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Peyami Safanm ''Bu para
yı hastaneye verelim", Or
han Selımin "Ölt.im işi,, fık-
raları. . 
Ankara Haberleri - Galıp 
Atanm Kroniki - Feleğin 
"Buyulu Şirınca,. fıkrasL 
Azız Hudai Akdcmirin "Ca
susluk.. adlı eseri - Sağlık 
ogutlerı - Kendi kcndımıze 
ça • oruz. 
Son naberler - Ahmet Şük· 
ru Esmerin "Haftanm aiya
aaıı.,. 

Memlekette Tan - Seviz
mcler, evlenmeler. 
Spor - Kultür işleri. 
Dunya gazetelerine ıöre hl· 
diseler - Ekonomi. 
Kazan hanlığının son cünle
ri - Bedri Rahminin hika
yesi. 

Küçük Antantı n 
Büyük Derdi 
Habsburglar! 
[ B U K R E Ş H U S U S l M U· 
HAB1RIM1ZYAZIYOR) 

Küçük anlaşmanın büyü~ .. ~erdi 
Avusturyadaki son durum yuzunden 
tekrar ayaklandı. Hab~b?rglaqn A: 
vusturyaya dönmemelerını 1922 de~ 
beri güden kuçük anlaşma devletlerı, 
Fransanın, Almanyanın, Rusyanın ve 
İtalyanın son politikaları karş~~ında 
kendi siyasalannı bir dah~ g~~d.en 
geçirmek, buyük devletlerın .?eg~şık· 
liklerine gore yeni esa~lar ı_ız~nnde 
de anlaşmak mecburiyetınde ~dıl~.r ... 

Yevtiç kabinesinin düşmesı kuçuk 
anlaşmanın toplantısıı:ıa e,nçel ~~m~ş
tu. Fakat y evtiç kabınesının duştu : 
gü giındenbcri meydana çıkan yenı 
meseleler işin daha fazla uzamasına 
imkan bırakmıyordu. İşte bu acele 
durum yüzündendir ki, Yugoslavya 
Naibi Prens Pol Romanyaya geliyor. 
Yugoslavyanın iç idaresinde en kuv
vetli şahsiyet olduğunu Yevtiç kabi • 
nesinin düşeceği sıralardaki tavrile 
anlatan Prenı Pol'ün bu sırada Bük-

• Hı_: ......... _ - ~ıı., 

kasının ilerdeki politikasını aydınla
tacak müzakerelerin dikkate değer bir 
başlangıcıdır. 

Siyasal dilde kullanılan bazı tabir
lerin manalarını iyice kavramak için 
meselelerin başlangıcına kadar dön
mek icap eder. Şu Habsburg işinin 
küçük antanta dokunan yerlerini an -
lamak üzere Romanya, Çekoslovakya 
ve Yugoslavyayı Avusturya Macaris
tan karşısında sımsıkı birleştiren se
bepleri kısaca şöyle anlatabiliriz: 

Büyük savaştan sonra bölünen A
vusturya Macaristanın iyi yerleri kü
çük anlaşmayı yapan devletlere geç
ti. O gündcnberi Avusturya bir ta
raftan Macaristan, öbür taraftan hu
dutlarda tadilat ve komşu hükumet
lere geçen Macar ve Avusturyalılar 
hakkında her vasıtaya başvurarak is
teklerde bulunuyorlardı. Avusturya, 
:Macar politikası düne kadar İtalya • 
dan kuvvet ve destek alıyordu. ltal
yanın Fransa ile yaklaşması dış poli
tikada Fransa ile beraber giden küçük 
anlaşma devletlerine biraz rahatlık 
vermiş oldu. Fakat buna mukabil A
vusturya ile birleşmeği gözleyen Al
manya silahlandı. İtalya da Avrupa 
islerile pek uğra~amıyacak bir Habe
şistan davasına başladı. Büyük dev
letlerin dış politikalarına tesir eden 
vakıaları gözden uzaklaştırmamak şar 
tile Habsburgların küçük antant için 
cıkarabilccckleri tehlikeleri böyle sa· 
yabiliriz: 
'Avusturya, Macaristan ayrı ayn i· 

