzere fazla bir para kalmıyacaktır. 
Hatta tasfiye fazlası bile çıkması muh 
temeldir. Çünkü I~iıtfi Fikrin.in Bey· 
oğlundaki apartımamnın 35 bin liraya 
Kommersiyale Bankasına ipotek ol -
duğu anlaşılmıştlT. Bundan ba~ka 
Kuto isminde Belçikalı bir avukata 
senetle -\800 lira borcu vardır. Hazi
ne ile Evkaf da terekeden 6000 liraya 
yakın bir para istemektedirler. Mü -
tcferrik olarak 5 bin liraya yakın 
muhtelif borçlan, aynca mahkemei 
asliyedcn biri 6 bin diğeri 1800 lira
lık iki tane terekeden alacak davası 
vardır. Bütiin bunların karsısında te
rekenin mevcudu 65 bin lira olarak 
hesap edilmektedir. Fakat veraset ve 
vasiyete kalacak meblağın 6 bin lirayı 
tutacağı bile ~üphelidir. Tereke ta
rafından açılmış bir başka dava daha 
vardır. Bu dava kazamldığı takdirde, 
tasfiye masrafları çıktıktan sonra ka
lacak paranın yekUnu yuvarlak bir 
rakamla 10 bin lirayı tutabilecektir. 
Fakat, cenazenin lstanbula getirilme
si masrafı ite vasiyetten önce karar 
altına giren 6 bin liralık borç bu ye
kundan düşüliince. kalan para ile \'2· 

siyetname hükümlerinin yerine getiri 
lemiyeceği anla ılmaktadır. Lutfi Fik
ri vasiyetnamesini 25 Eylul 933 yılın
da hazırlamıştır. Biraz daha ya"aya
rak vaziyetini dUzeltmek imkanını 
lıulsaydı şimdi tatbik edilemiyen hü
kümlerin yerine getirlmesi kabil ola
bilecekti. 

.. 
u~ ayhklar 

Emlak Bankası Ağustos, Eylül ve 
Birlncite rin ü aylıklarmı ... nd n 
itibaren vermeğe baş1arruştır. Malmü· 
dürlüklerinde de 10 Haziran Pazar· 
tesi günü tevziat yapılacaktır. Dün 
Emlak Bankasına maaş almak üzere 
sok büyü kbir kalabhk müracaat et
miş, bu )Üzden birçok şikayetlere )'Ol 
açılmıştır. Maaş veznelerinin çoğaltıl
ması suretile rnliracaatlarm kolay 
karşılanmasına çalışılacaktır. 

Tramvay sosyetesile 
yapllan müzakereler 

Tramvay Sosyetesinin halktan faz. 
la olarak aldığı iki milyon liranın ~e
ri verilmesi hakkında Bayındırlık Ba 
kanlığı ile Sosyete direktörü Gindorff 
arasında başlanmış olan müzakereler 
henüz bitmemiştir. Sosyete hükümc· 
te bu paranın şimdiye kadar 600 bin 
lirasını ödemiş ve bu iki milyon lira
dan Fatih - Edirnekapı hattı, köprü 
kaldırımlarının tamiri gibi bir takım 
masrafların indirilmesi lazımgeldiğini 
iddia ederek bir hesap çıkarmıştır. 
Sosyete direktörü bu hesaba Bayın -
dırlık Bakanlığına vererek htanbulda 
dönmüştür. Bu paranın ödeme §ekli 
hakkında bir anlatma yapıldığına da
ir verilen haberler doğru değildir.Gin 
oorff müzakereye devam için gelecek 
hafta tekrar Ankaraya gidecektir. 

- Hani seninle bir gün otur
duğumuz kır kahvesi var ya, iş
te oraya gittim, bir hasır ser -
dirdim, uzandım. 

Sitemli sitemli bakıyordu: 
- Hain, neye haber verme • 

din? Beraber giderdik. Demek 
o gün, öyle aklına esti. Senin 
gittiğini duyunca, ben de köşk
te sıkıldım. Fakat inamr mısın? 

Durdu. söylemekten vazgeç -
miş gibi yutkundu: 

- Taliime, evvelden hazır • 
lanmış yazılarım vardr. Bir 
müddet, kendimi avareliğe bı
rakabilirim. 

- Söyliyeyiın mi? Gene kol· 
tukların kabaracak! lstanbulda 
da sıkıldım. Sana, neye bu ka -
dar alıştım? 

Bahsı değiştiriverdi: 
- Kahvede ne yaptın? Yat_ 

- Peki, yalnızlrk, seni hiç 
sıkmaz mı? 

- Kendi kendime iken yalnız 
değilimdir ki ..• 

- Yine "paradoksal" konuş
ma, sinirlerime dokunuyor. 

- Peki! Nasıl istersen? 
- Hemen köşke döneceğini, 

tın, orada da mı uyudun ? 
- Hayır .•• Def teri okudum. 
Gözleri parlayıvermişti: 
- Neredesin? 
Omuzlarımı halsiz halsiz oy-

natıyordum: 
- Def ter bitti .... 
- Nerede? 

HAVA TEHLiKESi 

Yeniden üye 
olanlar çok 

Hava kurumuna yardımlar sürü -
yor. Kurumun bayanlar kolu dün top 
!anarak bazı kararlar almrstır. Inhi -
sar idaresi lstanbul Ba§~üdürlüğü 
memurlan maaşlarından bir mikdar 
kesilmesi suretile yardıma üye olmuş 
lardır. Sirkecide Bahçeli lokanta müs 
tah<lemini de yardımcı Uyeliğe yazıl
mışlardır. Moda caddesinde 107 nu -
marada oturan Haçik Bağdasar Balık 
~ıyan da, Pcndikteki 20 dönümü mü
tecaviz arazisini cemiyete terkettiği
ni bildirmiştir. Hava tehlikesini bilen
ler üyeliğe yeniden tayin edilenler 
şunlardır: inhisarlar idaresi latan· 
bul baş müdürü LUtfi, inhisarlar ida
resi muhasebecisi Ahmed, 20 şer lira 
taahhüd, Zekai Can kardeş Düyunu 
umumiye Türk dainler vekili 200 lira 
taahhüt. Sabri Balıkpazannda komis
yoncu 20 lira taahhüt. Yuvanaki S. 
Hetren komisyoncu ve tüccar 20 lira 
taahhüt. Yuvanaki S. Hetren komis
yoncu ve tüccar 25 lira teberrü, An
doyetiri ihracat tüccarı 20 lira taah
hüt, Mustafa yumurtacı 5 lira teber· 
rü, S. B. Jamen Bursa acentesi 20 li· 
ra taahhüt, Alberesyon ve kardc~i 
cam tiiccarı 120 lira taahhüt, Albe -
resyon ve kardeşi cam tüccarı 500 lira 
teberrü, Hacı Ziya 100 lira teberrü. 

Bir kadınm getirdiQi 
fazla eşya 

Beruttan şehrimize gelen yolcular
dan Hisrafi Bedrosyan isminde bir 
kadının yanında çok fazla e~ya oldu
ğu görUlmüş ve muayene memurlan 
bu eıyanın mühim bir kısmı için ka· 
dından gümrük resmi istemittir. Bu 
yüzden iki taraf arasında bir anlaşa
mamazlık başgöstermiı ve işe güm -
ıük başmüdürü Seyfi vaz'ıyet ede -
rek yolcu salonunda eşyaları gözden 
geçirmiştir. Neticede memurların ka 
nuni hareket ettikleri anlaşıldığından 
eşyaların fazla olanları geldiği yere 
gönderilmek üzere müsadere edilmi§
tir. 

Bina vergileri dört 
taksitte a il nacak 

1935 Finans yılı arazi ve bina ver· 
gilerindcn bina vergisi geçen yıl oldu 
ğu gibi lstanbul ve mülhakatındaki 
mükelleflerden (Adalar dıtan) Hazi
ran, Eylül, Birincikanun ve Mart ay
larında dört taksitte alınacaktır. Say 
fiyecilikle uğraşan Adalar mükellef
lerinden ise Temuz, lkinciteırin ay
larında alınacaktır. Arazi, vergisine 
gelince Temmuz ve Birincitcanun ay
larında iki taksitte alınacaktır. Istan
bul Genel Meclisince vcn1en bu karar 
Finans Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 

- Kotra aldınız, Marmarada 
yelken açtınız ! 

O, bir sıçrayışta yerinden fır
ladı ve sağ kolunu havada sa -
vurdu: 

- Hem de ne yelken açış ..• 
Elile omuzuma vuruyordu: 
- Pupayelken gidiyorduk, 

arkadaş! Pup11yelken •.. 
Cebimden birinci defteri çıka

rıp verdim: 
- Şimdi ikinci def teri istiyo· 

rum. 
- Peki! 
Dedi, kapıya doğru yürüdü, 

birden döndü, elile alnına vur
du: 

- Eyvahlar olsun, defterler 
burada değil... 
Omuzlarım düşüvermişti: 
- İşte bu fena! 
Tekrar yanıma geldi, oturdu: 
- Def terler buradaydı, fakat 

Cevap vermedim; ona, bakı
yordum. 

vallahi ummamıştım. O gün, 
nereye gitmiştin? 

- Pek tath ve meraklı bir ye-

İstanbula geçerken, ne olur ne 
olmaz, dedim, her ihtimali dü 
şüncrek def terleri al<lun; apar· 
tımana götürdüm. İnip almalı .. 

Ö, ellerini koltuğun kenarla
rına hafif tempolarla vuruyor-

Koltuğa yaslandıın, anlatı -
yordum: 

rinde ... Köşke. onun için dön -
düm. 

-Neresi? 

Yüzümün değişişi gözünden 
kaçmamıştı: 

- Sahi, ~ok mu merak edi • 

[i<ucuK HABERLER " 
• Yeni haldeki dükkanlar bu ayın 

on be§ine kadar kiraya verilmiş ola
caktır. Hal ayın yirmisinde merasim
le açılacaktır. 

:ı'- Tüt')t - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesi reislerinden M. Pik dün 
Pilma vapurilc memleketine dönmüş
tür. 

"' Bir müddettenberi hasta bulunan 
Türkofis m:üşavirlerinden Muhtar Vi 
yanada tedavi edilmekte iken ölmüş
tür. Müpvirin cenazesi şehrimize ge
tirilmiştir. 

• Gümrükler tetkikat müdürü Mus 
tafa Nuri yakında Avrupaya gidecek
tir. Mustafa Nuri Avrupanın muhtelü 
yerlerindeki gümrükleri gezecek ve 
buralarda uzun tetkiklerde bulunacak 
tır. Bir ay kadar sürecek olan bu tet
kiklerini raporla bakanlığa bildirecek
tir. 

4 Şehrimizde bulunan iç ticaret u
müm müdürü lsmail Hakkı şehrimiz
de açılacak olan umumi mağazalar 
için tetkiklerini bitirmiştir. Bu ak -
şam Ankaraya gidecektir. 

'i- Ticaret odası kendisine yeni bir 
bina yaptırmak istemektedir. Bunun 
sebebi §İmdi ki işgal ettiği daireye 1 O 
bin lira yıllık icar vermesidir. Yeni 
bina 150 bin liraya c;.ıkabilcccktir. 

"' Olçü ve tartı aletlerinin cezasız 
muayenesi ve damgalanma:;ı için ve
rilen son mühlet te bitmiştir. Olçü • 
ler başmüfettişliği henüz muayenesi 
yapılmamış olan ôlçü ve tartı 51etle
rinin sahipleri hakkında takibata baş
lamıştlf. 

:r 1 tanbul e-Ümrüklerinde ikranıi -
ye verilecek memurlar içın bır lıste 
hazırlanmış ve bakanlığa gönderilmiş 
tir. Bu listeye giren memurların ismi 
100 ü bulmuştur 
~ Vapurculuk Şirketinin fevkalade 

toplanma günü dün hissedarlara bil -
dirilmi§tir. Toplantı bu ayın 24 i.inde 
yapılacaktır. 

~ Pendik belediyesi, Pendik ve ci
varının ihtiyacını karşılamak için ye
ni bir mezbaha yaptırmıştır. Bu mez
baha, dün törenle açılmıştır. Törende 
de Pendik belediye başkanı bir söy· 
lev vermiı. mezbaha davetlilere gez
dirilmiıtir. 

il- Kadıköy Hasan Paşa Kızıl Ay 
Nahiyesi tarafından Haziranın 22 sin
de Suadiyede bir llkbahar müsamere· 
ı;i hazırlanmıştır. 

• Bu yıl terfi:ı edecek muallimlerin 
listesi lstanbul Maarif müdürlüğü 
tarafından hazırlanmış ve Ankaraya 
gönderilmiştir. Bu yıl terfı ' edecek 
muallimlerin sayısı geçen seneden 
fazladır. 

~ Evvelki gün ~balı saat üçte Nu
ruosmaniye sokağına elektrik cere -
yanı veren kabloda bir arıza olduğun 
dan o civarda cereyan kesilmiştir. 
Elektrik şirketi 15.zımgelen tamirata 
dün sabahtan itibaren başlamı~ ve 

yorsun? Yarın gider, alının. Bu 
gece. seninle karşılıklı bir rakı 
içelim. olmaz mı? 

- Nasıl istersen? 
Düşüniiyor gibiydi: 
- Yarın, beraber ineriz. 
- O da olur. 
Yanağını <;ukurlaştırarak gü

lüyor, gözlerini kırpıyordu: 
- Seni, bu defterlerin yazıl· 

dığı yere, küçük köşke götüre -
ceğ"im. 

Bir kahkaha koparmıştı: 
- Nasıl, gözlerin parladı.Gö

receksin! . . . . "" 
Kırmızı odadayım. Fakat bu 

oda. köşkteki balkonlu kırmızı 
odaya benzemiyor. 

Odanın dösenişinde, hatta 
renklerde bite bir ağırlık v::ır. 
Köşkteki odanın kırmızıh~ı, 
gen~s camlı balkon kapısından, 
genıs. pencerelerden ,giren ışık -
~arla taze aldı. Fakat bu pancor
ları kapalr, perdeleri inik odanın 
kırmızılığl bambaşka ... 

9-amlı değil, yaslt değil, çiğ 
?egıl, şen değil... Bu kınnızılık 
ınsanın gözünü Y.ormuY.or, din ~ 

KAHVE-GAZ INO 
ENTELEKTUELLERI 

Yorgun1 çıktım işten. Hava: 
boğucu sıcak. Gazil1oya girdim~ 
bir bardak bira içeyim diye. 0-
t urduğum masanın karşısrnda -
kinde dört ki§i var. Rakı içiyor
lar. 1 çlerinden birisi yük~ek ses
le koııuşuyor. Sözlerini dinliyo
rum."Les nouvclles Litteraires', 
mecmuasındaki bir makalenin 
c-dı "Revue des deux Mondes" 
daki bir yazının bir cümlesiyle 
birleşmiş. "Candide" deki bir po 
litika!? yazısından almmış bir 
görüş?! "Mercure de France'' 
daki bir lilozoli?! bilmem nesiy
le uzlaştırılmış ve bunların topu 
birden Larousse ansiklopedisin
deki derin?! bilgilerin egemen• 
Jiği altında toplanmış. 

Bir uzun ara çoskuıı delikan
lının ne demek istediğini kavra
yabilmek için bütün gücümü 
tükettim. Fakat ben, anlaşılan, 
çok istidatsız bir adammışım, 
işin yorgunluğu da bindirmiş 
olacak, bu gazino entellektüelİ· 
nin ne demek istediğini kavra· 
yamadım. Bir y1ğın sözün, kon
kretlcştirilince duman gibi da -
ğılıveren bir sürü kelime ağırlı· 
ğının altmda ezildim ve ne ya
lan söyliyeyim, biracrğımı bile 
bitiremeden fırladım dışarıya. 
Bu da gösteriyor ki1 ben çocuk• 
larm uçurdukları §eytan uçurt • 
malaII kadar başı boş ve hür ve 
yüksek ve sınırsız ve çerçeve • 
den uzak ve bilmem ne entelek· 
ıüelliği aıılıyamıyacak kadar 
dar kafalıyım. 

Orhan SELiM 

Alman elçisi mem
leketine dönüyor 

Alman sefiri Dr. Von Rosenberg 
hastalığı ve doktorların istirahate 
mühtaç olduğunu söylemesi üzerine 
Almanya hükumetine müracaat ede • 
rek geriye çağmlmasıru istemiş ve bu 
isteği hükfımeti tarafından kabul edil 
miştir. Von Rosenbe.rg elan Ankara
da butunmaktacıır. JSu nafta sonunca 

~~c;nı:~t~ '~~~etektir;. s~~~e~ -~~:~: 
Ankarada bir bira gecesi tertip etmiı 
Jer ve Ankarada bulunan Alman ko
lonisini de sağırmışlardrr. Fabricius 
koloniye sefirin Türkiyedeki vazifesi 
nin bittiğini söylemiş ve Türlriyede 
bulunduğu müddet zarfında gör• 
düğü hizmetlerden dolayı ken
disine teşekkür etmiştir. Dr. Kuh 
ze uzun bir nutuk söylemi~ ve koloni 
namına sefire teşekkür etmiştir. Dr. 
Falke de Ankara yüksek Ziraat ve 
Baytar enstitüsüne ait güzel bir al• 
bümü sefire hediye etmiştir. 

kablo tamir edilerek öğle vakti ecre• 
yan verilmiştir. 

Zı~ Kadıköy, Hasanpaşa, Kızılay 
nahıyesi tarafından Haziranın 22 sin
de Suadiyedc bir ilkbahar müsame • 
resi hazırlanmıştır. 

Yedi yıldanberi Türk - Yunan 
muhtelit hakem mahkemesi. başkanlı· 
ğında bulunan Danimarkalı Bacg va• 
zifcsi bittiği i~in dün Pilsina vapuri
le memleketine dönmüştür. 

:t- Bir kaıa sonunda gözlerinden 
yaralanan müfettiş Ekreme bugün 
ameliyat yapılacaktır. 

:(. Ankara Universitcsinde bir pcda 
goji şubesi açılması muhtemeldir. 

-~ndiriyor ... 
Sokağın sesleri bu izbe, kapa· 

mk yere sokulamıyor ... Tüylü 
hahJar, kalın yol keçeleri, ayak, 
topuk seslerini yutuyor .•• 

Tatlı bir inziva sessizliği ..• 
Her odasında başka ışık ya -

nan, başka renkler tutusan, pen
cereleri aya ve güneşe kapalı bu 
garip yerde; ve onwı tatlı sükCt· 
nu içinde kendimi, uzun yollar 
yürüyerek; dağlar, dereler aşa· 
rak, meçhlll bir rüya, hülya di· 
yarına ulaşmışım sanıyorum! 

Kadriyenin zevkine inanmış • 
tnn. Fakat bu yer, bu küçük da· 
ire, zevkinin eşsizliğini ve zev· 
kinin, ruhunun inceliğini göste· 
ren bir şaheserdi. 

Benim hayran hayran bakı · 
şım, onun pek hosuna gitmişti; 
bana sokuldu, koluma girdi ve 
omuzunu omuzuma yasladı: 

- Beğendin mi? 
Hemen cevap vermedim. O • 

muzu omuzumda, onun vücudu· 
nun rlıklığı damarlanma yayı• 
lırken, neler aklıma gelmişti? 

(Arkası varl 
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Belediyeler imar heyeti 
teşkili kanunu kamutayda 

{HUSUSi MUHABIRaMıZ BiLDiRiYOR] 
Ankara, 6 

Kamutaya vorilen bir kanunla belediye kanunu tatbik e~ilen 
~e nüfusu on binden yukarı olan yerlerin harita, müstakbel ımar 
P~ları ve içme sulari ile Jiğnn işlerini yaptırmağa lç Bakanlık 
~lnli kılınmaktadır. Bu işler için Dahiliye Bakanmm riyaseti al
tında nafıa iktisat ve sihhiye vekaleti mümessillerinin, dahiliye ' . !!ıiistctarmm, belediyeler bankası umum müdürü, Ankara ımar 
l!ıiidürünün iştirakile belediyeler imar heyeti teşkil olunmakta
~· Bu heyet yukarıdaki işle~ için bir p_rogr_am yapacak~t: S~yı
lı qleri yapmamış olan ~ledıyeler, bu. ışlenn ~a~~lması _ ıçın ıcap 
eden tahsikatı taksite baglamak suretıle kendı butçelerıne koy -
l!ıağa mecbur tutulmaktadır. Bütçelerin tasdiki sırasında tahsi
lat ayrılmadığı görülürse, bütçeleri tasdik salahiyetli makamlar 
~ile ve bütçeleri merkezce tasdik olunanlar için de resen 
tahsisat koymağa yine dahiliye vekili salihiyettar kılınmakta
dır. Bu paralar belediyelerce dahiliye vekaleti emrine belediyeler 
~ gönderilecektir. 

Nüfusu 10 binden eksik olan belediyeler bütçelerinin müsaade-
li. halinde yukarıda yazılı işlerin ifası için bu kanun hükümlerin
den istifade etmeği dahiliye vekaletinden isteyebileceklerdir. 

Takas yolsuzluğunu yapanlar 
Ankara, 6 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor)" - Gümrük ve inhisarlar Ba
ltanbğı takas yolsuzluğu tahkikat dosyası üzerindeki tetkikleri
ili bitinniştir. Bu tetkikler sonunda takas heyeti teşkil eden me
!!ıurlarla Ticaret Odası üyesinin vaziyetleri kaçakçılık mahiyetin 
de değil, ihmal ve vazifeyi suiistimal mahiyetinde görülmüştür. 
'l'akq yolsuzluğu tahkikat dosyası memurini muhakemat kanu
llUna göre suçlu memurlarla ticaret odaları üyesi hakkında karar 
~erilmek üzere Istanbul vilaytti idare heyetine gönderilmiştir. 

Dış işler memurları arasında 
değişiklikler yapıldı 

Ankara, 6 

Yakında hariciye memurlan arasında esaslı bazı değişiklikler 
\re tayinler yapılacak, hariçte müddetlerini dolduran bir kısnn 
lnemurJar merkeze aluııcaklardrr_ 

KANUN HAZIRLANIYOR 

Devlet dairelerinin 
yeni alacağı adlar 

Kültür Bakanlığı listeyi hazırladı 
bi Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz 
..!~riyor) - Balcanhklar, daireler ve 
--nurlukların yeni •dlannı göıter -
'rıelc üzere Kültür Bakanlığınca bir 
~el hazırlanmıı ve Başbalranlığa 
1-tr~lrnittir. Bugünlerde Bakanlar lte
ıt etinde görütülecektir. Hanrlanan 
;tveli bildiryorum: Reisicümhur -
\UııUfbapanı,Riyaaeticumur - Cu:-a1 t!>afkanhiı- Husuıt kalem - 0-

e Büro, idare amiri - Keıtör, Di-
~ riyaset - Baıkanlık kuru , Müd 
Oe - Savaman, Müddeiumumi -

törlüfJü, Muhasebeci - Sağışnıan, 
Daire müdürü - Çevirgen direktörü 
Şube müdürü - Bölüm direktörü, 
Mümeyyiz - Kalem başı, Memur -
l§yar, Katip - Sekreter, Muavin -
Yar, Reis muavini- Yar Başkan, Mü 
dür muavini - Yar derek, Vilayet -
ıı. Vali - ilbay, Kaza - İlçe, Kay
makam llcebay, Nahiye - Kamun, 
Nahiye müdürü - Kamunbay, Kasa
ba - Kent, İdare (devlet idaresi)
Yönetim, İdare (reji idaresi, hususi 
idareler) Yönetge, Belediye - Uray 
Belediye riyaseti - Şarbaybk, Be
lediye reisi - Şarbay1 Belediye mec
lisi - Şar kurulu. 

ithaııt 
Beyannameleri 

llel Savaman, Viliyetler itleri u • 
~ Dlildürlilğü - n İfleri genel eli
... örlüğü, mahalli idareler umum 
~dilrlüğü - Ozel yönetgeler genel 
)t_eJctarlüğil, Emniyeti umumiye -
~ğ güven, lstihbarat müdürlüğU 
b...~~get direktörlüğü, Muhasebei u
~ye umum müdürlüğü - Genel 
.s?". direktörlüğü, Varidat umum mil 
~.rıuıo - Genel gelirler direktörlü- Ankara, 6 (Hususi muhabiri-
~"- ltnıliki milliye - Devlet mülkle- · b"l · · l{ letuameıatı nakdiye_ Akça i§leri, 1 mız ı dınyor) - Takas anlaş -
'e tılek mektebi - Ertilc okulu, Yıük- mamız bulunan memleket~er -
Je~ te~riaat - Yüksek öğretim, mes- den getirilecek eşyanın ihr.:-ca
lli Yüksek tedrisat - ertik ve tek- tI yapan tüccar tarafından ve -
Qğk iiğretim, Orta tedrisat - Orta rilmiş bulunan ithalat beyanna
~~ettın. llk tedrisat - llk öğretim, melerinin başka bir firmava dev 
~~deler koruma heyeti - Anıtalar · 
~ redilebilmesi esası kararlaşmış-~ . komisyonu, Talim ve Terbiye 
"- eaa - Kültür Kurulu, Güzel Sa- tir. Yalruz anlaşmalarında hu -
tar~ uınum müdürlüğü - Ar direk susi hüküm bulunan mallar bun 
llıtı~ Terbiyei bedeniye ve izcilik dan müstesna olacaktır. Bu hu
liıt d" lüğü - Beden egitim ve izci - sus yann telgrafla gümrüklere 
'dıJıa ırektörlüğü. Hudud ve sahiller bildirilecektir. 
~ Ulnum müdürlüğü - Sınır ve 
bey1 sağlık genel direktörlüğü, 
dair et Ştirası - Danıttay, Mülkiye 
"1.ıt eai- Sivil işler dayrau, Yanş ve 
~encümeni - Yegritim ve yanı 
~lt Yonu, Temyiz mahkemesi -
g6 CUtay, Divan temyizi askeri -
~:rcutay, Şurayi askeri - Sil da
~ 1. Divanı muhasebat - Sagı, -
l'o~ Heyeti umumiye - genkurul, 
titiızı Uan ıslah istasyonu - Tohum yeg 
....._ G dura~ - Levazım müdürlüğü 
ıuh ereç direktörlüğü, Evrak müdür
~ - ~v direktörlüğü, Muhaae
lf~tlrlGfü - Sa11t direktörlüğü 

Jat müdürlUiü - Yayın direk· 

Macar sefirinin· 
Ziyareti 

Ankara, 6 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Yeni Macar 
sefiri hariciye bakanım ziyaret 
ederek bir müddet görüşmüş -
tür. Macar sefiri bir iki gün için 
de Cümurreisi Atatürk tarafın
dan kabul olunarak itimatname 
sini verecektir. 

Kamutaya yeni 
Gelen llyihalar 

Ankara, 6 (Hususi muhalJirl
miz bildiriyor) - Maarif teşki
latına dair kanunun 11 inci mad 
desinin hükümlerinin iki sene 
temdidi hakkında kamutaya bir 
kanun layihası geJmiştir. Bu 
madde muallim vekillerine ait
tir. Bundan başka üç subayla 
3 Erata verilecek ikramiye, tah 
lisiye umum müdürlüğü katı he 
sapları da kamutaya gelmiştir. 
Kamutayın yarınki ruzname

sinde riyaseti cumur dairesi teş 
kilit kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi, Yozgat me 
busu Sırrı !çözün ağlllar ka -
nununun birinci maddesinin de 
ğiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi, sanat mekteplerinin ma 
arif vekaleti tarafından idaresi 
hakkındaki kanun layihaları 
vardır. 

Yeni maliye 
Tayinleri 

Ankara, 6 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Üsküdar tah 
sil müfettişliğine Ankara tahak 
kuk baş memurlarından Şeıei, 
Ankara icra muhasibi mesü1lü
ğüne Af yon tahsil müfettişi 
Mehmet, Ceyhan malmüdürlü
ğüne Ankara icra muhasibi me
sülü Sait, Ayancık malmüdür -
lüğüne Şutak malmüdürü ihya, 
Bafra malmüdürlüğüne Aydın 
merkez malmüdürü Fehmi, Ay
dın merkez malmüdürlüğüne 
Kırşehir merkez malmüdürü Se 
lim tayin edilmişlerdir. 

Yeni mali~e 
Teşkllltı 

Ankara, 6 (Hususi m..ıhabiri
miz bildiriyor) - Bütçe encü -
meni, bugünkü toplantıda ma-

-1ive vrJrilinin._ Prumtt'i!E, .,.tiıa!fyc 
teşkilatı kanun layihasının mü
zakeresine başlamıştır. Maliye 
encümeni~ teşkilat kanunu pro
jesi üzerinde esaslı tadilat yap
mamıştır. Yalnız kadastroyu 
maliye teşkilat kanunundan a
yınmş, ve bu teşkilat için ayrı
ca bir kanun layihası hazırlan
masını kararlaştırmıştır. 

ln6nU'nUn seyahati 
Ankara, 6 (A.A.) - Başba -

kan İnönünün memleket bari -
cine yapacağı seyahatlere dair 
gazetelerde yazılan haberler 
hakkında hiç bir tarafta malu -
mat yoktur. • 

ANKARA Kü(;üK J 
HABERLERi , 

"' Ankara, 6 ( T a n ) -
Af yon istihsali vaziyeti ve satış 
tedbirlerini görüşmek üzere te
şekkül eden komisyon bugün 
de toplanmıştır. 

.Y. Ankara, 6 ( T a n ) 
Şeker layihası iktisat encüme -
ninden gitmistir. Çarşamba gün 
kü meclis heyeti umumiyesinde 
müzakeresi bekleniyor . 

• Ankara, 6 ( T a n ) -
Hazırlanan gümrük tarifesi ka
nun projesi teşkil edilen özel 
bir komisyon tarafından tetkik 
edilmektedir. Haber aldığıma 
göre Ekonomi Bakanhğı ~üm -
rük tarifesi üzerinde de~işiklik 
yapmayı lüzumlu görmüş ve bu 
husustaki isteğini mucip seh~p -
leri ile birlikte komisyona bıl -
dirmiştir. 

• Ankara. 6 ( T a n ) -
Zürrai kredi ve zürrai satıs ko
operatifleri teşkili kanun liviha 
tarı adliye encümenine gönde -
rilmiştir. Bu iki kanunun da atl
liyeden sonra ziraat ve bütçe 
encümenlerince müzakereleri 
yapılarak meclisin bu devresin
de kanuniyet kesbetmesine ça -
hşıhyor. 

"' Ankara, 6 ( T a n ) -
Finans Bakanlığı serbest mes -
lek erbabının kazanç vergisi 
matrah ve nisbetini değ'istiren 
kanunu bugün valiliklere bildir
miştir. 

1 HAFTANIN SiY ASASI 
ltalya Habeşistan 

1 talya ile Habeşistan ara•!?daki 
davanın Uluslar Demegı Kon

seyi tarafından halli üzerine acun 
kamoyu derin bir nefes .. almıştı. Ce
nevrede verilen karara gore ltalya ve 
Habeşistan, aralarındaki anla.şama -
mazhğı bir arsıulusal komısronu
nun hakemliğine terk leccklerdı. Ko-
misyon 25 Temmuza kadar bir kara:~ 
varamadığı takdirde Ulusl~r Derne~ı 
Konseyi toplanarak komıs!ona hır 
üye daha ilave edecektir. Bıı:, karara 
vanhrsa, 0 halde bu kararın ıncelen: 
mesi ve tasdiki için d,ernek konseyı 
25 Ağustosta top~nacaktı •. 

Uluslar D ,eğı Konseyı bu ka~a
n verdikten sonra dağıldı ve komıs
yon da toplanarak sorumu incelemeğe 
başladı. Ancak bir ··andan komis~~n 
sorumu incelemeğe çalışırken, ote 
yandan da Afrikada ltalyan askerle
rile Habeşler arasında yeni çarpı§· 
malar oldu. Bu çarpı§malar üzerine 
ltalya gazeteleri ateş püskürmeğe 
başladılar. Mussolini'ni~. Uluslar Der
neği kararını bozara~. ozgen hareket 
edeceğinden bahsedılıyor. Italya -
Habeş davası, ansızın Avrupanın. ha
vasını karartan bir bulut teklınde 
beliriverdi ve bu defaki çarpışma da 
tıpkı Valval kuyulan etrafındaki sa
vaşa benzer. Once kim kime saldırmış 
belli değil. İtalyanlar Habeş asker
lerinin saldırdı~ını bildiriyorlar. Ha
beşler böy'e bi; saldırış olduğunu bi
le inkar ediyorlar. Bu duıumun en 
tehlikeli tarafı §udur ki, gerek Habe
şistan, gerek İtalya askeri hazırhkla
nna devam etmektedirler • 

• 
lngi'teren·n rolU 

1 talya - Habeş davasının muamma 
olan tarafı lngilterenin bu so

rumdaki siyasasıdır. lngiltere görü· 
nüşe bakıl::sa, İtalyanı ı Habeşistan
da güttüğü siyasayı beğenmiyor. In
giliz Hükumeti İtalyan 1-!ilk\imetine 
itidal tavsiye ediyor. Son hafta için
de lngilu gazetelerile İtalyan gaze
teleri arasında da bir polemik çıktı. 
İngiliz gazeteleri ltalyanm Habeşis
tanda ıerbeıt bırakılamıyacağıru ya
zıyorlar. Italya gazeteleri cevap ola
rak lngilterenin Hindistanda işi ol -
madığıru söylüyorlar. Bu polemik 
ne kadar doğrudur? buraaı pek belli 
değil. r be§istan üzerinde Frama ile 
İtalya arasında bir anlaflDA olduğu 
meydandadır. Esasen ltalya. Roma 
anlatmasından sonradır ki, Habepa
tana karşı harekete geçmi~tir. Ancak 
Jtalya İngiltere ile de anlaştı mı? Bu 
no1:ta iyice bilinememekle beraber, 
doğra olaralrta wffyleaıtlııiJir .W, ltal
ya hiçbir vakit lngiltereye kartı yü
ruyemez. İtalyanın bayatı lngiltere· 
nin elindedir ve dıt siyasasını ve 
müstemleke siyasasını İngiltcreye uy
durmağa mecburdur. 

Bunun içindir ki, lngilterenin mu
vafakatini almaksızın ltalyanın Habe
şistanda herhangi bir teşebbüse giri
§ebilecet:ne ir.•:"!lal vermek zordur. 

• Fransada rejim krizi 

F ransa büyük bir siyasal kriz 
içine atılmıştır. Frangın 

kıymetini korumak için parlimento
dan istediği yetkeler verilmediği 
için geçen hafta Flandin kabinesi çe
kilmişti. Bu kabinenin yerine geçen 
Bouisson hükumeti de ayni sebepten 
sukut etti. Bouisson hükiımeti önce 
parlamentodan ı 92 oya karşı 390 
oy ile itimat kazanmıştı. Bundan 
sonra yetke meselesini ileri sürünce, 
iki oy ile azınlıkta kalarak çekildi. 
Yeni kabineyi Laval'in kuracağı bil
dirilmekte ise de bu satıdan yazdı
ğımız dakikaya kadar (perıembe gü
nü öğle vakti) 'bu sorum etrafında 
kat'i malfımat alınamamıştı. 

Fransadaki hükumet buhranlan 
artık kabine buhranlan olmaktan 
çıkmıt da rejim buhranı olmuşttır. 
Parlimento, fransız tarihinden aldı-
ğı acı dersler karıısında icra kuvve
tine geniş yetke vermekten çekini
yor. Hükumet de. ekonomik duru
mun bugünkü karıtıklığı içinde yet• 
ke almaksızın krizi önliyemiyeceğini 
ileri sürüyor. Fransa bu çıkmaz 
içinde iken cumhuriyet düşmanlan 
da ayaklanmağa hazırlanıyorlar. Ge
~en yılın şubat ayı içinde olduğu gi
bi krallık taraftarı olan Aksiyon 
Fransez'ciler, komünistler, faşistler 
fırsat kolluyorlar. Üçüncü cumhuri
yetin çok zor günler geçirmekte ol
duğunu söylemek mübaliğab bir id
dia sayılmaz. • • 

Amerika anarşi içinde 

A merika da meclis ile hükumet 
arasındaki bu salihiyet 

taksimi yüzünden başka dertler için
dedir. Amerika meclisi, cümhur bat
kanının istediği yetkeleri vermişti. 
Roosevelt te bu yetkelere dayanarak 
Amerikanın endüstriyel hayatına 
yeni bir düzen verecek derecede 
önemli birtakım tedbirler aldı. Kısa
ca N. R. A. yani ''Ulusal Kalkınma 
Kanunu., adı altında anılan bu yet
ke kanununun baJ yasaya uygun 
olmadığı hakkında Amerikanın rük· 
sek hakyeri bir karar vennııtir. 
Amerikanın kalkınma programını su
ya diltüren bu karar N. R. A. kanu
nunu iki noktadan aakat bulur l 

ı - Meclis, tqri yetkelerini icra 
kuvvetine bırakmı§tır. Halbuki bu 
yetkeler münhasıran kendisi tarafın
dan kullanılmak üzere kendisine ve
rilmişti. Teşri yetkesi icra kuvveti.,e 
devredilemez. 

2 - Amerika Birliğini tqkil eden 
hükumetler arasında ticareti tanzim 
edeceğim diye bükume~in a~dı~ı 
yetkeler yerine sarfedilmemıştır. 
Hükumete bu kadar yetke veriline· 
sine lüzum yoktu. . . 

Bu ikinci noktayı anlamak ıçın 
Amerikanın devlet sistemini iyice 
bilmek lazımdır. Amerika bir devlet 
değil, devleler birliğidir .• Amerika 
topraklannda biri, ~~}li .. d~vlet! 
diğeri de devletler hırlı • '. h.ukumetı 
olmak üzere iki kurum Se&•ahıyet kul
lanır. Meseli Nevyorkta hem Nev: 
york hükumetinin, hem ~e me~k~~~ 
Vaşingtonda olan Ame.rika .B~rlıgı 
yahut Federal büldimetın salihıy.et
leri vardır. Bu, baflaagıçta Amerika 
Birliğini \etkil eden hükiimetler~en 
ltetbirinin müstakil olmalanndan ıle
ri geliyor. Hala ~a bu iatiklat ~aza· 
riyatta devam edıyor. Hukuki du-
rum böyle olmakla beraber, Amerika 
Birliği hükumeti, birli~ let~il ed~n 
hükumetler arasında ticaretı tanzım 
edeceğim diye üzerine b~alam .sa
lahiyetler almıttır. Meseli tımendıfer 
münakalatı, posta ve telgraf ve bu
na benzer itler, ''Ticareti Tanzim,, 
behanesiyle ulusal hükumete bıra
kılmıştır. Roosevelt bu ''Ticareti 
Tanzim.. prensipine dayanarak mec
listen çok genit salihiyetler almJftl. 
İtte yüksek hak yeri .Wdi bunlan 
ka~unım sayıyor. 