ken. t~ker teker kuvvettir .Habsburg· 
lar ıkı kuvveti birleştirebilec"k bir 
vasıtadır. Bugün Romanyaya, Yugos· 
layyaya, Çek~slovakyaya, ilave edil -
mış olan eskı Avusturya, Macaristan 
topraklarında ekalliyet halinde yaşa· 
yan Macar.larl:ı . Avusturyalılar için 
Habsburg ısmı hır korku sembolüdür. 
Macarlar, hudutların düzeltilmesini 
hicbir zaman unutmadıklarını daimi 
propagan~aları ve büyük hükumetler 
ya.nınd~kı teşeb~üslerile gösteren bir 
mıllettır. Netekım Ma~r m elesi • . h . • . es 
nm e . emmıyetını küçük anlaşma • 
mn Bukreşte yaptıgı 9 uncu konfe • 
ransındaki. karardan da farkedi y'() • 
Tuz. 1928 ı.n .~o mayısında Bükrcşte 
toplanan kuçuk anlaşma delegeleri 

Pıy n 
K z 

[Arkası 9 uncuda] 

E9ref ŞEFiK 

D()N ÇEKiLEN NUMARA
LAR 10 uncu SAYFADA 

TEHLiKE GiTiiKÇE BÜYÜYOR 

Habeşistanda yeni 
iki h8dise oldu! 

EKMEK NARHI iNMELiDiR ! 

Habeşler uluslar sosyetesi konseyinin der
hal toplantıya çağ rılmasını istemektedirler 

Tüze Bakanı \Bor~.ar~~amları 
H k I . d bugunku duru

a yer erı n e munaleyhinedir 
Şükrü Saracoğlu 
yeni kan unla r1 
T AN 1 a an l atıyo r 

Tüze Bakanı Şükrü Saracoğlu dün 
sabah Adliyeye gelerek yeni yapıla
cak ıslahat etrafında tetkiklerde bu
lunmuştur. Şükrü Snracoğlu, önce 
müddeiumumi Hikmetin odasında is
tirahat etmiş. \.ıir müddet kendisile gö 
rüımüştür. 

Mahkemeleri çalışma halinde gör • 
' mek isteyen Bakan, Müddeiumumi ile 
'ı beraber salonları dolaşmış, muhake • 

melcri dinleyerek çalışma tarzını göz· 
ı den geçirmiştir. 

Habeş askerleri trampet çalarak geçit resmi yaparlarken · 
"İtalya Habeşistan ~ibi ~ar~gaşa. • 

]ık içinde bulunan bır hukumetm 
meydan okuma siyasasına oyuncak 
olamaz.,, 

1800 asker daha 
Napoli. 11 A.A. -Kolombo adın -

daki vapur, 1800 den artık askerle, 
dün saat 19 da Masavva'ya hareket 
etmiştir. Bu vapurla, general Mon • 
tanyini'de gitmi§tir. Gidenler büyük 
bir kalabalık tarafından uğurlanmış 
lardır. 

iki hSdise daha oldu 
Roma, 11 A.A. - Resmiğ bir bildi 

riğe göre Habeşistan'da yeniden iki 
hadise olmuştur. 

! Öğle tatilinde bütün mahkeme reis 
1 ve azaları ile müddeiumumi muavin • 
· leri, Şükrü Saracoğlunun başkanlığın 

1 
da toplanmışlardır. lki saat süren bu 
toplantıda Tüze Bakanı, Adliyemizin 

1 [Arkası 9 uncud11 l 

Tüze Bakanı müddeıumumile J;eraber 

Ha 1 k Narh komi ı y_o n unun 
ısrarı kar111ında luzum

uz yere para vermekte 
1 • 

devam edıyor. 