Yüksek hak yerlnbı bu karan 
Amerikayı yeni bir anarşi içine atı
yor. Gerçi sanayi kurumlan ve _işçi
ler henüz N. R. A: kanununun ılga
sından istifade ederek serbest hare
ket etmeğe başlamamışlardır. Bili
kis blli bu kanun varmış gibi hare
ket ediyorlar. Fakat herhalde kalkın
ma programının sağlam bir temele 
dayatılması lizundır. -GBring'in seyahati 

P rusya Bqvekili ve Alman Ha· 
va Bakanı Göring, zevcesile 

beraber Orta Avrupa ve Balkanlarda 
bir seyahate çıktı. Göring önce ~a ~ 
caristana uğradı. Sonra Sofyaya gıttı. 
Oradan Yugoslavyaya geçti ve •imdi 
de Belgradda bulunduğu bildirilmek
tedir. Hava Balraıunm bir balayı se -
yahati yapmakta olduğu bildirilmek
te ise de Almanyada Hitlerden sonra 
gelen en ı;nemli phsiyet olması ve 
Alman dış siyasasının son haftalar 
icindc aldığı istikamet dolayısile bu 
.;vabat büyük ilgi uyandıniHttır. Al
manyanm gent'I uvaıtan önceki 
.. doğuya doğru" sfyaaaaını tatbik et
meğe çalıttJğı söyleniyor. Eğer he
def bu ise, Balkanlardaki durumun 
buna hiç te müsait olmadığını hemen 
söylemek lazımdır. Balkanlar büyük 
savaştan önce §U ve bu büyıük devle
tin siyasasına ilet olmanın acı ders· 
terinden mülhem olarak bir Balkan 
siyasası güdmeğe ba§lamıJlardır. Ger 
çi henüz Bulgaristan bu yola dü,me
miştir. Fakat geri kalan dört Balkan 
devleti tarafından yapılan kombine -
zon büyük devletlerden herhangi biri 
tarafından çevrilecek entrikaya mani 
olmağa kifidir. Göring'in seyahatinde 
böyle siyasal bir amaç olduğunu bil
miyoruz. Bildiğimiz ,udur ki böyle 
bir amaç varsa ne Almanyanm, ne de 
Balkanlann bugünkü durumu, Göring 
in o amaca vannaaına müsaid değil
dir. 

A. ŞUkrU Esmer 

DENiZ ••• 
Deniz mevsimi de geldi. Gi

renlere ne mutlu. Seyretmesini 
pek severim ama kendim gir· 
mem. Neden? 
Bektaşiye sormuşlar: 

- Dede erenler, neden yıkan· 
mazsınl 

- Aslımız topraktır, pek su 
ile oynamağa gelmez, çamur 
oluruz .. cevabını vermiş ... 

Ben de bu dü~ünce ile denize 
girmez değilim. Zaten insan ça· 
mur ise suya girse de çamurdur, 
girmese de. Suyunu denizden 
almaz, kendi verir • 

1 n.~anları en çabuk ve en CT• 

vık çamur eden su, içkidir. Bir 
adam içki ile çamur olmadı mı, 
bir daha mümkün değil çamur 
olmaz ... Benim korkum bu yan· 
dan değil. 

Ömrümde iki defa denize gir· 
dim. Birisi idadide okurken 
(Çifte Kayalar) denen yerde 
oldu. Ayağım kaydı, denize dü~· 
tüm. 

Diğeri bundan beş altı sene 
kadar evvel Fenerbahçede. Bu· 
nun ikisinde de büyük bir tat 
almış aeğilim ... 
Şimdi beni içinizde ayıplaya• 

nımz bulunur. Ben aldırmam .. 
Bayanlardan, baylardan bir sii· 
rü tamdık var ki; denize renk 
değiştirmek, derisini kırmızı te
latin rengine getirmek için gi· 
rerler. Ben ise renk değiştirme· 
nin oldum olası aleyhindeyim. 
Kimisi de şaklabanllk, yarenlik 
için gider. Güzel şeydir. Lakin 
korkarım. Eğlenelim derken 
üşütürüz diye. 

Serinlik için girenlere gelin· 
ce, bu zavallılar on dakika suda 
serin/erlerse, üç saat kumda 
kavrulurlar. Ona da benim ak· 
lım ermez. Bütün bunlardan 
başka bir §ey daha var ki; en 
önde gelir: Ben yüzme bilmem. 
Denizde yüzme, koyun yüzme, 
adam yüzme ..• 

Derler ki: insan sudan hafi/. 
tir, batmaz .•. Ben ağır adamım, 
belki batarım diye de korkarım. 

Diyeceksiniz ki: 
- Plajlar sığlıktır, korkul-

maz . 
O da doğru, lakin denizle 

oyun olmaz... Sığlığa alışır da 
bir derin yere düşersem ayağım 
yeri buluncıya kadar nüfus ki· 
ğıdım kaybolur... Hem ne uza· 
ğa gidiyoruz, balıklar havaya 
giriyorlar mı ki; biz suya dala· 
Jım ... Karada yer mi kalmadı a, 
bayım! 

B. FELEK 

[Kuduzun önUne geçmek için belediye k6pek kuzruau 
başına 25 kuruş veri_yor - gazeteler] 

MAZ. 
NAı. 

- Aah bilseY..dim J'_avrularmı eıe dosta dai_ıtr mıydım?. 

• 
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KE Di KE 
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Bu neden 
Böyle oluyor 

Geçen gün, tahin helvası 
atan bir dükkanın önünden gc
yordum. Etiketine baktım: çi 

ç 

UR 

1 RUZ 

Z L 1 K. 

Büyü harp başlarken Almanların dünyanın 
her yanına yayılmış 20,000 casusları vardı 

3 O kuruş yazıyordu. 

ta 
h 

Toz şekerin kilosu, 36 - 3 7 ku 
ruşa satılırken, içinde şeker ve 

hin bulunması lazım gelen bir 
elvanın nasıl olup ta 30 kuruşa 
atılabildiğine şaştım doğrusu ... 

Derler ki, devekuşu çölde accı 
önünde kacarken yorulursa ba§lnt 
huma soka; ve saklandım sanırmıf. 
Tabiiğ ardında tıilck patlayınca 
hak;kati anlar imiş ama i:ı işten 
geçmiş bulunurmuş. Böyle deve· 
kuşunun kurnazlığına benzer kur· 
nazlık yapanlar çoktur. Bunlar sa· 
nırlar ki; bu kurnazlığın kimse far. 
kına varmaz. 

ız.ın veriyor, v riyor ama bericlen 
acısını çıkarl)•or. Cumartesi günü
nün )'eni kanunla memurlaı·a ver• 
diği üç buçuk saatlik dinlenm..e 
müddetini haftanın diğer beş gu· 
nüne taksim etmiş ..• Yeni tatil ka• 
nunu çıkmadan dairelerin paydos 
saatine şimdi yarım saat daha ilı:i· 
ve etmiş, memurlar eskiden çalış· 
lıklanndan ıimdi yanm saat far.la 
çalqıyorlar. Böylece cumartesi gü• 
nü üç saat eksik çalışan memurla~ 
diğttr günler Fazla çalıftırıyor. işte 
bir devekufu kurnazlığı. 

Jandarmalar kacak otomo. 
bili motosikletlerle ~ kovalıyor
lar. Orman kenarına kadar geli
yorlar. Hemen yetişmek üzere
dirler. Henri kızı her halde ölü 
olarak bulacağını zannediyor. 
Fakat hiçbir yerde kız değil, kı
zın eşyasına ait bir çöp bile bu
lamıyorlar. 

An-Meri son kuvvet ve hızile 
oşarak Meuse'u Escaut'e bağ

lıyan kanala varıyor. Kıyıdan 
biraz uzakta Felemenk bandıra
lı bir mavna görüyor. Eşyaları
nı bir ipe ve ipi de beline bağh
yarak suya atılıyor. Birkaç ku
laçta mavnaya yaklaşıyor. 

- Beni alınız, ben elmas ka
çakçısıyrm. 

Mavnacı baba Van Peterbon 
piposundan geniş dumanlar çı
kartarak sudan seslenen kızı 
dinlemek üzere iğiliyor. Kız: 

- Beni karşı hududa geçi
rirseniz size üç bin frank, di .. 
yor. Mavnacı kızı ve paraları 
alıyor, karşıya geçiriyor. 

Bu sırada birkaç silah patlı
yorsa da mavnaya ve içindeki • 
lerc bir şey olmuyor. 

Matmazel Doktor nihayet 
Berline geliyor. Getirdiği şeyler 
çok değ~rli idi. Beverloo saha
sının mufassal planları, istih
kam krokileri, mesafeler ve da
ha neler! .. 

INGIL TEREDE 
Harp başlıyacağı sıralarda 

~imanlar Douvres limanının 
tahkimatım öğrenmek istiyor
lar. An Mari hadisesiz Douv
res'a geliyor. Bir. şey sezdimıe· 
mek için eski otellerden birine 
iniyor. 

Limanın manzarası ona sulu 
boya resimler icin güzel mev
zular veriyor. Daha doğrusu 
aldığı haber ve krokileri sulu 
boya altına gi~liyor. 

Yıl 1913. Belçikçı. istihbaratı 
!ngiliz Entellicens servisi ile 
sıkı temastadır. Felemenk hu
dudundaki vak'a her tarafta 
dalgalanmış oldu!undan Belçi
ka istihbaratı Matmazel Dok
toru gözden kacmnıyor ve ni· 
h~~et ingiltereye geçtiğini bil
dırıyor. 

.. in~iliz kontrespiyonajı gözü
nu dort açmıştır. Bütün liman
lara emirler ve direktifler veril
miştir. En çok dikkat ettikleri 
yer Douvres'dır. Cünkü burası 
İngiltere müdafaasının temel 
noktasıdır. 

Bir akşam An Mari, elinde 
birkaç suluboya resimle, otele 
geliyor. Etrafı bir tehlike sar
mış, oteli bir zehirli koku bürü
müş sanıyor. Onun bu içe doğuş 
hassası birden uyanmıştır. Hol
den geçiyor. Merdivenden çıkı
yor. Bu sırada arkasında bazı 
sesler duyuyor. Kulak veriyor. 
Bir adam otelciye otel müşteri
lerinden biri hakkında bir şey 
f'oru;-or. ~ir a~ .göz g.~zdirince 
birkaç sivıl polısın _de oteye h~
ri ye dagılmış oldugunt.ı. farke.~
yor. Odasına giriyor. Oteberısı
~i topluyor. Kücük cantasına 
yerleştirip boynuna takıyor ve 
pencereye gidiyor. 

ingiltercde eski oteller basık 
ve coklarr ancak iki katlıdır. 
Casus kadın birinci katta otu
ruyordu. 

Pencereyi açıyor ve hop!... 
Ara~ıya atlıyor. Aşağıda dura
ral: bu oda ve pencereyi gözet
lemekte olan bir sivil polisin 
üzerine düşüyor. "Bir amerikan 
filmi diyeceksiniz, fakat bu taf
silatı bir İngiliz kaynağından 
aldığ.:'11ız için yalandır diyemi
yoruz .. , (.1) 

Zavallı polis gökten düşen 
~u ağırlık altmda yere k,?panı-

-
Siz her şeyinizi veriyor sunuz: rluhunuzu tanrıya, 

kananızı yurda 
[ Almanların resmi vesikalara dayanan Te ünlG istihbarat 
uııtalan tarnfından yazılan büyük kitabın ilk snyfruıından J 

yor. Şaşkınlık arasında An-Ma
ri gözden kayboluyor. 

Nasıl kaçıyor? Folkestona 
nasıl geliyor? Anlaşılmaz şey! .. 
Muhakkak olan bir şey varsa ca 
susun Folkestondan vapura bi
nip kaçmış olmasıdır. 

Harp başlarken ( 1) 
" .. Nikolainin sözüne bakılır

sa Alman istihbaratı çok dar 
bir çerçeve içinde çalışmıştır. 
Fakat sözle peynir gemisi yürü
mez. Elde edilen eserler ve bil
giler gösteriyor ki Alman istih
baratı hesabına cJünyanın her 
bucağında çalışanların sayısı 
(20000) İ buluyordu. 800 de 
seçme subay, casus kurunları
nın hizmetlerine çalışıyordu. 

Covell'in oturduğu sokakta idi. 
Artık harp başlaması bir sa· 

at meselesi olmuştu. 
An Mari Parise gitti. Harp 

bakanlığına müracaatla hasta 
bakıcılık hizmeti istedi. Elinde 
ki kağıtlar onun hüviyetinde 
ve istediği hizmette hi;bir şiip 
he uyandırmıyacak kadar düz 
gündü. Bununla beraber harbi 
ye n c z a r e t i n d e b u n u 
kabul eden Subay şimdilik i 
olmadığım ve lüzum görülünc 
kendisini çağıracaklarım neza 

. 

-
-
-
ş 

e 
. 

ketle söyledi. 

-An ötcdenberi Alman istihba 
ratının Paris ajanı olan Pizar 
dı buldu. Kendi anladıklarm 
onun malfımatmı da ekliyere 
Berline mufassal bir öz alara 
Fransa vç. Belçikanın yakın bi 
harp tahmin ettiklerini, mesele 
nin uyuşmak suretiyle düzelece 
ği kanaatinde olduklarını, bu 
nunla beraber Belçikalıları 
şiddetle müdafaa edeceklerin 
Liege' de cetin bir mukaveme 
görüleceğini bildiriyordu. Ra 
porda öyle tavsiyeler vardr k 
iyi bir erkanıharp subayı anca 

-
a 
k 
k 
r 

-
. 
-
n 
ı, 

t 

-
t, 

k 
düşünebilirdi. 

[Arkası var ] 

( 1) Jan Bordann'ın kitabından 
duğu gibi alıyorum. A. H. 

ol 

s 
Meğerse işin içinde iş varmış. 

ekerle tahinden yapıldığını san ş 

dı ğım bu helvaların içine, gli -
oz katarlarmış. Yalnız tahin 
elvasmın değil, tatlıcı dükkan
rmın camekanlarında gördü -

limüz tatlılardan çoğu, glikoz

k 
h 
la 
ğ" 

lu imiş. Glikoz, belki de zararlı 
r şey değildir. Fakat, şüphe 
ok ki, şekerin yerini tutmaz. 
utamaz. O halde, halk apaçık 

bi 
y 
t 
al datılıyor demektir. 

ğ 
Nasıl hiç bir yoğurtçu. "yo -

urdum ekşidir!,, demezse, hiç 
r tathcı da: bi 
- Tatlılarnn, glikozludur, de 

mez. Mesele, bunu onlara declirt 
mektedir. 

Tatlılar böyle olduğu gibi, 
ağlar da böyle! y 

n 
Hangi yağcı var ki, dükkanı

a sıra sıra dizdiği fıçılara: 
- Şu yağ, kazeinsizdir, şu 
ağ ayranlıdır, şu yağ bayattır, 

Diye etiketler yapıştırsın? .. 
y 

n 
Bakılsa, hepsi de yayıktan ye 

i çrkmış birinci yağdır. Tatlı 
e yağ böyle olduğu gibi, et te 
öyledir. Bir kasap dükkanında 
45) kuruşa aldığınız et, bir 
aşka kasapta (50) kuruştur. 

v 
b 
( 
b 

b 
Aradaki beş kuruşluk farkın se

ebini kasaptan soracak olsanız 
ze; ucuz etin yahnisi tatsız ol
uğunu söyler. Doğrudur da ... 

si 
d 

4 
O halde gerek değil mi ki, eti 

5 kuruşa satan kasap, sattığı 
tin, söz gelişi, pösteki lezzetin
e, kızıl Karaman eti olduğunu 
çıkça söylesin? Söylemiyorsa, 
unu bir söyleyen bulunmalıdır. 

e 
d 
a 
b 

ğ 
isaIJer istenildiği kadar ço

altılabilir; ette, ekmeltte, yag
a, şekerde, pirinçte, kısacası 
aruri ihtiyaçlardan sayılan bü
ün maddelcrcle, bir fiat aykırı
rğı, var. Yan yana iki dükkanın 
irinde on kuruşa satılan öte -

d 
z 
t 
1 
b 
kinde on beşe... Rekabet töresi
ne hiç uymayan bu biribirini tu 
t ar fiatlar, ortada halkın .zararı
na bir aldatrcılık, bir hilecilik 
olduğunu, apaçık göstermiyor 
mu? 

Salahaddin GVNGOR 

Yeni cami saati 
Ökuyucularımızdan M. Kunt 

yazıyor: 

"Vaktin kıymetini, dakikanın 

Ölü m 
Gir it Han ya c~rafından ve memle· 

kctimiz münevverlerinden Türk O
fis Ba mü:saviri Bay Ali Muhtar E· 
kendizin çoktanberi müztarib bulun
duğu hastalıkdan kurtulamıyarak 
ciün vefat etmiştir. Cenazesi bugün
kli cuma günü saat 1 O da Çarşıkapı 
Tiyatro caddesinde Bay Hulüsi apar
hmanından kaldırılarak Eyüb'de 
dcfoc:dilccektir. 

Lisan müteh. Prof. Bay AN JEL 
F R A N S 1 Z C A der.aneıinde 

imtihana hazırlanır. İhtisasımız : 

Bunlardan birisi Şark Demiryol· 
ları Kumpanyasıdır. Bu kumpanya 
Ötedenberi meşhur olan kurna.zit· 
iına bir yeni (bap) eklemi§tİr. 

Bakınrzl nasıl? 
Yeni tatil kanunu, bütün kurum 

ve !fOsyetelerdel~i çalqanlara ca· 
martesi birden paz.artem sabahına 
kadar dinlenme hakkı veriyor ı>e 
bütün kurumlar cumart~i birde 
kapanıyorlar. 

Şark Demiryolları da bu kanuna 
uyarak cumartesi günleri saat bir
de yaz.ıhanclerini, depolarını ve iş 
yerlerini kapıyor ve memurlarına 

ehemmiyetini öğrenemedik git
ti. Şu İstanbul saatlerini düzelt
mek için belediye az mı uğraştL 
Hiçbir şey fayda vermedi. 

Bir.kaç sene münakaşadan 

sonra belediye meclisi Galata 
kulesinin üzerine bir ayar düdü
ğü yaptırmıştı. Heı~es ona gö· 
re saatini düzeltiyordu. Gel ge
lelim bu intizam çok sürmedi. 
Bir de baktık ki, günün birinde 
düdük ötmez oldu. Birçok sene
ler münakaşası siiren bu düdük 
birkaç ay zarf mda sus pus ol
muştu. Neden? İçine birkaç 
damla yağmur suyu kasmış ta 
ondan. 

Eh, Şiııketi Hayriyenin, lş 
Bankasının koydurduğu saatler 
var. Bunların hepsinin ayarı bi
ribirinden az cok farklı, fakat 
intizamsızlık ;ekoru Y enicami 
saatinde. Bu saatin beş, altı, 
hatta vedi dakika geri kaldr,ğr 
pek sık vakidir. Her.kesm aog-
nı olması Jaznngelen bu saate 
aldanarak vapuru, treni kaçır -
dığı çok oluyor. Senelerdir sü
ren bu yanlış ayar düzeltilemez 
mi? 

Böyle gerileyen bir saatin İs
tanbulun göbeğinde hala işle
tilmesinin hikmetini anhyamı· 
yorum. Alakadarlar kimse on -
lara sok rica ederim ya bu saa
ti düzeltsinler, yahut ta oradan 
kaldırsınlar." 

Bu çmar lar acmma
dan nasıl kesiliyor? 

Bir okuyucumuz yazıyor : 
"Değirmendereyi görenler 

Bir kurum çalıştırdlğı adamı: 
memleketin llanunlarına ve töresi
ne uygun olarak çalıştınr. Ona ka· 
nunun verdiği hahları bQfka yol· 
dan giderek elinden alamaz:. Buna 
o kanunu koyanlar a.ıe tatbik eden• 
ler göz; yummcular ve er geç bu 
aykırılığı düultirler. B~ böyle dü• 
şüniiyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

bilirler ki o güzel yerin en gü· 
zel yanı iskele meydanıdır. Bu 
meydanda yüzyıllara yaklaşan 
yaşları ve minarelerle yarış 
eden boylan ile yüzlerce çınar 
vardır. Bu çınarların gölgeledi
ği o güzel, serin meydan bir 
park yapılmağa ne kadar değer. 
Fakat öğrendik ki burayı stad· 
yum yapmağa kalkan yurt 
gençleri muhtardan izin alarak 
çınarları kesmeğe başlamışlar· 
dır. 

Bir süs olmakla beraber; bu· 
lunduğu yer için servet kayna-· 
ğı demek olan bu yüzlerce ağa· 
cı kesmek kimsenin harcı değil· 
dir. Bu yanlış işe en ya km bir. 
günde son vererek önüne geçil· 
melidir.,, 

Cumartesi yarım 
yevmiye mi? 

Hafta tatili kanunu üzerine 
cumartesi günü öğleden sonra 
ı~teıı '$.ı.ı ...... ı..-:s:1 __ •• ., • : •• -1 ... _ 

ri tam verilecekti. Fakat bugün 
math~amıza gelen bir r.enç ame 
le kendilerinin yarnnşar yevmi· 
ye aldıklarını söylemektedir. 
Bunlar kendi büyüklerine baş 
vurmuşlarsa da Ankaradan kes
me emri geldiği cevabını alınış· 
tardır. Bize kalırsa böyle bir 
emrin gelmiyeceği muhakkak· 
tır. Ancak belki ilk günlerin 
karışıklığından doğan bir yan· 
Iışlık olabilir. Her halde her ku· 
rumun bu gibi yanlışlıklara 
meydan vermi)!erek ameleyi gö· 
zetmeleri gerektir . 

M OKALEME, TERCÜME. Hususi 
ders de verilir. Eminönü, Eminönü 
Han. 

İstanbul ikinci iflas memurluğun· 
dan: Müflis Avunduk Zade Birader· 
ler alacaklılarının nazarı dikkatine: IR İS Limite~ 

Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Bunlardan baska Duc de 
Brünsvik idaresinde birçok ka· 
dın casus ve ajan yardı. Bunla
rın en güçlü ve ünlüsü 21 H işa
retli Matahari ile 1-4g işaretli 
An Mari idi. Bunların her ikisi 
~e F;c:nsaya karşı çalışmak 
odevmı almışlardI. An Brüksele 
gitti. Eski aşıkı Hami Aanm 
alayr gene orada idi. Tanınma
mak için gözlerine iri gözlükler 
ve. ba ına kaba bir şapka geçir
mış: açlarını esmerleşti.nnis: 
eskı yaglı boya ressamı şimdi 
Polonya tebaasından. bir doktor 
olmuştu. Hem de ünlü doktor
lardan Madam Y otla beraber 
çalışmış usta bir doktordu. Mu
ayene evi, tuhaf tesadüf E<li th 

(2) "Matmazel Doktor Fransay 
kat'§ı,. kitabından kısaltarak alınmı 
tır. A.li 

a 

Müflis Avunduk Zade Mehmet ile 
mahdumları Uuyir, Hamdi Remzi, 
Şevket, Hakkıdan ibaret Avunduk 
Zade Biraderler lrketinin iflas ida
re azaları istifa etmişlerdir. Alacak· 
lıların idare heyetini intihap etmek 1 

Uıcre 14.15.935 cuma günü saat 14 
de dairede hıııır bulunmaları ilan o
ıunur. (IZ194) 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDER!YE 
TURKtYE iŞ BANKASI t'arafından tesis edilmiştir. Ş· 

. 

• ·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
T. i. C. i . Eşya . Piyango komis~onundan .. ı ı 

• 
Satılmak ilzre Hami, gayri resmi müe11eaat ıle nygı dfğer ki

. ·lere dağıtılmış olan Türkiye tdman Crmiyetleri ittifakı eşya pi 
• fO bi etlerindf'n ıatılamayanlırın fD sreç 10 Haziran 935 tarihi
~:rı kadar lıtanbul'da Dördüncü Vakıf hanı birincı katında 13 nu -.. , ,l 

il marada bulunan piyango komisyonumuıa srönderilmesini ve bu ta 

rihe kadar gönderilmiyen biletlere satılmış göı:He bakılncağını ilan 
eder e biletlerimizi satınak uretile dejerli yardımlarını esirgemi - 11 

1 
,, yen spor severlere teşekkOrlerimiti aunanı. 4227 

-~~~~~~~~~~ 
, \ DOKIOR 

1 

Rurçuk · tı Halk Uze 
Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 
kar§lsında Sahne sokağında 3 nu· 

marab apartımanda ı numara. 

İTHALAT. İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR . 

iSKENDE~tYE'de satılmak üzere emaneten mat gönde· 
renler, hesabımıza, TURKfYE tŞ BANKASI şubelerinden 

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

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye 
1~~~~~~~~~~~~~~~~~41~ 
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ıNGiLiZKABiNESi · fransada kabine buhranı 
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P aganasfasiu Makedonyaldara 
"Seçime girmeyln,, diyor 

~tim. 6 (a.u.ı -halıiriınimen') - Seçi~ tehir ~ilecefi 
hıkkmda ıçıkanla fllYİalar biilci'.imet mabafilinden tekzip edil-

nı:;·'Te _çiftçi partisi lideri 'Setlnik gazetelerinde ~~edonya 
ah•liaiae hitabcıı m:p-ettiği l>ir beyannamede pazar gumı yapıla
ca te;ime .cümemeleriai ve cmneğe mecbur o1anlarm da beyaz 
rey pusla vermesini ta~ dmek1ıee!ir. • • . 
Genenı PaagaJoa '.blıgtia tayyare ile Dramaya gıtmıştir. Ora

da bir seçim sc;,ıevi ~ ızjim meseleainden de :1>ahsederek 
Cumuriyetin ka14mlması ile Yunanistamn bilhassa §ımal lmmı
naı tehlikeler peceğini anlataca"ktır. 

Kra~ nasıl gelebilir? 
~ti:t'la, 6 (H•Dll mababiıinılııamı) - Geaa-al Kondilisin Yu

n.:siltana krahn ~lebilmesi için alıal.Uaila ~ VS inin Krah ~tmesi 
1iznn a1duğana dair beymmtı pek muhtelif .şekillerde tef sil' edıl
Dlektedir. Omm için Konai~ bu söz&erini izah etmeğe mecbur 
bhmt. ~ gafttecilere demiştir ki: ~l ~ia " ?S. i ~m
dan çafmhnadan gelmiyecektir. ~ ~ malmm ~e 
Yetmit beşi krah istene. 1cralı ,gc1iamyecegu demek konu"k bir 

feY olurdu" - ~ bir ~--a:.:.:.. . .ıL.L.at --'•-Çaldaris de bu mesele ıçın ıey -?'-~-ı .... 7-ı"-
c:ak reyin herkesçe §ayam 'kabul olacak bir usulde yap1acağmı 
liylaniştit'. 

Almanlar 5 zırhlı, 16 kruva
zör 50 de destroyer istiyor 

Londra, 6. A.A. - Dünkü 
deniz komışm;alarmda İngilis 
delegeleri, Alman dileklerini a
zaltmai ve Reich büktlmeti ta
rafından yapılması tasarlanan 
gemilerin tonilatolamım ve 
aiJib kuvvetlerinin bazı sayılan 
aşmamasmı elde etmek istemi§
Jenfir. 

Resmi olmayan deniz çevren 
lerinde söylendiğine göre. İngi
liz delegeleri A'nnn 8av11t P
rnilai için '8 aillbetleri ine,. 
cckJcrdir : 

.. Biyük lmrvuörler 35,000 
tondan aşağı olacak ve t'Oplan 
12 ,_. -.nayaıcalctır. Hafif 

~ı,; =.::-y;:.t:. 
İngiliz delegelerinin Alman 
~ yapılamun bit'kaç yıla ay 
nhti&BiW iatedı1deri aöylennıek
tedir. 

Her iki yönden. lngiltereniıı 
pek belli olarak güttüğü erge, 
gelecek deniz konferansı apmn 
bugtindcıı tehlikeye girmeme
aidir. 

tng;· ere'nin önergeleri kar
'Pmn~a Almanlar, diifünmek i
çin zamatı istemifler ve konuş-

rııa1ar salıya bıralahmştır. 

Almanyanm cev• 
b1nda ne.ar var ? 

lAncra, 6. A.A. - Saruldı
ğma göre, Alman hükimeti, ln
gilteremn Bertin bii)'ük elçisi 
Sir Erle Philips tarafından Al
mmya'n.m duıamu hakkında 
yapılan e«guya karşdık ver'· 

miftir. 
.a. ......., bir aota •e'rmde 

Loadra_va güaderilmiftir. 
Not.anın dunanda hiçbir ye

nilik yP.pmadığı söylenmekte
dir. Çünkü, Alınanya,run kolo
ni dileği hakkında tafsilat ver 
~_Bundan ha .... &L. 
nıan not.~ 

0

1Jitler tarafından 
teklif edilen Almanya ile kom
fulan arasında yapılilcak bir 
saldırmıımak and1aşması hak
kında da aydmhk vermemekte
dir. Bu andlaşma. Lokarno'yu 
ima edenler. Fransız-Sovyet 
andlafmaı hakkında Alman i
tirazlarma c:evab verinciye ka
dar muteber olacaktı. 

Alman aiJihJanmeıma gelin
ce, 550.000 kifilik bir ordunun 
değifmez bir rakam olduğunu 
Alman çevrenleri söylemekte
dirler. 

Finans bakanlıöı memurluğu 
lıitmaeai beklenmeden llemen mealek
te.ı ••lrlqtmJırlar. lıltrkude •e ri
ltJederde 9 uncu Te mJıa yukarı dt
rtııce16rdeki büro tefliğine ta)'in edile
~- bulunduklan yerde en u 3 yıl 
•Q&JDlt etmif " bir mealek imtilMm 
c~ oW:akJardır. 

Defterdar olmak için 
Defterdarbklar bu dereced~lri me -

ltluıiyetJere taJin llaliode bD mfldclet 
~ leDedir. Dclterdar muaYinleriae 
kadar derecelerde bulunanJarm tedi
lwt Jl'bıam Bab.nlıfımn inbuDe •e 
~e De, diler Diltlmum merke. 
~· •iliyet müdilrleri Jlali)'e 

tarafından. difer 11aJiJe me
lavJan vali1cc tarafmdan tayin ola
tıacaktır. 

Yer11ıer memur ol•mlJ8Cek 
1-nbul, bmir, Ankara bari~ ol • 

._k Uzere defterdar " malnriidür -
ltUdert ile 'ftridat talalillt. m•d.me'be 
ı.pu .. akil mildürlerinin" kontrol 
lileauatluldamım yerli olaaJan me
aaurtJete taJin edil~ahır. 

Terfi edebilmek için 
t.ı.4~ ~ud. Maliye memurlamını 
el~ nbahaetmektedir. Sekbia 

-.elde her IDelDurİ)'et isin taJID 
~ olan derecelerin terflinde aaa 
o.ldup, )'Ulran derecede bir memuri-
)ete Pk:nıak için en u Uç ıene bir de
~ hizmet etmit olmak prt oldu· 
•UQq, bu suretle y&bek tahlil lir • 
lllGt olanlar için ild lene olclutunu, 
~Üddetln neticninden nvel terftine 
~ &örülen mernurlano mUdcletle 

linin bitmesine kadar eüi maqlannı 
::cQJan,derece urau takip etmiyen 

14lrilCderdc Uç dcrcçcJik 7iiPc~ 

[Bq tarafı ı inci sayfada) 
lneımiriyete terfi cais olclufu. terfide 
eaaam kıdem Ye ehliyet olcluiu yaai
maktadır. 

-rem müddetleri ~eldifi halde iç 
defa terfie llyilc &8rülmiyenler me • 
marin k01nisyonlan kararite aaha hat 
lra naenıurlyetlere ıulklolunur • ., den • ........... 

Cıze 
Kanunun i!çUndl faıb cenlardan 

ıı.luıetmektedlr. Mlliye memurlan 
için biazı ... ftlıde 'D'mUrin kanununun 
İlıaibatl cezalarda bqlra gene Dıtar, 
te•bih. ~ tenzili 1N111f Jrafi cibi ce
zalar kabul edilmektedir. Döcdündi 
fasıl Maliye meaıurJannm tahvil. be
CllJİI, istifa '" mezuniyetleri hilJr6rzı. 
!erinin " bulllnkG Maliye memurla
rmm bilci n c&guJeriıli arttırmak 
için ecnebi memleketJere Maliye Ve
klletiniıı memur Damaedi ~ a&a 
derebileceli meııaurlarctu her memu
nm tayin edilen yeni yerde ubhi ee. 
bcpler mflatana çalıpnak ıaecbmfye. 
ti. ba müddetten ince ktlfa "'-ılerta 
harcı ralalannm ıtri •bnacatı JUlb
dır. 

Memurin kom'ayonu 
Bqfnd faldda memurin n inzibat 

misyona diye l1d komisyon tefkil edi 
1eceti ,.nlmütadır. Memurin ltoaıia 
yona Maliye Veklletinde buine '")'a 

~ -~ı.rmm reialili alta 
da bat hukuk müpYiri, tapu bdu.. 
tro nridat, bOtçe ve heaabat umwn 
müdürlerinden t'erekJdip etmektedir. 
inzibat komisyonu da rene ayni müı
teprlann reialiği altmda, teftit he • 
yeti reisi, bat hukuk milŞaviri n yu 
JarldaJd umum miidiiılcrdcn &epkiil 

BAL KANLAR DA HU
SUST ISTIHBARATIMıZ 

İstanbul patriği 
Ve Sensinod 
Atina, 6 (Hususi muhabiri -

mizdcn) - İstanbul patriği A
tina Sensinoduna telgraf çe
kerek isyan eden piakoposlamı 
hareketlerini takbih etmi§tir. 

R..- EfNI Atinada 
A~ ti (Husmif muhabirimizden) 

- Me-ea T&ddyale lıalunaa Ttir
ldye aeiiri lbl)aı Eırcf Atiuya clön· 
Dl'ÜJtUr. 

Yllften Macar maçı 
Atina, fi (Husus! mahablrimizden) 

- Yaaarı • Jlacar taknnlan bugün 
bir maç yaptılar. Yunanlılar dört goie 
kartı yedi golle galip geldiler. Yun~":" 
hlar ikinci devrede dört oyunc11 degıı 
tirmitlerdir. Bu takım çarpmba pü 
Sofyacla fl.alkaa turauvuı maçlarına 
iftirü edecektir. 

Rozvelt gene ,., 
ugraşıyor 

Vafington, 6. A.A. - Roo
ıevelt'm N. R. A. için salı günü 
yaptığı diyeve fU anla.m veril
mektedir: 

" ı 936 yılının ikinci teşrinin
de Rooeeftlt, ulusu, kendi ile 
yüce divan arasında bir seçim 
yapmaya çafıracaktır. Bu hare
keti ile Roosevelt, ülkenin eko
nomik ve sosyal hayatım kur 
mak için geniş bir yetkesi otan 
merkezleştin1miş bir hükrtrnet 
dileğini iJeri sürmüt olacaktrr. 

Rooee7e1t. ı nisan 1936 a ka
m.. •ttc.dele plaDlsmı belli et 
miyecektlr. o vakte kadar. bli
tün yetkel«-ri a1mnuş N. R. A. 
işyarlannm başaracakları işler 
N .R. A. run çalıştığı ve kal -
dinldıfr •""'"'•• \ftd !'ftt!ka 
ye~li bir tecim ve endüstri 
tablosu yapmak olacaktır. 

ldarei 6rffya 
Vafin~ton, 6.A.A. - Kım~ 

redeki siyasal partiler şefleri
nin söylc-(Hklerine göre R~ 
vclt, kC:111ür endüstriainin dur
luğn için yapılan V agner ve 
Guffrey prc,jcleri kongre tara
fmdan onıyJanmazsa, i'çi sını
f.mn h~m1dauzluğundan çmn 
'({anıma ar.ı gelmek için ö·r 
idare ilin edecektir. 

Bu tedbirler, ~erin koilek
til konmma hakkmm tanmMa· 
suu. patronl;-rm elinde bulunan 
iş<;i tendikalannm kardrşı sayıJ. 
masmı ve k6mür endüstrisinde 
imalatın, gündeliklerin ve iş 
saatlerinin kontrolunu gütmek
te<lir. 

4 50.000 kömür igisi aym ı 7 
sinde grev yapmak hötleminde 
bulunmaktadırlar. 

Yunan donanması 
Atin&, 6 (Hususi) - Yunan 

donenm•smm aym on beşinci 
günü Akdenizde manevralara 
başhyacağmı Atina ıazeteleri 
haber almqlardır. 

etmektedir. 
Kanunun mUteferrik bBkibnleri ile 

Maliye memurlannm mesleki bilgile
rini arttmnü için açılan Maliye mtı· 
lek n tapa bdaatro mekteplerine ah 
nacak taıebnin ıeraitinin huauai ni -
.ramnmnelule telbit olUMcaiı, bu 'ka
nunun meriyeti tarihinde mevcut Mı 
liye memUTlanndan birinci maddede 
yaa1ı tabail ,artlannı haiz bulunma· 
,_ıardan ftdfelerinde ehliyet " mu 
vaffakqetleri cöriUen .. iJi aicil al· 
rnq olanlar ancak befinci derecedeki 
memuriyetlere kadar yükaelebilecek· 
leri kaydedilmektedir. Orta tahaill ta
ınamlanq olanlann ilk dereceden bas 
lamak prtDe Maliye memurluklanna 
kabulleri cals olacak n bıanlar ancak 
11 inci dereceye kadar terfi edebile
ceklerdir. 

T ekauııaoo dofdureler 
BqUn auek 'fUife bqmda bulun 

...... cerek çkta olsun tekaltlOJr 
miiddetini doldunauı olan memurları 
vekllet liizum &örüne tekaüde MY • 
kedebilecektir. Maliye ınUfettiflerl -
nin tayin, terfi '" tecziyelerde de ay
nca huıual nU:amnamelerle tesblt edi 
kccktir, 

Lloycl Georg kabi· haAıa· devam ediyor ne,e giriyor 

Baldvin 

I.onrlra, 6.A.A. - Yeni hü
kümet listesi. yarın bildirilecek
tir. Lloyd Georg'un bu listeye 
girmesi muhtemel görünmemek 
tedjr. 

Yeni veraltı trenleri yapılma 
ıı, ban • demiryolalnnm elckt
rikleştirilmesi, Llloyd Georg'un 
kabineye verdi.ği geniş bayın
dırlık projelerine ulusal hüku· 
metlı1 bit karşılığı sayılmakta
dır. 

Hükdmet. Lloyd Georg'u ye
ni kabinenin işlerine karıştır
mamak isteğinde görünmekte
dir. 

Baldvin kabinesinin listesi te 
mamen saptanmıştır. Hindistan 
bakanı Samuel Hoare,niıı dq 
blıkanJrğma geçeceği bayık •
yılmaktadır. Edenin yerini mu 
haf aza edeceği bildirilmektedir. 

QueHa .f8hrinde 
Y•t•r•n kimse yok 

Simla, 6. A. A. - Binlerce 
cesedin gömülü bulunduğu yı
kıntılar altından yükselen da
yanılmaz kokudan dolayı Quet
ta'daki yardım hareketleri dur
muştur. Artık içinde kimse bu
lunmayan şehir, silel bir kor
donla çevrilmi•tir. 

Sovyet :er n Karadeniz 
filosu ve F r an s ı z 1 a r 

Moakova, 6. A.A. - Alman 
haber alına bürosunun Tas a
jansından alarak veıdiği bir ha
bere göre, Fransız büyük elçisi 
Alfan, Sivastopol'a giderek <r 

rada Sovyetlerin karadeniz fi 
losu komutanı ile uzun bir gö -
rüşme yapnu,ur. Elçi, Karade 
niz filosunu tanımak isteğini 
göstermiştir. 

Macar ·Bulgar 
tecim andlat;maaı 

Budapeşte, 6. A.A. - Macar 
delegeleri ,Bulgar-Macar tecim 
andlaşmasmm değiştirilmesini 
konuşmak için Sofyaya gitmiş • 
tir. Gazeteler, Macar büktıme 
tinin iki memleket arasmdaki 
tecim durumunu canlandmnak 
isteğinde olduğunu yumakta. 
dır. 

Bir Bulgar-Macar tecim oda
smm kurulması da konuşulacak 
tır. 

Vasıf Çinarın 
Cenazesi 

[Bq tarafı 1 incide] 
Cenaze şirket vapuruna alına 

rak nhtmıa çıkarılacak ve ora • 
dan da trene konacaktır. 

Bat•eaaeı 
Moskova, 6 (A.A.) - Vasıf 

Çtnamı tabutunu taşıyan tren 
dün Harkofdan geçerken dış iş
leri komiserliiinin oruntağı(mü 
mesaili) olan Mihailof tabutla 
beraber gitmekte olan Türk iş
güderi Pinara bölge merkez yü
rütüm komitesi ve Harkof şeh
ri Sovyeti adına başsağılanm 
bildirmiltir. 

'Paris, 6. A.A.. - Krallık ha
reketi tarafta.dan dün Ptiti Jur
nal gazetesi idarehanesinden 
başka Grandoryan mason ioca
smm bahmduğu villayı da taş
lamışlar, kurağm bütün cam
larmı kınn1'lardır. Bunun üze
rine alay halinde Opera alanı
na gitmek istemişlerse de bul
varlara gelince askerler tarafın 
dan dağıddnuşlaı:dır. 6 kişi ya-
kalanmıştır. • 

Paria, 6 (A.A.) - Laval, Cwnur
luk ba!kanı Lebrun ile &&tiftükten 
sonra, karannm iSnemli sebeplerini 
basına anlatacaktır. Laval. uzun boy
lu görü§tnelerinin, saylavlar ~urumu· 
nun hükı'.Unet~ illteailea ıenı~ yetke
leri vermefe pek ıüçffikle kail olaca· 
ğı korkusunu verdiğini söylemiştir. 
Esasb ekonomi yapmak gerekliğini 
anlayan geni§ bir çogunluk olacağın
dan emia bulunmadığı için, Laval. 
kendisi ileri sürdüğü İ§ ve birlik hü
klımetinin frangı korumak hususun • 
da gereken vantalan tam olarak elde 
edemiyeceği dü§üncesindedir. ı..a..,aı, 
kabineyi kunnaktan vazgeçince. cu -
murluk batkanı Herriot ve Pietriyi 
kabul etmiftir. 

Pariı, 6 (A.A.) - Lava], dün gec:e 
saat 20 de kabineyi kurmakta11 vaz -
geçtiğini bildirmiştir. Saat 19 dan az 
önce, Radikal Soa,_JiM bölüm Z7 oya 
kaili 31 oyla onayladıfı bir karan B. 
Lavala aunmuttur. Kararda, Lavalın 
bük6metıçe ilıtenilen tam yetkelerin 
&ancı tutmak ve spekülasyonla savaş 
mak huıuslarma bastedilıneaini onay 
lamamıı bulunmasına acmılma1ı:tadır. 
Lava!, Radikal - Sosyalist bölümün 
vermiJ olduğu kararm ıpelrillisyonla 
savaşabilmek ve frangı korumak ~in 
mutlaka rercken enci çoğunlufun 
hasıl olacaima umud bttakmadığım 
söyledikten sonra aut 1 g ela Elizc aa· 
rayına gelmi§ti. 

Pietr 'nin temasları 
ParU.. 6 (A.A.) - Kabine buhra

nına son -.ermek için Pietri konıq • 
maluma dnam etmektedir. Pietri bu 
sabah Tudieu n Laval ile cörilfmiit 
ve IOllra, 10.30 da pulamentonun ra· 
dikal 809yaliat toplantaama elden Da· 
Jadier'Ji bbal etmiftir. Pietri 10.30 
da cleaia belıeolıtmdım pbrak ırı.a
cline akmft. .._.., .,... ela Plnam 
babnhlmcla C>Hhmr ile &6ritmllt -
tür. 

Pietrln'n s6yledik'eri 
Paris, 6 (A.A.) - Pietry, bu aabah 

aaat 1 de paetıecilere ıunJan tayle • 
mittir: 

- Niyetim. aenldnce ~ rna 
puna ve radikallerle ileri aoJ partileri 
arasında bulunan türlü parlamento 
gruplanna hükümete girmelerini ö -
ncrgclemektir. Mümkün olduğu ka -
dar bütün partilerin girebileceği bir 
hükUmct kurmak isterim. Buıüııkü 
durumda bütün partilerin ortaklaıa 
hükumet ~' baflıca tart ola
rak tellkki ediyorum. Bıa abahki b
nuımalar kesin bir mahiyette olacak· 
tır. 

Pietri. radikal partisinden bir de· 
legasyonu kabul edeceğini ve bu gru
pun toplantısından sonra her iki ku -
rulun Finanı komisyonları hlıtkaala· 
rile Laval, Flandin, Tardieu, Caillaux 
Malvy'yi görecefini MSyJemiıtir. 

Eko d6 Pari diyor iri: : 
Pietrinin phsiyeti, dış siyasası hak 

kında fikirleri n devalüasyona esi • 
lim olırıaa aebebiyle bizi bycuya dU· 
türmektedir. Vatanseverlifini ve ne
zaketiııi befeniyonız. Fakat bugiinkti 
itlerin istediği demiradam olup olma. 
dıiı hakkında duraklıyoruz. 

Kartel hUkOmetl 
Pariı, 6 (A.A.) - Petit Pariaicn, 

Matin, Ecbo de Paria, Joumal cue· 
teleri, .. radikaller tarafından sorulan 
sorgulara, sosyalistlerin verdiği kartı 
hktan IOftra, bir kartel bUlrillneti ku
rulması imkanı ortadan kallmı1ftır.,, 
eliyorlar. Matin ıazeteai, radikallerle 
ıosyalistler aramıda anlatma imkln
aızlığının büyük bir hidiae olduğunu, 
ve Paul Bon~our·a hqbabn yapmak 
auretile aol partilerin dü§iindUkleri 
kombinezonu evvdden ıuya düşürdü
ğünü ve bu tekilde tam yetke alabile· 
cek geniş bir cumhuriyetçi birliie da
yanan bir kabine kurulması umudla
rmı arttırdığını yazmaktadır. 

Figaro gazetesi. lramutay finansta 
'Ve devlet itinde niAnu kuracak mU· 
essir bir politika cüdemease. dağıtıl· 
masının muhakkak olduğunu kaydet· 
mektedit. 

Popul&ir'" Oeuvre pzeteleri, Pi· 
etri hWr\ımeti lnmnayı bap.ram..a, 
bu İfİ yaı•n Lanl'in deaeyecelinf 
yumaktadırlar. 

So118"n istedikleri 
Parla, 6 (A.A.) - Bu sabah aut 

birde, komtlnlltlerin arblamau ile 
bir ao11ar brtell hllltUmeti lnırulmuı 
gircilinin yüdlatti lmlclılı lltiylenlyor 
du. Bununla beraber, bir uat ...... 
gueteler henilz baadmakta · iken, .al 
fırkalan oruntalrlannm apiıdaki ka
rar suretinin kabul ettikleri 6ğrenll • 
mittir: Radilral I09yalist. a~list, 
cumburiyel'çi M>ıyalist, komilniat ve 
birlqilr proletarya cephesi gruplan 
bir yaldapna isteğindedirler. Bu arup 
lar ceski bir ~kcain birJctik JNr do-

mokratik çoğunluğa, işçi kurumları • 
na ft memleketin enerjilerine daya -
nan bir Jaükimet 'kurulması olacapu 
sanmaktadtrlu. Demo'kratı"k müesse • 
seyi savgaya. spekülasyonu yok etme 
ye ve memleketin ıriiratli bir aurettc 
oyunu almaya karar vermiş olan bu 
çoğunluk, ekonomik faaliyeti tek~a~ 
canlandırmak ve tarım maddelerını 
kıyınetlendiı~ lek ve i§çilerin yükünü 
laafifletmek için açık 'ft ıüratli bir 11-

ra tetbirleri g&önünde bulandunnak 
tadır. Bu CTUpiar, bu pro&l lltDin yeri
tilmesi iç.in başlanan görU§ülere de -
vam etmeye karar verirler. Ciörüıüle· 
tt girenler, bu karar suretini türlü 
türlü yormakla beraber her grup bu 
programa saptamak için iki üç murah 
has P.termiştir. Durumun anahtarı· 
m elinde tutmalrta olan radikal sos
yaliat ırupmada tiddetli görü§üler 
beklenebilir. 

Sol gruplar toplanbsı 
Parla, 6 (:A.A.) - Soayaliatlerle 

elbirliği yapmaya yanat olan Pierre 
Cot, jean Zay ve Archimbaud, işe ka 
rqtıkJan halde radikal partisinin c;o· 
ğunluğu seayaliat partisi başkam Le· 
on Blum'un önerrelerini kabul etme• 
mİf ve hükfimet kurma ifiode elbirli· 
ği yapmak üzere aoayaliatlede konut· 
matara devamı faidesiz bulmU§tur. 
Bununla beraber radikal partisi 101 
putilu delegasyonlarile konuşmaları 
kesmemek niyetindedir. Sol Partikr 
delegasyonunun toplantılı 1,4S de bit 
miş ve ıu karar alınm11tır: 

"Demokrat kuvvetlerle İ§çi kurum• 
larına dayanan ve spekülasyonu kır • 
mağa demokrat kurumları müdafaaya 
yeni aeçimleri hazırlamata dölenli bir 
tıükt1met kurulması tavsiye edilecek· 
tir. Sol gruplar bir program yapmak 
üsere danıpı•lanı:aa devanı etmece 
karar YCllDİfludir. 

Parla Borsası 
Pariı. 6 (A.A.) - 3 Ha:r:iran ta • 

rihli Patis bonası: Yeni kabine buhra 
nı karııaında, borsa geçen haftaki 
ayni kUfkulan c&terdi. Tü'riller " 
bu arada Franaız ulusal fondolan ö • 
nemli surette ıerilemektedir. Buna 
brplık oynak relirli eahamm çop 
16ze cöriiniir derecede fırlamakta • 
dır. TOrlU anıuluul deterıer dalla 
Sok aramaktadır. 

A ... h89 blrlllll 
Parla, 15 (A.A.) - (Atq Haç) bir· 

lifinin Douani bölgesine bl.fb 4,000 
üyesi Cambrai'de toplanmq Te bu top 
lantıda birlik başkanı ve prbay la 
Roeque bir söylev vermiıtir. Ozel bit' 
mahiyette olan bu toplantıda biç bil' 
hldiee olllW""ftlr. 

Sasyallstlar na istfyorlar 
Parie, 6 (A.A.) -S017aliatler, n· 

dikallcrin sonnuı oldukları aorıulara 
karşılık sollar delegasyonuna •§ağıda 
ki karan ıunmuılardır: 

1 - Sosyalmtler, kabineye alına • 
cak kimselerin tahıiyetlerile ilgili de
fillerdir. Ancak hilkOmetin programı
nı dilfünitrler. 

2 - So.yaliatler, elektrik gibi, bat 
lı~a endüstrilerin ve aigortalann ulus 
Iqtınlmaımı istemektedirler. 

3 - Sosyalistler, para değerinin 
dütllrülmesine kaqmdırlar. Fl"angın 
korunması ve ıpekilllsyonla ıaaı ya 
pılabilmesi için, kambiyo piya&a1111 • 
dan günlü muamelenin kaldmlmaaınr, 
işsidiği (idemıek için ulusal bir ser· 
maye tetkili ile, büyüle bayındırlık it
lerine ciriJlmeıini ve bir haftalık ça· 
hıma müddetinin 40 saate hasrolun
masmı teklif ve özıenliii korumak 
için fqiat kurumlarm c!Alıtılmuını 
parlamentoda aağlanmaaı çotunJu -
ğun isinde yeniden aeçim yapılmuaıı 
istemektedirler. 

4 - Sosyalistler, ıeııİ§ yetkelerin
de brtındırlar. 

Bu önerıe &Öliifüldükten 90IU8. 
sollar deleeaayoııu buna ilifik vere -
ceği karan ileriye bırakmqtır. 

Piatri va sosyalistler 
Paria, 6. A.A. - Pietri, aosyali&t 

tefleri Blum •e Auriol'u kabul et
miıtir. Sosyalistler. Piettinin ,annı· 
dan çıktıktan sonra beyanatta bu· 
lunmalrtan çelrinmiılerdir. 

Pietri, bundan sonra finans bakan
lığına giderek Caillaux ile görüg· 
miif ve bahriye babnhğına döne
rek orada Laurent • Eynac'ı ondan 
sonra Cbautemps't kabul etmiftir. 

Chautenıps, gazetecilere . radikal 
sosyalistlerin Pietri'ye arp olan iyi 
temayüllerini teyid etmİftİr. 

Bir kaç dakib aonra Pietri, Eliz<: 
sa rayına Reiaicumuru &örmek üzere 
gitmit •e danUtte beyanatta buluna· 
cap MJylemiftlr. 

Lavrl tekrar kabineyi yapıyor 
Paria, 6.A.A. - Laval kabine Uf

tu1ini kabul etmiftir. 

lngtltere ve Habet iti 
Londra, .A.A. - Yarın, A

v.mı kamarasında müzakereyi 
t-rteye atma teklifi onayJanmaz
dan önce, işçi önderlerinden bin 
başı Atlec İtalyan-Habeş an· 
laşmazlığma dokunarak, bu eo
ru~da İngilterc'nin durumu ne 
ole uğunu tavzihini. hükWncttm 
iatcycccktir. 
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Mersinde de Şehir Planı 
Pr. Yansen'e Yaptırılıyor 

Mersin, 5 

'(~u.susi muha:bir~miz bildiriyor)' - Şarlrk bütçesi şarbaylık 
~~l~ınc~ 319,500 lıra olara~ tesbit edilmiştir. Gelir fazla oldu
gu ı~~n butçeye. ~aymdırlrk ışleri için yeni para konulmuştur. 
Ataturk ~ey:kelı ıçı~ geçen yıl bütçeye konan para ile bu yıl 
i!tabul ~ılen para yırmi bin lirayı bulmuştur. Şehir planı için 
ılk taksıt olarak 3 bin, mezarltk için 9 500 lira ayrılmıstır. Seh-
.rin planı 12 bin liraya Yansen'e yaptı'nlacaktır. ~ .. 

Yeni Bayındırhk izerleri 
Antalya, 5 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor)· - Şehrin güzel bir tenezzüh 
yeri olan K a r a A 1 i O ğ l u bahçesinin asri bir p a r k 
haline sokmak için üç dört yıl önce M a c a r i s t a n d a n 
bir b a h ç e m ü t e h a s s ı s ı getirilmişti. İlk seneler 
şehrin bütçesinden ayrılan para ile yalnız ş e h r i n bul -
varı yapılabilmişti. Bahçe mütehassısına yol verilmesi yüzün
den yarnn kalan park bu yıl tamamlanabilmiş ve bir köşesine 
kübik bir gazino kurulmuştur. 

Fevkalade Toplantı Yapllacak 
Aydın, S 

·(Hususi muhabirimiz bildiriyor)' - Şar :kurultayı fevkalade 
bir toplantıya çağırılmıştır. Bu toplantıda Aydın pazarının ye
ni hafta tatili münasebetile başka güne alınması işi de görüşü· 
lecektir. Pazar işi Aydın tecimenlerini yakından alakadar et
mektedir. Mağaza sahipleri Aydın pazarının salı günleri top
lanmasını istiyorlar. Gezginciler ise cumartesiyi daha muvafık 
buluyorlar. Kurultay bu hususta bir karar verecektir. 

~ydm, (Tan) - ~yam Halliev'i ilk banao yapan Halkevidir. 
Son defa bir öğretmen getirilerek bando daha mükemmelle§tİ
riJmiş, yeni alet ve elemanlarla zenginleştirilmiştir. 

Bataklıklar Kurutuluyor 
!sıtma af etinin önüne geçmek 

için büyük bir çalışma var 
"·· ~ydın, (Hususi muhabirimiz bil- ı 
<nrıyor) - Sıtma mücadele mınta· 
l:ası sıtmayı kökünden kesmek için 1 
bataklıkların kurutulması ve büsbü
tün kaldırılmasına çok gayret harcı
yor. 

934 yılında başlıyan ~ınarlı ba
taklığının kurutulması işi tamamlan
mıştır. ~a~illide Kendirli bataklığı
nın. pr?J~sı h~z!rlanarak ameliyata 
gcçılmıstır. Mılasta Dibek deresi 
Denizlide Bucalı, Goncalı, Karakula: 
Şamh, Koru, Apan, Saliha çiftliği 
bataklıklarının projeleri bitirilmıştir. 

Bu arada Karkaçık çayının mec-

No. 46 

rasmr düzeltme plan ve projeleri de 
bitirilmek üzeredir. Karabatak ba
taklığında işe başlanmıştır. 

Aydın ovasındaki on kil~~etrelik 
bataklığın kurutulması da ıkı aydır 
devam ediyor. Burada ~alışacak 
Eksklavatör makinesinin tamiri bit
miş, ilbay ve şarbayın huzuru ile tec
rübesi yapılarak teslim alınmıştır. 
Kanalın açılması merasimine. yakın-
da başlanacaktır. Bu kanal Aydın 
ovasını sıtma ve bataklıktan kurta
racak, binlerce ölüm bataklığının da 
sürülüp ekilmesine yanyacaktır. 

\ 
çah~tı. 

c===========~- E• Nadya sert bir hareketle başı 
._ , m salladı: 

C. I' 1 ., B & ' , \ ::-- .Yol.un uzdan kalmayınız 
""_ ._ ________ -~ Mosyo Pırovani. Kocam sizin 

Bürhan CAHIT ço.k ~eşgul olduğunuzu söyle -

Turgudun dönüşü Şa~ini yi
ne eski işlerinin başına ıade et
misti. Delikanlı artık merkezde 
kalamıyor ve Erguvanla sık sık 
buluşamıyordu. 

Şimdi sabah gezintilerine çı -
kan N ad ya onu on kilometre u~ 
zaktaki işi_nin başına kadar getı 
riyordu. 

Bu gezintiler Pirovani ve Mo 
reno için ağır birer sille olmuş
tu, bazı sabahlar her iki rakip 
hayvanlarına binmiş olarak N ad 
yamn evinin önünden, tam onun 
çıkacağı zamanı kollayarak ge
çiyorlardı. Fakat Nadya bu sır
naşık hareketleri görmemezlik • 
ten geliyordu. 

mıştı. Zahmet etmeyiniz. Zaten 
bana Şahin Bey refakat edecek. 

İspanyol mühendis kulakla
rına kadar kızarmıştı. 

Bir şey söylemeye cesaret 
edemeden başını eğdi. 

O Şahini o kadar kıskanmı -
yordu. Ne kadar olsa onun genç 
ve sevilen bir nişanlısı vardı. 
N ad yanın başında en tehlikesiz 
arkadaş Şahin olabilirdi. Fakat, 
onu bu kadar açık ve kati hare 
ketlerle tercih edişi İspanyolu 
müteessir etmişti Kırık ve hır -
çın.hayvanına atla?ı. Uzaklaştı. 

Mersinliler 
Plaj istiyorlar 

Mersin, (Tan) - Mersin şarbay
lzğının bir bildiriği ile 60 metre mu
rabbaında olmıyan kahveler bir ha
ziranda kapanmışlardır. Açık kalan 
büyük kahvelerde de domino, tavla 
ve kağıt oyunları yasak edildiğinden 
halk pazar günleri daha çok plajlara 
koşmağa başlamıştır. 

Belediye. mevcut plaja barakalar 
eklediği takdirde çok yerinde bir ih
tiyacı karşılamış olacaktır. Hatt~ be
lediye bahçesine giden yol üzerınde
ki boş sahayı Mersine yakışır bir 
ptaj haline koymak daha hayırlıdır. 

Konyada da büyük 
toplantı yapıldı 

Konya, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Hava tehlikesi kurumu
na üye yazılmak için genel bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıda aza ya
zımı işi görüşülmüş, çalışma tarzı be
lirtilmiştir. Vali Cemalin reisliğinde 
14 kişilik bir komite seçilmiştri. Ko
mite derhal işe başlamış, buradaki 
gazeteciler de bulunmuşlardır. 

Aydında bir cinayet 
Aydın, (Hususi muhabirimiz bil -

diriyor) - Cuma günü burada bir 
yaralama vak'ası olmuştur. Kurtuluş 
mahallesinden Hüseyin oğlu Baha
cttin, kunduracı ç1rağı Osmanla alay 
ctmi , "Sen on yedi YllCtrclik bir 
adamsın I., demiştir~ Oınıan b una 
kızmış, bıçağını çekerek arkadaşını 
,,,.., - ,.bacağından yaralamıştır. Ya
ralr memleket hastpnesine kaldırıl -
mış, adli tahkikata başlanmıştır. 

KÜÇÜK TELGRAF_! 
HABERLERi ...... - - ............... 

• Hafik, (Tan) - Okuma ihtiya
cını karşılamak için açılması düşü
nülen genel kütüphane için, bütçe 
müsaade ettiği takdirde derhal hare
kete geçilecektir. 

• Sıvas, (Tan) - Birkaç gündür 
bunaltıcı sıcaklar hüküm sürüyor. 

* Sıvas, (Tan) - Havaların açıl
ması ile her tarafta yeni inşaata ba§
lanmıştır. 

"' İzmir, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Muhtelif semtlerde yü::
dcn fazla hırsızlık yapan ve bu işe 
iki yıldanberi devam eden Celal is
minde bir hırsız yakalanmıştır. Bine 
yakın eşya bulunmuştur. 

* hmir, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Mayıstan hazirana ka
dar İstanbul ve Ankara ile İzmir 
arasında 1245 konuşma, 26 acele ko
nuşma olmuş, 1345 lira gelir temin 
eylemiştir. Manisa, Balıkesir ve Av
rupa için emir bekıenmektedir. 

nız bana daha başka sürprizler 
hazrılaym bakalım. 

İki İspanyol N adyanın her sa 
hah Şahin Beyle beraber kırla -
ra doğru uzaklaştığım görüyor, 
içleniyorlardı. 

Pirovani şimdi Basibrin için 
büyük bir park projesi hazırlı -
yordu. Onun bir çok zamanları
nı buna ayırdığını g.ören mühen 
dislerden Canterak takılıyordu: 

HAK YERLERiNDE 

Sa ıyerdeki 
adını 

Öldürenler 
Sanyerde öldürülen Mari El

masyamn katilleri olnıasından 
şüphe edilen ikı kişi daha zabı -
taca yakalanarak miidr!e·umu -
m:liğe verilmiştir Bunlar Rize
li Hamit oğlu Ali ile Vahan ad
larında iki sahıstır. 

Ali ile Vahan, dün geç vakit 
müddeiumumi muavinlerinden 
Ferhat tarafından sorguya çekil 
miştir. 

*Eski ve yeni pullardan 9767 
liralık pulu zimmetine geçirmek 
ten suçlu Beyoğ·lu pul satış me 
muru Şerefin ağır cezada du -
ruşmasma dün de devam edil -
miştir. Hakyerinde, ihtilası tes· 
bit eden rapor okundu. Bunda, 
Şerefin satış defterlerinde kazın 
tı ve silintiler yaptığı da bildiri 
liyordu. 

Suçlu Şeref: 
- Defterlerde silinti ve ka

zıntı yoktur. Paranın noksan 
görülmesi de bir hesap yanlışlı -
ğı neticesidir, dedi. 

Hakyeri, bazı noktaların araş 
trrılması için duruşmayı başka 

güne bıraktı. 
~ Osman isminde biri bundan 

bir büçuk yıl önce krz kardeşi 

Ayşeyi öldürmekten suçlu ola
rak ağır ceza mahkemesine ve
rilmiş ve yapılan duruşma so -
nunda 15 yıl hapise mahklım ol 
muştu. 

Duruşma sırasında, katilin 
annesi Kaya. oğlunun katil oldu 
ğunu söyliyerek : 

- Kızımın kanına kan iste -
rim ! diye haykırmıştı. 

Temyiz hakyeri, Osman hak
kında verilen kararı, bozmuş ve 
dün ağır cezada Osmanm duruş 
masına yeniden başlanmıştır. 
Osmanın annesi Kaya, bu se

fer de: 
- Kızımı öldü.ren oğlum Os 

man değildir. Ben yanılmışım! 
Demektedir. 

Dünkü celsede, Yani isminde 
biri müdafaa şahidi olarak din -
lenilecekti. Duruşma, Yaninin 
çağırılması için bırakıldı. 

#i- Sabık müstantik avukat Hik 
metin Haseki hastahanesindeki 
zevcesinin başka koğuşa naklin
den dolayı. hastalığının ağırlaş

masına sebep olunduğu iddiasi
le hastahane şeflerinden profe -
sör Lipman aleyhinde bir dava 
açılmıştı, adliye tabibi Enver, 
hastanın vaziyetini tetkik ede -
. ::k, raponmu vermiştir. 

Enver. bu raporda, kadının 

hastahaneye girmeden önceki 
sıhhi vaziyetinin tesbiti için te
davi gördiiğü hastahaneden bir 
rapor alması lazım geldiği mü -
taleasında bulunmuştur. Bunun 
üzerine, Haseki hastahanesin -

tesine ait havadisler çalkanı
yordu. Bütün bu haberler yal
nız N ad ya üzerinde toplanıyor
du. 

Ona Sarı Bal adını takmışlar
dı. 

POLiS 

Bir kadın i k inci 
Kattan yuvarlandı 

Eyüp Nişancasmda feci bir 
kaza olmuştur: Sıraserviler cad 
desinde 46 numaralı evde otu -
ran Feshane amelesinden Re -
cebin karısı Hatice tahtaları sıl 
diği kirli suyu pencerenin ikinci 
katından kova ile sokağa dö -
kerken müvazenesini kaybetmiş 
ayağı kayarak aşağı yuvarlan -
mıştır. Kafa tasından ağır ya
ra alan kadıncağır derhal Ha -
seki hastahanesine kaldırılmış 
ve tedavi altına alınmıştır. 

* Unkapanmda Ömerin evin
den 5 beşi birlik ve bir pirlanta 
yüzük ile 13 7 lira aşıran Ömer 
dün yakalanmış, tahkikata baş
lanmıstır. 

"" Esrar icmekten sudu Kar
pat'ın duruş~ması dün 9~ uncu ih 
tisas hakyerinde bitirildi. Suç
lunun 6 ay hastahanede tedavi 
edilmesine karar verildi. 

"" Yemişte bir çok dükkan so
yan hırsız şebekesi elebaşıları 
Eminönü polis merkezince po
lis ikinci şubesine verilmişler, 
zabıta tahkikatı tamamlandığı 

için suçlular dün adliyeye gön
derilmişlerdir. 

:t- Karaköyde Ömer Ahit hanı 
sokağında lastikçi Raufa bir kü
çük çocuk iki şişe yetmiş kuruş 
luk rakı getirmiş, almasını söy
lemiştir. Rauf buna inanarak 
yüz kuruş vermiş. fakat çocuk 
gittikten sonra şişelerde su ol
duğunu anlamıştır. Bu küçük 
açık göz aranıyor. 

~in elcjisi 
Seyahate ~ıkıyor 

Ankarada bulunan Çin sefiri 
General Hu yakında Türkiyeyi 
tanımak için bir seyahate ç:ka -
caktır. Sefir bu hafta zarfında 

İstanbula gelecek ve buradan 
Karadeniz sahillerine gidecek
tir. Oradan da orta Anadoluya 
geçerek belli başlı şehirlerimizi 
dolaşacaktır. 

Çin elçiliği ateşelermden 

Tsin - Kon - Fin Türkiy.:nin 
ekonomsal durumu hakkında 

Çince bir kitap yazmrşttr. Bu 
kitaba bir mukaddeme ya~ın se 
fir General Hu Türkiye - Çin 
münasebatmın üç bin sene evvel 
başladığım ve bundan sonra bu 
münasebetlerin geliş~ceğini söy 
::emiş ve memleketimizden sita
yişle bahsetmi~tir. 

den profesör Lipman, doktor 
Niyazi Müştak ve doktor Tev 
fik Remzi müşterek bir raporla, 
hastanın sıhhi vaziyetinde hiç 
bir değişikliğe meydan verilme
diğini müddeiumumiliğe bildir
mişlerdir. Hikmet, kendisinden 
davacı olduğu Lipmanın imza -
sı bulunan, bu rapora itiraz et -
miş, ve meselenin trbbı adli mec 
lisince tetkik edilmesini istemiş 
tir. 

N ad ya onu evinden alıp hay
vanla işinin başına kadar götü
rüyordu. Blıl gidişten kuşkula
nanlar onları uzaktan uzağa ta· 
kip ettikleri halde kıskançlıkla
rını arttıracak bir hadiseye şa
hit olamamışlardı. 

- Park ve ev varmak istedi
ğin şeye seni ulaştıramaz. Mil
yonlar biriktirirsen belki! 

Hemen bütün dişilerinin kız
gın güneş altında esmerleştik
leri bu cenup topraklarında 
pembe yüzlü ve altın saçlı Nad
yaya Anaclolunun en leziz bir 
mahsulünün adını verenler 
onun iğneli ve tehlikeli bir an 
olduğunu da hesap etmişler gi
biydi. 

Y almz bu sabah arkadaşlığı
nın Atik çiftliğinden duyulma -
masına imkan yoktu. Mesafe
ler, kilometreler buna engel 
olamazdı. Basibrinde eski sü
kunet, eski saygı, eski ahlak 
kalmamıştı. Sinirler gevşemişti 
ve rekabetler heyecanlanıyor
du. Bunların Atik çiftliğine ka
dar yayılmaması imkanı yoktu. 

Ve çok geçmedi. 

-----SAGLIK 
OGUTLERi 

U~ak tutması 
Sevgili yurdumuza havadan gele

bilecek tehlikelere karşı korunmak 
için, ulu Başbakanımızın verdiği söy
levin hızıyle yer yer yapılan toplan• 
tılar bizpe uçakla gezmek arzusunu 
da elbette arttıracaktır. Ülkemizde 
uçak postalarının şimdilik azlığın
dan dolayı havadan gitmenin keyfini 
bilenler de şimdiki halde pek azdır. 
Umarız ki bundan s"onra • herkes 
uçakla gezmek ve o keyiften tatmak 
istiyecektir. 

Fakat her iyiliğe karşılık bir zah• 
met olduğu gibi uçakla gezmenin de 
hafif bir zah.meti, yüksek dağlara çı
kanların bildikleri hallere benzer. 
bir uçak tutması vardır. 

İlkin uçak birdenbire yükseldiği 
vakit, sekiz yüz metreyi, bin metre
yi geçince yüreğin vurması çoğalır. 
Çarpıntı gelir, nefesin intizamı bo
zulur, insan sık sık, zahmetle ve de· 
rin nefes almağa mecbu,t olur. Kol
ların, bacakların hareketleri ilkin 
daha çabuk olurken onlar da güçle
şir zahmetli olur. Bazı kimselere ada-
le burkulması, kramp da gelir. Şa• 

kakların ikisini birden ağrı kaplar. 
Kulaklara uğultu gelir ve insanın 

işitmesi azalır. Mide bulanır, karın 
şişer, birçokları yediklerini çıkarır
lar. Uçak postalan bunu bildikleri 
için her yolcu için önceden bir ka
ğıttan tas verirler. 

Uçak yükseleceği kadar çıktıktan 
sonra, düz gitmeğe başlayınca bu 
rahatsızlıklar azalır. Fakat beş bin 
metreden yukarıya çıkarsa rahatsız
lık azalmaz, belki artar. İnsan hiç· 
bir şeye dikkat edemez olur. Beyni 
işlemez gibi görünür. 

Sonra uçak aşağıya inmeğe başla
yınca nefes darlığı hafifler, yürek 
yavaş yavaş intizamını tekrar bu· 
lur. Şu kadar ki bunun için de uça• 
ğın yavaş yavaş inmesi şarttır. Bir· 
denbire inerse rahatsızlık artabilir. 

Yere indikten sonra sinirler biru 
heyecanlı kalır, parmaklarda biraz 
titreme olur. 

Bütün bu hadiselerde kuruntunun, 
korkunun da tesiri olduğu şüphesiz
dir. Netekim pek korkanlar uçak 
inerken bile rahatsızlıklarının art• 
masından şikayet ederler. 

Uçak tutmasına karşı yapılacalt 
t:•J• · - "'"" lı-nrkm:ım:ık tı>kr:ır teŞ• 
rar uçağa binerek alışmaktır. Denız 
tutmasına karşı olduğu gibi. Zaten 
tabiat kendi kendine uçak tutmasına 
karşı koyar. Yüksekte gelen rahat• 
sızlık bir türlü havasız kalmak de
mek olduğundan, kanın kırmızı kil• 
recikleri hazinesi olan dalak onları 
bol bol bırakarak hava,sızlıktan ze• 
hirlenmenin önünü alır. 

Yürekleri zate-. bozuk olanlar 
uçak tutmasına elbette alışamazlar~ 

Onun içindir ki uaçkçıları bu işe al· 
mazdan önce sıkı bir h~}tim muaye
nesi.1öcn geçirirler. 

Lokman Hekim 

DUğUn 

İş Bankası memurlarından 
Zekai Eriş ile İzmir tüccarla -
rmdan Raşit Sümmerman'm 
kızı Mihriban Sümmerman'uı 
evlenmeleri dün akşam ısaat on 
yedide Perapalasta her iki aile 
dostlarının huzurile kut!ulan -
mıştır. Genç evlilere saadet di
leriz. 

Bu sabah gözüme ilişen çift· 
lerden biri sendin zannederim. 
Yanındaki kadın da her halde 
Basibrin mühendislerini biribi· 
rine kattığı söylenen Rustu. 
Kocasının meslek arkadaşları 
arasında çirkin bir sevgi müza: 
yedesi yapan bu kadınla senı 
yan yana görmek hoşuma git
medi. Kalbine emniyetim olma
dığı için değil, asil ruhunun 
böyle macera düşkünlerine alet 
olmasını istemediğim için onun 
la gezmeni doğru bulmuyorum· 
Gözlerinden öperim Şahin. 

Erguvan 
Bununla arkadaşının ne de -

mek istediğini anlayan İsnanyol 
büsbütün ,;nirlenivordu. Bugü -
ne kadar yaptığı fedakarlık um
duğu neticeyi vennemisti. Oya. 
lanıyor, aldanıyor. ümitleri zin 
cirleme onu siirükleyip duru -
yordu. 

Ve garibi su ki, bütiin Basib
rin en acemi iscisinc kadar bu 
hali öğrenmişti. 

Erguvan'a ak kız adını veren
ler N ad ya' ya San bal demekle 
hemen hemen gözlerinde canla
nan rengi ve şekli ifade etmiş 
oluyorlardı. 

Sarı Bai. bu toprağın tadına 
doyulmaz bir gıdası idi. Fakat 
bu adı taşıyan İslav güzeli o ta
dı verebilecek miydi? Bunu an
lamak için ~ırpınanlar Basibrin
de pek az değildi. 

Bir sabah Nadya ve Şahin at 
başı giderlerken fıstık ağadan 
arasında o yağız kısrağı ile Er
guvanın ceylan gibi fırladığını 
gördüler. Genç kız hayvanı zap
tedememiş gibi biraz uzaklar
dan ok gibi geçti. Gitti. 

Bu beş on satırlık mektup 
Ş~hin için tesirli bir duş old~· 
Birkaç kere o.kudu. Kelimele.rı! 
cümleleri tarttt, Erguvan gıbı 
anlayışlJ ince bir kızın maksa• 
dmı nekadar temkinle ifade ede
ceğini bildiği için bu sade ve 
heyecansız kelimelerin altında 
onun içli ruhunu sezmekte gü~
lük cekmedi. Bir sabah Pirovani onun tam 

hayvanına atlayacağı bir sıra -
da kadının önünde durdu. 

Hayvandan atladı ve ona atı 
na binmesi için yardım etmeğe 

Bazı günler aydı yerde, More 
noya tesadüf ediyor. ~a.dyaya 
yol arkadaşlığı olmak ıçı n fır
satlar kolluyordu. Fakat Nadya 
ona da şu cevabı veriyordu: 

- Zahmetinize teşekkür ede 
rim. Fakat bir kaç kere söyle -
dim ki, bana Şahin Bey arka • 
daşhk ediyor. Siz eğer istiY.orsa 

Bu küçük calısma yerinde de
dikodu zevki yeni yeni tadılı
du. 

Yeni acılan işciler birahane
sinde Basibrinin yüksek sosyc-

Günün kahramanı Şahin ol -
muştu. 

Delikanlı Nadyanm gece da
vetlerine gitmiyor. Sabahları da 

Ve o akşam Atik'ten gelen 
bir süvari Şahine şu mektubu 
getirdi: 

Atik *** pazar akşamı "Azi
zim Şahin. 

E;tesi gün bir behane ile 
Nadya'nın arkadaşlığından kur· 
tulmaya karar verdi. ] 

[Arkası var 
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ARADA BiR 

Sözün kısası 
:Sütün hızımızla yeni bir dev

tiınin içine atıldık. Bu hem atı· 
lış, hem dönüştür. Doğunun gö
beğinden Anadolunun boz kırla
rına inen Türk, Arab~ Acemin 
Sağdan soldan, aşağıdan gelen 
dil saİgullanna. kültür etki· 
l~rine karşı koyamadı, kendine 
hır okuma, yazma dili yaptı bu
.na: 

rKILAVUZ 
iÇiN DERSLER 

(TAN) iN OYK USU ( HiKAYE) 

KÖY YOLLARI 
C~~-LMACA j 

Bulmacalanmu öz türkçedir. Şek· 
limizin boş gözlerine kar:ılıklarını yer 
leştiriniz Yedi gün ar~a .. kaya b.~
ır.acamızı d<'ğru çözülmuş olarak gon· 
derenlcr araıuıc:h kurga çekiyoruz 
Armağanlar veriyoruz. Bulmac:alarr
mızı istediğiniz gün çözmeğe ba§laya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar
kaya çözülmüş olsun. KaJ"§Jlıklan ··ı.. 
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol
layuıız. 