Ekmek narhının indiril~c~i me -

1 . belediyenin gösterdıgı ısrar se esı, . 1 1 karşısında, gerçekten bır ~ese e. o -
du. Belediye. bu hususta~-'. ncşrıya • 
ta cevap teşkil eden teblııpndc. n~:ı:.: 
hın un fiyatına göre tesbıt e?ıldıg~
ni fakat un fiyatlarında son bır ay ı
d~de ekmeğe tesir edecek bir te • 
::ı • d' · Halbu nezzül olmadığını bıl ırıyor .. 
ki, genel durumu tcsbit eden borsa 
rakamları, belediyenin ısrarına açık 
bir cevap teşkil ettiği için, .~u konu 
üzerinde tekrar durmak luzumunu 
hi•sediyoruz; 

Buödaym geçirdi~i. 
Fiy&t değişmeler• 

Zahire borsasındaki satışlara gö -
re, geçen ayın ikinci haftasında sert 
bu~~aylar 4 kuruş 35 paradan. yumu 
şak buğdaylar 4 kuruş 95 para.dan 
muamele görmUştür. Ekmek imahndc 
kullanılan yumuşak buğdayın bun -: 
dan sonra geçirdigi fiyat değişmelerı 
şöyledir; .. • . 
Haziranın 10 - 16 ıncı gunlerını 

içine alan hafta zarfında 6 kuruş 
14 para,, ı 7 • 23 üncü haftada 6 ku • 
ruş 27 para, en sonuncu haftada da 
1 kuruş 28 paradır. 

Yükseliş temmuz başına kadar sür 
müş ve yumuşak bugday en çok bu 
fiyattan satılmıştır. Bu ay başından
beri yumuşak buğday piyasası r
temadiyen düşmüştür. 

J temmuzda 6 kuruş 37,5 paradan, 
4 Temmuzda 6 kuruş 8,S paradan, 6 
temmuzda 6 kuruş 11 paradan, 8 tem 
muzda 6 kuruş 18 paradan 9 temmuz 
da S kuru 38,S paradan ve nihayet 
dün 5 kuru 25 paradan satı1m1Şbr. 
Bu rakamlara ıöre, düıüklük mikda

Zahire borsasrndan fırına, lır111dan 
müşteriye ... 

Sert buğdaylara gelince, haziranırı 
ilk haftasında 4 kuruş 35 paradan 
başhyarak fiyatlar S kuruş 83 parava 
kadar ç1km1§tır. Bundan onra g~~ü· 
len düşme, piyuayı temmuzun ıkı • 

[Arkası 3 üncüde] 6 temmuz aabahr, ltalya'nın Har • 
rar konsolosu otomobille Lirccana· 
ya doğru gidiyorken bir Habeş suba 
yı ile bazı Habe§ askerlerine rastla
mıştır. Bunlar kendisini söverek ve 
tehdit ederek durdurmak istemi§ler 
dir. 

Rokfeller 
Yaşıyor! 

rı tamam 60 paradır. 
~==========================::sm 

ltalyanm Londra elçisi Grandi 

Roma, 11 A.A. - Afrikaya hare • 
J<et etmek üzere bulunan 120 general 
ve subay önünde söz söyliyen Mus
solini İtalyanın ulusal prestij ve ası 
ğmı (menfaatini) yerine getirmek 
suretile İtalyan • Habeş kavgasını 
kesin olarak kurtarmağa karar ver -
diğini söylemiş ve demiştir ki: 

Öğleden sonra, Harrar konso1oslu 
ğu yerli İtalyan askerlerinden biri, 
konsolosluğa giderken, i~tcrinden u
ray (belediye) polisi ile askerlerde 
bulunan yirmi kadar yerli tarafından 

tArkası 5 incide] 

HUSUSi H A BERL E RiMiZ 

Macaristan 
Kurulamaz 

Bir Avusturya 
imparatorluğu 

[BUKREŞ H USUSi MUHABiRiMiZ BiLDiRiYOR] 
Bükreş, 11 Temmuz 

A vusturya Federal meclisinin Habsburg hanedanının ne~
yine dair olan kanunun kaldırılması ile bu hanedana aıt 

malların g..eri verilmesi hakkındaki kanunu ittifakla kabul etme· 
si burada büyük bir dikkatle takip edilmektedir. Yarın Bükreşe 
gelecek olan Yugoslav naibi ile Kral Karolun, Romen Başbaka: 
nı ve Dış işler Bakanının huzurunda bu meseleyi inceleyeceklerı 
muhakkaktır. Diğer taraftan kiıçük andlaşma konseyi de sür'atle 
toplanacak. ve Avusturyada herhangi bir imparatorluğun kurul
masına mani olacak tedbirleri düşünecektir. Küçük andlaşma 
devletleri, Tuna devletleri konf eransmın Habsburg iddialarının 
önüne geçebileceği kanaatindedirler. Bu konferansın geri kal
ması. ve İtalyanın Habsburg'lara aleyhtar bir vaziyet alm~a.sı 
alakadar devletleri derhal harekete geçirmeğe sevketınıştır. 
Diğer taraftan küçük andlaşma, Tuna havzasının en belli başlı 
meseleleri etrafında büyük devletlerle bir anlaşnıa yapmak .ta
raftarıdır. Şurası muhakkaktır ki bir Avusturya • Macaristan ım
paratorluğuna asla müsaade edilmiyecektir. - Eşref Şefik 