Hergün 5 Söz 
YIRMıNCI LiSTE 

1 - Havali - Dolay 
-rI-

Acaba, denildiği &ibi, Muhammed 
2- Banliyö - Yöre 

Örnekler: 1 - İstanbul do
layının oımanlan gittikçe 
azalmaktadır. 

Yalvaç, okusun bir kimse mi~i? 
Cumuriyetin batltca ödevlennden 

biri okuıuzluğu gidermektir. 
Sar genoy'u Almanya'dan yana 

aonuçlanclı. . 
En çok b.rqtmb&mnz yeni keli· 

2 - Dcmiryolları yönetgesi 
(idaresi), yöre trenlcrı ta• 

rif esini ucuzlattı. 
melerden biri oamanlıca .. umuml., 

nin karphlıJandu. Genel başka. ka· 
muUl bqkadır. "Amme., anlamından 
eden .. umumi.. söri için ikinci ke-

• Birinciye: GümÜf ınt. 
lkinciye: Maroken bir cüzdan. 
Uçüncüye: Bir atıl..>. 

3 - Muhit - 1 - Çevre 

- Osmanlıca •• 

limeyi kullanacağız., .... 
Genel direktör. • umuınt mudur., 

Dördüncfiye: (Tan)rn bir aenclik 
abonesi. 

Bc§inciden onunc.uya ka' ar: (Tan) 
ın altI aylık abonesi arına~~ı.n edile· 
cektir. 
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2- Çeven 
Örnekler: 1 - Evimiz, geç 
vakite kadar, yangın tehli
kesinin çevresi dışında gö
rünüyordu. 
2 - Ankara hük\ımet çeven· 
lerinde söylendiğine göre. 

4 - Zelzele - Deprem 
Örnek: Bu kış Türkiye srk 
sık deprem felaketleri gör· 
dü. 

Diyoruz. Osmanlıca bir batım 
törünüşü gibi renk· re!11'o d~ga 
ıdalgadır. Fuzuli, Bakı, Nedım, 
~aınık Kemal, Abdülhak Ha -
ntit, edebiyatı cedide, fecri ati, 
biiyijk harp osmanlıcası, bütün 
bu Osmanlıcaların çeşitliği için 
<le Türk ulusu, ilkinde de so -
nunda da konuşma dilinde hep 
:kendi özünü, kendi konuşma ez
.gisini korudu. Ne iyiye, üstüne, 
<lcğişiğc gitti, ne de geriye, çap 
r~§ıklığa, kaybolmaya. Kültür -
8Uzlük onu yerinde saydırdı. 

Son on yılın dil gidişi: 
- Konuşma diline .. 

karşılığıdır. "Menfaati umumiye,, 
deki "wnwn.. ancak "kamuğ., kö· 
künden alman "kamusal,, ile türkçe
ye çevrilebilir: Kamu~l asığı_ Fa.~t 
çok kullanılır ~ir tenm _oldu~ ıc;ın 
bunu Kılavuz 'kamusagı,, dıye kı· 
saltmı§tır. Bu kelimeleri fransızcala
rı ile kıyaslaymca da.ha eyi anlarsı· 
ruz: biri "general., öteki "publique,, 
demektir. 

'"Umumi bahçe .. eğer mcac:li "halk 
bahçesi., diye dala tabiiğ bir karşı· 
lık aramazaanı.z, ancak kamusal. bah· 
çe diye türkçcle§ebilir. Fakat bı~ bu 
gibi "publique,'... teri "halk,, kelıme
siylc kaqılama&I daha hOf buluro
ruz: ''Halk mey~ hal~ bahçesı,, 1 

_ Pencerenin kafesli demir· 
lerine çenesini dayamış, dışar
lara bakıyordu. G ö z l e r i -
nin önünde uzanıp giden sonu 
gelmez yeşillikler arasında, yal
nız köyleri köylere bağlayan 
tozlu yollar görünüyordu. Bu 
yolların biri, kendi evlerinin 
önünden geçiyor ve kim bilir 
hangi köye gidiyordu. Genç kız 
içini çekti. Bir zamanlar, Ana
dol diye içini kurt gibi yiyen 
meraklar, şimdi dinmiş, sus -
muştu. Hergün demir pannak
lıklara çenesini dayayarak dal· 
dığı bu değişmez görey (man -
zara) Iardan bmrnış, usanmıştı 
artık.. Sabahları horoz seslerile 
uyanıyor, geceleri göğe kadar 
yükselen köpek ulumaları için
de gözlerini kapıyordu. Bütün 
uyuyan ilçe (kaza) içinde sa
bahlara kadar bir dakika sus
madan haykıran köpekler genç 
kızın, henüz çocukluktan çık
mayan yüreğine ürpertili kor
kular dolduruyordu. Artık ku
Zl.llarm aoğunnası, tavukların 

dan yere atladı. Başını yukan 
kaldırarak gözlerile pencerele
ri araştırdı .. Sonr~ bir soluk~a 
tahta merdivenlerı tırmaıunaga 
başladı.. Genç kız pencerenin 
önünden kalkarak dışarı çıktı. 
Yesil entarili köylü kız karşısı
na~ dikilmişti. Yanakları .. tun~ 
renginde yamk.. Kısık goz~c~ı 
ışıl, ışıl ... Kırk yıllık tanış gıbı: 

- Bacım, dedi.. hekimin evı 

6 - Zaruret - Zorağ, kıstam 
Örnekler: 1 - H a v a m ı
zı 1,000 Tüıık kanadı ile si· 
!ahlamak, rahat nefes al • 
rnamız için bir zorağ hali
ne geldi. 
2. İnsan böyle bir hareket
te bulunmak için nasıl bir 
kıstam içinde kalmalı? 

Bu it kimin iiste·sın~e~? , • 
Uatüme bir pardesu. üstem e, bır 

. Gidiştir. Büyük harp sonu ye 
'"..Illesi yazmanlar, §airler bunu 
~aprnaya çalıştılar. 
Şimdi bütün hızımızla bu çer 

Sevenin en genişine, en ilerisi· 
ıllc öz dilimize, kültür dilimize 
tidiyoruz. 

öde• aldım. 
Atatürk türk kurtulu§unun bü· 

tün dualarmın aembol'üdür. 

Bu gidiş, bu atılış içindeki dö 
rtüşte işte bu öz benliğe, kendi 
dilimize, kendi varlığımıza dö
nüş ve ..• Onun gidişidir. 

. Savamız yeni okuma, yazma 
~ıli yaratmak değildir. Konuştu 
~uz Türkçeyi, konuştumuz 
<laki düzen ve ezgi ile içindeki 
Yabancı sözleri atarak ve ana 
ltökün kaynağından gelme keli
llıcleri yerine koyarak kültürel 
bir hale sokmak ve işlemektir. 
lluıduğumuz, dil klavuıuna koy 

~!~m~~. keljmele~ .. ~~~~~o3ı 
lcr değil Türk kökünden, Türk 
~~Ynağından üretilen sözler ve 
ttclimelerdir. 
. Bunu böyle bilmek lizım. Bi

~ırn üzerinde duracağımız taraf 
~Udur: B i r ç o k y a z m a n
~ arımız yeni kelime-
Cri yerinde kullan

ltı a a ı n ı b i l m i y o r 1 a r. 
i Sanki değerli ve önemli bir 
: '!lapıyorlarmış gibi klavuzda 

c kaoor kelime var ise hepsini 
~~ ~ana di.7.iyorlar ve.. Sanki 

1hmızi değiştlrnıişiz gibi yep 
jcııi bir dil yapmaya lcalkışıyor 
~r. Bunun böyle oluşu <la Os -
h.~ıca düşünüp Türkçe yaz • 
-·'<U( iştemelerindendir. 

) Osmanlıca Türkçe-
e çevrilmez. 

t llu hakikati belleyen, bu ger
~~kllği ayırt etmesini bilendir 
~~·· Türkçeyi iyi yazacaktır. Sö
l:~ kısası budur: Türkçeyi 

\trkçe düşün. - 1. B. 
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YOSMA! 
Etem lzzet BENlCE 

~ye Hanife kadını salıverdi. 
~ qanife, sokak kapısını aç
ılt ak için merdivenlerden koşa 
ıb oş.a inerken o da masasının 
it a§uıa dönmüş, bir bardak ra
lt 1~~ daha midesine boşaltıyor, 
~ c lfneleri ağzının boşluğuna 
~~a çarpa, kıra döke söylcni-
oı-cıu: 

ii --.. liey kahpe hey •. Babalığı 
~ ilin üç gece meteliksiz bıra· 
t~ ~örünmemeği ben sana göa-
\' run şimdi! 
~e ... bu çeşit sözleri rakının zo 
)o dacı peltekleşen dilile sırah

tdu: 
.._ Pek çiçek oldu pek.. 
h~ avratnn olsun bir 

llı1 kınnazsam ! 
Rahpenin gözü göz değil. 

,.,_ :Oışarda hem para var .. 
... Q erkek!. 

Alıştı ölüsü kmalı !. 
,Ama ben öhncdcn ıkiınsc 

Kimseyi apğsamaymu:. 
Bu misallerde geçen kelime kar· 

tılıklan: 
Olnamz - Ommi 
on.ad* - t)awniJic 
Gmoy-~ 
Genel - Umami "Geaenıl,. 
KamvMI - u-m 11Pııbliq-., 
O•-Uhde 
SeaMI - Timaal 
Aptsumık - TGJif etmdE 

• 
Modern mimarlıkta uyka esas 

prtlardan değildir. Modern mimar· 
tık rasyoneldir. 

Beni bu hastalıktan sağıtan he
kim, gizin sağlık vcnni§ olduğunuz· 
dur. 

• -~--·• _....... ....nuLc ~ıı~ucştı· 
ren eserler arasında, sizce en büyü
iil hangisidir? 

Türk hava kurumuna Teritte bu· 
lun~k. herkca için borçtur. 

Yurddaılar arasında yardımlaıma 
ve dayamJma esastır. 

Bu n. sizinki ile dengeıemez. 
Her basınç. ergeç bir tepki doğu

rur. 
Yanad'hğı yana\u'hğa kadar gö

türmeyiniz ! 
Kınlan kalb onanlmaz. 
İç Bakanlığmm ut.al törü'ye kar-

11d yazılar hakkındalri aon genelce. 
sini okudunuz mu? 

Böyle kanunlar herke~in anlıyabi
leeeii öğrenek'lerle tamamlanmalı • 
dır. 

Bu misallerdeki kelime karşılıkla-
n: 

U,b - Tenazur 
S•itbnak - Tedavi etmek 
Beniileıürmdc -Teb'id etmek 
V.-it - T9herrü 
Y llr'Cbmll.poa - Taa.ün 
Dayanqma - TeMniid 
Denge..- - l:"e.diil etmell 
Y ant.az - Taralcir 
Onarmak - Tamir ebnek 
Genelge - Tamim 
Otrenetı - Talimatnmne 

onu elimden alamaz! 
Sokakta yağmur 1seliyordu. 

Hanife Kadın kapıyı açar aç
maz baygın bir sesle: 

- Geldin mi Safiye?. 
Dedi. Hemen onu kapıdan 

içeriye aldı, boynuna sarıldı ı 
- Ah yavrum!.. 
Sokağın derinliğinden, uzak

laşan bir otomobil motörünün 
gürültüsü geliyordu. Hanife, 
boynuna sarıldığı taze kadına 
ikinci lafını etti: 

- Safiye'ciğim nerelerdey -
din?... seninkini gene küplere 
bindirdin. Bu gece pek azgın. 
Nasıl yanına çıkacaksın bil
mem?. Çok 'korkuyorum!. 

Safiye: 
- Keyfimden gelmiyorum ya 

ablacığım. Yine onun için. Ken
disi alıştırdı, kendisi çahştın
yor. Bizim kazancımızın çalı~· 
ma saatleri yok ! .. i, paydos edip 
geleyim! 

Dedi ve titr~ bir sesle sözU
ne ekledi: 

- Uç gündür geceli gündüz
lü yakamı kurtaramadım. Ama, 
izi bir voli ~evirdim. PaP.el dol'"-

bura mı? 
Genç kız başını salladı .. O za. 

man köylü kız: 
h k. . 11 

- Sen kızı mısın e ımın .. 

civciv çıkannası ona zevk ver
miyor, içinde hergün biraz da
ha genişliyen bir sıkıntı duyu
yordu içinde.. Çaresiz dert içi
ne gömülmüştü sanki .. Artık bu 
düzlük içinde soluk alamıyor, 

değişik nesneler istiyordu canı. 
•.. Birdenbire karşılara bak

mağa başladL Yolun ta ucun
dan başlayan bir toz, burula, bu
rula yeşilliklerin üstüne yükse
li yordu. Bu gelen bir atlı .. Hem 
atın üstünde bir kadın var .• Ye· 
şil entarili, başı alınlı bir kadın. 
Yaklaştıkça daha iyi görünü -
yor .. Genç bir köylü kız, alabil
diğine atını koşturarak kendi 
evlerine doğru geliyor.. Genç 
kız yüreğinde bir vuruş onu 
gözlüyor, ne güzel nesne ata 
biıunek. Böyle usta bir binici 
gibi .. Atlı kız tam evin önüne 
gelince, sıçrayarak atın srrtm • 

Anamın, babamın t o p u n u
za esen (selam) ı var. Bizim 
köye çığrıyorlar sizleri.. Beni 
gönderdiler. Ardımdan atlar ge
liyor .• 

Hekimin kızı, köylü kıza biz 
ata binemeyiz derneğe utandı: 

- Nereye gideceğiz d i y e 
sordu .• 

- Ben Tosun gillerin kızı
yım. Bize Aladra köyüne gele
ceksiniz .• 

Genç kızın annesi de çıkmış· 

tı .. Konuştular .. Anne: 
- Ben ata binemem. Sen da

dınla beraber gidersin .. 
Biraz sonra bir delikanlmm 

yedeğinde üç at geldi.. Bahçe
ye indiler. Genç kız, ona ver· 
dikleri en haşarı, gürbüz ata 
sıçradı. İçinde ürpertiler vardı. 
Fakat köylü kızdan aşağı kal • 
mamaık duyguları da doluydu. 
Deli atın üstüne küçük bir çe
kirge gibi yapışmıştı .. Köy yo
luna düştüler .. Hayvanın gemi
ni sıkı sıkı tutuyor, ayaklan 
üzengiye iyice yerleşmişti. .. Her 
dakika içindeki zevk ve korku
suzluk artıyordu. Sonsuz boş
lukları dolduruvennişti birden
bire .• Yan gözle yanında giden 
köy kızının atı kullanışına ba
kıyor. Onun yaptığı gibi yapı
yordu .. Başlarına ağaç dallan 
sürünüyordu. Köylü kız ona 
baktı: 

- Korkmazsan burada yol 

SOLDAN SACA : 

1 - Bir deniz adı (3). Kırmızı (2). 
2 - Kötek (5). Yokuş (3). 
3- Kemiğin içindeki (4). Ça· 

buk (4). 
4 - Berf (3). Kalbur (4). 
5 - Diıtemek (7). 
6-Damen (4). Geni§lik (2). Va-

lide (3). 
7 - Ayı yuvası (2). Geniflik (2), 
8- Cerahat (4). Eaer (2). 
~-Apsent (5). Halı (5). 
ıo- Gcni,lik (2). Levs (4). 

11-Duvar (3). 

YUKARDAN AŞAGI : 
1-Bir meyn (4). Böceğin do

lmduğu kumat (4). 
Z- Nota (2). Merasim, tezahllrat 

(5). 
g - Bir vilayetimiz (6), Diyar (2). 
4 -Beyaz (2) . Ya§lı anne (4). 
5- Kamer (2). 
b-Nota (2). Selam (4). 
7 -İnce değil (5). Hal rabıta11 

(4). 
8 - Vücüt suyu, ücret (3), Taz

yik edilmiı (4). 
9-Ankaraya yakın bir yer (6). 

Ölü (3). 
10 - lnce kayık (3). Akıl (2). 

11 - Sanayii nefise mektebj (7). 

geniş, dallar yüksek, atlan &Ü· 
relim, dedi. 

Genç kız düşündü bir an.. 
Sonra atına bir kamçı vurdu ... 
Yüreğinde tatlı bir anış, gözle
rinde yumuşak, tozlu yol.. iç sı
kıntıları ardında duman gibi 
yükselen tozların içinde kalmış 
tı sanki.. Kulaklannda esin vız
hyor, çılgın gibi koşan atın üs
tünde Aladercye doğru ilerli
yorlardı ... 

Cahil UÇUK 

- Ne olsa korkuyorum kı· den kulakları gökgürültüsünü na kumar, içki parası getirmek 
zım!. andıran bir sesle doldu: için bana başka bir yol öğrett\n 

- Aldırma. Parayı bol bu- - Hey gidi !Ürtük hey!. mi ki şimdi o yoldan çıktığımı 
lunca hiçbir şey yapmaz. Yel· Hemen koştu. Tez bir sıçra· söylüyorsun?. 
kenleri çabuk suya indirir. yışla adamm boynwıa sarıldı: Taze kadın bu sözlerini biti· 

- Bu gez suya indirecek gi- - Babalığım üzülecek ne rirken yüzünde güçlü bir toka-
bi değil. var?. Hep senin için çalışıyo- tın şakırtısı çatladı: 

- İndirir .• indirir!. nım. Senin için varlığımı, ka- - Çat!.. 
- Hiç aklrm kesmiyor. dınlığımı, tazeliğimi barcıya - Ve ... taze kadının çığlığı odayı 
- Sen bana bırak. Ben onu rum. Ben üç gün de, beş gün kapladı: 

yumuşatırım. de gitsem ölmedikten sonra yi- - Alçak!. 
Taze kadın yürüdü, geçkin ne sana dönecek değil miyim?. İlk tokadı ikinci, üçüncü, 

kadın söylendi: Pos bıyıklı adam, boynuna dördüncü tokatlar, bir iki tek-
- Bilmem, çok korkuyorum. dolanan kollan çözmeğe uğra- mc sıraladı. Taze kadın yere 
- Korkma! şıyor, sertliğini, öfkesini sürdü- yuvarlandı, Hanife Kadın gü. 
- Sakın sertelme. Ne derse rüyordu: rültüye, yukarıya ko~tu: 

aşağıdan al. - Yalancı karı. Bir sürü - Ne oluyorsun Hüseyin?. 
- U zülme be Hanife Abla. martavalla beni kandıracaksın Ve ... taze kadını yerde inler-

İş olacağına vanr. Tanrıya bir öyle mi?. Nah sana! .. Bu gez ken görünce yüreğini parçala. 
can borcum var. ô kadar. Önu elimden k u r t u 1 a m ı y a - yan bir sızı ses olup boğazmı 
da ne saatte istene alır. caksın !. Sen yoldan çıktın! yırta vırta ağzından boşaldı: 

Ve merdivenleri çıkarken SÖ· Taze kadın, yüreğinden vu- - Vah yavrum. vah!. 
zünü bitirdi: rulan yaralı bir ceylan gibi bir- Pos bıyıklı adam : . 

- Sen bana su koy. Yıkana- den kımrandı, göğsünü söken - Öldüreceğim kahpeyi. Ba-
cağım. Bitkinim. Yorgunluktan bir haykırışla bağırdı: na karşılık ta verdi ha!. 
baldırlarım, bacaklarım ağrı - - Bu yolu bana gösteren sen Diye homurdanıyor, odanın 

Not: Gazetemize gönderilecek ya• 
zılarda bu kelimelerin osmanlıcaları 
kullanılmamasını rica ederiz. 

Büyiik rökorlar 
Bir uçak saattt 400 kilomet

re çabuklukla uçtuğu zaman he 
pimiz parmak ısırırız. 

Bir otomobil yine saatte o ka 
dar çabuklukla gittiği zaman 
ağzımız açık kalır, dona kalırız. 

A vusturalya ile Londra ara -
sındaki yolu, bir uçak iki günde 
bağladığı vakit şaşarız. 

Bir sportmen düz koşu ile bir 
metre seksen atladığı zaman: 

- Aman ne kocaman bir re
kor der; şaşırırız. 

Biz, yirminci yüz yıl gençliği, 
rekora meraklıyız; hep rekor -
tar karşısında önemli duygula
ra varırız. 

Fakat uçak son yirmi yıl için 
de akla, kafaya sığmayan arac;
lann basında gelir. Otomobil, 
artık s da sıfır kalmıştır. O, 
tarihseldir. 

Uçak yirminci yılın başında 
gelen savaş aracıdır. 

Şimdi gelelim rekora: 
Uçak için rekorun sonu yoli

tur. Her gün yeni bir hızla kar
şılaşıyoruz. Ve gelecek her gün 
de yeni hızların bizi şaşırtmak 
istediğini ·göreceğiz. 

Hiç şaşmayalım, uçak, sos -
yal acunda kendi başına bir re
kordur. 

Ve uçak ulu&'\ varlığı demek 
tir. Çünkü ulusun varlığını ko
ruyan uçaktır. 

fe Kadın: 
- Safiye'ciğim .• 
Yavrucuğum! .•. 
Diye yere eğildi, Safiye'yi 

kucakladı: 

- Haydi kalk kızım .. 
Seni odana götüreyim .. 
Babwlığm.:rr, ne yaparsın? 
Hem döver, hem ~ever!.. 
Büyüğündür!. 

Diyerek ikisini de yumu§at -
mak, yeni b i r alevlenmenin 
önüne geçmek istiyordu. Pos 
bıyıklı adam durmadan söyle· 
nıyor, Safiye'yi tarı.aklamak, 
ayağının altına almak, çiğne
mek için uğraşıyor, fakat rakı· 
nm zorundan sendeliyor, yıkıla
cak ~ibi oluyordu. 

Taze kadının düşünüşlerine 
Hanife h.adının sözleri iyi bir 
yol verdi. Çarçabuk düşündü: 

- Terslenmenin sonu çıkma· 
yacak! 

Büsbütün kızacak. 
yor. değil misin?. Ne yolundan çık· içinde dolaşıyordu. Belki bir 

Taze kadın luzh hızlı merdi- tım?. Sana para yetiştirmek tekme, bir tokat daha atmak 
venleri çıktı, pos bıyıklı ada- için başka yol var mı? .. Etimi: için yerde sürüklenen kadının 
mm oturduğu odaıa girdi. Bit· ı g,üzclliğiıniJ tazcliğ_imi satIP. sa- ı üzerine doğ.ru xürüıordu. Hani· 1 

Belki bir yeri kırılaca.1< !. 

Çok dayak yiyecek •• 
Kaçıp kurtulamaz .. 

, t<Arkas:ı: var), 
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isviçre büyük bir 
imtihan geçirdi 

.!sviçre halkı, krizle ve onun l~kette daha çok tehlike göste
sonuçlarile uğraşmağı kartun nr. 
haline koymak için yapılan tek- Kriz tecıebbüsünde bundan 
lifi kabul etmedi. Bu hareketin maada daha şu noktalar gözö • 
İsviçrenin ökonomik ve siyasal 
durumu bakımından büyük öne- nüne serilmiştir: 
mi vardır. Konfederasyon, "metodik bir 

Vakıa, "krizle ve onun sonuç- çalışma ile işsizlere iş bulacak", 
1 ·1 borç içinde bunalan zürram ve 
an e uğraşmak" ilk görünüşte küçük endüstri erbabının yükle-

cok tath ve çok cazip bir şeydir. rini hafifletecek, kafi derecede 
Bugün dünyadc.. hangi devlet işsizlik sigortası yapacak, ihra
vardır ki, krizle, ve onun s"Onuç- catı ve turizmi inkişaf ettirmek 
larile uğraşmıyor, ve uluslarını için memleketin finansal kudre
bu afetten kurtarmağa çalışma- tini kullanacak, finans pazamu 
yor? Ancak, bununla uğraşmak düzeltecek, sermaye ihracatım, 
başka, bu uğraşmağı kanun ha- tröstleri ve kartelleri kontrol 
line getirmek yine başkadır. edecektir. 

Birincisi bir vazife, ikincisi Bu programın tatbiki için la-
ökoncmik bir devrimdir. Onun zım~elen para da, ya şimdiki va
için İsviçrede 334,699 imza ile, ridattan bir kısmının ayrılması, 
yani aşağı yukarı rey verece .~- veyahut primli obligasyonlar 
le:. in üçte biri tarafından yaLJI· çıkarılması suretile bulunacak -
lan bu teklifin, büyük bir mana- tır. 

sı vardır.O da İs • reyi sosyali- Görülüyor ki Sosyalistler, 
ze etmek, ve memıeketin husu- muvaffak olmak ve halkın reyi
si vaziyeti dolayısile, temel ya- ni toplamak için çok cazip bir 
sası üzerinde bir inkılap yap- mevzu üzerinde kalem oynat -
maktır. mışlardrr. Hiç şüphesiz, bütün 

:Vaziyeti tahlil edelim: bu istenilen şeyler arasında çok 
"Kriz teşebbüsü" ismini alan güzel, çok iyi olanlan vardır. 

bu kanun projesi, tamamile, ih- Mesela memleketin ihracatını 
tilalci bir sosyalizm etiketini ta- artırmak. küçük endüstri erba· 

hını borçlanndan kurtarmak, az 
sımaktadır. Gayesi, iktidar mev parlak şeyler midir? 
l:iini sosyalizmin eline vermek, 
\•e lsvi""renin federalizmini or- Fakat böyle bir programı söy 
tadan kaldırmaktrr. Onun için temek başka, tatbik etmek gene 
sosyalistlerin bu teklifini, ko- başkadır. Şurasını kat'iyetle te
mü ist partisi de deste'demiş mm etmek mümkündür ki, eger 
ve proje sol taraftan çok beslen İsviçre halla bunu kabul etmış 
mi tir. olsa bile bugünkü sıkıntılı vazi-

yetinde bunun tatbikma imkan 
Filhakika ''kriz teşebbüsü'' bulunamazdı. ç ü n k ü , d ü n 

teklifinde bulunanlar kat'iyyen de i z a h e t t i ğ i m i z gi
partizanlik yapmak istemedik- bi İsviçııenin finansal durumu 
'ierini, ancak, "bütün İsviçre va- son günlerde fena halde bozul -
tamlllfi•ıaa -. IJlUft\ır .. ~~"· 
yat .1eraiti tem~ ~e 1çın_...,.,.__ret maftaeKe191 ~-'~ 

. giler azalmış, memleketin umu· 
çalıştıklarım söylemeıktedlrler mi kazanç seviyesi düşmüştür. 
Fakat teklif "bu kafi derecede 

Sosyalistler bunu pekala bil -
hayat ~eraitinıin" ne olduğunu mektedirler. Fakat onların asıl 
kat'i surette tespit etmiş değil- istedikleri şey programın tatbi
dir. Bununla bera:ber taıkip edil- ki değil, iktidar mevkiini ele al· 
mesi llzımgelen usulleri şu şe- maktır. 

kilde srralarpaktadır: Çünkü bu programın ve bu 
istenilen hayat şeraitini te- teklifin altında temel yasasına 

min için, halkın istihlak kaıbili- ait büyük bir değişiklikte sak -
yetini korumak, bunun için de lıdır. Şayet bu kabul edilmiş ol-

saydı, o zaman lsviçrede federal 
işçi ücretlerini, zirai mahsulle - rejim iflas edecek, Kantonlann 
rin ve küçük zanaat erbabı tara- muhtariyeti ortadan kalkacak, 
f mdan yapılan malların fiyatla- ve memlekette bir diktatöra baş 
rmı yükse:ltmek lazundır. gösterecekti. İsviçrenin hususi 

Halbuıki bu nazariyenin ha- vaziyeti bakımından, bu devri -
kikatte birçok sakat tarafları min her hangi bir memlekette 
vardır: Çünkü fiyatlar, maliyet yapılacak sosyalizasyon hare -
fiyatnıın ve istihsalat miktarı- ketinden daha büyük, daha ö -
nm bir sonuncudur. B u n 1 a- nemli sıyasal bir manası vardı. 
rı sun'i bir şekilde ve devamlı İşte İsviçreliler bunu sezdikleri 
surette idame ettimıenin imki- için, krizle ve onun sonuçlany· 
nı yoktur. Onun için bu naza- la uğraşmayı konun haline ge
riye bilhnsa İsviçre gibi bari- tirecek teklifi kabul etmediler. 
cin yardımına muhtaç bir meın- MUmtez FAiK 

No: 45 

KIRMIZI VE SiYAH 
engel olmazsa Bray-le-Haut'da· 
ki türbede yapılacak ayinde 
bulunması ricası ile müraice bir . 
mektub yazıldı. M. Chelan, di
yakos mua•ini olarak kendisine 
rc;faket edeceğini söyliyerek Ju
lien için de bjr davetname iste
di. 

Pazar sabahı daha erkenden, 
civar dağlardan gelen binlerce 
köylü, şehri hıncahınç doldur
dular. Hava her vakitkinden a
çık, güzeldi. Saat üçe doğru bü
tün bu kalabalıkta bir çalkanma 
göründü : Verrieres'den iki 
fersah ötede bir kayanın tepe
sinde ateş yakılmıştı. Bu işaret, 
kralın il sınırlarına girmiş ol
duğunu müjd~liyordu. Hemen 
bütün çanlar çalındı; şehir ts
panyollarclan kalma topu dol
durup doldurup ateşliyerek bu 
mutlu hadiseye ne kadar ...uı
~ğini ilin etti. Hallwı 1-UiSi 

STENDHAL 

damlara çıktı. Bütün kadınlar 
balkonlara üşüpüştü. Muhafız 
bölüğü hareket etti. Herkes o 
parlak üniformalara hayran 
hayran bakıyor, kimi bir akra
bayı, kimi bir dostu tanıyıp se
lamlıyordu. lier an. eyerin eğ
rek ağacını tutmak için elini 
hazır bulwıduran M. de Moi
rod'nun korkusu ile alay edili
yordu. Fakat herkesin gözüne 
çarpan bir şey, hayranlığı da, 
M. de Moirod'nun korkusunu 
da unutturdu: dokuzuncu dizi
nin başında giden süvari CiOk 
güzel, ince belli bir delikanlı 
idi. ilk önce onu tanıyan olma
dı. Fakat arası çok geçmedi ba
zılarmm homurdanması, bazıla
nnın da şaşıp susuvermesi her
kesin de hiç umulmadık bir şey
le karşılaşmış olduğunu bildir
di. M. Valenod'un Normandia 
atianndaD birine binmiş olan bu 
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6 HAZiRAN PERŞEMBE 

PARALAR 

Alıt Satıl 

Sterlin 618,- 620,-
Dolar 124,- 125,-

20 Fransız Francı 167,- 169,-

20 Liret 196,- 198,-
20 Belçika Frangı 81,- 82,-

20 Drahmi 23.- 24.-

20 bviçre fr. 808,- 812,-

20 Leva 24,- 25,-
Florin 81,- 82,-
20 Çek Kuron 96,- 98,-
A vasturya ıilin 22,50 23,50-
Mark 42,- 44,-
Zolti 23,- 24,-
Pengo 24,- 25,-
20 Ley ıs.- 16,-
20 Dinar 52.- 54,-
Yen ıı.- 32.-
İsveç Kuron 31,- 32,-
Altm 934,- 944,-
Mecidiye 52,- 53,-
Banknot 228,- 230.-

ÇEKLER 

Fransn Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drııhmi 

İsviçre Franı• 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
D ar 
Yen 
Çc no t!I 

t vcç kuronu 

ESHAM 

1$ Bankası Mü-
" " N 
" •• 'fi. 

Anadolu% 60 
.. % 100 

Sirketibayriye 
Tramva1' 

~~~~ 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
OsmRnlt Bankası 
Telefon 

Kapanış 

12.06 
624,50 

0,79,38,44 
9,62,37 
4,67,25 

83.71,50 
243,64 

64 86,55 
1,17,52 

19.01,64 
4,21 62 
5.81.43 

1,96 
4.21.-
4.51 40 

78 ~4.43 
34 96 33 

2 78 30 
ı o .os 

3.11 

90.-
9 50 
9,70 

25,50 
42,25 
16.-
29.-

240 
10.65 
57,75 
27.-
12,50 

ittihat delirmencilik T. A. Ş. 
Sark Değirmenleri 
Sark merkez eczanesi 

8.-
0,70 
4,60 

iSTiKRAZLAR 

Türk B~rcu I Kupon Kesile 
,, ,, II .. ,, 
.. .. m m .. 

Erıani 
lstikrıazf dabill 

ihtira illnı 

28 20 
26,30 
26,95 
95,-
95,25 

.. K~mür ve Linyit ve bitümlü 

fiıtleril aşağı derece hararetle kar
bonize ve taktir etmek için usul ve 
alet,, hakkında istihsal olunan 21 

mart 1931 günlemeç ve 1088 sayılı 

ihtira beratı bu defa mevkii fiile kon 
mak üzere ahere devrüferağ veya i

car edileceğinden talip olanların 

Galatada, İktisat banuıda Robert 
Ferriye mUracaatlan ilin olunur. 

) (4130) 

delikanlının, kerestecinin oğlu 
küçük Sorel olduğunu anlamış
lardı. Herkes, başta liberaller 
olmak üzere herkes belediye re
isine atıp tutuyordu. Papas kı
lığına girmiş bu işçi parçası ço
cuklarma mürebbilik ediyor di
ye onu,falan baylann,falan zen
gin fabrikatorlarm zararına ola
rak muhafız bölüğüne almak! 
Bir sarrafın karısı: "Doğrusu, 
diyordu, bu baylar gidip de o 
çamurda doğmuş küstaha had
dini bildirmeli!,, Yanında du
ran biri cevab verdi: "O ne sin
si domuzdur, bilmezsiniz! Şim
di elinde bir de kihcı var, ha
ymbk edip suratlarını parça
lar." 

Aail%adelerin sözleri ise daha 
da tehlikeli idi. Bayanlar son 
dereceyi bulan bu mUnas~bet
sizİiğin sadece belediye reisinin 
işi olduğuna pek inanmıyorlar
dı. Onun böyle soysuz insanlan 
hor gördüğü, onlara yüz verme
diği hemen herkesçe kabul edi
liyordu. 

Hakkında böyle söylenile 
dursun, Jullen dünyanın en 

._.I __ ... _A_S_ K __ E_R_L_i _K __ .=1 ~j~~i,-•. ~_I 
YENi ASKERLiK VE ULUS 

Askerlik serbestliğini ilin 
eden Alman ulusunun üç mad
delik askerlik kanunu şöyle di
yor: "Askerlik hizmeti bir şeref 
hizmetidir. Harpte bütün erkek
ler olduğu gibi her Alman kadı
nı da Alman vatanı için hizmet
le mükelleftir. Ordu Alman 
ulusunun asıkerce yetiştirilmesi
ne yarayan bir mekteptir." 

Bu sözler, harp sonu dünya· 
sında yazılı olarak ifade edilme
se dahi hemen her ulusun kabul 
ettiği kat'i kaide halini almış
tır. 

lstan:bulda doğduğu, medre
sede kafa salladığı, bilmem ki
min neslinden geldiği için sul
tanlar devrinde aşağılık bir iş 
addedilen askerlik hizmetinden 
muaf tutulma devirlerinden çok 
şükür tam çeyrek asır uzakta
yız Cumuriyet devleti ve hü
kumeti gibi bütün gençliık ve 
b"itün ulusu, dedelerinin inti • 
sapla kıvanç duydukları Türk 
ordusunun yalnız vatan korun
ması için değil ve fakat ayni za
manda Tül"k ulusunun erkekçe, 
bütün hayatında savaşa kadir 
bir şekilde ter.biyesi için oyna
dığı rolü pek güzel anlamakta
dır. 

Bugünün Yedek Subay Oku
lunda (İhtiyat Zabit Mektebin
de) stratejik ve taktik mesele
ler halleden genç nesil ile dü
nün uzun saçlı şair ve edip ve 
kozmopolit nesli arasında ne 
büyük fark, hatta tıe doldurula
maz bir dere vardrr. 

Subay yetfttirilen Alman gençliGi ders görUyor. 
ordu kurmak bugün için müm- le mümkün olur. Her türlü ile
kün değildir. Ordunun kudreti, riliğe rağmen bazı ulusı.anıı 
kökü ulusun endüstriel ve tek- milli müdafaaca olan gerilikle
nik kudretine daya.JJall modem rini bundan başka bir şeye at· 
silahlar ister ve bunlarla iş gö- f edemeyiz. Milli müdafaaya 
rebilir. Hatta iş bununla da bit- olan kabiliyet mekteplerde hu• 
mez, azalan askerlik müddeti sule getirilebilir, talimler bu ka· 
zarfında yeter kabiliyette bir biliyeti inkişaf ettirir ve daimi 
ordu kurmaık için bütün ileri olaraik yüksek seviyede tutma• 

Yarının harp gekillerinden: tan:ale
rin tanklarla müşterek bir taarnu: 

safhası 

ğa yarar. 

Bu farkı yalnız burada v~ şe
hir cocukları arasında aramak 
doğ;'u değildir. Vaıkıa ordu saf
ları arasına giren köylü Meh
met, eskiden de yine böyle sa
dık, erkek ve kahramandı. Fa
kat fena kullanışın, uzun hasret 
yıllarının verdiği kötü düşünce
ler onu eskiden orduya karşı 
kaçınılması ve korunulması ge
re b~ ~~cie..ff~t

halcfe~_;,- Öifğün Cumuriyet 
Ordusuna giren Mehım:: ı. ~u 
yup yazmağı, insanca yaşamağı 
temizce giyinmeği, disiplin al -
tında gezip konuşmağı öğren
mekte ve hemen her memleket
ten ziyade bizde ordu, ulus için 
mükemmel bir mektep vazifesi 
görmektedir. Hem öylesine bir 
mektep ki, kanunun mecbur kıl· 
dığı itk tahsil kanalından Türk 
çocuklarının ancak yüzde 25 i 
geçebildiği halde. bizim en ge
dikli mektebimiz olan ordudan 
sıhhati yerinde her Tüıık çocu
ğu geçmek mecburiyetindedir. 
O halde her milletten evvel biz, 
ordunun genel bir okul oldu
ğunda israrla durabiliriz. 

~--· -.rıik .fj!Si~e
tişmeğe ve ulus okullannın ve-

Bilhassa son hava silahının 
alıp yürümesinden sonra hava• 
dan gelecek tehlikelere karşı 
korunma bütün orduların ve 
bütün memleketlerin en baş ta· 
sasmı teşkil etmektedir. Bu hal 
her memleket için aynıdir. Fa• 
kat diğer taraftan hava milda • 
faasmda bütün ulus efradınm 
el birliği temin edilemeyince 
hava korunmasından bahsetmek 
te artık kabil değildir. Bu iş 
yalnız başına ordulann faaliyet 
sahasını aşar ve taşar. Bu teh• 
like karşısında ordu ve ulus ta• 
mamen birleşir ve aynı tehli· 
kenin altında kalır. Ve müda• 
faadaki esas ka:biliyeti bütün 
milletin haiz olabileceği kudre
ti "teşkil eder. 

Esasen bütün memleketimiz
de ordu ile ulusun biri.birine kar
şı durumu eskiye nazaran tama
men değişmiştir. Karşı koyma 
işi ve bununla uğraşan ordu, 
ıı,lusun bir parçasıdır. Mesela, 
eskiden olduğu gibi ulustan ay
n, hatta başka diyarlardan top
lanarak meydana getirilmiş bir 

bahtiyar ctdamı idi. Tabiatinde 
göz pekliği olduğu için ata bi
nişi, bu dağlık şehir delikanlıla
rının çoğununkinden üstündü. 
Kendisinden bahsedildiğini, ka
dınların gözlerinden okuyordu. 

Apoletleri daha parlıyordu, 
çünkü yepyeni idi. Atının dur
madan şahlanması da Julien'i 
sevincinden çıldırtıyordu. 

Hele eski kalenin yanından 
gecerken at, küçük topun gü
rültüsünden ürkerek saf dışına 
sıçrayınca · Julien'in bahtiyarlı
ğına payan kalmadı. Tesadüfün 
büyük bir lUtfu olarak düşmedi 
ve o andan beri kendini bir kah
raman diye gönneğe başladı. 
Artık Naooleon'un yaveri oldu
ğunu ve bir bataryavı ateşle
mek emrini aldığını hayal edi
yordu. 

Ondan da bahtiyar bir kimse 
vardı. Önce onun geçmesini, 
belediye konağının bir pencere-. 
sinden seyretmişti; sonra ara
basına bindi ve sapa bir yoldan 
süratle geçip yine onların önü
ne çıktı ve Julien'in bindiği atın 
sıçradığmı görüp titredi. Sonra 

rebild~leri müdataa kaouıyeu
ne dayanmak zaruretindedir ve 
bu zaruretler yukanda da dedi
ğimiz gibi bazı memleketlerde 
kanuni şekiller dahi almıştır. 

Bu diğer meıınl~etlerde ol -
duğu gibi bizde de · Cumuriyet 
hükUınetinin ileriyi gören poli
tikasile askeri tedris ortamek
teplerimize kadar sokulmuş ve 
daha da taammüm edecek şe
killer almıştır. 

Tarih göstenniştir ki, mem
leketi müdafaa kudreti, gerek 
vatandaşlann her biri ve gerek
se memleketin heyeti umumi
yesi için yekten ve önce bir ha
zırlanma olmadan meydana ge
lemez. Memleket müdafaası 
uzun senelerle -ve saıbırhca ça
lışmağ; uıusun disiplinli çalış
mağa ve itaate alışması ve or
dudan evvel milletin müdafaa 
için icap eden karakteri almasi-

arabayı, şehrin bir kapısından 
dışan dört nala sürdürdü, kra
lın geçeceği yola vardı, muha
fız bölüğünü yirmi adım geri
den, tantanalı bir toz duman 
bulutu arasından takib etti. Be
lediye reisi, Haşmetli krala bir 
söylev vermekle şereflenirken 
on bin köylü bir ağızdan: "Ya
şasın Kral!,, diye bağrrddar. 
Bir saat sonra, bütün söylevler 
dinlenip kralın şehre gireceği 
sırada küçük top biribiri arka
sından endahta başladı. Bu, bir 
kazaya sebeb oldu; topu ateş
li yenlere bir şey oldu demiyo
ruz, onlar Leipzig'de, Montmi
rail'da değerlerini · göstermiş 
adamlardı; ne oldu ise mfü:;tak
bel belediye başmuavini M. de 
Moirod'ya oldu. Atı ona, yolun 
üstündeki biricik çamurlu çu
kura bırakıverdi ; bu da haylı 
gürültüye meydan verdi, cünkü 
kralın arabasının geçebilmesi 
için M. de Moirod'yu çukurdan 
çekip çıkarmak lazımgeldi. 

Kral, o gün bütün al perdele
ri ile süslenmiş olan yeni güzel 
kiliseye indi. Yemek yiyecek, 

.D W41.h4u ""-::r·- :s 

Bütün bir ömrün çahşmasile 
meydana gelen, yüzlerce kişi .. 
nin yardımile tekemmül eden 
bugünkü cihazlan, herıbiri ayrı 
ayn bir sürü dakik ve teknik 
parçalardan terekküp eden ~ 
!ahları olsun hazırlanmamış, 

yetişmemiş insanların kullanıp 

muzaffer olmasına imkan vaJ.': 
mı? Haydi bu imkan olsa bile 
müşterek mesaiye ve bir vücut 
gibi müşterek faaliyete arzı if .. 
tikar eden bugünkü harp siste
minde ulusun fertleri buna gö
re yetişmemişse işin içinden. 
çıkmak kabil midir? Kolaylrk"" 
la takdir olunabilir ki, bu sual• 

. lerin cevabı pek ve müspet ola
maz. O halde yurdun müdafaa"" 
sı için yeni askerlik her şeydell 
evvel ulusun maddeten ve ma • 
nen buna göre hazırlanmış bU• 
lunmasını talep etmektedir • 

~ 

sonra da arabaya binerek erell 
Clement'ın türbesini ziyarete 
gidecekti. Kral kiliseye girer 
girmez Julien atını dört nala 
sürüp M. de Renal'in evi yolunu 
tuttu. Orada içini çekerek 0 

güzelim gökmavi üniformasını' 
kılıcını, apoletlerini bırakıp sır ... 
tına havı dökülmüş kara setre
yi giydi. Yine atına atladı ,,e 
biraz sonra, pek şirin bir tePe: 
ciğin üstünde yükselen Bra)' • 
le - Haut'ya vardı. için~en; 
"Coşmak bu köylüleri üretır.0 .. 
mu ne? dedi. Verrieres'de k0 Y' 
lüden geçilmiyor, bu öntü~ ~ 
nastırm etrafında da on bın ıci 
fazla köylü var ... ihtilalin eS • 
eserlere karşı gösterdiği saf~ 
sızhkla yan yıkılmış o!aJl rıİ'" 
manastır. krallık idaresı ye,...... 

.. ke.ar den kurulduktan sonra mu ·şıi 
mel bir surette tamir ediJ.rrll tı: 
şimdi mucizelerden bahso~llıı 'ı 
yordu. Julien, abbe Che~\ff: 
buldu, ondan haylı azar işitti ıca'! 
bir cübbe ile bir papas ııır~l 

[Arkası 1A, N.6 
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İngilterenin yetiştirdiği en 
iyi futbolculardan olup 30 sene
dir Fransada bulunan ve bir 
Yandan bugün hala futbol oyna· 
Yan, qbür yandan da futbol öğ
retmenliği eden Maurice Bun -
Yan bu sporun incelikleri, antre· 
nömanları hakkında herkesin 
anlayabileceği bir dille çok gü
zel bir kitap yazmıştır. Dilimize 
Çevirdiğim bu izeri haftada bir 
iki kere bu sütunlara koyarak 
Türk futbolcularına çok fay -
dalanacaklan bir bilgi kaynağı 
:Vermiş oluyoruz. 

BAŞLAN61Ç 

Bu incelemeden (tetkikten) 
Varılmak istenen, kulüplerin ge
nel (umumi) topluluğu içinde 
bulunan binlerce sözde futbol
cuya futbolun ana prensiplerini 
öt-:-"'tmektir. 

Kimi. çokluğun be-ğc.. ... ip sev
d!~i bu oyun için anadan doğ -
ına bir yatkınlık taşır ve az olan 
bunlar büyük sıkıntı çekmeden 
ana prensiplere uymayı başarır. 

Ancak bir çok başka oyuncu
lar vardır ki, gövdelerindeki güç 
az çok el verişli iken hiç bir gün 
o ta sıradaki oyuncular arasın · 
d:ın yukarı çıkamazlar. Bu, on
ların o,,unun ana desteklerini 
hiç öğj, enmemiş olmalarına ve
rilebilir. 

Baska bütün sporlarda oldu 
ğu gibi futbolda da orta sıra o
}'Unculuğundan yukarı çıkmak 
ıstiyorsak ana prensipleri iyic 
bellemekliğ:i mi..,. 8'arel.ı:tir. 

Bunun için işe futbolun A B 
C şJnden başlamalıyız. 

Onemli (mühim) prensipler 
le hadiseleri, hiç futbol oyna 
ınamış bir kimsenin de anlaya · 
b lmesi icin çok açık bir dil kul 
lanmacra çahstım. Bu yazılarda 
ki öğütleri iyice gözden geçir 
d'kten ve sürekli bir pratikte 
sonra, gövde güçleri yaradılı.ş 
~an yerinde olan her oyuncunuı 
1Yi bir futbolcu olabileceğini a 
~ıkça bildirmekten çekinmem. 

Maurice Bunyan 

-1-

SORGU VE 
CEVAPLARI 

bir suretle hırpalayıcı değildir. 
S - Futbol enerji isteyen bir 

oyundur, değil mi? 
C - Pek değildir; atletik ya

pı ve lüzumu kadar beden va • 
sıflan isteyen bir oyundur. 

S -Bu vasıflar nelerdir? 
C - Çabukluk ve beden da

yanıklığı. 
S - Öyleyse futbol ovnamak 

için büyük bir atlet olmak ge • 
rektir. 

C - Büyük bir atlet değil, sa· 
dece atlet olmak. 

S - Bu iki vasfı yani çabuk
luk ve beden dayanıklığı yerın
de olanlar çok mudur? 

C - Kendisinde ayk~rılık ol· 
mayan herkes bu vasıfları gelis- ' 
tire bilir. 

S - Ne suretle? 
C - Beden kültürü hareket

leri ve atletizm yaparak. 
S - Bir çok kimseler b~den 

kültürü dersleri almak varh~·n· 
da değildirler. 

C - Bunun için ders almak 
istemez. Beden kültürü hareket 
!erini herkes evinde yapab~1ir. 

S - Beden kültürünü bir öğ
retmenle yapmak daha iyi c!eğil 
midir? 

C - Vakıa bu daha iyi.:lir, fa
kat mutlaka lazım değildir. Uz
man (mütehassıs) öğretmenle
rin (muallimlerin) bu hareket • 

Bünyan on üç ya§rnda iken 

lerden en iyi sonucu (neticeyi) 
almağa yarar bilgi ve öğütleri 
veren izerlerini çok ucuza ala -
bilirsiniz. 

S - Bir çok kimselerin, be
den kültürü hareketleri yapırak 
için, ne yetecek zamanı ve ne de 
yetecek yeri vardır. 

C - Vakıt meselesi nokta -
smdan düşünürsek bu hareket -
ler günde ancak bir kaç dakıka
ya lüzum gösterir. 

[Arkası var] 

Bir Japona Göre 
ideal Nışanll 

DEAL JAPON NIŞANLISI YETiŞTiREN 
BİR MEKTEP 

On yıl evvel büyük zelzelede \ tilir. 
adamakıllı harap olan Tokyo, Aile sofrasında öteberinin 
şimdi büyüklüğü itibariyle dün- eksik olmaması için bahçede 
yanın üçüncü şehridir. Japon- yetiştirilmesi mümkün sebze 
lar, bir el çabukluğu ile, büyük ekim ve bakımını da öğreniyor· 
bir müstemleke imparatorluğu- lar. Güzel bir Japon san'atı olan 
na ~a sahip oldular. Mançukuo çiçekçiliği de pek tabii olarak 
Japonyanın bugün ihtimamla ihmal etmiyorlar. 
büyüttüğü ve yetiştirmeğe ça- B~r yangın çıksa bu kızlar 
lıştığı bir memlekettir. ~teşın hakkından gelmesini bi-

Şiındiye kadar sıkışık adalar- lırler. Hatta kendilerine birçok 
dan Mançukuoya hicret eden i~~aiye talimleri yaptınlır. Bü
Japonlar, bugün orada iyi- tun bunlardan başka tavuk, do
ce yerleşmiş bulunuyorlar. il- n:~z, tavşan yetiştirmesini de 

. Futbol oynadığım otuz yıl könce hicret eden Japonlar ai- bılırler. 
tçinde, bana, bu oyun üzerine lelerini getirmemişlerdi. Fakat .. ~abalı sekizde talebe kolejin 
bin sorguda bulundular. Bu sor· ev idaresinde kadın elinin yok- onunde toplanır, mektebe Ja
g'lllar, iyi futbolcu olmağa nam suzluğu _çok geçmeden duyul- p~n bayrağı çekilir ve hep bir 
Zet bulunanlar kadar bir çol iu. Çünkü Japon aile bahsinde agızdan Japon marşı söylenir. 
Yıllardanberi bu sporla uğraşar nüteassıptır, an'ane pereşttir, Neşeli bir sabah yemeğinden 
her çeşit oyunculardan geliyor yabancı bir ırkla evlenmek iste- sonra tekrar iş başına gidilir. 
du. mez. Bunun içindir ki, Japon Her talebe ticaret ilminin esas-

. Ç.okluk, bu sorgular biribiri- '1ükumeti Mançukuoya yerleşen lannı ve mahsulün satış kıy-
ının eşiydi. Bunun içindir ki, ço Japon ailelerini de oraya gön- metlerini bilmek mecburiyetin-
d.efa bana, eş sorgulara cevaı dermek ve yerleşmelerini kolay- dedir. 
Vennek düstü. Yazmıın bu i11 !aştırmak için elinden geleni Bu mekteplerin hepsinin 
faslını, hiç hirisini unutmamağz yapmaktadır. muhtariyetleri vardır ve kendi 
Sa~ısarak, sorgu ve karşılık hiçi· Japon kanının temizliğini kendilerini idare ederler. Tale-
tnınde yazdım. muhafaza etmek istiyen hükii· beden satıcılar, veznedarlar, 

Sorgu - Futbol karışık biı met genç kızlar için ziraat, eko- muhasebeciler vardır. Hepsi si-
0Yun mudur? nomi kollejleri açtı. Bu mek- pariş vermesini ve bütçe tutma-

Cevap - Hayır, çok basit biı tepler hakiki bir ev kadım ye- sını bilirler. Bütün mektep ta-
0Yundur. tiştirmektedirler. Vatandan lebesi için nöbetle mutfağa gi-
k S - Niçin başkaları oynar - uzak, yabancı topraklarda açı- rerek yemek pişirirler. 

en bakınca, bu oyunun karışık tan bu mekteplere sağlam ve Bunlardan başka sıhhat kai-

İsveç, Avrupada en uzun za
mandanberi harp görmemiş bir 
memlekettir. Arsıulusal hesap· 
lara göre zamanımızda acunun 
en yüksek ücretleri ve en yük -
sek hayat standardı İsveçtedir. 
İsveçli bir işçi veya memur di -
ğer memleketlerinkine nazaran 
daha fazla kazanabiliyor. Diğer 
sima! memleketlerindeki müna
;ebetler aşağı yukarı İsveçinki
ne benzemektedir. Gelirlerin 
mukayesesi burada güçtür. Zira 
paranın sabit olmaması bwıu 
güçleştirmektedir. 

lsveçte vasati bir işçi ücreti 
senede (2600) kuron hesap edi· 
lirse haftada (55) kuron eder. 
Stokholm'da ise senelik ücret 
3500 ile 4000 kuron arasında -
dır ki bir saatlik ücret 1,72 ku
ron eder. İskandinavya'da zirrı
at işçilerinin ücreti bun.fan çok 
aşağıdır. Ziraatteki işçilerin yev 
miyesi kısmen para olarak kıs· 
men de erzak verilmek surefle 
ödenmektedir. Bu sebepten nıu
kayese güçtür. 

İstatistiklere nazaran orta 
.Jir memur senede 5 - 6000 ku • 
ron almaktadır. Stokhoım•da 
bir banka memuru 7000 kuron, 
bankada çalışan bir kız 3 700 ku
ron kazanmaktadır. 

İskandinavyalılar iyi yerler 
ve iyi içerler. Eğleşme kültürü 
de başkadır ... İsveçli bir 1şçi ge
lirinin yüzde 3 5 ini ve bir me
mur yüzde 25 ini yiyeceğe sar· 
fetmektedir. Ev kirası için bir iş 
çi gelirinin yüzde 14 ünü sarfe· 
der. Büyük şehirlerde ev kirası 
yüzde 20 ye kada:- ve hatta da
ha fazlaya çıkar . 

İsveç sehirlileri. hatta Stok-

01duğu düşüncesini besliyoruz? sıhhatli kız talebe alınmakta ve delerini de öğrenirler. Kocala • 
C - Bu düşünce ancak, ortz bunlara kocasuıa yardım edecek rının sökük ve yırtıklarını di· 

~~~~_daki takımların oyunu gö ve sırtlarından aile yükünü ha- kerler. Hatta kocalarım traş et-
ı-~lu:ıc · beslenebilir, yoksa bi !ifletecek her şey öğretilmekte- mesini ve saçlarını kesmesini 
k ncı s rad:.ıki takımların oyum lir. dahi bilirler. 
arsısında beslenemez. Kız talebe sabah beşte içi Vatandan uzak olmakla be-
S - Niçin? şık dolu odalarından çıkarlar. raber, ana yurdun an'anelerin-

... C - Cünkü orta sıradan aşa 3u odaların kapıları, pencerele- den de uzaklaşmazlar. Milli şar
~1 oyuncular, alan (saha) dak ri yoktur. Hep beraber tarlaya kılar söyliyerek milli oyunlar 

0~rlerini muhafazaya muvaffa~ giderler, sürerler, ekerler, içer- oyny~rlar. Saat yedide akşam ye-
arnıyorlar. ler. megınden evvel, beş dakika 

y S - Futbol hırpalayıcı bir o· Japonyanın başlıca mahsul- ibadet ederler. 
un mudur? terinden olan pirinç ziraatine Hulasa Japon hükumet adam 

k ~ - Hayır: Elbette ki küçük bilhassa ehemmiyet verirler. ları, Mançukuoda yalnız kal-

• 

Bir lskandinavya şehri. 

holmlular işçi mahallesinde o - ı Orada soğuk iklim iyi ve K~v 
turmaktadırlar. Bu evlerde a • vetli yemeyi emretmektedir.Bır 
sansör kalorifer bile vardır. İş- işçi bütçesinin yüzde 16 sıru sü
çi mah~llelerinde de çok modem te sarfetmektedir 
evler yapılmaktadır. Evde tele- İyi bir restoranda mükemmel 
fon kullanmak İskandinavyada bir öğle yemeği 1,25 kurondur. 
bir ihtiyaçtır. Aileler az çocuk Alkollü içkiler pek. pahalıdır. 
yapmaktadırlar. Norveç ve Da- Norvcçte cenuptan şimale ka
nimarkada da çocuk doğumları dar bir seyahat bir hafta sürer. 
çok azalmıştır. 1sveçte de böyle bir seyahat 

Bir isveçli işçi elbise için ge· ekspresle, üç gün deyam eder. 
lirinin yüzde 12 sini, orta bir 100 İsveç kuronu = 31.- lira 
memur yüzde onunu feda et - ı kuron = 100 öre 
mektedir. Eğlence için sarfedi-
len miktar azdır. İstatistiklere 1 Yumurta 9 • 

2
1

3
° .. 

göre 1934 senesinde Stokholm- 1 litre süt orc 
da 13,8 milyon sinema bileti sa- 1 kilo tereyağı 210 öre 
tılmıştrr. Stokrolmda yarnn 1 şişe bira 40 öre 
milyon nüfus vardır .Adam ha- dir. 
şrna senede 27 sinema bileti dü- Sigara bir lüks şeydir. :Suna 
şer. Tiyatro biletleri bundan da rağmen burada çok sigara ve 
ha az satrlmıştır. püro içmektedirler. 

• 

b!1z •• ann oyunu da degyildir. Ve Genç kıza yalnız ekip biçmesi mış Japon delikanlılarına, is,te · - ideal Japon nışanlısı yetiştiren 
....JL.. __ ....s.~z~a~r~a~s~ır~a~s=e=r~t~d=a=r~b~e=le=r_k=a=r~ş~ı_-...!_d~e~ğ~i~l,~k~rr~tl=a=n:....:..ve.:._:b=o=zu~la=n:.:...::zı~·~ra=a=t~--bö~··~yl~e-'-'-id~e~al----n-i~şa_n_l_tl~a~r__:y~e~ti~ş~ti~r· __________ .....1w;,ı~g.u:.ıı...,b~·lf...k.ıaç ıahne~~~~~~~~~~-
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Vene 1ikliler zekalarını yalnız entirika için, yalnız 
alçak k için çalıştırıyorlardı! Bir Venedik ve altı 

G i r i t g e m i s i k a çm ı ş 1 a r d ı 

Ye~i başlıyanlar için: 46 

Kalbertson'un ( 4 - 5 sanzatu) 
usulile şleme gitmenin ikinci 
şekli sudur: 

Dört sanzatudan sonra arka
daşta, şlem ümidi veren evvelce 
söylenmemiş kıymetler ve bir 
as varsa, ortağının evvelce söy
lediği renge yardmı edebildiği 
takdirde o rengi altı löve ola
rak söylemelidir, o renge yar
dım edemediği takdirde ise ev
velce söylenmişlerden k1ymet -
siz bir rengi altı löveye arttıı:
malıdır. Bu suretle ortak anlı
yacaktır ki, karşısında !ki .as 
bularnıyacaktır. Ve kendı elın
de üç as yoksa büyük şlem yap
mak imkansızdır. Eğer arkada
şı altı löveye kıymetsiz b i r 
renkten çıkmışsa, bunu eline gö
re düzeltmek imkanı vardır. 

iki Günahkar Ve Bir Masum 
Kadıköyünden Dertli Kerem 

imazsile bize mektup yazan 24 
yaşındaki genç anlattığı mace
raya bakılırsa büyük bir felaket 
içindedir. Kardeşinin kansile 
sevişmiştir. Hala da - ayn ol
dukları halde - sevişiyorlar. 
Fakat felaket burada değil. Bu 
sevişmenin bir de küçük mah
sulü olmasıncladır ki, bu zaval
lı yavruyu Dertli okuyucumu -
zun kardeşi kendi yavrusu san
maktadır. Mektubun bir kısmı: 

rılmak istiyorsunuz?. 

• Sigara içen kadına 
i ç i r m eye n koca 

Boğaziçinden Eldiven imzalI 
bir mektup: 

Bundan sonra Jüstinya. · 
surlan, burçları dikkatle göz • 
den geçirdi. İmparatorun emri
le tamir edilen yerlerden birço
ğunu beğenmedi. Siperleri ye
ıni baştan sağlamlaştmnağa ka
rar verdi. Adamlarını onar, yir
mi er kişilik gruplara ayırdı ve 
her grubun başına, kafalarına 
emniyet ettiği zabitlerden biri
ni geçirerek geceli gündüzlü 
çalışmalannı ve bir hafta içinde 
gösterdiği i lerin yapılmasını 
istedi.· 

Diger taraftan Jüstinyani 
hayretle görmüştü ki, Bizansm 
kendisini müdafaaya karar ver
miş olması da kendisile adam
larının harıl harıl çahsmaları da 
hicbir mana ifade etmiş olmu
yordu. Zira Tcodos surları üze
rinde Bizans !mparatorluğunun 
şerefini müdafaaya karar ver • 
miş olanların kendisile beraber 
gelen askerlerden gaynsı harp 
fenninin en basit taraflarını bı
le bilmiyorlardı. İmparatorun 
kendisine Bizans askeri diye 
gösterdiği insanlar, belki bilek
leri kuvvetli, cesaretli insanlar
dı. Belki herbirinin üzerinde iyi 
:Kötü bir zırh ve bir kılıç göze 
çarpıyordu. ama bunların a&ker 
denilecek tarafları yoktu. Elle
rine kıhc verilmiş olanlar kılıç 
kullanmağı, arkebüz veya man
cınık kullanmağa memur edilen
ler de bu aletlerle harbetmeği 
bilmivorlardı. Hele Bizans şe
hirlil~ri ve o devrin Bizansım 
garp hıristiyanl.ırına beğendi -
ren ısızans eserlertnl yapan san
atkarlar ve kilise adamları o 
güne kadar ellerine kılıç almış 
adamlar değillerdi. 

Bunun Uzerine imparatorun 
müsaadesini alarak h e r k e
si günde altı saat harp talimle
rinde bulunmağa mecbur etti. 

• Jüstinyani'nin canla ba§la ça· 
hşması Venediklilcr'de bir ha -
reket uyanmasına sebep olmuş· 
tu. Daha on gün evvel Kostan
tiniyeden aynlmak istedikleri· 
ni bar bar bağırarakt tehditler 
savurarak söyliycn Venedi:kli 
gemiciler bu Cenevizli askerle 
şimdi adeta bir yarı a ginniş -
lerdi. jüstinyani harp talimleri 
yaptınnca V enedikli gemi kap
tanları da imparatora gidip 
kendilerinin de harp talimleri 
yaptırmak istediklerini ıbildir -
mislerdi. 

Kostantin bundan memnun 
olmuştu. Ve hakikaten şubatın 
ilk günlerinde V enedikliler bü
yi.ik bir hararetle işe başladılar. 

Alvaziya ve Tirevizan gtin 
doğmadan Vareng kışlalanna 
gidiyorlar ve gün batıncaya ka
dar deniz ve kara surlannda de
nizden veya karadan yapılacak 
hücumların kal'§ısında nasıl 
har-bedilebileceğini, neler ya -
pılması lazungeldiğini Bizans • 
Jılara öğretmeğe çalışıyorlardı. 
Subaun üçüncü haftasma doğnt 
elde edilen neticeleri görünce 
Kostantin VenedikHlere bir zi
yafet venniş ve sevine gözyaş
ları akıtarak ve: 

- Oh benim a lanlarım 1 Oh 
benim din kar<le~lerim 1 Siz, bü
yük kahramanlarsmız 1 Siz hı -
ristiyanhğın en büyük azizleri 
olacaksınız l 

Diye bağırarak her birini 
uzun uzun ıkucaklamıştr. 

Bunun ü z c r i n e On lki
ler Meclisinin ve Sen Mari ki-
1 isesinde toplanan harp meclis
lerinin verdikleri kararları tat· 
bika devam etmek lüzumsuz gö
rülmüştü. Maiyeti "gemilerini 
kaçırmamaları için V enedikli 
kaptanların göz ahında tutul
ma lanna ve V encdik gemile • 
rinde birer kuvvetli Bizans 

müfrezesi bulurunasma' 'dair o
lan karar artık kıymetini kay
betmiştir diye düşünülmÜ§tÜ. 

Ve, imparatonın Grandük 
N otaras'a verdiği emir üzerine 
V cnedik gemilerindeki Bizans 
askerleri geriye alınmış ve Ve
nedikli kaptanlara hareketle • 
rinde tam bir hürriyet veril -
mişti. 

İşte o zaman imparator na
sıl bir entrikaya kurban edildi
ğini anlamıştı. Zira Vene.dikli 
kaptanların ilk düşünceleri yine 
Kostantıniy.c'den kaçmak ol
mu tu: 

"Şubatın yirmi altıncı gecesi, 
Ven edikli Kaptan Piyer Da 
Vanzo bütün bir gün süren yo
rucu çahsmalardan, harp talim
lerinden sonra derin bir uyku· 
ya dalmış olan Bizansın Haliç 
kıyılarından kimseye sezdirme
den palamarlannı çöunüş ve 
adamlarına hızh hızlı kürek 
çektirerek Saray bumunu dola
nınca, birdenbire bütün yelken
lerini açmış ve kaçmıştı." 

"Yine o gece tüccar eşyalari· 
le dolu altı gemi - ki bunlar 
Bi.zansa şarap yüklü olarak gcl
?1~3 olan Kandiye gemileri 
ıdı - tıpkı Da Vanzo'nun yap
tığı gibi Haliçten kürek çekerek 
Saray burnuna ulaşmışlardı ve 
oradan şiddetli bir şimal rüzga
rile yelkenlerini şişirerek saat
te on millik bir sürtatle kaçll> 
gitmeğe muvaffak oldular (1)" 

Bunlarla beraber mallarını ve 
canlarını tehlikede gören bir -
çok Venedikli tüccarlar ve Bi
zanslı zenginler de şehirden 
kaçmışlardı. Yapılan tahminler 
gösterdi ki, altı Kandiye gemi
si, kendi tayfalarından ve za • 
bitlerinden başka altı yedi yüz 
eli silah tutabilir genç hrristi
yandan da Bizansı mahrum et· 
mişti ( 2). 

Bunun üzerine 0 .1 İkiler 
Meclisinin kararları tekrar tat -
bik edildi. V enedik gemilerin· 

Mesela (A) ve (B) ortaktır-

" ... Fakat §İmdi, tahsil dola
yısile, ondan ayrı ya§ıyorrl n. 

lar. (A) da: 

Üç senedir biribirimizi görmü -
yoruz. O: ilahi aşkımızm biricik 
mahsulü - kör tesadüfün, ha
yat uçurumuna fırlatıp a t t ı . 
ğı! .. - masum yavrucakla Ana
doluda, ağabeyimin yanında bu
lunuyor. 

" .•. Yedi sçnedir, yani on dört 
yaşımdanberi cıgara içiyorum. 
Çok pişmanım. Fakat bırakmak 
elimde değil. Birçok zararları
nı gördüm; ellerim sararıyor; 
dişlerim bozuluyor. Hatta ağzı· 
mm koktuğundan bile eminim. 
Birkaç kere bırakmak istediğim 
lıalde bırakamadım. YerJ ev· 
lendim, koçam cıgara içmediği 
için vaziyetim daha lenala§tI• 
Onun dumandan ve cıgara ko • 
kusundan tiksindiğini bile anlı· 
yorum. Onun yanında içmeme
ğe çalışıyorum. Fakat bırakmak 
kabil değil. Bu vaziyette bir gün 
kocamın benden soğumasından 
bile korkmaktayım. Bana ne 
tavsiye edersiniz? .. " 

de yine Bizans askerleri nöbet 
beklemeğe başladılar, kaptan
lar yine göz altına almdL Yine 
herkes J üstinyani'ye gözlerini 
dikip, yalnız onda hakiki bir 
kahraman hüviyeti gönneğe 
başladı. V c doğrusu, bu Cene
vizli büyük bir fedakarlıkla ça· 
lışıyordu. 

Kara surlarının şark tarafın
da, Tekfur Sarayı civarında ev
velce geniş ve derin bir hendek 
vardı ki, zaman ile dolmuştu. 
Halbuki böyle bir hendekten 
surları mahrum etmek düşma -
nın hücumlarına Tekfur Sarayı
nın bulunduğu yerleri apaçık 
olarak terketmek, demek ola -
caktı. 

Jüstinyani bu vaziyeti surla
rı gezdiği gün anlamış ve der· 
hal karanru vermişti: 

"Buradaki surlarda ne ok 
mazgallan var, ne de hendek ... 
Arazi de dümdüz.. Bu halile 
bence kara surlarının en zayıf 
yeri burasıdır. Bu hendeği ne 
yapıp yapıp tekrar kazmalıyız.n 

İmparator Jüstinyani'yi hak
h bulmuştu. Fakat bu hendeği 
kime açtırac.aklardı? 

O zaman Venedik sefiri atıl
mış ve: 

- Bunun için Venedik gemi
lerindeki esir kürekçilerden is
tifade edebiliriz. 

Demişti. 

[Arkası var] 

. ( l) Bunları yazan Barbaro diyor 
kıı 

cBu ıuretlc hu alu gemi yaklaşan 
~)'tıız tehlikelerden kurtulmak talii
nı ka.zand.ılar. ~un!ann kaçmalarına 
sebep, ;ı'ilrldcrın hır iki gilnc kadar 
artık Bız~nı ıurlan önilndc bclirccek
lcrinc daır ~ıkan ve bütün ıehre deh
fCt saçan bır pyia idi.:. 

(2) Yine Barbaro diyor ki: 
~Ber~kct versin. Türkler bu gemi

lcrı. tacız etmek ıstcmedilcr, Çanak. 
kaleden çıkmalarına müsaade ettiler 
ve hepsi rahat rahat Tcnedos'a ula~
tıktan sonra Kandiyc gemilerini Giri
de doğru ve Piyer da anza'nın gemi
si Venedigc dogru yollarına •lcvam 
ettiler.> 

Kör: Rua, vale, 4 
Karo: As, vale, 7, 6, 2 
Trefl: As, 9, 6 
Pik: Rua, dam 
Şeklinde bir el, (B) de de: 
Kör: As, dam, ıot 5, 3 
Karo: Rua, dam, 9 
Trcfl: Rua, 5, 4 
Pik: 6, 2 
Şeklinde bir el vardır. 
Deklarasyon §Öyle yapılma-

Ağabeyim, belki işin farkma 
varrr diye, mektuplafian11yoruz 
bile. Böyle giderse; onun da, 
benim de lıayatımız mahvola
cak! .. Zavallı yavrumuz da - ki 
ağabeyim onu, kendi oğlu sanr
yor - korkarım ki, üvey anala
rın elinde can verecek ..• " 

lıdır: 

(B) bir kör, (A) üç karo, 
(B) üç kör; (A) dört sanzatu, 
(B) altı karo, {A) altı kör. 

Burada (A) büyük şleme gi -
dilemiyeceğini anlayınca dekla
rasyonu altı kör olarak düzelt
miştir. 

Bilenler için 

• 1 2' -• A 1 3 l 
+ l R 8 3 

.A 8 9 ' "o 9 8 30· ~ . .,, 10 t1 
+ R O V + 10 8 6 S 
+ 9 6 5 O E + O Y 10 ' 
•8113 s +o95 

• AR 9 6 5 
• 9 4 

·=· 1 2 
•• 10 1 c 

Kfığıdr (S) vermiştir. 
(S) ile (N) nin 16 sayıları 

vardır. 

(S) bir kör, (N) bir sanzatu, 
(S) iki kör söylemiştir. 

(O) karo ruasım oynıyarak 
oyuna başlamıştır. 

{S) şunu düşürunclidir: İşe 
kozun as ve nıasmı oynamakla 
başlarsat hasımlardan birinde 
iki onörlü dört koz çıkabilir. Bu 
takdirde elindeki beş kozdan 
a11cak üçünü yapabilir, ~ünkü 
dört kozu bulunan hasım iki ko
zu alır. 
Şu haUe (S), hasımlardan 

birinde dört koz çrktığı takdir-
de, elinden iki defa kağıt kes
meğe hazırlanmış olmalıdır. Bu
na muvaffak olmak için karo 
ruasını c..lmamah ve böylelikle 
üçüncü karoyu kesmeğe hazır -
lanınahdtr. Bunun için karonun 
ikinci lövesini alarak mordan 
küçük bir koz oynamalı ve elin
den de küçük bir koz koyarak 
bu löveyi hasımlara bırakmalı
dır. (S) ya trefl, ya pikle ve ya
hut ta üçüncü karoyu keserek 
tekrar el tuttuğu zaman koz as 
ve ruasım çekmeli ve (O) da 
sağlam bir koz daha kaldıö-mı 
~ö.~ün~e, henüz kesmemişse 
uçuncu karoyu ve üçüncü trefli 
kesmelidir. 

Prensip: Yükeni (taahhüdü) 
yapan oyuncu, hasımlardan bi
rinde dört koz çıktığı takdirde 
elindeki küçük kozları yapama
ma~ ~urumun~ (vaziyetine) dü
şebılır. Mesela morda iki veya 
üç ufak koz, elinde de kozun as 
rua ve iiç ufağı bulunduau za: 
man, mümkünse, iki deh kağıt 
kesmeğe hazırlanmalıdır. Buna 
~~vaff ak olmak üzere morda 
ıkı defa el tutacak kağıt bulun
durmalı ve kesilebilecek iki ka-

Bazı günahlar vardır ki, in
sanlar bunun cezasını hemen 
çekerler. Bazılarının cezası bi
raz gecikir. Kadıköylü genç, 
günahının cezasını hemen çek
mcğe başlamış. Fakat bu ceza 
daha çok sürecektir. Yalnız ne 
yazık ki, arada hiç günahı ol
mayan bir yavru var. lki gUnah
kar için en büyük borç bu gii
nahı ne o yavruya, ne de onun 
resmi babasına asla duyunna -
maktır. Bizim ona tavsiyemiz 
artrk kadınla hiç alakadar ol

mayarak çocuğu derin bir amca 
şefkatile sevmesi, himaye et
mesi, elinden gelen yardımı 
- yalnız çok iyi bir amca mu
habbet ve şefkatile - esirgeme
mesidir. 

• 
Karısının parasına 
musalıat o.an koca 

Bazr kadınlar erkekle kadın 
arasında hiçbir fark olmadığım 
iddia ettikleri halde birçok me
selelerde erkeğin aile yükünü 
yalnız başına sırtında taşıması 
Iaznngelcliği kanaatindedirler. 
Mesela kadının serveti yolunda 
olsa bile, evin idaresit masrafı 
mutlaka ve yalnız kocaya aittir. 
Parası olmayan bir kadın evin 
iç işlerini yüklenmiş old~<Yuna 
göre, bu nazariye doğrudur~ Fa
kat fakir bir kocanın zengin ka
nsı neden bu hususta israr et
melidir? .. 

lzmirin Değirmen Dağından 
Atiye imzasile mektup gönde
ren okuyucumuza bu sorguyu 
haklı olarak soruyoruz. O: 

" ... Çok şükür, babamdan kal
ma em/akim, dükkanlarım var. 
Fakat hen bu em/akimi kocama 
yedirmek için mi evlendim?'' 

Demek istiyor. Hayır, koca
nıza değil, kocanızla beraber siz 
de, çocuklarınız da - eğer var
sa - elbet bu ınalmız<lan isti
fade edecek!iiniz. Kocanızın is
r~f~ıda~ •. paranızı sağda solda 
yıyıp bıtıımek istediö-inden şi
kayet etmiyorsunuz. t-Anlasılı -
yor kit vakti hali pek yol~nda 
olmayan adamcağız, sizin O'eli
rinizle kendi gelirini bir a~aya 
getirip evini ferahlandırmak is
tiyor. Bunda sizi endişeye dü
şürecek ne var? .. Erkeklerle her 
noktada müsavi olduğunuzu id
dia eden siz kadınlar, neden eli
nizde para bulununca ve men
faat meselesi ortaya çıkınca ay-

ğıt hazırlamalıdır. Sonra, koz
lanıı hasımlara dağılış sekli 
hakkında bir fikir edinmek için 
üçüncü lövesine hakim olmak 
üzere ilk koz lövesini hasımlara 
vermelidir. 