• • • 
Derhal Tenzilat Yapllacak 

• zmir 11 (Özel aytanmız bildiriyor) - Devlet Demiryolları 
1 genel direktörü İbrahim ve arkadaşları buraya geldil.e~. 

Devlet Demiryollarının Avrupadan getirttiği son sistem 50 kışı
lik ot.ıilüsler Aydın hattında işletilecektir. Hattın 120 metflclik 
tozlu kısmına halas dökülmesi için emir verilmiştit. Meyankö
!.ü zeytinyağı ve yolcu tarifelerinde hemen tatbik edilmek üze
re 'tenzilat yapılacak, hattın bütün tarif el eri, en kısa zamanda 
ana hattın tarif el erine intibak ettirilecektir. Bayındırlık Bakanı 
Ali Çetinkayanın da gelecek haf ta içinde buraya gelmesi bek
lenmektedir. 

• • • 
Varidat Geçen Vildan Fazla 
Ankara, ı 1 (Husus! muhabirimiz bildiriyor) - Finans Ba

kanlıgı Haziran ayı içindeki tahsilatın sonunu almıştır. 
ı m ı e inm Haziran ayma nisbetle bu Haziran ayında 

400 ın 1ı alık f la varidat temin edilmiştir. 

M ilyarder meğer sigorta 
kum p anyasın ı n nazarında 

kanunen ö l müt \ 

lki gün evvel gelen ajans telgra. 
fı dünyanın en zengin adamı olan 
Rokfeller'in öldüğünü bildiriyordu. 
Dün ajansın verdiği bir düzeltmeye 
nazaran bu milyarderler milyarderi 
ölmemiş belki 96 yaşına basmıştır. 
Mesele şundan yanlı§' anlaşılmıştır: 

Amerikadaki eski bir ananeye na· 
zaran sigorta kumpanyaları 96 yaşı
na basan her sigortalıya büyük bir 
prim vermektedirler. Rokfeller yir • 
mi yaşında sigorta olduğu ve 96 ya· 
Ş~na bastığı için S milyon dolarlık 
hır prim almıştır. Şimdiye kadar 
b~yle prim alanlar çok nadirdir. Ve 
boyleleri, sigorta kumpanyaları ~a • 
z~rında "kanunen ölmüş,, teJakkı e
dılmektedirler. 

Ajans, dünkü düzeltmede telsiz • 
~eki parazitlerin böyle bir yanhşl~ • 
ga meydan verdiğini bildirmektedır. 
Kanaatimizce bu "kanunen ölmüş .. 
tabiri yanlış anlaşılmıştır. Yoksa mil 
yardcr ölmüş değildir. 

lnönü Vanda 
Van, 10 A.A. - Baıbakan İsmet 

İnönü 9 temmuzda Gevaş, Havasor, 
Edremit bölgelerini ve Şemran kana
lını tetkik ettikten sonra dün Vana 
dönmüıtür. 

Bir milyon lira 
Tramvay Şirketinden amelenin iste· 
d iği para bir mil yon l irad ı r 

sabını henüz tamamile tcabit etmek 
mümkün olamamııtır. 