Cıgarayı bırakmanızı tavsiye 
ederiz. Siz bu sözümüze güle
ceksiniz ve: "Mümkün olsa onu 
ben size sormadan yapardım .. :' 
diyeceksiniz. Fakat mümkün ol
duğunu size tekrar etmek için 
yazıyoruz. Bazı hastalıkların 
cıgarayı şiddetle uzaklaştırdığı 
hastalar tanıyoruz ki hayat 
tehlikesi karşısında mecbur ol· 
dular, cıgarayı bıraktılar. Şimdi 
nefret ediyorlar. Siz de bu ka· 
dar şiddetle mecbursunuz. Ko· 
casr cıgara içmeyen cıgara düş
künü bir kadın sahiden güç ta• 
hammül edilir bir şeydir. He • 
nüz yeni evli olduğunuz için ko
canrzın belki açıktan açığa gös
teremediği tiksinti sizi hemen 
bu zararlı eğlenceden uzaklaş· 
tırmahdır. Yavaş, yavaş değil, 
birdenbire kesiniz. Uç beş gün 
azmediniz, kurtulmuş olacaksı
nız. 

• 
Kocasının gençliğin· 
den şikAyetçi bir kadan 

Kocasile aralarında beş on 
yaş fark vardır. Fakat aradan 
beş on sene geçip te kadın bir 
iki çocuk sahibi olunca bu fark 
sanki kadının aleyhine dönüve -
rir. Mühürdardan Nimet imzasi 
le gelen mektup bunun acı şi.ka 
yetlerile dolu 

•.. Evlendiğimiz zaman o ben 
den çok yaşlı görünüyordu. Bir 
biri arkasından üç çocuğumuz 
oldu. Ben adeta ihtiyarladım. 
Fakat kocam on sene evvelki ha 
lindedir. Bu beni üzüyor. Şimdi · 
lik ~ikayet ettiğim bir hal yok. 
Fakat günün birinde fena bir va 
ka başıma e_elirsc_ ... 

Hep acı ıhtimalleriıı endişesi 
le dolu olan bu mektubun sahi
bine korkusunun mutlaka bey -
hude olduğunu iddia edemeyiz, 
fakat biribiri arkası sıra üç ço -
cuk doğurmak suretile yalnız 
estetik noktasından değil srh • 
hat noktasından da yapuğı ka
bahati bundan sonra kendisine 
iyi bakarak düzeltirse bütün kor 
kuları boşa gider. Bazı kadınla· 
rımızın çocuk do~urur doğur -
maz kendilerini bırakmak, vü • 
cutlarının güzelliğini düşünme· 
mek gibi kabahatleri vardır. Ni
met bu kabahatten kendini kur 
tanrsa on ya§ fark gene kendi 
lehine döner. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehass ısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 
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---=== ---
•= Göz Doktoru -~ 
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PSıKOLOJI VE TERBiYE 

Çocuğun sayı 
mefhumu üzerinde 

1'Tarih, bir tekerrürden iba- 1 büyüklüğü, küçüklüğü, rengi, 
tettir" diyenler. çocuğun, zihni §ekli gibi oyuncağa yapışrk bir 
gelişme çağında, bütün bir in- vasıf "qualite" halindedir. Tıp
sanlık tarihinin tekamül mer- kı iptidai adamın, sürüdeki ko
balelerinden geçtiğini görmek- yun adedini beyazlık, karalık, 
le hak kazanmış oluyorlar. Ger- semizlik, cılızlık şeklinde idrak 
Çekten, çocuğun zihni gelişme edişi gibi. 
Çağında, iptidai budunlarda Çocuğun, mesela sayısı altı 
tastıadığımız duyuş, görüş, dü- olan küçücük ineklerini birer 
!Ünüş ve yapış tarzları - çocu- birer sayarak onların eksildiği
gun psikolojik kapasitesine ve ni veya arttığını araştm:lığına 
ll'ıuhitine göre - uzun veya kı- şahit olmuyoruz. Ônda, sanki 
sa bir zaman yer alır. Bu ha- oyuncak sürünün toptan bir 
ltnnaan denebilir ki, iptidai kütle tasavvuru vardır ve ço • 
adam, tekamül etmiyen bir ço- cuk, sürüsünden bir tane inek 
C:Uktur; çocuksa, tekamül eden alınınca, şuurunda adeta muay
bir iptidai adam... lnsan nesli- yen bir ağırlığı olan bu kütle 
ilin baş ve sonunu biribirine tasavvurunun hafiflediğini du
bağlayan bu benzerlik bağı, bu- yar. Bu, bir eksiklik haberidir. 
tün, herhangi bir felsefe görü- Bu noktayı, şu ufak tecrübe ne 
§Ünün dayandığı rastgele bir kadar iyi aydınlatıyor: 
töz olmaktan çrkmış, en objek- Bir psikolog, iki yaşındaki 
tif usullerle tespit edilebilen yavrusuna ayni büyüklükte ol-
~crçek bir hadise şekline gir- mak üzere altı tane yeşil, altı 
ltlliştir. tane de kırmızı fiş veriyor. 

Bugün, ergin kafamızda en Sonra, kırmızı fişlerden bir ta
~Uçük bir hayal bile uyandır- nesini göstermeden alıyor. Ço
lllayan, bütün bütüne mücerret- cuk eksikliğin derhal farkında
lc§nıiş öyle genel mefhumlar dır. Psikolog bu sefer, bütün 
'-'ardır ki, çocuk ve :iptidai adam kınnızı fişleri ortadan kaldıra
hizim bu hayalsiz anlama ve rak yerine daha büyücek beş 
düşünme vasıtalanmızı kullan- tane kır.mızı fiş koyuyor. Çocuk 
ltllağı beceremez. Ergin düşün- memnundur ve hiçbir cksikli
tcsinde eşyadan ve olup biten- ğin farkında değildir. 
lerden sıyrılarak başlıbaşına bi- Başka bir misal daha: Bu se
ter başlangıç noktası olan bu ferki yavru üç buçuk yaşında
~eneı mefhumlar, çocuk ve ip- dır. Önüne altı tane yuvarlak 
tldai adamın kafasında eşyaya fiş sıralanıyor ve eline srkıştırı
~apışık olarak kalır. Bunlar, lan bir yığın fişten bu kadar 
~İzim için, eşyayı ve hadiseleri alarak bir sıra yapması isteni
ıçinc sığdırdığımız birer kalıp- liyor. Çocuk, modele baka ba
tan baska hir Sf!v dP,ğ:ilttir l<'o 'lrd, yapacağı sıranın bir başına, 
ftat çocukla iptidai adam bakı- bir de sonuna iki fiş koyuyor 
~rndan bu mefhumlar, varlığr- ve bu iki fiş arasına da avucun-

ı duygularımızla kavradığı • daki bütün fişleri - ki sayısı ' 
llltz eşya ve hadiseler gibi, dil- altıdan çok fazladır - sırala
~Uncenin dışında da mevcuttur- yıveriyor • 
ar. Çocukta böyle bir mefhu-

:t-.. Sayının iptidai adamlarda da 
··•.un yapışık olduğu eşya ve ha-Q - eşyanın bir vasfı gibi telakki 
1 l.Selerden sıyrılarak mücerret- olunmasına en biiyük delil, ba-
eşnıesi, t ... :_imül !:>akın'- dan, zı ipt,idai dillerdeki sayıların, 

Çok önemli bir devrime işaret· ,. sayılacak eşyanın uzun, kısa, 
ır. İptidai adam düşüncesinde yuvarlak ve yassı, canlı, cansız 
~c ayni devrim, ilmi ve filoso- oluşuna göre şekil değiştiıme-
1l'İ, bir kelime ile medeniyeti ,, sidir. Hatta sayı sistemimizin 
.raratrnı~tır. 

~ "onar" h olmasının sebebi, ata-
lştc bahsettiğimiz g e n e 1 larımızm eşyayı sayarken önce 

llıefhumlardan bir tanesi: Sayı daha az mücerret bir mütevas
lllefhumu.. Sayıyı şöyle tarif sıttan, yani iki elin on parma
Cdcrler: "Sayı, daha b a ş :k a ğından istifade etmeleri olmuş
ruPlara ayrılabilen ve yahut tur. Nitekim bugün bile, çıplak 
aşka grupların birleşmesile ayakla dolaşan iptidai kavim
~CYdana gelen bir birler (va· lerde sayma sistemi" yirmişer, 
b 1tlcr) kolleksiyonudur." Şu yirmişer" dir. F r a n s ı z c a· 

alde, sayrm işinin mümkün da "quatre-vingt" kelimesi, bu 
~nıası için önce "bir" lerin bakımdan, Gol'lülerin ayakkabı 

evcut olması; şuurun kavra- kullanmadığına bir delil olsa 
~~§ sahasına giren eşya ve ha- gerek ... 
ıselerin "bir" sayılması irin c .-. ~ . ocugv un da, başlan~ıçta dai-

\IC d" .. . - ~ -
tl'' uşuncenın, bu eşya ve ha- ma parmaklarile saymağa mü-

tselerdeki digv er vasıflan kale aı temayil olu§u, duyduğu ve kav-
l'llayarak, onları muayyen bir radığı alemde bulunmayan bir 

~nıfa (yani birler sınrfına) sok- mefhumu - yani sayıyı - , 
ası Şarttır. tıpkı iptidai adam gibi, kendine 

,, Ona kadar saymasını bilmi- en yakın bulduğu el ve parmak 
.ren ın· . . . b" 
§ ını mını ır yavru, kur- çevresinde şekillendirmek iste· 
ikun askerler, sellüloit ve mu- mesinden ileri gelmiyor mu? 
i:vvadan yapılmış koyunlar, Nitekim İsviçreli bir ruhiyat-
0 ekler gibi biribirine benziyen çı, henüz mektebe gitmiyen kü
/llncaklarile oynarken bunlar- çükler üzerinde yaptığı tecrübe
s an bir tanesi habersizce alın- lerde, çocukla iptidai adamın 
va, eksikliğin derhal farkına sayı mefhumunu kavrama tar-
a.rır }{ d'll . d ''b· · eza, ı erın e ancak zmda oldukça tahaf benzerlik-
ır 'k' -\i ' 1 ı, üç" sayısı bulunan ve bren daha çoğu için "bir sürü, 

1.} alay" kelimelerini kullanan 
'Olr ipt' 
luk s" ı~a~. adamın otuz koyun-
tıı Urusunden bir tanesi aşı
~ sa, 0 rtalrk velveleye verilir. 
ta Undan anlıyoruz ki, çocukta 

"' nıefhumu, o~ncaklarmm 

lere rastgelmiştir. Mesela, ken
disine, önüne konulan fiş sayı

sı kadar parmak göstermesi 
tenbih edilen bir çocuğun, tıpkı 
bazı iptidai budunlarda olduğu 
gibi, başparmağım hesaba kat
madığı görülmüstiir. Gercek-

~ -
ten, bazı iptidailer isin el, ~al-

w 
ESTETiK 

Sanat Ve Şe kil 
Sanat, şekiller dünyasıdır. Bi 

na, heykel, tablo, senfoni, şiir ... 
Birer sekilclir. 

Şekil, ayni zamanda hem dış 
hem iç dünyaya bakar, ruh ve 
tabiatin birleştiği sınırdır. Şe • 
kil, görünen bir ruh halidir. Bu 
hal, sanıldığı gibi, gelişi güzel 
bir kalıp içinde görünmez, ken
disi olan bir şekille içe ve dün • 
yaya doğar. Her varlığın kontu 
ru, o varlığın gizli hayatını bil
dirir. O kontur ve hayat ayni 
şeydir.Her şekil physionomique 
dir. 

• Şekil ile madde, şekil ile ifa-
de arasındaki çarpışma, ancak 
sanatın ruhunu anlamayanların 
şuurunda geçer. Şekil, sanat ese 
rini vücuda getiren ve duygular 
la bilinen şeydir. Bir menner 
parçası ve bir heyecan şekil ile 
birleşir, ve bir bütün yani sanat 
eseri olur. Şekil, artistik bütü -
nün karakterini tayin eden bir • 
lik prensibidir; teker teker alın 
<lığı vakit zaruri olarak bedii ol
mayan her neviden bir çok un -
surlar şekille bediileşir. 

Madde ise - şekli atarsak - ge. 

Louvre Müzesinde Degas'm 
sahnedeki dasöz isimli eseri. 

ri kalan şeydir. Konuşulan dil -
de şekille maddeye ayrı isimler 
verilebilir; fakat sanat bakımın 
dan şekille maddenin farkı yok 
tur; sanat, maddeyi şekilden a
yıramaz. 

Bu mermer tenli kadının şek
li bu "mermer,, den ayn değil • 
dir. Mermerle vücude getirilmiş 

nız dört rakamını ifade eder ve 
başparmak sayılmaz. Bana ka
lırsa bunun sebebini, başpar -
mağm diğer parmaklardan ayrı 
oluşunda ve biribirine oldukça 
benziyen nesnelerin toplu ve 
şematik bir tasavvuru demek 
olan sayının, böyle diğer par
maklardan ayrı duran, ayrı iş
liyen başparmakla kavranma -
smdaki zorlukta aramak lazım
dır. 

Çocuk sayı mefhumunu, ken
di kendine elde eder. Henüz 
mektebe gitmek çağma gelmi
yen çocuğun bile kendine göre 
mücerret bir sayı mefhumu var
dır ve o, bunu oynıyarak, baka
rak, konuşulanı dinJiyerek ve 
konuşarak, adeta etrafım saran 
ve biribirine benziyen nesnele
rin, yani "bir" Jerin tazyikile 
asşuurlu olarak kazanmıştır. 

Cocukta sayı mefhumunun 
mÜcerretleşmesi, zihni gelişi
nin mühim bir devrim noktası
dır demiştik. Bu zihni gelişme
nin normal yürüyüşünü tespit 
edip buna göre ayarhyacağımız 
testlerle normal, asnormal, üs
norr:ıal ayırmalarını yapmak, 
aynı zamanda ana, hatta ilk
me~teplerde hesap tedrisatını 
çocuk psikolojisine uydurmak 
istersek, şüphesiz sayı mefhu -
munu ve bu mefhumun çocukta 
geçirdiği değiş işleri göz önün
de bulundurmalıyız. 

Psikoloji ve Terbiye Doçenti 

Sabri ANDER 

Luxembourg Müzesi. Kaynak 
Desbois ( ]ules) 

olan bu "ş-ekil,, tunçla vücude 
getirilemez. Çünkü bir mermer 
heykelin yaptığr tesir, bir tunç 

1 ~eykelin yaptığı tesirden ba§ka 
aır. 

Ayni bir şeklin expressi
onniste veya impressionniste 
bir tarzda gösterilebileceği de 
ileri sürülemez.Bir heykelin şek 
1i - maddeden ve dünyanın gö • 
rüşünden sıyrılan - dış çizgi de 
ğildir 

• Sanatta şekil ve ifade diye 
bir ikilik tasavvur etmekte yan 
hştır. Şekil, tekniği öğrenilebi· 

len, ilave olunmuş "bir şey,, de
ğildir. Artistin şuurunda şekil 

ile ifadenin farkı yoktur, daha 
doğrusu şekil ve ifade ayni şey 
dir. 

His, tabii olarak şekle yönel-
miştir; çocuk neşelendiği za -
rnan intizamsız hareketlerle sıç 
rar ve koşar. Dansöz ise jestleri 
ni ritmik bir ahenk,bir şekil içe 
risinde yaşatır. 

Şekil, daima hususi bir hissin 
tam ifadesidir ... Artistin ruhsel 
yapısı başka yapılardan bu nok 
tada ayrılır. 

Sanmamalı ki, bir şair önce 
bir fikri bulur sonra da onu a
henkli kelimelerle, kafiyelerle 
anlatır. Şair, şekil içinde, şekil 
ile, şekil için duyar ve yaşar. E
ğer bir heyecanı bedii şekli için 
de duymamışsa o şeklin sonra
dan görülmesine imkan yoktur. 
Şekilleri içinde yaşanmayan his 
ve düşüncelere sonradan giydi • 
rilen şekiller sanat alanına gire 
mez. 

Çizgiler çiziniz, renkleri biri
birine karıştırınız; fikrinizi im
pressionniste metodlara göre i
fade ediniz! 

- Eğer malzemeleriniz, ta · 
savvurunuz ve ifade tarzınız sa
na tın özü olan bir karakteristik 
ve esrarlı birlik, bir şekil içeri . 
sinde eriyip, uzvi bir bütün teş
kil etmiyorsa - muhakkak su 
rette bir sanat eseri yaratmış ol 
mazsınız. 

Bu "ifade - şekil,, §Uurda ay
ni zama~da belirir, ayni zaman 
da gelişir. Artistin ilk hadsinde 
bulunan bu sentetik birlik oldu 
ğu gibi sanat eserinde de görü
lür. 

Bunun içindir ki, öz bir şiirin 
kelimelerini başka kelimelerle 
değiştirmek imkansızdır. Bir şi 
iri nesre çevirmek kadar gülünç 
ne olabilir? 

• Sanat, şekiller dünyasıdır ... 

Estetik Doçenti 
Suut Kemal Yetkirı 
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Tenkit Üzerinde 
Geçen haftaki yazımda on doku

zuncu asır tenkidinin, edebiyatı za
man ve mekana yerleştirip izahı 
mümkün bir gerçe olarak gördükten 
sonra nasıl bir anarşi isine düştüğü
nü göstermiştim. Bu anarşinin önüne 
geçilemezdi. Keşfin.e sıkılan bu yeni 
gerçe karşısındaki görüşlerin ilk z•· 
manlar başkn başka olacağı tabii idi. 
Bu görüşleri tarihsel, ilimsel ve ten
kitsel olmak üzere üçe ayırabiliriz. 
Edebi tenkidde bu üç görüş birbiri
ne karışmış; yani edebiyat tarihi, 
edebi estetik ve edebi tenkidin sınır
ları biribirine girift olmuştur. Anarşi, 
bu üç görüşün ayrı birer disiplin 
olarak kurulduğu zaman bitecektir. 
Daha bugünden sınırlar, hiç olmazsa 
teorik olarak çizilmiştir: 

Edebiyat tarihinin işi, edebi şahsi
yet ve eserleri, gerek ferdi ve gerek 
sosyal bakımdan sebep ve neticeleri
le genel oluş içinde birleştırmektir. 
Saintc - Beuve, Taine ve Brunetiere· 
den sonra bu işin ne kadar kolaylaş· 
tığını biliyorsunuz. Edebiyat tarihçi· 
sine eserin edebi kıymet ve mahiye
ti ve bu eser hakkındaki şahsi kana
ati sorulmaz. O edebiyatın renkten 
renge girişini uzaktan takip eder 
ve: ''Bu eser şöyle bir devir, şöyle 
bir muhit, şöyle bir kültür seviyesi 
ve şöyle bir ruh içinde büyümüş ve 
şu tesirleri yapmıştır ... ,. dediktep son 
ra yapacak başka bir işi kalmaz. 
Önümüze serdiği vakıalar üzerinde 
onun ne düşündüğünü ve ne duydu
ğunu bilmeyiz. O bize yalnız edebi 
eserin etrafını tanıtır. 

Estetik ise, tam tersi, edebiyatı za
man ve mekandan ayırarak yalnız 
edebi vakıa önündeki ilimsel tcces
süsümüzü tatmine çalışır. 

Gerek yazıcının ve gerek okuyu· 
cu yahut dmleyicinin ruhlarında ede
bi yaratışın sırrını arar. Her şey· 
den evvel bir ruhiyatçı olması ge
reken estet, eserin nerede, nasıl ve 
kim tarafından yapıldığına bakmaz. 
Ona göre bir halk türküsü ile bir 
trajedi arasında fark yoktur. Çünkü 
estet edebi vakıaya dışından değil 
i~inden bakar. Onun işi, ses ve mana 
mimarısinin nasıl .kurulduğunu ve 
bu mimarinin ruhumuzda ni~in ve 
nasıl tesir yaptığını aramaktır. 
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Edebi tenkide gelince o, edebiyat 
tarihinin bittıği yerde ba§lar ve este· 
tiğin başladığı yerde biter . Yani 
••etraf., bilgis.iyle ''öz,, bilgisinin or· 
tasındadır. Münekkidin işi yalnız bir 
eseri olduğu gibi alarak ANLA
MAK ve ANLATMAK'tır. Ondan 
eserın tarihsel sebeplerini ve ilimsel 
izahını istemeyiz. Şu kadar var ki 
münekkit ilk vazifesini yapmak, ya
ni anlamak için hem tarihten ve 
hem de estetikten b.lgiler istemek 
mecburiyetindedir. Çünkü anlamak 
bir çoklarının zannettiği gibi hisset· 
mek, sevmek, beğenmek, heyecan 
duymak değildir. Münekkıtten uıze, 
eserı okurken duyduklarını anlatma
sını istemiyoruz. Ağladı ise, güldü 
ise, kızdı ise bize ne? .. Anlamak his
lerin değil zekanın İ§idir_l sıcak kan
la değil soğuk kanla yapılır. Yaratıcı 
san'atkarlar onun için münekkit ola
mazlar. Ne kendi san'atlarını ve ne 
de başkalarınınkini tenkidin istediği 
gibi anlıyamazlar. A. France'ın dedi
ği gibi, nazariyenin çorak toprakları
na düşen san'atkar sudan çıkarılmış 
lıir balık gibi çırpınır durur. Vol
taire, Rousseau'yu Goethe Beethove
ni anlamamıştı. Dahilerin en büyük 
hususiyetlerinden biri de zaten anla
yış sahalarının parlak fakat dar ol
masıdır. 

Münekkidin bir eseri anlaması o 
eserde san'atkarın yapmak istediği 
şeyle yaptığı şeyi ayırt etmes.dir. 
San'atkann yapmak istediği şey ese
r in özü ve yaptığı şey de şeklidir. 
Öz ve şekil arasındaki uygunluğu 
görmek münekkidin en güç ve en 
lüzumlu işidir. Bu hususta münek
kit, Baudelaine'in «San 'atta tesadüf 
yoktur., sözünü düstur bilecektir. 

Münekkidin ikinci vaz,ifesi anladı
ğını anlatmak, san'atkarla bizim 
aramızda bir nakil olmaktır. Tols
toy'a kalırsa , güzelliğin anlatılmağa 
ihtiyacı yoktur. Fakat bilhassa bu
günkü san'at aleminde anlatmak bir 
ıaruret olmu tur. Münekkitsiz san· 
at sesini halka ulçıştıramamaktadır. 
Anlatan tenkit, her bulduğunu dağı
tan, işe yanyan bir san'attır. Mü
nekkit anlamak için tahlil yapıyor
du ; anlatmak için, tıpkı san'at gibi, 
terkip yapacak; eseri adeta yepiden 
yaratacaktır. Oscar Wilde'in tarifi 
( 1) tenkidin bu cephesi için doğru· 
dur. Anladığını anlatan münekkit, 
tıpkı san'atkar gibi, evvela eserin 
havasını yaratmak, bizi bahsettiği 
san'atkann alemine götürmek mec
buriyetindedir. Fakat o san'atkann 
müşahhas olarak yarattığı güzellikle
ri mücerret olarak ifade eder:; yani 
ruhun dilini aklın diline tercüme 
eder. Münekkidin tecrit ve hulasa 
yapmak kabiliyeti çok büyük ola
caktır. Sebebini söyledim: O hisleri
mize değil aklımıza hitap etmekte
dir. 

(1) Gc~en haftaki yaznnızda. 

Münekkidin anlarnak ve anlatmak· 
tan başka bir işi yok mudur? dıye· 
ceksiniz. Vardır tabii : İyiyi kötüden 
ayırmak ve kendini dinliyenlerin 
edebi zevkini yükseltmek. Münekkit 
bana anladığını anlatırken bu iş ken· 
diliğinden olur. Onun küfretmesine 
hacet kalmadan anlattığı şeyin kö· 
tüliiğünü sezeriz. Anlaşılan şeyin 
pahası kendiliğinden biçilır. Zevk 
anlıya anlıya elde edilen bir şeydir. 
Edebiyat için; "zevk meselesi mü
nakaşa kabul etmez,, düsturundan 
daha yanlış bir düstur yoktur. Ede· 
bi zevk bir insiyak değildir ki mü· 
nakaşa kabul etmesin. Beğenmedi
ğimiz şeyler ekseriya anlamadığımız 
şeylerdir . 

İşte yeni tenkit, edebiyat tarihini 
ve estetiği üniversiteye bırakarak, 
Tibaudet, Bellesort, Lalou ve Massis 
gıbi fransız münekkitlerinde böyle 
bir disipline girmeğc başlamıştır. 

Yazımı Rene Lalou'nun münekki
de aşılamak istediği prensiplerle bi· 
tireceğim: 

Birinci prensip: Ahlaki ve ilmi 
dürüstlük; tenkit edilen şahıs. hak
kındaki duygulanmızı unutmak, 
mevzuu iyice bilmek veya bilmedi
ğini açıkça söylemek. · 

ikinci prensip: Zihin seyyaliyeti; 
bize yabancı bir düşünceyi kendi te· 
lakkilerimizi işe karıştırmadan takip 
edebilmek. 

Üçüncü prensip: Açık görürlük; 
eserin özünü ve şeklini kavramak 
hudutlarının nerede başlayıp nerede 
bittiğini görebilmek. 

Dördüncü prensip: Ruhi kesafet, 
yahut dcrinik; yabancı bir özü be
nimsiyerek onu, yerine göre tercüme 
etmek, nakletmek yahut yeniden ya
ratmak, bir eseri t~nkit ederken ye· 
ni lıir eser yapmak .. 

S abahattin Ey iboğfu 
Satı Edebiyatları Doçenti 

Bay Nurullah 
Ataça 

(Bir Estetik yazısı) başlıklı ma
kalenizde üslubuma dokunuyon;u. 
nuz. Erenlerin Bağından ilham aldı
ğımı ileri sürüyor ve böyle bır üslu
bun ilim dili olamıyacağını söyliı· 
yorsunuz. Buna verilecek cevap kı· 
sadır: 

Estetik gibi henüz felsefe çevre
sinden kurtulmamış, nyazileşmemiş 
bir bilgide ispattan ziyade duyur
mak, ve telkin etmek esastır. Büyuk 
bir okuyucu kütlesine hitap eden 
bir yazıda cmücerret» i muşahhas
landırmak, dedığiniz gibi bir · men· 
sur şiir » :çinde mevzuu harcam..ıl: 
dcğild.r. 

Sonra, "Erenlerin bağından .. ın 
üsliıbu ile o yazımın usluou arasın· 
daki benzerliği nereden bulup çı
kardınız? Eğer her lirik üsluba 'Bıı 
da Erenler.n bağından!,, yaftasını 
yapıştıracaksanız diyeceğim yok. 

• 
"İş,, mecmuasında 9kan bir ya-

zımda (Türk Karamsar olamaz) de· 
mişim; geçen gün çıkan o yazımda 
herkesin akımsar olduğunu söyliyor
muşum. 

Azizim Nurullah Ataç, ben Türk 
Karamsar olamaz dedığim zaman 
Türkü l>ir millet, bir bütün olarak 
almış, ve en çetin anlarda bile ümidi, 
cesareti elden bırakmadığını anlat· 
mak istemiştim. 

Sonra, insanda karamsarlığı doğu· 
ran biı çok sebepler vardır. Para~ız
lık, haksızlık, hastalık.. Bunun g bi 
birçok sebepler ... 

Fakat bunlardan başka bir de ha
yatın, tabiatin değişişinin ruha dök· 
tüğü bir karamsarlık yok mudur? 
İşte biz o son yazıda bundan bahset
miştik. Metafızik diyeceğim bu ka
ramsarlığı yalnız artist duyar, diğer 
insanlar duymaz demedim. Her ne 
kadar ihtiyaca dayanan idrak meka· 
nizması buna engelse de artist olmı
yan, yani idraki ihtiyaca bağlı olan 
insan da o akışı idrak eder. F akat 
bu idrak ve neticesi olan ruhscl ka
rarma devam etmez. 

Netekim o yazımda bu noktaya 
şöyle işaret etmiştim: 

''Bu akışı görmüyoruz: çünkü ya• 
şamak için onu görmemek lazım. 
Onu gördüğümüz bazı anlar olursa 
da devam etmez, ihtiyaç derhal cyü
rii 1,. diyerek sırtımızdan iter. Tekrar 
yola koyuluruz .• , 

makalemi üç defa okuduğunuz 
halde bunun nedense farkına var
varmamışsınız. Olabilir. 

• Y~~rmın mü~hem. oluşuna gelince: 
~up~e?1 kclımesı şahsa göredir. 

Be~ım ıçın müphem bir şair olan 
valery, (alain) icin ve belki de sizin 
için çok açıktır. Ekseriya, ıy;ce 
kavramadığımız şeye miiphem. h ii 
kavramadıfımız seve de saçma diyo
ruz. 

S. K. Y. 
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•• un ya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ALMAN DONANMASI VE • T A L y A N L A R 
iNGiLIZLER.N FiKIRLERl 1 .. 

londra Görüşmeleri Arabistandada italya nüfuzunu 

. =' 

lngiliz tonajı (100) Alman tonajı (35) 

Maten'den: yalnız şimal ve Akdenizlerde d.e 
Büyük bir nakliyat tayyaresi ğil fakat bütlin denizlere 1şa~ıl ile bir çırpıda Londraya gelen bir müstemleke imparator ugu

AJman fevkalade delegesi Rib- nun selamet ve emniyetini mü-
bentrop'un İngiliz mahf eHerile dafaa mecburiyetindedir. 
giriştiği konuşmaların yan res Par:s • Soir'dan: 
mt olduğu ve yalnız deniz me-- Acaba Almanyanın, bir ha-
selesinin teknik noktalarına va paktı aktetmekteki menfaatı 
münhasır kalacağı temin olunu nedir? Evvela; Alman hava kuv 
yor. Bu konuşmalarda tonilato vetlerinin meşru ve kanuni oldu 
meselesinin görüşülmiyeceği sa ğunu resmen tasdik ettirmektir. 
nılıyor. Bu görüşmelerin Bir - Fakat asıl maksat,AJman hasım 
leşik Amerika, Japonya, Fran- cephesipi tefrikaya uğratmak -
sa ve İtalya delegeleri ile önce tır. Almanya hava deniz kuvvet 
yapılan müzakereler nevinden terinde uzlaşmaya taraf tar görü 
olduğu da rivayet ediliyor. Res ncrek Fransız - İngiliz menfa -
mi teminat kati olmakla bcra - atleri arasındaki aynlıktan isti 
ber, tonoj işinin görüşülmemesi fade etmek amacım takip edi -
imkansız gibi görünüyor. Çün - yor. Resmen kabul ve tasdik e
kti, deniz teknik işleri konuşu - dilmiş bir hava ve deniz kuvveti 
lurken, tonilato meselesinin sü- le 900000 kişiye kadar çıkar:ıla
kutla geçiştirilmesi çok zor - bilecek bir kara ordusuna malik 
dur, olacak olan Almanyanın ne ka 

Le Journa"'den: dar müsait bir durum temin et
miş bulunacağı bellidir. Bu uz
laşmalar İngiliz - Alınan müna 
sebetlerini ıslah edebilir, An -
cak Fransayı çok tehlikeli bir 
duruma sokar. 

Hitler, her tarafa meydan o
kurcasına 16 martta aldığı ka
rarın sonu~larmdan elbet şika
yet etmiyecektir. Çünkü: Bir 
hava paktı akdi için konuşmala 
rın başlaması, Almanların Ver 
sailles muahedesini bozarak vü
cude getirdikleri hava kuvveti
nin nevima tasdiki mahiyetin -
dedir. Şimdi de, Bir Alman 
delegasyonu, Londrada resmen 
1:~hu1 9dlli.yor. B" delc~clcr, 

yeni bir deniz anla~ması ve sta
tüsü yapmak için Ingiliz payi -
tahtına gelmişl erdir. Bu daı 
sulh muahedesinin, başka bir 
fashnm gömillmesi demektir. 
Konuşmaların ilk araştıımalar
nevinden bir ctüdden ba ka bir 
§CY olmadığı iddia ediliyor. Al
manyanın deniz stattisü, mün -
hasıran bir İngiliz Alman i~i de 
ğildir. 

Baltrkta, küç dinleşmesini yo 
racak olan bu değişikliklerde 
Rusyanın da söz hakkı yok mu 
dur? Ya Fransa .. Deniz sorusu 
jJe bu derece kayguya dtişmüş 
olan Fransa .. 

Esasen, bu konuşmalarda, 
yalnız teknik münakaşalar ya -
pılması. imkanı yoktur, çünkü, 
J?hn Sımon'un Berlin ziyare -
tınde konuıa.n temele göre, Al
ma~yanı!1 yUzde otuz beş nis
betındekı talebi konuşmalara 
mevzu~ olmak gerektir. Söyle -
mek lazımdır ki, Alman talebi 
l?ransa ile deniz beraberliği is~ 
temeğe muadildir. Fransa ki 
L ' 
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Edgf1r JVALLECE 

tı. Jack yanı basına oturmuş. 
Parr'ın keneli aleyhindeki yazı
lan bu derece siıkunetle okuyu 
şuna hayret ediyordu. Hatta bu 
hayretini snklayamıyarak söyle
di. Parr gözlüğünü çıkardı: 

- Vallahi ben tenkitten hoş
la:urım, dedi. Tenkitten hoşlan 
m:ı.yanlar, kendi hatalarım ve· 
b ~ ~~rik::;i::liklerini bilenlerdir. 
J-!a·~uki ben kendi kafama gö
re, haklı olduğum k<ı.naatinde
yim ve bu yazılar hiç te beni 
incitmiyor. 

Kücük banl iyö i~tasyonuncla 
indiler. Bir otomobile binerek 
köske git tiler. 

Köskün kahyası daha gelir 

ltalya ·Habeş işi 
ve lngiltere 

ltalyan • Hab•ı ihtilGJı drolın
da lneili• c>• ltal)'<Ul SQ:&dcleri ara 
r • .nıfoki #talem •nc>GfJ BileiJa fiJdd 
lenmektedır. 'Lavaro Façiıta di)'or 
ki : "lrıgili~U!rin /ta{Jla)'a karsl o
uın durumları., ltcılyanın Afrikada 
bıfienilmiyen bir komıu olabilece&i. 
ve Hindistan yolu üuırinde #IRtcı 
&ir kontrol )'apobileceği korku.sun• 
dan ileri gelmektedir. ŞQfılacak 
ıeydir ki, lngiltere, HabeıiRtana ö~ 
gen ve medenileımeye ihtiyac' ol· 
mayan bir ulua olarak baktıiı hal
de çok eahi bir medeniyeti olan 
Hind ulusu /ngilterenin hontroluna 
mühtaç bulunuyor.,, 

Giornale d'ltalia, lncil:~ gcı:ute
lerinin Jtal;yanrn İ§larine karıpnaya 
hahhı olmadıiını yazarak diyor kit 

lngiltere ;ya normal ar•ıulıual 
miinanbetlerde h•r deulet• tanı • 
nan hahlarla ilrlifa edecek yahut ta 
ltalyaya karıı Habeıiltanla birleı
tiğini açıkça •Öylİ)••cektir. Bu tak
dirde jşc uluıların uyum içinde )'O• 

fllmalan amacını değil, fakat yal· 
nı~ h~ndi menlaatlarını gÜttüğünü 
itiraf etmelidir. Kcrıdi dünya im • 
paratorluğunu nıeıru ve gayri mq· 
nı bütün va11talarla kuran lngilt~
re ,imdi müllfemleheleri"i idare ede 
bilmek için rahata mühtcıç oldııiu
nu görerek öteki deuletleri hareket 
eiz bırakmak ütiyor. 

gelmez, Parr'a beş dakika evvel 
gelen bir telgrafı uzattı: 

Emniyet müfettişi okudu: 
"Heınen geliniz. Hidiaeler 

müh'.m. Yale 
" . Parr hiç bir şey söylcmeksi-

zm telgraf[ Jack'a uzattl. Deli 
kanlı: 

- Ne yazık, dedi, ancak sa -
at dokuzda bir tren var. 

- Zaten ben de o trene bin • 
mek niyetinde değilim. Scya _ 
hat beni yordu, biraz sonra ol _ 
sun, ne olur? 

Parr'ı bir iş ve vazife adaml 
tanıyan Jack bu cevap karşısm
da şa~ırdı. Fakat diğer taraf -
tan da, her köşesinde cinler, pe 
riler çıkacakmış gibi gelen bu 
köşkte ilk geceyi yalnız geçirmi 
ye:e~ine de memnundu. 

Parr tel~rafı tekrar aldı: 
- Londraya hareketimizden 

ancak yarım saat sonra telgraf 
haneye verilmiş, dedi, sizin köşk 
te telefonunuz var değil mi? 

- Elbet. emrinİ7.e amade .. 
Parr ımntraldan Londrayi is

tedi. Muhabere temin edilince -
ye kadar bir çeyrek saat ge~ti. 

gittikçe yaymaya çalışıyorlar 
L'ordre'den: 

Hicaz ve N cjd kralı İbnissud 
un büyük oğlu Emir Suud, Ro
mada bir müddet ikamet etti. Bu 
ikamet esnasında İtalya ile Hi
caz arasındaki diplomatik mü
nasebetler, genel bir şekilde a
r:aştınhp incelendi. 

Görüşmelerin dayandığı esas 
ların §Unlar olduğu zannolunu- , 
yor: 

1 -Hicaz ile İtalyan müstem 
lekeleri arasındaki münasebet -

lbnissuud 

!erin düzene konulması, tecimin 
gelişmesi . 

2 - İtalyanın İslam dünya -
sına tinci yardum; İslamların 
bir kütlesi, Habeşistanda, bir 
kıpti ekseriyeti tarafından zu -
lüm ve işkenceye uğramakta -
dır. 

3 - İtalyanların Erithree ve 
Somali müstemlekelerindeki 
ordularına Hicaz gönüllülerinin 
gitmesi hakkında anlaşma. 

Her halde, 1 tal ya ile Hicaz 
arasında açık bir yakınla§ma ol 
muştur. 

Arabistanda İbnissud ile Ye
men imamı Yahya arasında vu
ku bulan muharebede, İtalya, 
kendisine bir dostluk muahc -
de&ile bağlı olduğu imamı hima 
ye etmiş idi. 

İngiltere İbnissuuda taraftar 
olmakla beraber, Hicaz ve Nejd 
kralının, Yemeni ilhak ederek, 
Arabistanda büsbütün hegemen 
bir durum temin etmesini de is 
temi yordu. Uzun görüşmelerden 
sonra, bir uzlaşma yapılmıştı. 

İbnissud Yemene karşı yap -
makta olduğu muzafferane ta
arruzu durdurmağa razı oldu. 
Yemen imamı ile Hicaz kralı a
rasmda barış yapıldı. Bu mua
hede imam Yahyaya epey men· 
faat temin etmekle beraber Ye
men arazisinin erkinliğini tas -
dik etti. 

İbnissuudun. zaferinden biri 
Arabistanda İtalyan sıyasası de 
ği§tİ. 1 tal ya Hicaza yanaştı. O 
derece yanaştı ki, bir yıl sonra 
müddeti inkizaya uğrayacak o-

Jack emniyet müfettişinin tele -
fonla konuştuğunu holden işi -
ti yordu. 