'l'rarıway işçikri. 27 senedenberl 
şirkt:tin ceza sandığında biriken pa
radc.n bir kısmını, hava tehlikesi için 
Tayyare cemiyetine vermeği karar • 
lastırmışlardı. Bu karar üzerine, ce
miyete müracaat edilmiş, hesapların 
tetkiki ve kurumun hissesine düşen 
miktarın §İrketten iıtenmesi bildiril· 
miştir. Fakat sandıktaki paraların he-

J şçiler, şirkete 23 bin altın lira ola· 
rak gösterilen sandık . ~e~c~~~~~~ 
sonradan kağıt paraya ındırıldıgını o-
ne sürmüşlerdir. Onların tuttu~~ he
saba göre, ceza aandJğında bugu'! en 
a§al~ı bir milyon lira bulun"!ası ıcap 
etmekteJir. Şirket, sandıktakı parala
rı, ameleye yapılacak yardımlar isin, 
yine eskisi. gibi kaıa~n?a saklamak 
nivetiııdedır. Fakat, ışçıler bu kararı 
doğru bulmamı§lar: kendi maaşlann· 
dan kesilmek ıuretılc toplanan para • 
ların hava kurumuna verilmesinde ıs
rar t·tmişlerdir. İddialan şudur: 

·•- S!rket, sandıktaki paralardan 
sırasına göre ameh~ye yardımda bu • 
lunduğunu söylüyor. Fakat bunu ka
Lul edemeyiz. Çünkü misaller ortada· 
dır: Parmakkapıda bir çocuk çignc • 
yerek hapse giren Şaban ismindeki 
arkadaşımızın aç ve sefil kalan ailesi· 
ne on para bile verilmemiştir. Hasta 
a\lesinc yardım isteğinde bulunan baı 
ka bır arkadaşın dileğine şirket cevap 
\'Crmek lüzumunu bile duymamı§tır . ., 

Şirket işçileri, paraları hava kuru· 
muna vermekte ısrar ettikleri için me• 
sel •. , Bayındırlık Bakanlığı komiıerli
gi tarafından tetkik edilmeğc başlan• 
mıstır. 

Dün bir kamyonla bir tramvay çarpıştı, Karaköyl!eki bu çarpı§ma yüzünden yol bir saat kadar 
kapalı kaldı •• 
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BORÇLARI TAKSITLENDiRMEK iÇiN 

Dün Ankarada bir 
toplanma yaplldı 

[HUSUSi MUHABlRlMIZ BILDIRIYOR] 
Ankara, 11 

lpoteıkli ve müteselsil zirai alacakların taksitlendirilmesi ka
nunwıun tatbikı hakkında tapu idaresinde görülen müşküller et
rafında bugün tapu genel direktörlüğünde bir toplantı lapılmış· 
tır. Bu toplantıda Tapu genel direktörlüğünün Ziraat Bankası
nın bu müfkülleri ortadan kaldmnak için bazı esaslar ha~la
ması karar altına alınmış ve bu esaslar hazırlanıncaya kadar Zi
raat Bankasının tapu idarelerine verdiği cetvelleri alfabe sırasile 
tanzim etıneği kararlaştmnıştır. 

Yeni Yapllacak Apartmanlar 
Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Emlak, Eytam 

llankuı şehrimizde yapılacak ev, apartmwılar hakkında etüt
ler yapmakta ve projeler hazırlamaktadır. Almacak neticelere 
göre liznngelen kanun projeleri hazırlanacaktır. 

Avrupadaki Talebeye Döviz 
Atıkara, ıı (Huwsi muhabirimiz bildiriyor) - ~ariçte gerek 

hükOmet ve gerek kendi nam ve hes~planna ~~sılde bul~~n 
talebelerimiz için bundan sonra vakı olacak ?o~ız tal~plerının 
is'afmda esas tutulacak mikdarlar hakkında QUkumet bır karar
anme netretmiıtir. Bu kararnameye baglı listede mezkur tale
belere memleket itibarile verilecek olan aylrk altın dolar mile. 
dan şöyle tetlbit olunmuştur: .. . . 

Amerika 70 altm dolar, 147 Turk lırası; lngıltcre 70 altın do-
lar 147 Türk lirası, İsviçre 63 altın dolar 132,20 Türk lirası· Al
ma'nya 53 altın dolar 111,30 Türk lirası; Avusturya 54 altı~ do
lar, 113,40 Türtt lirası, Macaristan 54 altın dolar, 113,40 Türk 
lirası; Çekoslovakya 55 altın dolar, 115,50 Türk lirası Paris 55 
altın dolar, 115,50 Türle lirası; Fransa 50 altın dolar 105 Türk 
lirası, ltalya 50 altm dolar, 105 Türk lirası, Belçika 4~ altm ..1 

lar, 94,50 Türk lirası. 