Parr dclikanhnm yanına ge
lince: 

- Düşündüğüm gibi çıktı, 
dedi, bu telgraf uydurma .. 

Telefonla doğrudan doğruya 
Yale ile konuştum. 

- Telgrafm uydurma oldu · 
ğunu nereden anladınız? 

- Çiinkü artık beniın de zih· 
ni keşif kabiliyetim artıyor. Ya
kında Yale'c rekabet edebilece· 
ğim. . 
. G;ceyi kağlt oynamakla ge • 

çırdılcr. Öyle d::ılmıslardı ki, sa· 
at f?ecenin on ilı:isini ealdığı za
TT'""" ı:;~~1rın doô-n1Jd11l1r. 

Parr irin aı1rıl::ın orla. hrl·'nı 
mi;t ... ,,,..rf:ı h"'h::ı~mm evvelce o -
turd1•;;,, od::ıuı'lı. 

- ~~ı:ı:in on::ıı,..:ı: nerede? 
- Ya"rh<umıda. 
Parr delikanlmın odasını ka

pattığım isittilı;ten sonra. cake
tini c:ıkardı. Fakat büsbütün so· 
yunacak yerde. valizini açtı, Slr· 
tına eski bir hafif rop dö şanıhr 
geçirdi, lambayı söndürdü, pen-

lan 1 tal yan - Yemen muahede
sinin yenilendirilmiyeceği tah
min olunuyor. 

Bu değişikliğin anlamı ~ok 
açıktır. İtalya, Arabistandaki 
nüfuzunu çoğaltmağa her za -
man çalışmıştır. Bunun için de 
iki sebep vardır. 

ı - İtalya, İslam dünyasınm 
dostluğuna büyük bir önem at
feder. lslamm, menfaat arama -
yan bir hamisi gibi görünmek 
ister. Romayı doğu ile batının 
telaki noktası yapmak emelinde 
<lir. 

2 - İtalya, Kızıl deniz kıyı· 
larında Arabistan tarafında ve 
mümkünse Erithree müstemle
kesinin kar§ısında bir nüfuz da 
iresi kurmak emclile Yemen ima 
mına dayanmak istemişti. 

Arabistan harbiı İtalyanın 
imam Yahya kuvvetini aslından 
fazla tahmin ettiğini isbat etti 
ve İtalya mutad realismi ile du
rumunu derhal değiştirdi. 

İtalyan - Hicaz konu§maları 
na özel ve önem veren §ey: İ tal 
yan - Habeş anla~mamazlığı 
dır. Negüs imparatorluğu ile mü 
nazaa halinde olan 1 tal ya, İslam 
dünyası ile dostça münasebet -
lerini korumak ister. Bunun için 
de, Habcşistandaki İslam azlı
ğını himaye ederek düşman ka
lesi içinde kendisine müttefikler 

Jmam Yahya 

temin etmek amacını güdüyor. 
Bu sıyasa, Hicazda az çok bir 
muvaffakiyet kazanmış görü -
nüyor. Nitekim, İbnissuud, ken
disine N egus taraf mdan teklif 
edilen dostluk muahedesini im
za etmekten şimdiye kadar is
tinkaf etmiştir. 

Habeşistana karşı kullandığı 
sıyasada İta1yanm, Hicazın ti
nci müzaheretini temin etmek -
le islaın dünyasının muhabbeti
ni kazandığı da zannedilmemeli 
dir. Malllm olduğu üzere, islam 
dünyası son derece tefrikaya uğ 
ramıştır. Vehabiler, mezhep nok 
tasından öbür islam zümrelerile 
ve hele Mısır isiamlarile zıddi -
yet halindedirler. 

cerenin kanatlarını açtı. Gece o 
kadar karanlık değildi. Yatağı· 
na yürüdü ve olduğu gibi uzan
dı, 

Büyük bir cehde uyumağa 
çalışıyordu. Sabaha doğru, fa -
kat giin doğmadan çok evvel 
kalktı, gürültüsüzce en yakm 
pencereye giderek dirseklerini 
dayadı. Çünkü uzaklardan bir 
motor sesi duymuştu. Fakat 
şimdi ses sada kesilmi~ti. 

Lavaboya gitti, serin su ile 
güzelce yıkandı, yavaş yavaş, a· 
celesiz kurulandı. Tekrar pen -
cereye geldi. Bir sandalya ala • 
rak, köşke gelen bütün yolu göz 
altında bulunduracak bir şekil
de oturdu. 
Yarım saat geçmişti. O za -

man biraz ilerideki ağaç küme· 
sinden bir gölgenin çıktığ"ını, 
biraz yUrüdiikten sonra kaybol
duğunu gördü. Gölge az sonra 
tekrar göriindü. Fakat bu sefer 
köşke daha yaklaşmıstı. Biraz 
daha derken, gölge kÖşkün ya • 
nına varmıştı. 

Parr yavaşça odasından cıktı. 
Bl YOl damı ile merdivenleri tu· 

- Niçin bu gülleri teker teker veriyorsunuz? 
Eıqurc (Şikago)' 

ısvlÇREDE SUYt\ 

DlfŞ EN B t R TEKL!f 

isviçre ve sosyalizm 
Maten'dan: 

lsviçrede. Komünist .. Soa~iat 
partilerinin teklif \ "C teşviki üzerine, 
buhran teşebbüsü hakkında yapılan 
plebisit 566119 rey (hayır) ve 424528 
(evet) ile sonuçlandı. Yani: Sosyalist 
lerin teklifi reddedildi. Bu tcşebbUse 
göre devlet, bütün yurdda§lara kafi 
derece mai§ct esbabı temin etmek la
zımgelecekti. YalmzBerne, Soleure ve 
Schoffhause kantonları ile Bale'in iki 
yarım kantonu teşcbbilsten yana rey 
verdiler. TeşelJbüs lsviçre frangını 
tehdit ediyordu. Zira, lsviçre hüki'ı -
meti, kendisine bu iş için lazım ola· 
cak paralan, iki üç yüz milyon Isviç· 
re frangını, (bir milyar Fransız fran 
gı demektir) tedarik etmek için, çare 
siz yeni vergiler koyacaktı. Bundan 
da tabii olarak enflasyon doğaçaktt. 
Bundan başka teşebbüsün kabulü, 
bütün alanlarda ctatism'in zaferi de
mek olacaktı. Halkrn aklı selimi bu 
tehlikeli teşebbüsü reddetti. 

Paris -Soir'dan: 
I sviçre ulusu reyini verdi. Ulus 

sosyalist projelerini (buhran teşcbbü· 
sünü) kabul ~dip etmediğini bildirme 
ğe davet edilmişti. Bu teşebbiisten 
maksat: Geniş ölçüde bir ökonomi 
dirijc kurmaktı. HükOmcte kanton -
lann özgürlüklerine karşı, hakiki bir 
diktatörlük vermeği istihdaf ediyor -
du. İsviçre ulusu, bugünkü durumun 

tarak aşağıya ındi, köşkün kapı· 
sı iyice kapalıydı. Gürültüsüzce 
açıncaya kadar biraz vatit geç· 
ti. 

Dışarıya çıktığı zaman şüp -
heli bir şey göınıemı~t\ Fakat 
uzaktan yeniden bir otonıobil 
motorunun gürültüsünü isın;. 
Gece gelen adam gitmişti. 

Kapıyı gene sessizce kapattı 
ve odasına çıktı. Bu hadise mc· 
rakını mucip olmuştu . Geien a • 
damm tarassut edildiğmın far -
kında olmadığ1 muhakkaktı. 
Geldiği gibi gitmişti. 

Ancak sabah kahvalt:sı edi • 
lirken, bu sır anlaşıldı. J ack e • 
!inde bir kağıt okuyor. okuyor, 
tekrar okuyordu. Kağıdın man
zarası Parr'm dikkatini cekti. 
Sanki Kızıl çenberden bir haber 
gelmiş gibiydi. 

Jack kağıdı uzattı: 
- Bakın, dedi, bu ka~ ıdr p~n 

ceremin altmdaki bir ağaca iliş· 
tirilmiş buldum. 

Parr şunları okudu: 
"Babanızın borcu hen~ ö • 

denmemiştir. Eğer Yale ile 
Parr'ı kandırıı· da, bizi takip et· 

devamına büyük bir çokluk ile karat 
verdi.,. 

Gazette de lausanne'den: 
Birkaç haftadanberı ulkcmia ezcta 

kabus nihayet zail oldu. Isviçre ulus\J 
aklın ve aklı aelimin gösterdiği yolu 
takip ederek, buhran teşebbüsünUn 
gizlediği siyasal ve sosyal vahim teh 
likeleri farkettiğini isbat ctmi~ old\lo 

Temps'dan: 
lsviçre ulusu, genel buhran ile sa~"' 

kın bir halde bulunan bütün uluslara 
aklı selim, soğuk kanlılık ve siyasal 
yiğitlik örneği verdi. Bilmemezlik v• 
ümitsizlikle, birçok memleketlerde, 
ve para oyunlarının tehlikeli denc;ç .. 
terine teslimi nefsolunurken, lsvıcre 
ulusu, büyük bir ekseriyetle buhra!\ 
teşebbüsünü reddetti. Bu te§ebbüs ha 
kikat halde, lsviçrenin bihakkin nıUf
tehir olduğu özgürlükle meşbu. de • 
mokratik rejimi derinden derinden 
değ iştirmeği istihdaf ediyordu. DU.n· 
yanın en barışsever ulusu olan Isvıç• 
re, azadlar, ulusal müdafaasını kuv .. 
vetlendirecek kararları da ayni ccsa· 
ret ve metanetle ittihaz etmişti. 

"teşebbüs" yani (kanun teklifi)' 
şu mealde idi: "l&viçre konfederasyo
nu, ökonomsal buhranı ve ıonuçlarırıı 
yenmek için gereken tetblrleri alır• 
Bu tedbirler, bütün lsviçre yurddaŞ• 
larına kafi derece mai et şartlan te• 
mininini istihdaf eder.,. 

melerinden vazgcçirirıeniz, b\I 
borcu affederiz.,, 

Parr düşündü: 
- Demek bu gelen adam on"' 

lardan biri... Zaten neye çabul< 
kaçtığını merak etmiştim. 

- Hayal meyal gördüm. za· 
ten ben de onlardan birinin ge· 
leceğini zannediyordum. Hatta 
daha kö,tüsünü bekliyordum. 

Masaya oturdu. Kahvaltını~ 
sonuna kadar bir şey söyleınedl; 
Sonra birdenbire sükutu boza 
rak dedi ki: 

·rı 
- Acaba Kızıl çenber, ~i~ı i 

Thalia Drummond'u sevdiğırııı 
biliyor mu? 

Jack kızardı: 
dedi· - Neden sordunuz? , 

Thalia'ya da bir fenalık m1 Y3 

oacaklar dersiniz? .. 
. - Eğer işlerine gelirse btJ a_ 
damlar hiç bir fenalıktan ka<: 

bt~ mazlar. Fakat vaktımızı kaY .• 
miyelim. Ben Marl'ı babanızı ıı11 
yarete geldiği zaman korl~utS 
şcyı ıyıce anlamak istiyo~~i 
Heyecan ve korku göster 'd 

(Arkasl va 
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YARiNiN, 
B ~Yl°JKLERI 

,..... ___ ,_, _________________ ..--.w<ar.,_.., ________________ ..._ 

iMTIHANI GEÇ KALMIŞ, 
HALA ÇALIŞIYOR 

[ ŞUNDAN, BUNDAN 1 
lskendeTln 
Papaianları 

Büyük lıkentlerin timali Hin 
diataaa kadar aittiktca .oora, 
~· .. diein411• • ....._. 'llfttC't 
Bayları çadırına bir çok hediye
ler gönderrniflcr ve bu auretle 
calibe boyun ctdiklerini anlat
ınak istemişlerdi. 

Kıymetli vaıolar, sanat eser -
~ri, nadir bmqlar, Babil ve 
reı"lepOlia araylarmm hqmeti 
ııe al'fDl!f olan ıenç Makedon
,. hükümdamu o kadar allka
dar etmiyordu. 

Bütün bu zencin fe)'leri mai
htindeki udık adam1arma da
irtnuttı. 

Nihayet çadırma çekilmek 
&zereydi ki, herkeateıı 10nra fa· 
kit kıyafetli bir adam daha ya
ııaıa yaklaştı. Bu adam cenup 
ftlelnleketlerinden gönderilen 
~ ve elinde acayip bir 
-~ tutuyordu. 

Bu kutun kafumm ucunda bü 
7Uk Ye eğri bir ıaıa vardı. Tüy 
leri de alıcı güzellikte yqildi. 

HWdhndar sordu: 
- Bu gülünç hayvan nedir? 

Buraya ne yapmağa geldi? 
O zaman kuı, bütün Maka· 

donyaldarm hayran gözleri ö -
ııllııde hükGmdara bizzat ıu cc 
•abı verdi: 
~ıya fatihi, Makedonya 
1._. _ ~--dan büyük İakenderi ae
-.ııwnafa geldim. 
~dır, bu kut bil -

:ıım~ papağanlardan biri idi. 
1 Uoaniatanda papağan olmadı. 
iı için, Makedonyalılar tanımı 
l'onlu. Hele konuıunca büabü
titn ... ınmtlardı. Sahibi de la
~ ~yaklqtıtmı ipdince, 
-~ beri papafana yuka
!'daki cUmleyi tilretmifti. 

lelekedonyalılar bir çok pa
f'laıa çiftlerini alıp memleket • 
.:- getirdiler. Papafanlar 

4 "1retle oradan !taıyaya ve 
\'l'Upaya yayıldılar. 

20 bin ev'At 
llOlkova tıp enatittllünfln 

?-.r•ttili bir rapora göre, bir 
:::. vuad olarak kolayca 180 
ı.ı;...ı.:.: .. lcadar )'&fayabilir. Bu 
~--.uuue de aile itleri hayli ka • 
btır değil mi? 
1tt.11!_~ıa bir adam 25 Ylfmda 
:o-•açqır, d&t çocuk sahibi oluna 

bu çocuklar da -- o yaşta ev
lenirler ve dörder çocuk sahibi 
olurlarsa, bu adam 180 yaşına 
geldiği zaman evlat ve ahfadı 
20 bin kiıiyi bulacaktır. 
~hs'Y'l~~!ffi~ft'tRtrar;-
f maz: ar, cdamcağızm 180 inci 
yılını lartlulamak Jlmngelae bu 
kadar evllt ve ahfadı hangi eof
raya mfdırmak mUmldbı olur? 

Yeryazanan 
naıusu 

İ1tatiatildere göre, yer yüzün
de günde 50,000 kişi doğuyor. 
Yılda 18 milyon eder. 1930 yı
brıda yeryüzünden takriben iki 
milyar inaan vardı. On dokusun 
cu asır başlarmda ise bir milyar 
.. ydıyordu. Ban hesaplara gö
re 2,050 yılında küremizin nü . 
fuau dört milyara, 2 ı 50 ydmda 
altı milyara varacaktır. Bugün
kü tartlar için yer yüzü altı mil
yar nüfusu istiap edemiyor. 

Japonların Ecllsona 
Mlnnettarlllt 

Japonyada Otokoyama tehri. 
umumt. yardımla Bdi9an için 
bir ibide dikmiştir. Pek basit o
lan bu ibide muatatil bir t&flll 
üzerine Edisonun oturtulan büs 
tünden ibarettir. Ediaon, ma -
ı<nndur ki, elektrik Jinıbaunm 
mucididir. Bu Jimbada bambo 
kullanılnuttır. 1918 den itiba -
ren Otokoyama tehri bir hayli 
bambo ihraç .mu.tir. Bu lllll'et
le tehir balla büyük muhterie 
kal'fl minnettarlığnu göstennif 
olmaktadır. 

v.-................... .. .-....,. ,........., .... 
çizfili yerlerinden kuinis, elde 
edeeeti..U puplarla bir murabba , . .,..... 

MUKAVVA 
AFiŞLER FAYDALI BiLGiLER 
Sinemaların kapılannda son 

zamanlarda mukavva afiılerin 
lstanbulda da çoğaldığını gör
mekteyiz. Halbuki bunlar Avru· 

pada ve billıuaa İngilterede da 
ha casip olmak için müteharrik 
şekillerde kullamlmaktadır. 

Mnell kedi ve keman filmin 
de sinemanın kapıama yerlqti· 
rilen 3 metre boyundaki mukav 
va kedi çok 11yirci celbetmittir. 
Kedi boynuna yapqtınlan ke • 
manı müteharrik bir kolla ça • 
hyor ve keman mükemmel bir 
surette dinlenebiliyor. Muıiki 
yapan bittabi kedi deiil. radyo· 
dur. 

Diğer bir mukavva afitte de 
Hollywood'un sevimli artistle -
rinden Joan Blondell linema • 
nın kapısında ıelene ıeçene göz 
kırpmaktadır. Resimde 1örüldü 
ğü gibi iki kızdan biri afi§in ha 
rekttini temin eden tesisatı ört
mek için, dijeri de bu hareket • 
leri yapmak içindir. Bu sayede 
bir çok Myircllerl linemalara 
çekmek mümkiln olmaktadır. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18 Danı musikisi (plaklar). 19.30 

Koncagülyan (şan) piyano ite. 19.50 
Haberler. 20: Kemal solo Ncjat tara
hndan. 20.30: Havaiyan gitar Bay 
Siyret ve arkadaJian tarafından. 21 : 
Bayan Babikyan pn piyano ile. 21. 
ıo: Son haberler. 21.30: Radyo caz 
ye tango okettrall •c bayan Birsen. 

llUkret 
ıs-ıs: Giindls ,.,_ı (Plllr •• duum

lar ). 18: Radyo orlrntrau 19: Duyum
lar. 19.15: Hafif orkeatranm devamı. 20: 
lözlcr. 20.20: Pllk. 21: S6alet'. 21.15: 
Senfonik konıer. 22: löal•r. 12.15: Kon· 
serin dcvamL as.45: Almanca " Fransız
ca duJWD}ar. 

Moakova 
17.30: Parti ,.,_.. lLSO: ... oliiıyoa 

tarkdan. tt.SO: Kant* maıHıll ,.;,ım. 22: 
Çekçe ,.7JllL JS.05: tn.wx.. 24.0$: Al
manca ,.71DL 

Prag 
20: 1>a7amlar. 20.10: PWı. 20.15: 869-

Jcr. 20.15: Alker aıu ... L Jl.15: Xantdr 
malikll ,.71DL 21.40: Ti,.tru ,.:ınmı. 
22: Da111mlar. 12.15: Büyük stüdyodan 
sala lronatı\i. JS.15: Son duJQmlar. 23.30: 
Plik. 23.45: Ruaca da111mlar. 

Paris kısa dalgaları 
6: (25,60) Pllk. 6.45: Duyumlar. borsa. 

U: (19.68 m): 13: Dunmlar. boru. 13.30: 
Konser (Röle). 14.40: lnıilizce duyum
lar • löller. 15.30: Hafif muıiJd. ıs: (15. 
2Jaı) 11: I>Qumlar, bona. 18.45: Söz. J•. 19.30: Karrtık konıcr. 20.SO: löaler. 
20.45: 11iub. ıı: Duamlar, bor-. 11.30: 
tile. 

MUnih 
21: DQunlar. 21.U: Abua ma" ,._ 

daulan. ıuo: Skcc. 23: DaJQl1llar. 23.20 
Proınm araaı .ıs.so: lchumann'm •«· 
ı...-.. Pbuo lroaaeri. ıuo: Hafif ıma· 
.ua. 

Hamburg 
ı1: na,....ıu. Jı.t5: AJmaa dau" 

marılan. 22.30: UJaalararaaı müzik ten
lildcri. 23: DaJQmlar. 23.25: Mtlsilıll 
pl'Oll'UI &r&aı. J4: ... mtiaik. 

Brealau 
21: S.. ---· 21.15: Alma ct.m ,,. mutlan. tı.Jo: J>ia7& lllracat1. al: 

DuJQDılar. Jl.30; Dua. 

• 
Si N E MALAR 
T iYATROLAR 

* fpek ı Altın - Şeytan maıkeli 
Kadın. 

* Melek : Mari Dukanın davası ve ........... 
• T• ı O&ıUller Birlefhace. 
* f* ı Sana Tapıyonnn ve !ıılall 

Acm. 
• Elbamra : Mata Hari ve Gizli 

Mahkeme. 
* Ydda ı Kalpten Kalbe •• Şarlo 

Alktr. 

• Asri : Deli Gönül. 
• Alkazar ı Tar.zan ve °E!İ· 
* Milli : Ekmekçi Kadın ve Ko

miklar müsabakası. 
* Kadlköy Süreyya : A§k Kurban

ları. 

* A.ın : D'4Claklardan cönüle -
Fırtına. • NÖ B ETÇi 

ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler eualardır: 
Sirhcide Acep MiaH7U - A._..r

da Obevd - Lalelide Sıtln - Küçükpa
zarda C 'ıil - Şezadebaomda tıı.nail Hak
kı - Akuhruda li" N9fi - s. .. at
yada ıtroflloa - tehreminWe Nazım 
- IUragümrüktc Mif - Büyükada~a 
Sinaei a .. - H.,.belldc Y.-f Balı .. 11*
yünde tatehın Teniyaa - HallkiJdc Y• 
ni Türkiye - Kaınnpasada Yeni Turan 
- Modada Faik lıkend... - AltQJOlcla 
Mahmut - Boti~otı RIJ& - Galata"
Mahmudiye caddesinde Mişel Sofronya
dis - Taksimde Taksim - Kalyoncukul
luğanda Be1oil• - Şişlide Halil - E
y; te Hikmet eczahanelerl 

MURACAAT 
YERLERi 

Deniz Yolları acentesi Telefon 42362 
Akay (Kad•ö>- iıkclwi bat mc-

murlaia) 43731 
Şirketi Hay1i7e. Telefon 44703 
Vapurculuk Sirlloti mer"es aceQ-

teıi. Telefon 22925 
Sark Demriyolları milncut b· 

leai. Sirkeci Telefon 23079 
])eylet Demil'>'olar• attiracaat 

kalemi Ha~ Telefon 42145 

e L i MA N 
H A REK E fLERI 

H A ST AN E 
TliLEFON LAAI 

Cernhpep llataanl. c... 
nbpqa 21693 
Zeynep Ktınil bastaneıl 
Uıküdar. Nuh kuyuıu, Güıı 
Doğumu caddeli 60179 

ie:rc :ııa:~ 2455S 
Jlefotıa ............. 
Flnazala 43141 
GUlhanc uıunl. Gtuhaı\• 30510 
Kuduı h11taneai. Çapa 22143 
Emrazı akliye ve asabi.ye 
baıtanni. Bakırk~ Rcp 
di,e ""1a• u .. eo 

( Okuduklanmız,-Ouyduklanmız J 
NEKAHET DEVRESİNDE 
DİKKAT EDİLECEK ŞEYLER 

Nekahet, hem haııa, hem o. 
na bakanlar için çok güç bir 
devredir. Haıtalıim kodmlu 
günleri geçirildiği için gerek 
haatanm. gerekte ona bakanla· 
nn laabmda bir yorgunluk var. 
dır. 

Ban butalar nekahet devre· 
sini çok iyi ceçirirler. Buılan 
da çok ıinirli olurlar. Her neva 
enflüena•ar butayı çok uabl 
yapar. Çabuk iyilepek huau • 
swıda hutanm baleti nhiyeai· 
bUyllk bir rol oynar. Y q ve alı
nan illçlarm da tesiri vardı.r. 

Nekahet devrelinde en dik • 
kat olunacak teY bu devreyi hu 
tanm ne çok çabuk ne de çok u. 
zun zamanda ceçirmemeai me • 
aele1idir. 

Çüaldl bir çok kimaeler iyi 
oldum aanarak normal faaliyet
lerine Sok evvel bqlarlar. Bu, 
çok fena neticeler verir. Y •Ylf 
yavq avdet eden kuvvet fula 
faaliyete dayanamaz. Adp bo • 
zalur; umumi df bqıa.terir. 
Diğer taraftan bazı hastalar 

el-. iyilesmek için hiç bir gayret 
sarfetmezler. Bunların kronik 
bata olmalan ihtimali vardır. 

Hutalıklardan aonra ftrilen 
tonik iliçlar çok faydalıdır. 
Fakat doğrudan doğruya hu· 
talıfa ka~ı alman iliçlan uzun 
mUddet devam ettirmek dofnı 
defildir. Nekahet devresinde a· 
çık hava, uyku, ıükWıet ve tua-

ıız istirahat lbuncbr. Gıdalarm 
süt, yumurta, yemiş ve ıebze gi 
bi tabii olanları en iyileridir. 

Kuvvet verici iliçlara da e • 
hemmiyet vermek şarttır. Bun • 
lar hutanm bir ayak evvel kuv· 
vetlenmeai üzerinde çok iyi te. 
ıirter yapar. 

Nekahetten sonra normal fa .. 
altyet ve egzersize ba,lamak, 
buntarm hastanm üzerindeki te
sirleri ölçülerek ayar edilmeli • 
dir. Az miktarda enerji sarfı fay 
dalı olduğu kadar Ulzumsuz 
yorgunluk ta o kadar zararlı -
dır. 

Hastalık ciddi ve uzun aUr -
mile ise, adale kuvvetsizlitine 
karşı masaj da faydalıdır. Ol -
tra viyole tedavisi de lsip ve a· 
dale kuvvctsizliklerinde maci -

Nıkehet devre. 
alncle bir geno 

kadın 

zclcr yaratır. 
Hatalara bakanlar, hamb .. 

ğı.n nevi ne olur .. olsun neti• 
de u çok ıinir boıuklutu bq • 
göstereceğini unutmamalıdır • 
lar. Sabll'lısbk, can ııkmtw ve 
alelt\mum ılnirlilildere karfı 
haıtabakıcı 90ft derece milliyim 
davranmalıdır. 

Diğer taraftan hastalara çok 
fazla yilzvermek vı onlara fa. 
l• cesaret vcnnok te dopıı de • 
ğitdir. İşin dalı hastaya ,abıak 
iyilqmeai için ı.cMYi edenlerle 
hüsnüniyetle teşriki meai ~ 
rek onların ~terini kolaylaştır .. 
mak hususunda fikir aşılamak 
ve mümkün olduğq kadar OftU 
tuasız ve şen muhafaza edebil
mektir. 

Etfal hastaneei. Şifli •Hı5 
Haydarpap NümuM ıı.aa. 
tanesi 60107 

• Ç A BUK SIHHİ 
YARDIM TliŞKILATI 

Bu nwnaradan bndat oto-
roebili istenir. 449M 

• iTFAi Y E 
TEL.E:.FO NLAAI 

1atıııbul itafiyeai 2422? 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
KMıköy itfaiye9' 60020 

Yetilköy. Bakırk~. Bti,cıkde~ 
Oıküdar itfaiyesi 60625 
P-..bahçe, ~dilli, Ereakiy, 1'af· 
tal, Büytlbda, Heybeli, a...ıu. X.. 
nalı mmtakalan için teldon untra
bndaki memura ()'9np) kelUpesiıü 
aöylemek kafidir. 

• VAPUR TARiFELERi 
ltÖPllO. HAYDAllPA$A. ltADlltGT 

15 Mayıs 9Ş5 arihhadm itftıueD 
(H•P.> 

KGpriW• B Pe•~ 
ıc.!kıt dan L ne Va"' 

UtX 
70Q x 
UOD 
71$ x 
735 X E 
800 
120 x 
130 D 
140 E 

-... 
711 

UJ 
753 .... --

'" 723 
ts• 

'Si ... --150 
us 

140 p .... --
9 0$ Torot ı J3 
t 45 X Adaaa 10 Ol 

IOIQ --1100 x il 11 
1150 x ıt• 
11JO --
1315 g 13U 
M 00 X Anlıafa _.l911tl4 18 
HM H• u ıo x 1521 
15 50 X HOi 
1625 --

921 
ııoe 
1041 
uıı 
1111 
ııs• 
13~ 
HiS 
l•5S 
ısu 
11 ıs 
ıue 

1645 z 1705 --
1700 
1721 A._.ıan 
1750 x 

1741 
1110 

1715 
1741 --ıuo 11 ıs 

11 JO &nıs.ra lll'at 11 • il» 
1155 z ıtl5 --
1110 
HtlX it& 
auo x ıo• 
Si 10 X 21 SO 
•• x c. 1150 
ıl41 x A. 2405 

1tıs •• 205S 
2tS5 
2251 
auo 

A. ltaıedi ..... tr..ı Clllll"9 puartell 
günleri itler. 

B. har~U Mferia tl'al( .......... _. 
ar da*lt.W· 

x hıantl ......... ....,. ......... ............ 
EAD•OT • llATDAaPAM • sorao u-..tu.,..........,_ 

<llw ~ 
KacJM. .. ..... ,....x. ... ıc. 

• 
ııs lUZ 1$0 
uo t•X 751 
700 -- ,. 
IOOD -- •• -- ltSXD 115 
1058 ... x •• •• -- . .. -- .... •• tOOD -- •• -- ............. •• ••• 111 •• •• .... .. .. 
lOIO ıo• a 1941 .... 10 il A lıu_, uış 
1140 ıı•• uu 
1110 llıtO ...... 1 .. , •• 1155 
llOI 1111. ... 
1uı UHX 1411 
1uı -- •1411 
uoo UotX u• 1140 -- 11• 
ıeao ıt•Z ıt.ı ..... -- 1710 -- ., .. x ıus 
lfll -- "" "" -- uıı -- 1111 X ıau 
1110 1140 AtaM QU 
1too ltOI X ıın -- SIN X ıtll 
1t41 ltUT .... aooı 
2020 2021 x 204S 
21 10 2120 x 21 as 
2155 1101 x c. lllO 
1305 1315 " B. 2Ş30 

c. baretli ..ıerteria trCllf ı ~ 
Si 1"rfnd T..,tae kadar W.. 

D. l:redf lefet1er _. ................ 
K. urcdi ltf•lor AtlDll ritaltrt ratd#ch 

litU ~ 1re tf dc!9'ft hrtınah -"llar 
n...,tar adaklan _..ti ... ._..._. 
~ .. ,....... mjbq"'9 .... 

eti tatlltf78~ ,abat Ma ... 
•el terkcdebı1ee ......... 

[ KUÇU K ILA" LAR 1 
3 LIRA-Tuftlotc n ııriyata ait her 
ne yapruk lfteraenlı 1ı4'1"keain yapa
bbeeell şekilde formültlnQ JUJr 
gönderirim veya aıretirim. lonfen 
tlboraıuvan. KadıkPy nhtıı;D 76. 

4207 

it 1 R A L llC H A N E - .\k· 
aaray Tqlruap Molladnlll net. 
desinde temeli bir kat üezinde 
din oda ....... aıutbak. pmqırlsk 
buyo. terlrot. ·~ Y8 m~ 
t>Mpyi bavi kicir 6 rt\IQW'alı 1wıe 
her k*yc ılveriıU fıyıtlt ldrıhJııır. 
Görmek için yanındaki 8 numı.rah 
eve, konutmak için de Yeni Postam• 
ne arbemda 'Mtttt ._ ... _ flrketi 
lllUN.ebnbıde Ba1 ~be ısıiinca· 
ıı cdilPıMi. Telefon 24SM •21c. 

Utü, çaınqır vnaiı' itler bilirim 
yeınek Jtlerlnde yardmı ~eriııı. Ad· 
rC9im 8trnd Menin oteli No. 40. 
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ÇOCUK EMZiRMEKTE 
BiliNECEK ŞEYLER 

Ananın Çocuğunu Emzirmek 
Suretile Büyütmesinde Kendisi 

için de Fayda Vardır 
Çocuk kundağa girdikten 

sonra ana südü ile beslenmeğe 
muhtaçtır. Hem cocukta hazım 
cihazı çok naziktir. Hem anası
nın memesi hamlin son ayların
da bazı tagayyürlere uğrar. 
Bu iki sebepten çocuğun ilk 
gıdası sadece ana südünden 
i?arettir. Aradan birkaç ay geç
tıkçe, bundan başka çocuk bes
leme usulü yoktur. 

Bir çocuk, biricik gıdası olan 
südü ya anasının, yahut süt ni
nesi olan diğer yabancı bir ka
dının, yahut ehli hayvanlardan 
birinin dişisinin memesinden 
alır. Buna tabii emzirme derler. 
Yahut emzikten süt alır. Buna 
da sun'i emzirme derler. Bazan 
da kısmen meme jle, kısmen 
emzikle beslenir. 

Ana südü ile emzirme çocuk 
için en iyi beslenme yoludur. 
Cocuk doğduğu günden itiba
ren bu sütte su, şeker, yağlı 
maddeler gibi beslenip büyü
mesine yarıyacak şeyler bulur. 

A Bazan bir süt nineye ihtiyaç 
hasil olur. Fakat süt nine inti
habı mühim bir meseledir. Ço
cuk bir aylık ise, süt ninesi de 

Pantalonlu deniz kıyafeti 

bir iki ay evvel doğurmuş ol
malıdır. Çocuk altı yedi aylık 
ise, süt ninesi de, altı yedi ay 
evvel çocuk doğurmuş olmalı
dır. Çünkü südün terkibi do
ğurduktan sonra çocuğu besli
yecek tarzda değişir. 

Ananın çocuğunu emzirme!{ 
suretiyle büyütmesinde kendisi 
için de fayda vardır. Emilmiyen 
süt, memeleri şişirtir, sertleşti
rir, iltihap yapar, hatta çıban 
hasıl eder. 

Analar Çocukla
nnı Kendileri Em
zirme ıi midirler? 

Bir ananın, çocuğunu kendi
sinin emzirmesindeki başlıca 
faydalardan biri de, çocuğu mü
temadiyen dikkati altında bu
lundurmasıdır. 

Analar çocuğun biricik gıda
sı olan südün bozulmaması icin 
kendi sıhhatlerine de dikkat et
mek mecburiyetindedirler. 

Çocukta umumi bir zaiflik 
ağızda, bilhassa dudakta bi; 

disinde iktidar görürse, gene 
mem; almasına müsaade etme
lidir. Fakat bu zamanda anası
nın südü çekilmiş olursa, gene 
bir süt nineye müracaat edilir. 

Annelerde Süt 
Nasıl Ve Neden 
Bozulur? 

Anada süt bozukluğu, südün 
az gelmesi, meme te;ıesinin ço
cuğun ağzına girecek kadar 
tekemmül etmemiş olması, 
umumi zaif1ik, verem, sar'a, 
yahut vücudunda çocuğa sira
yet etmesi melhuz bir hastalı
ğın tahakkuk etmesi gibi hal
lerde ananın çocuğu emzirme
mesi elbet lazımdır. 

Bir ananın hamlin son za
manlarında, memelerinde süt 
birikirse de bu süt ancak süt 
harareti denilen zamanda mak
bul olur ve hamilden 36 - 60 sa
at sonra peyda olur. 

Fakat çocuğu süt gelmesini 
bekliyerek bekletmek de doğru 
değildir. Hamilden sonra ana 
iki üç saat istirahat ettikten 
çarpıklık hasıl olup da yavru 
ınemeyi iyice ağzına alamazsa, 
bu zamanda çocuğu ya emzik
le, yahut kaşıkla ağzına süt akı
tarak beslemelidir:. Eğer çocu· 
ğun bünyesi kuvvetli olur da 
tekrar memeyi doğrudan doğ
ruya ağzına alacak kadar ken-

DenİE kıyafetlerinde düfmeler 

~onra emzirmeğc başlar. Çocu· 
ga da beyhude yorgunluk ver
memek lazımdır. Yalnız meme
nin çocuğa verilmezden evvel 
ucunun biraz şekerli su ile ısla
tılması faydalıdır. 

Meme verirken kucağa alı
nan çocuk, burnundan kolaylık
la nefes alabilecek vaziyette 
tutulmalıdır. 

Bir ana bir emzirişte sıra ile 
memesinin ikisini de vermeli
dir. Birini bir defa, diğerini de 
başka bir defa için saklamama
lıdır. Cünkü bir memenin südü, 
çocuğli tamamiylc beslemeğe 
yetişmez. 

Çocuğun Emdiği 
Süt Miktarı 
Çocuğun emdiği südün mik-

T emi:ı. süt emmiş gürbüz 
bir çocuk 

tarına gelince az fasılalarli 
sık sık meme vermek iyidir. 
Çocukların kuvvet ve iştihaları 
gözönüne almaak, doğduktan 
sonra ilk günlerde gündüzleri 
her iki saatte bir süt vem1eli
dir. Çocuğun iştihası yerinde 
olduğu halde zaif düştüğü gö
rülürse, bu fasıla kısaltılmalı
dır. Adi zamanlarda asgari fa
sıla bir buçuk, azami üç saat 
olmalıdır. 

Çocuğun emdiği südün mik
tarı, doğuşunun ilk haftasında 
tayin edilemez. Her memeza
manmm on, yirmi dakika uza
masında beis yoktur. Eğer ço
cuk bir memeden fazla süt em
miş bulunursa, ufak hıçkırık
larla fazla emdiğini dışarıya çı
karır. Fakat bunun için endişe
ye mahal yoktur. 

Lakin kusma denecek şekil
d olursa, pisli ·ı .. ar, 
sancı, ishal görülürse meme za
manları fasılasını uzatmalıdır. 
Daha iyisi bir doktora müraca
at etmelidir. 

S 1 .J:i H A T V El 
GUZELLi~ 

iSiLiK 
Vücutta ter cıkaran bezler 

fazla çalıştığı za~an bir iltihap 
hasıl olur. Buna isilik derler~ 
bilhassa sıcak zamanlarda vu -
kubulur. İlkönce vücutta şid -
detli bir kaşınma başlar, sonra 
cildin en ziyade terleyen yerle
rinde ufak ufak kabarcıklar çı
kar. 

Bazı memleketlerde isilikten 
vücutta çiçek dökmüş gibi yara
lar hasıl olur, bu kabarcıklar 
elbise değdiği zaman ıstırap ve· 
rirler. 

Tedavisi için ılık su ile banyo 
etmelidir. Eğer kabarcıklar faz
laysa ılık su, sabun ve lifle gün
de birkaç defa yıkamalıdır. Vü -
cut yaralıymış gibi bir hale gel
mişse, ılrk suya yüzde iki nisbe
tinde asitborik mahllllü ilave 
etmelidir. Soğuk su ile yıkama
mahdır. 

TATLILAR 1 

Elma Ezmesi 
Elma ezmesi yapmak ıçın 

elmalar dörde bölünerek soyu· 
lur. içleri ve sekirdekleri ayık· 
lamr ve bir tencere içine atılır. 
Biraz su ile pişinceye kadar 
kaynatılır ve ince kalburdan 
süzülür. Tekrar diğer bir tence
re içine atılıp bir kilo elma için 
bir kilo şeker ilave edilerek ate
şe sürülür ve bir kepçe ile pi
şinceye k;ıci;ır ezilerek kanstırı

lır. 