~JJiaracla nvelld ,.an yağan yağmurların caddelere getirdiği 
ıe//er sırasında hıuıısl lotoğral muhabirimizin tısbit ettiği 

bir intiba 

Para Deijiştirme Talimat-
namesi Değiştirildi 

Münderecatı kolayhkla okunamıyacak dere
cede kirlenmiş, parçalanmış ve yahut yan
mış banknotlar yedekleri ile değiştirilecek 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ BILDIRIYOR] 

Ankara, 11 
Pinane Lhnhlmın tenıip ve mu· 

•ıaf~tile balen mer'i bulunan ~ra 
iifiklikler JaJldmlftır. Bu değıtik· 
riyet Merlcu a.nlruı tarafından de· 

l~ıktlıklikler .. yapabiıaJiıtir. Bu deği•ik • 
ı ere ıvre taliaultnaınenin ikinci 

maddesi fU teldi a1Dııttır . 
Münderecatı lrolaybJda 'okunamıya

cak derecede kirlennüt, yatlanmı!f 
•eya parçalaMUf •eyahut yanınq ve 
ka~mut banknotlar Jedekleri ile 
def~rilecektir. 

Uçuncü maddenin A. B. ve c. fık· 
ralan ıu t~klade . defİf tirilmittir. 

A - KirleDJIUf, boyanmıt. rengi 
uçmuı yanmıt ye kavru1nıllf olup ta 
çerçeve i~deki sathından ebiJmit 
banknotlar en a• iki seri veya ura nu 
ınaralannı YC yahut bir seri v•J• 
bir ıu• numaraaile Finana Bakanının 
İnızaamın okunabilmni tartile tam 
bedeli mukabilinde delittirilir. 

B - Banknot bir p&rçadan ibaret 
ve sathında elniii buluıunadıiı tak 
dirde dördUncU maddeıun A fduMm: 
da sözü ıeçeıı ka\>ant cet.eueıruıe 
tatbik ile de~ için, A 
n'1da sikrolunan vuıflan tapmaı 
•ımdır. 

C - Birden futa parçalara aynJ
mıı olan banknotlarda ise PAl'Çalann 
umumt heyetinden keza A fıkraam 
sayılan n91flar bulunursa bu uaıı~~ 
lann btltUn parçalan (numara ve im 
salan taf11D111D)ar da dahil) deiiı 

mefe kabul olunur. Şu kadar ki, par
çalan o banknotun parçalan olduğu 
açıkça belli olması ıerekli bulundu • 
ğundan parçalarm bilhana sıhhatleri 
tavin olunabilecek halde bulunmaları 
ve banknotun üzerinde bulunduklan 
kıamm civarile yırtılınca, tekil ve tez. 
yinıt ve saire itibarile uyıun bulun
malan ıereklidir. Fersude banknotla
nn değittirme itlerinin bundan aon
ra bu esaslara ıör.; yapılacafı alika
bıiıa bildirilmittir. 

Moskova bUyUyor 
Moekova, 11 A.A. - Moakova şeh

rinin baymdırlığına ait yeni plin de 
bu pl&nm önümüzdeki Uç seneye ait 
Jaaını ıuetelerde çıkmıttır. Moako
nda nüfusun ıitgide artmakta ol • 
dutu gö•önüne alınarak tehrın ku -
rulu bulundutu muaha 28 hin bek -
tardan 60 bine çıkarılmaktadır. 

TEBLIGLER 

lcjbakanhk 
müsteşarı geliyor 

[HUSUSi MUHABiRiMiZ 
BiLDiRiYOR] 

Ankara, 11 
lç Bakanlık mliatCJ&n Vehbi Edir

neye gitmek üzere latanbula gitti. 
Durakta lç Bakanlık ileri gelenleri ile 
memurlar tarafından uğurlanmıttır. 

Hafta tatili kanunu 
ve müddeiumumi· 
lerin temyiz hakları 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Hafta tatili kanununa 
aykm hareketlerinden dolayı verilen 
hdkümleri Cümuriyet müddeiumumi
lerinin Temyize salahiyetleri olup ol
madığı hakkında hiaıl olan içtihat ih
tilifı üzerine Temyiz genel heyeti, 
müddeiumumilerin amme haklan da
valarında kullandıktan hakları, hafta 
tatili kanunu hükümlerine aykm ha· 
reketlerden mütevellit davalarda da 
kullanmağa salahiyetli olduklarına 
karar verildi. 