<;ikulah Pasta 
500 gram tereyağım 500 gram 

toz şekeri il eiyice karıştırınız. 
İkişer ikişer kırarak on yumur
ta beyazı ilave ederek, tahta. ka· 
şıkla güzelce döviinüz. 500 
gram un, dört parça ayrıca eri. 
toz şekeri ile iyice karıştırınız. 

krema torbasına koyarak sey -
rck seyrek tepsiye dökünüz, fı· 
nnda pişiriniz. 

Açılt yeşil renkte ve renkli kareli lenden veya ipeken yazlık bir spor el· 
bisesi. Düğmelerle aüslenmiJ geniş bir ön kısım. Bebi yakası ve man
ş;nJcr beyaı: pikedendir. Bu elbise sade lenden de olsa çok iyi görünmek
tedir. (15 nci büyüklük için) 80 santim eninde 3,50 metre kuma lazanôır. 
San • kırmtzı kareli taft veya müslinden güzel bir (öğle sonrası) elbisesi 
modeli. Bununla bir Bolero de giyilebilir. Siyah rugan bir kemer. (15 inci 

büyüklük için) 80 santim eninde 5 metre kumaş 
Meme zamanlarının muay

yen olması hem çocuk için, 
hem ananın rahatlığı için iyi
dir. Çünkü bu suretle ana isti
rahat ve kuvvetini muhafaza 
etmiş olacağı gibi, çocuğun da 
hazmı ve uykusu yoluna girmiş 
olur. 

~~ vı~LAR NASIL To~LANABiLi~_LER 1 

Çocuk her ağladıkça sussun 

Yine düğmeli süsler 

di~~ ~emeyi ağzına vermek iyi 
~egıldır: Çünkü ağlamak çocu
gu~. d~ıma aç olduğuna işaret 
degıld}r•. belk~ konuşması gibi 
h_ususı hır halıdir. Bu bahis üze. 
rınde daha söyliyeceklerimiz 
var. 

[ MA YONES SALÇASI 1 
Bir kasenin içine dört yumur

ta sarısı kırılır. Biraz tuz, bir 
miktar hardal eritilerek karıştı
rılır. Üzerine de azar azar zey
tinyağı ve sirke konulmasından 
hasıl olur. 

Bütün bayanhk aleminin za • 
yıflamak hastalığı ile uğraştığı 
şu sıralarda, fazla zayıf, göğsü 
fazla düz ve çekik olanların da 
şikayetlerini düşünmemek bir 
haksızlık olacağım düşünüyo • 
ruz. 

Zayıf olanların şişman olan • 
lar üzerine esvapla bu kusuru 
örtebilmek avantajları yaz ve 
bilhassa plaj mevsimi gelince 
ortadan kalkıyor. Fazla etli ve 
şişman bir bayan ne kadar gö-

Sırb açık mayolcr ıon modadar 

ze güzel görünmezse, banyo 
kostümü ile kaburga kemikleri 
sayılabilen bir kadm da aynı 

kuvvetle gözümüzü tırmalar. 
Hakikat · ıc yse, kilo kazan • 
mak rr li.izu,.,..~· ve 
yağlaı · .•. t meselesi kadaEi 

güç bir iştir. 
Çok zayıfların ilk işleri, bu 

halin sebeplerini araştırmak ol· 
malıdır. 

Bu sebepler arasında uykusuz 
luk, tasa, sinir bozukluğu, ha -
zımsızhk bulunduğu gibi daha 
uzvi sebepler de olabilir. Bunun 
için en iyisi mütehassıs bir dok
tora müracaattır. 

İşe birdenbire fazla yağlı ve 
şişmanlatıcı gıdalarla başlamak 
doğru değildir. Hazımsızlığa 
yol açmak ihtimali olduğu gibi 
mideyi yakamıyacağı kadar kuv 
vetli yemeklerle doldurmak za· 
rarlıdır. 

Ne yemelisiniz 
Tok vücutlu hemşirelerinizc 

olduğu kadar yemiş ve sebze si· 
ze de lüzumludur. Fakat şiş -
mantarın mümkün olduğu ka -
dar atlılardan nişastalı yemek
lerden ve süt, tereyağı gibi ğı -
dalardan az yemek mecburiyet
lerine mukabil zayıflar bunlar -

dan bol bol yemelidirler. 
Sabah kahvaltılarında süt, te· 

reyağı ve reçel çok bol yenmeli· 
dir. Pastalar da mideyi bozma
mak şartile iyidir. 

Makarna, pilav ve buna ben .. 
zer nişastası bol yemekleri de 
ihmal etmemelidir. 

Sirke ve zeytinyağı yerine 
salatanızı taze mayonezli ola • 
rak yerseniz bu da çok iyidir. 
Sirke çok zayıflatıcıdır. Bunu 
hiç kullanmasanız da olur. Şer
betler, limonatalar, sıcak hava· 
larda buzlu olarak ne kadar iş
tahımzı celbederse etsin, günde 
bir bardaktan fazlası zarardır. 

Süt, gündelik gıdanız arasın· 
dan eksik olmamalıdır. Sütü 
sevmiyorsanız krem şeklinde o· 
tarak alabilirsiniz. 

Unutmamanız taznngelen bir 
içki de bol sudur. Bir insan za • 
yıf olsun şişman olsun günde 
altı ile sekiz bardak arasında su 
i~melidir, 

Soa moda mayolarla en gOıcl bir numunesi 
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"Gençlik Tllsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan $ik3yetci 
ISenız. eger birçok ilaçlar 
~lapta hiç birinden fayda 
Dörmedinizse size son bir 
lECROBE tavsiye edeceğiz. 

SEKS Ü L i N kullanınız. 
Bu şayanı hayret ilaç, terkibin_peki 

,~a~ı, Sinirleri, Beyini ihya 
edici· unsurlar sayesinde iki kelime iıe 

GENÇLiGİN · · T~SIMI dır 
K.UTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
~CZANESI SiRKECi 

Vapurculuk 
lürk Anonim 
Şirketinden: 

la Şirket heyeti umumiyesinin fevka-
de olarak içtimaa davetine meclisi 

1~<ırece karar verilmiş olduğundan 
!ltket defterlerine göre biltlin hissc
tiarlann 24 Haziran 935 tarihine te
'-düf eden pazartesi günü saat 14 
:e_ Şirket merkezi idaresinin bulun-
llgu Sirkecide Liman hanındaki 
~eıi~de hazır bulunmalan tebliğ ve 
ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
liiaacdarlar tarafından verilen 

19·S.935 ve meclisi idare azalan ta· 

ı"ilfından verilen 28-5-935 günlü tak· 

tirin ınüzakeresi ile bunlardaki dilek 
le · ~karar altına alınması. 

t ~EYOGLU ALTINCI NOTER· 
lGtNE : 

'l' l - Umumi vekilleri bulunduğum 

4 
~lat ve Şükrü ve Halet APmm mal 
tı olan Florya Büyük plijınm kira· 

h \'erilecegi ve bugün ihalesi yapıla
~ğı hakkında 5-6-1935 tarihli gaze-_ 

trac Dır ııan gordum. 2 - Bu p1a-
~ İstanbul Belediyesince istim15ki 
~ ~ltkıncla ger~ Belediye Meclisince 

1 arar verilmit ve Mahkemece aeçi
~t\ hakem heyetince bir kıymet tak
~ tdilıniş ve bu kıymet Bankaya 
t attrılınış ve Mahkemece de bir ka· :r verilmiş ise de : müekkı1lerime 
\' ilfeten bir taraftan konulan kıyme
~ltt lılığı ve kıymetin taktiri ıeklinin 
~~~una uygunsuzluğu ve saire dola
it~81 ile hakem heyeti raporu aleyhine 
ı ttaı ve diğer taraftan mahkeme ka
l~t temyiz edilmiş olmakla iıtinı· 
3 kararı henüz katileşmemi§dir. 
tı::- Belediye namına Tapu dairesin· 
bil Bcnct verilmerniı ve hatta teıcil 
~ite Yapılmamış. 4 - Mahkemeye 
otı.1 racaat olunan hallerde istimlak 
hiı naca1c gayri menkule vu oluna
oıı:ck için vaziyet olunması zaruri 
hı k ve deger paha sayılan kıymet 
~ ıdc 20 fazlası ile Bankaya yatınl
~ş ı!'aulunmak 2,497 numaralı istim
~r nununun 14 üncü maddcainin 
~tr~ati iktizasmdan iken kiraya 
laf ~rtıek üzere ill'in edili§inde de an
ltıi~ ~ğı üzere bir ıüna zaruret ol
liıı t~ı ve değer paha sayılan kıyme
ıııa ~zde 20 fazlası Bankaya yatınl· 
ııı,_ ~gı halde plaja Belediyece el kon
~~a kalkı§ılmı§tır. S - İcab ettiği 
bc1ı rde bile vaziyet muamelesi bot 
~Ctiot Yapılamayıp iıtimlik kararı Ü• 
d~itne. alınacak Tapu senedi ile icra 
aıaıt''ıne müracaatla aalublerine ve 
ctrtr.adarlanna on beş günlük tahliye 
hıtt! tebliğ ettirmek ve bu müddet 
\ıslt;~den sonrct yine icra dairesince 
llcıc~· dairesinde tahliye olunarak 
ibı.ı 

1 
(eye teslim olunmak ve ancak 

•ti'llj-klde vaziyet edebilmek yine 
'arah a kanununun 16cı maddesinın 
'biti atı icabı iken bunlardan hiç 
llcıc~~Pılrnamışdır. 6 - Binaenaleyh 
~ı "e 1:.e henüz plajın sahibi olmadı· 
~lah. ıraya vermek için bir eüna 
tıc ri ıycti bulunmadığı halde usulü
tc'll ayet ve kanuna itaat etmek is
~ct?erck kendi kendine kiraya ver
~ddr kalkışması müekkillerimin 
dltğ\!ncı:e ınanevi zarannr mucip ol
tifkldU· n plajı kiraya vermekten 
~İlle ık vazgeçtiğini 48 aaat içinde 
lcdiy &aıeteler ile ilan etmesini Be
d.itde e ~esinden rica ve aksi tak
ltııa rtıilekkillerimin bu yüzden vu· 
~arı ~:lecek biltün rarar ve ~yan
lgtiYec ınalınun kalacaldan karlan 
tcıt0 ~~lerini arzeder ve işbu pro
lilll ili ~a~ı!un Belediyenin pl!jla o
ı._Şılrtl !~ğının derecesi her kesce an· 
P.ot'bt a ve bu yüzden halk zarar 
't-1\ ,;nıeıc üzere ilan edilmek i~in 

ıi!\fc Cıkşarn gazetelerine gönden1-
~t\ıına er:nı. Taksimde: Reks a

nda No. 8 de M. Mahir. -· 
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~~Sümer Bank~~ 
Umum Müdürlüğünden: 

En-elce 8 Haziran 93S Cumartesi günü saat 15 de ihalesi yapıla· 

catı ilin edilmif ola6 lmüt kigıt fabrikası iltisak yolu, ihata teai
Ab ft 8U iaale be.adeti ufriyatuun ihale Aati yeni kanun muci
bince tatil zamanına te1adüf ettitinden ihalenin 10 Hadraa 1933 

Paurtui pnü aaat (lS) e tehir edilditi ilin olunur. 
1 .- . 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Kıymet 

BEYOGLU: Hüseyin ağa mahallesi Feridiye Lira 
sokak yeni 81 sayılı evin 3/8 payı. 657 

BEYOGLU: Hüseyin ağa mahallesi Feridiye 
sokak yeni 83 sayılı evin 3/8 payı. 1500 

BEYOGLU : Hüseyin ağa mahallesi Canbaz 
sokak eski 5 yen1 9 sayılı evın 
3/8 payı. 450 

KADIKÖY: Cafer ağa Badem altı sokak eski 
2 3 M. yeni 3 7 sayılı evin 3 /8 payı. 1313 

lVI AHMUTPAŞA ; Eski Mahkeme, Yeni Kı
lınççılar sokak yeni 15 say ıh dört met
re murabbaında dükkan arsasının ta-
mamı. 38 

MAI-IMUTPAŞA: Eski Mahkeme, yeni Kı
lınççılar sokak yeni 1 7 sayılı dört met
re murabbaında dükkan arsasının ta-
mamı. 38 

KUZGUNCUK: Çınar caddesi Satağon so-
kak eski 2 yeni 3 sayılı evin 1/ 4 payı. 168 

A YASPAŞA : Camiişerif sokak eski 5 yeni 21 
sayılı arsanın Z/3 payı. 86 

KUMKAPI : Kürkçü başı Süleyman ağa 
Mekteb sokak yeni 18 sayılı evin 
1/4 payı. 49 

TATA VLA : Küçükakarca sokak eski 12 ye-

1 ı~tanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
D. No Semti ve mahallesi Sokatı Emlil No CiMi " bi9"1i Hisaey~ röın 

•uhawmen K 
934 Emiaaoü Ahi Çalebi Taşcı1ar E. 154 Ki~ mağaıa ve üstünde 510 açık 

Y. 4 odalann 3000/103680 Hi• -.tttuma 
3353 Bostana Çatalç.eıme E. lS MiL 28',50 metre ana 336 • 

86 harita 
3615 Büyükdere Gülmez E. 15 Kagir hane ve bahçenin 1/2 ı.iL 3'00 kapalı 

~u ~ 

4135 Bostancı Çatalçetme E. 11-15 Mil llS metre ana 138 açık 

4157 

5512 

s5n 

5622 

5625 

Büyükçarşı 

Aksaray Tülbentci 

Hüsameddin 

Tarabya 

Boataltf' 

Bostaııcı 

6097 T arabya 

6096 " 

Harita 64 
E. 11-15 Mü. 103 ,, 

Cevahir bedestanı 
lolaneı&ar kapısı 

Ümraniye 

Tarabya 

harita 41 
3 

E. 18 

Y.32 
E. 2? 

Y.M 

Kagir dükkan 

Ahşap hanenin tamamı 

Ahşap hane ·.-e haltçeoi• 

2/3 hiueei 

Çatalçefme E. 11-15 Mü 94, ~ metre ana 

harita 42 

Çatalçeşme E. 11.15 Mü. 356 metre arsa 
harita 60 

arttırma 

124 • 

2000 kapal 
art 

480 açık 

arttırm ı 

10209 kapa 

zari 

H4 açık 

arttırma 

428 ,, 

Tarabya E. 26 Y. 28 Ahşap hant'n;n !/3 hi111esi 5650 kapa) 

zazf 

E. 24 Kagb- hane n bahçenin 8180 kapal ı 

Y. 26 2/l His. zarf 

Yukarcla evsafı yaııb pyn men\uller on güo müddetle aa.bp çıkaralmışbr ihaleleri 2016/93~ 

tarihine taadüf edem Putanbe rünü ıaat .. dörttedir. Sabf mü........ r-yri mübadil bonoailadtr 

-~~~!ii!!!~~!!!!!!!!!!i!!!!!!!i!l!!!!!!!i!l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
8·8·935 tarlhlncle ihale olunaca§ı illn edilmiş olan emlakin mUzaye· 

de ve ihaleleri tatil kanunu münasebetiyle 11·6·935 Sah gününe tehir 
eclllmlftlr. 

•~--~~i!!!!!~!!!!!ii!~!!!!l!~!!!!!i!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u 

ni 8 sayılı evin 30/12-0 payı. 169 
BÜYÜKADA : Cami mahallesi Firuz ağa so- s • • B k ~~!!!!!!!!~ 1 LAN 

kak yenı· 16, 16/1 ev ve furun. 540 um er an Bayram~ \etil &ünleri hakkında· 
ki Kanunun tatbiki ZllXUlında ~pğt· 

Yukarıda yazılı mallar 18-6-9 3 5 salı günü saat 14 de daki Bankalar ıifelerinin cumartesi 

peşin para ve arık arttırma ile satılacakdır. İsteklilerin Umum·ı Mu·· du·· r1u·· gv u·· nden·. günleti ~.30 dan 12 ye kadar ast!( 
~ bulunacağı i!an olunur • 

yüzde yedi buçuk pey akçalannı vaktr muayyeninden Banca Conwereiale ltallana. Ban .. 
evvel yatırmaları. (M) (2969) l Evttlce 8 Haziran 1935 C ..... rt.Iİ ııünü saat 16 ela iha.le.i yapı- ccı di Roma, D~utschc Bank und 

lacaiı ilin ediıw. olan Nazim fabrikası birinci kısım inşaabnın Di9eonto GeıteUschaft, Deutsthe O- . 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: ihale .aati yeni UDUD mucibince tatil :ıauıanına t~ndilf ettitin- ~~ ian~11:f~~ 1ci~~.; 
ı 1 h · · İ den. ihal~n n 10 Haziran 1935 puarteııi günil saat 16 ya tabir edil- B k S ı~-=ı- B k S S (' t Y edikulede mrahor lyas bey Bey ma allesının m- an ası. e ~ an a~. · . . , 

rahorcadde~nde140numar~ı dükkinda mevcutve ·~d~~~i~i~~~n~o~l~u~oo~r~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~:rk~~:a~,
tc~my~~8fua65km~ &ierin~ 33Boş i~,ı-----------------------~ &~~Th~~z~~B~b~ 
iki Ah§:ap ref bir tabta bülnıc bİI dökme sof)a bir oakır M , . v k A 1 .. d 4271 

huni·bir mala ve bir vitrin ve Galatada Havyar hanında a tye e a etin en: ...... KARLI BiR iŞ -• 
3 3 numaralı odada mevcut on beş lira değerinde iki 
demir kasa ve Fenerde Tahtaminare mahallesinin Ulah ı - 2257 No. Ju madeni ufaklık para kanununa tev- lıtanbul'da ıuetkeıi ot.o b.ir 

.. üh.iln tie. ... taaneı Apkara'da 
kiliSf:si sokağında 12, 14 numaralı evde mevcut cem'an fikan Devlet alacaklarına 45 kuruştan alınmakda olan şube açnıak ııtiyor. lş emin. 

120 kuruş değerinde bir tahta sandık ve bir küp ile beher mecidiye, gümüş fıatının yükselmesi hesabile alt- karlı ve kolaydır. 1000 - 1500 
perde ve kilim parçaları ve çarşı bodrum hanı alt kat mış kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edil- lira ıermayesi olan posta ko 

25 sayılı dükkanda cem'an 26 lira 7 5 kuruş değerinde nıesi için malsandıklarına tebligw at yapılmışdır. tu.u 176 ya (Ankara) rumU"&u 
ile mürac .. t etsin 

iki san dalya, iki müstamel masa, on raf, bir aynalı do- 2 - Cumuriyet Merkez Bankası da beher on gram · • di!i!ei!~~.m~iiiıi!iijl!!i~ • 
lap, bir kepenk, bir çekmece, 70 kağıt Torba, 55 paket safi meşkuk ve gayri meşkuk halis gümüşü 30 kuruşdan 

• • :1 ttttttH il tH lltttlMIHHHl H1Hltlll ~ Fitil, ıkı abajur, iki evrak ve para cüzdanları, dört def- sann alacakdır. ( 3122) .. -
ur,birt~tasan&~baDhurdava~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~-· !Deniz y~lları ~ 

Yukarda yazılı eşya 18-6-935 salr günü saat 14 de K k f b h I "• ;; 
peşin para ve açık arttırma ile İdaremizde müteşekkil •- 1 Z U es İ a Çe Ve p aj I iiiiiiii• ! 1 Ş L E T ~ ~- S 1 ~ 

1 
1 11

;; Atenffleri: ICarakoy KoprUbaıp • 
satış komisyonu marifetiyle satılacaktır. steklilerin Yarından ttlbaren mUkemmel bir tekilde a-;11.,or. 1 Tel. 4ıl62 _ Sir~ M\ihOtdat· ! 
yi.!:•de yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden . - _ Tafallib yarınki gazetelerde okuyunuz. -• :111111 ~ıde Han. Tel 2ı740 ttuni 
evvel yatırmaları. (F) (3027) i A,vallk Yolu E 

f lstanbul Komutanlığı Satrnalma Komisyonu ilanları } i NIRstN .. .,.u a Hui ... cu.: Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Bu sene deniz lisesinin dokuzuncu sınıfına aşa

ğıdaki şartları 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 teşekküllü Askeri hastahanelerce 
rapor ile sabit olması ve yaşlarının 15, 1 7 bulunması 
lazımdır. 

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

Her istekli istidasına güverte, Makine ve hava sınıf-
larından hangisini istediğini yazmalıdır. 

İstidalara aşağıdaki vesikalar bağlamalı. 
1 - Fotoğraflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal ~ağıdı. 
2 - Şahadetname veya tasdikname. 
3 - Askerlik öğretmeninin mahrem sicilli. 
- Mektebe kayıt olunduğu takdirde mektebin tabi 

olacağı kanun, talimat: emir ve esasları kayıt ve şartsız 
olarak tamamen ve aynen kabul edeceğine dair taahhUt 
senedi "Bu taahhüt senedinin sureti mektep müdürli.i
ğünden veya Askerlik Şubesi Reisliklerinden tedarik 
e"<lilmelidir.,, 

4 - Müracaat müddetleri Temmuzun birinci günün
den 31 d günü akşamına kadardır. 

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

5 MARTESl rt-ü Mat l7 ele Di· 1 
Hadımköyündcki birlik- ruş mukabilinde komisyon- i ldli'y• ka4ar. '3135) : 

ler ihtiyacı için bir kilosu- dan alınabilir. İsteklilerin ~ M i y I E 
nun tahmin edilen bedeli 29 vakti muayyeninden bir sa· i ers n o u . 5 
kuruş olan 40.000 kilo sığır at evveline kadar t~klif :: ÇANAKKALE vapuru 9 Haza. E-

. k pal rfl k ·1 k · · k *Z ran PAZAR gi)nü saat onda etı a ı za a e sı tmeye me tuplarıle temınat ma - : M • k da ~31 ~..:\ 
t . İ - erınne a r , .:10, : 

konulmuşdur. halesı 11 buz ve mektupları stanbul ltu1tt1t1uuıntH .. HHtHU.UllH1ta 

Haziran 935 salı günü saat Komutanlığı satın alma ko--
15 dedir. Şartnamesi Fın- misvonuna vermeleri. 
dıklıda Satınalma Komisyo (3029) 
nunda görülebilir. . Eksilt
meye gireceklerin 8 7 O lira
lık teminat mektubu veya 
makbuz ve kanunun 2, 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika-
larla birlikde teklif mektub
Iarı belli gün ihale saatın
dan en az bir saat evveline 
kadar Komisyona vermele
ri. (2814) 

4153 
• 111 ı;ı 

İstanbul Komutanlı~ı bir 
tikleri için kapalı zarfla ek
siltmeye konulan 68.000 ki 
lo kovun etine verilen fiat 
m;lkc:tmca oahalı görü1dii · 
P.ünden tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeve konulmustur. 1-· 
halesi 19 haziran 9 3 5 çar
şamba günü saat 15 tedir. 
Tahmin bedeli 34,000 lira 
olup ilk teminatı 2550 lira
dır. Şartnamesini 170 ku -

4181 

* ~ * 
Çerkes köyündeki kıtatın 

ihtiyacı olan ( 7 2,000) kilo 
ekmek kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. Ekme
ğin beher kilosuna tahmin 
edilen bedel on kuru tur. 
İhalesi 24-6-935 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şartna
mesi her gün öğleden evvel 
Fındıklıda Komutanlık S. 
AL. Komisyonunda göriile
bilir. İstekliJerin ( 5 40) li
ralık teminat mektubu ve· 
va makbuzu ve 24QO !;a.,.•1h 
kanunun 2 ve 3 iincü mad
ne1erindeki '1CSik;:ı lar1a btr· 
lik<le teklif mektublantıt 

belli ~nde ihale sacı.tından 
en az bir saat evveline ka.
dar SA. AL. Komisyonuna 
vermeleri. (3148) 

Oskildat kra ınemufhığundan: 
Bir borçtan dalayı mahcuı ve para
ya çevrilmesine karar verilen bir 
adet binek otomobilinin 8-6-935 tari· 
hine müsadif cumartesi günü ıaat 
g da11 l O na kadar Üsküdar araba 
vapuru iskelc'i lıar1111nd~ki m4'ydan
lıkta açık arttırmi iUfetiyk satılaca
ğındin talip QW\larm mahallinde ha
Z{r bulunacak memura müracaat et· 
meleri ilan olun~r. (1215'7) 

btanbul i~inci icrı memurluğun· 
dan : Bir borsdan dolayi mahcu~ 
ve paraya s;evrilmesi mukarrer 2444 
No. lu dijrt kitilik bir otomobilin 

Adliye önünde 11·6-935 sah gunü 
şaat 16 dın itibaren açık arttırma 

ile satııı icra edileceğinden talip o
lanların mezkur mahalde haın b.ılu· 

nacak ıııemuruna müracaatları ilin 
olunur. (12108) 

Umumi Neşriyat ve Yazı ışlen 
Müdürü: Etem izzet BENJCE 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. 
A. Şirketi. Istınbul. Ankara cad 

deşi, 100 ....... Ba$ıldığı yer: 
TAN Matbaası 
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4216 

Tekirdağ Vilayeti Daimi Encü
meninden: 
.. Nafıa Dairesi silindirleri için mübayaasına lüzum gö

rulen 250 ton Zonguldak maden kömürü toz olmamak 
ve tari~i ihaleden itibaren yirmi gün zarfında Tekirdağ 
İskelesı dışarısındaki meydanda üç gün içinde depo edil
mek ve l:Hkümle Masarifi müteahhide aid olmak şartile 
12-6-935 çarşamba günü saat 15 de ihale edilmek üze
re münakasaya çıkarılmışdır. Talihlerin 320 lira temi-
nat akçasma aid banka makbuzu ile birlikde mezkur gün 
ve saatta Daimi Encümende hazır bulunmaları ve şart
nameyi görmek ve daha fazla malumat almak isteyen
lerin Encümene müracaatları. (3098) 4?52 

Şurayıdevlet umumi katipliğinden: 
Dairede açık bulunan 35 lira maaşlı - Garp lisanla

rından birini bilmiyenler için otuz liradır. - İkinci sınıf 
mülazimlik için haziranın 12 inci çarşamba günü saat 
14 de müsabaka yapılacaktır. 

İsteklilerin, memurin kanununun 4 üncü maddesin
de yazılı şartlardan başl{a yüksek mektep mezunu ol
maları ve 30 yaşını geçmiş bulunmaları lazımdır. İsti
yenler evrakı miisbitelerile birlikte o tarihe kadar umu
mi katipliğe müracaatla kayıt edilmeleri ilan olunur. 

(3051) 4184 

-= 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Konıerç y t e ita y na 
Serrr.aye.:i: 70J,OOO,ODO (lhlİ) at alcçeıı: r:: O 000,000 Liret) 

T ravellera ( Seyyahin çcllleri) aatar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde, otetlerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
teaıycıl ıçırı nakıt makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travetlers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 4~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

rvluh mı en b ... . i 10 40 lira o an ve 775 tonu tama 
m · le me e 3 8 S meşe çam veya gürgen ola bılccek ce-
~ <-<n 1160 ton odun 17-6-935 p zartesi günü s~at 15,30 

da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 783 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza 
kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe ka
nuni manileri bulunmadığına dair beyannameyi havi 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
müdürlüğünden alınabilir. (2949) 4163 , 

Muhamen bedeli 13500 lira olan (750) ton yerli 
kok kömürü 18-6-935 salı günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Anl:arada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek i~tiyen erin 1012 50 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiö-i 'vesikaları keza kanu
nı:n _dör.düncü n addesi mucibince işe girmeğe kanuni 
m~n~lerı bul~nmadığma dair beyannameyi havi teklif
lerını aynı gun saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
zeme dairesinden, Haydarpasa tesellüm ve sevk müdür-
lüğünden alabilirler. (3035) 4185 

18 ile 28 yaş arası gençlerin askerlikle alakası olma
yan ve bedenleri sağlam görülenlerinden imtihan ile 
hareket şakirdi almacakdır. 

Girmek isteyenler orta mektebden diplomalı olacak
lardır. Lise diploması bulunanlar musabakasız alınır
lar. 

Müsabaka imtihanı 20-6-935 Perşembe günü Anka
rada Umumi Müdürliikde, Haydarpaşa, İzmir, Kayseri 
ve Adana'da İşletme IVfüfettişliklerinde yapılacak~ır. 

İsteklilerden orta mekteb diploması gösterenlerın bu 
şehirlere imtihan için gidip gelmeleri parasız yapılır. 
1stidalar ve diploma suretleri yukarıdaki makam~ara 
15-6-935 e kadar gönderilmiş ve nereden trene bıne
Lekleri bildirilmiş olmalıdır. 

İmtihanda kazananlara simdilik 31 lira kadar ücret 
verilecekdir. 6 ay sonra telgraf imtihanı verenlerin ay
lıkları 45 liraya artırılacakdır. (3137) 

SiNEKLER; Sıtma, Tifo, Tifüs, Verem gibi hastalıklar ve ölüm 
getirir. TAHTA KURUSU; uylcunuzu kaçırır ıizi iğrendirir. 
HAMAM BÖCEKLERi; yemeklerinizi, erıakınızı, eşyanı&& 
telvis eder. GÜVELER; halılarınızı, elbiselerinizi karçalar. 

• 
ıze 

~ A STALIK 

Getiri7o~uz 

Karınc~lar, arılar, pire, bit, gene, kırkayak, akrep 
örümcek, tırtıllar ve her nevi böcekler, çiçekler. ağaç· 
lar ve baynnlar üzerindeki tekmil tufeylatı 

FAYDA 
Kökünden öldürür 
Leke yapmaz. 

Markaya dikkat ediniz. 
FAYDA diter markalara nazaran iki misli kuvvetli ve yan 
yanya daha ucuz olup ecnebi yalanlarına aldanarak fazla para 
•ermeyiniz. Haun deposu: istanbul, Beyoğlu kutusu :iO orta 50, 
büyük 80, bir kıloluk jSO kuruştur. 

Belsoğu 'luğu ve Firengi'ye 
yakalarmamak çın en ıy çare, 21 senedenber bu hutaiıkların tt'da· 
vısı le uğraşan Dr A. KUl İEL'in teıtıp e:.ttığı .N.l::uPROTEK T N) ıla ı ır 
yak nda pıy ... saya çıkarılacaktır. 4'163 

İnhisarlar Umum Miıdürlüğünden: 
Tahminen 3-4 bin kilo Bobin Zıvana ka

ğıdı 

,, 

" 
,, 

" 

5-6 bin kilo Penbe ve beyaz bo
bin paket kağıdı 
3-4 Yüz kilo İskarta selliloz ve 
zamklı bobin kağıdı, 

2000 KiJo Şişe Balyalarından 
<;'kan hurda çuval 
61 497 Adet muhtelif eb'adda ı 
tenekeden yuvarlak sigara ku-
tusu Cibalide fabrikasında olup 
nümunesi komisyondadır. 

30000 Kilo Yıkıntılardan çıkan 
tahta parçaları 

) 
) Cibali Le
) vazını 
) ambarında 

) 
) 

) 
) Paşaba11çe 
) Fabrika
) 
) 
) 

sın da 

) Paşabahçe 
) Fabrika-
) smda 

Yukarıda mıktan yazılı köhne malzeme 9-6-935 tari
hine rastlayan pazar günü saat 14 de pazarlıkla satıla
caktır. İsteklilerin yüzde 15 güvenme paralariyle bir
likte Cibalıde alım satım komisyonuna n1üracaatları. 

(2930) 

İdaremizin Kabataş ambarlarına aid Paratonerler 
şartname ve plfınları mucibince pazarlıkla yaptırılacak
dır. 

İsteklilerin pazarlığa iştirak etmek üzere 28-6-935 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 de yüzde 7,5 gü
venme paralariyle birlikde Cibalide Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

(3102) 

8-6-935 tarihinde Boru Paftası ve Maşon 
15-6-935 ,, 1'1altepe İstasyonu tesisatı 
Resmi tatil günlerinin değişn1esi hasebiyle yukarıda

ki eksiltmelerin miiteakip pazartesi günleri aynı saat
lerde icra edileceği alakadarlara malum olmak üzere bil
dirilir. (3049) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
" Muhammen Kıymet 

Lira 
Calatada : Beyazıt mahallesinde Hisar

dibi sokak yeni 12 sayılı evin 
1/2 payı. 1125 

Eminönü : Ahıçelebi mahallesi Mum· 
hane sokak eski 3 yeni 7 sayılı 

. dükkanın 145/ 240 Payı. 3625 
. ~ ~ka~ıda ~azıl~. mal~ar 18-6-9 3 5 salı günü saat 12, 3 O 

Ga ıkıncı tertıp mubadıl ve tasfiye vesikasiyle arttırma 
~uretiyle satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey 
akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırmaları. (B.) 

'2970) 

ve motörlU blslkle lerl geldi 
Motörtü bisikletlerım zı görmedt>n 
b siklet veya motosiklet almayınız.. 
NSU blalklet satlş mağazası 
Taksim Cumhurıyet meydanı No 1 
Mektub adresi ( Posta kutusu 

Galata : 1075 ) -· 
Tekirdağ Vilayeti Daimi Encü
meninden: 

Malzemenin adedi 
Mazot 
Makina yağı 
Gres yağı 
Gaz yağı 
Ustübü " Telef ,, 

Kilo Teneki 
5000 o 

o 150 
o 10 

5/ 8 No. gırafiği salmastıra 

o 10 
150 00 

10 o 
10, 1/ 2 No : ,, ,, 

20 
Nafıa Dairesi silindirleri için mübayaasına lüzum 

görülen yukarıda cins ve mikdarı yazılı yağ, mazot gibi 
malzeme 12-6-935 çarşamba günü saat 15 de ihale ecil
mek üzere münakasayeı çıkarılrnışdır. Talib!erin ( 7 5) 
lira teminat akçasına aid banka makbuzile birlikde meı· 
kur gün ve saatta Daimi Encümende hazır bulunmaları 
şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak iste· 
yenlerin Encümen Kalemine müracaatları. ( 3 O 9 9) 

4253 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Ankara kıtaat ve müesse 
sat efradının ihtiyacı için 
300 bin kilo sığır eti müna
kasaya konulmuşdur. Şart
namesi 3 lira 40 kuruş üc
ret mukabilinde Ankara 
"Levazım A. Satına:ma Ko
misyonundan verilir. Mü
nakasası 26 Haziran Çar
şamba günü telgrafhane a
varı ile saat 15 de Ankara 
L V. A. Binası dahilinde Le
vazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu tarafından ya
pılacakdır. Eksiltme kapa
lı zarf usulü iledir. 300000 
kilo sığır etinin beher kilo
sunun muhammen fiatı 22 
kuruştur. Mecmu tutarı 
66000 liradır. Teminatı mu 
vakkatası 4950 liradır. İs
teklilerin Ticaret Odasında 
mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri mec
buridir. Teminatı muvak
kata makbuzu ile birlikde 
teklif mektublarını müna
kasanın yapılacağı belli 
saattan en aşağı bir saat ev
vel Ankara LV. A. ST. AL. 
KO. na vermeleri. ( 5) 

(3127) 

• * * 
Ankara garnizonundaki 

kıtaat ve müessesat efradı
nın ihtiyacı için 18000 ki
lo sade yağı münakasaya 
konulmuşdur. Şartname ey 
yamı tatiliyeden mada her 
gün öğleden sonra ücret
siz olarak Ankara LV. A. 
ST. AL. KO. da görülebi
lir. Münakasası 26 Haziran 
q35 carsamba günü saat 11 
de Ankara Levazım Amir
liai Binası dahilinde LV. A. 
ST. AL. KO. tarafından 
yapılacakdır. Eksiltme ka
palı zarf usulüliledir. 18000 
kilo sade yağının beher ki
losunun muhammen fiatı 
9 5 kurustur. Mecmu tutarı 
17100 liradır. Teminatı 
muvakkat~sı 1282 lira 50 
kurustur. İsteklilerin Tica
ret Odasına mukavyet ol
duklarına dair ve~ika ibraz 
etmeleri mPcburidir. Temi
natr mPv~kkat~ makhu71~n 
;1e birl;krlP teklif nıektl1bla
rrnı münakasanın vapılaca
~ı muavven saattan bir 
s:ıat evvel Ankara LP.v~zrm 
Amirli~i ST. AL. KO. na 
vermeleri. ( 8) ( 3128) 

~ * * 
Ankara Gedikli Küçük 

Zabit Mektebi talebeleri ile 

hastanede hasta efradın ih
tiyacı için 60 bin kilo ko· 
yun eti münakasaya konul
muşdur. Şartname eyyamı 
tatiliyeden mada her giın 
öğleden sonra ücretsiz ola
rak Ankara Levazım Amir-
1 i '1i Satmalma Komisyonun 
da görülebilir. Miinakascıc;ı 

28 6 935 tarihine müsad'f 
C11ma günü telrrrafhane a
yarı saat 11 de An 'ara l e· 
vazım Amirliği Binası da
hilinde L V. Amirliği Sa
tınalma Komisyonu tara
fından yapılacakdır. Mü
nakasası kapalı zarf usulü 
iledir. 60 bin kilo koyun e· 
tinin beher kilosunun 4 

hammen fiatı 31 kuruştur. 
Mecmu tutarı 18600 lira
dır. Teminatı muvakkatesi 
1860 liradır. İsteklilerin 
Ticaret Odasında kayıdlı 
olduklarına dair vesika ib· 
raz etmeleri mecburidir.Te
minatı muvakkcıte makb ı
zile birlikde teklif mektub
larmı münakasanm yapıla
cağı muayyen saattan en a
şağı bir saat evvel Ankara 
LV. A. SA. AL. KO. na 
vermeleri. ( 6) ( 3129) 

.. * * 
Ankara garnizonundaki 

kıtaat ve müessesat efradı
nın ihtiyacı için 580 bin 
kilo ekmeklik un münaka
saya konulmuşdur. Şartna
mesi 2 lira 46,5 kurus ücret 
mukabilinde Ankara L V .A· 
ST. AL. Komisyonundan 
verilir. Münakasası 28 Ha
ziran 935 cuma günü saat 
15 de Ankara Levazım A .. 
mirliği Binası dahilinde Le .. 
vazını Amirliği ST. AL· 
KO. tarafından alınacak .. 
dır. Eksiltme kapalı zarf u
suliledir. 580 bin kilo unuıı 
beher kilosunun muha01 .. 
men fiatı 8,5 kuruştur· 
Mecmu tutarı 49300 lira
dır. Teminatı muvakkatası 
3697,5 liradır. İstekliterifl 
Ticaret Odasında mukaV .. 

·ı·a yet olduklarına dair vesı .. 
göstermeleri mecburidİ~: 
Teminat muvakkata nıa 

1 
buzu ile teklif mektublafl~ 
münakasanın yapılaca 
belli saattan bir saat evv;_ .. 
line kadar LV. A. ST. p,.y• 
KO. na vermeleri. ( 7) 

(3130) 