Dikmen Deresinin 
mecrası dejişecek 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Dikmen deresinin her 
sene fula yatnıur yağdığı zamanlar· 
da tqarak sulann Yenifehire hücum 
ettitl ıözöntlnde tutulara~ bu dere 
yatafmm defittirihnesi içJn Ba)'mdır 
bk Bakanlıfı ile Ankara imar direk· 
törlUğU a1mmuı lbımctlen tetbirle
ri milıtereken etüt etmiflerdir. Van
lan karara göre huırlanan projenin 
derhal tatbikına ıeçilecektir. Dikmen 
deresinin ıulan Baldat dereıine akıtı
lacak ve Yenitehirin Dikmen ıularile 
alika11 bu suretle keailmit olacaktır. 
Onümüzdeki senelerde de ıehrin için
den ve civardan geçen lncesu, Kavak· 
h ve Ayrancı dereleri de tanzim edi· 
lecektir. Kavaklıdere için ıehir pil • 
nmda görWen toplama havlUunun in· 
ıası derpi§ olunmaktadır. 

Ekmek Narhı 
[Baı tarafı 1 incide] 

ıinde 5 kurut 10 paraya, 5 inde 5 ku 
rup, 10 unda da 4 kurut 30 paraya 
indlrmittir. 

Tamam bir ay önce yani narhın art 
tırıldıfı ıünlerde 4 kuruı 35 para • 
dan muamele gören sert buğdaylar 
bugün 4 kuruı 30 paradır. Reamt ka· 
yıtların gösterdiği açık netice fU • 
dur· 

Y k buğday, narhın arttınl 
ma ı ı ıcap ettirecek kadar yilkacl • 
mıı. fakat, bugün tamam 60 para dflf 
miıttür. Ekmeğe yarı yarıya kant • 
t!rılan sert bugdaylar ise, normal 
fıyatını bulduktan bafb, 5 para da a· 
pğı inmi,tir. 

Un fiyatlarındaki dUtUklOk 
Un piyaaaaında da 9Uiyet aynidir. 

İlk yükaeliı. 72 kiloluk çuvalda 463 
kuruttan batlamıf, ıeçen ayın IOD 
haftasında 670 kuruıu bulmuıtur. Ay 
batmdan itibaren fiyatlar mütemadi· 
yen inmi• ve timdilik 545 kurutta 
karar kılmıttır. 

Narh komisyonunun Kan• 
atı bir tUrlU deOltm11or 

Bütün bu rakamlan 11rala.maktan 
maksadımız, piyaunın ıenel duru • 
munu göstermek ve fiyat dflfillrHltfl· 
nUn her çqit bufday ve una tesir et 
titini anlatmaktır. Netice. il ku • 
ruıta bırakılan narhın i11.diriJmesi Hl 
zumunu apaçık meydana koymakta· 
dı~. Yalnız unutmayalım 1d, narh ko 
mııyonunun bu açık rakamlara raf • 
men elanefi indirmemekte s&terdf· 
fi ıarar, halkın ıtazuın.m ven fula 
para ödeıneaine meydan vermektedir. 
Pi.Yasa~ dllflikltlk, mevcut kana • 
atı deiiftiremedlfine ıare bu YUİ· 
vetin bir müddet dahi bÖylece ıU· 
rilp gideceğine inanmak lban ıeli· 
yor 

Bor .. da dUnkU ubt 
B day ve uıı fiyatlarında dillı. tv• 

velki güne auaran lüs bir detipae 

KRONiK 

İmparator Sarayları 

Bizans imparatorlarının kutsal sa· 
raylarından hiçbir iz kalmaması, Bi· 
zans tarihçilerinin ötedenberi merak· 
larına sebep olmuştur. I:ransız Pro· 
fesörü Charles Diehl, daha 1909 da, 
Celil Esat'ın kitabına yazdığı ônsöz
de, bu sarayın yerini araıtırmanın 
hemen hemen bir Bizanı tarihi yaz
mak kadar degerli olacağını yazmıt
tı. 

Bugünlerde İngiliz profesörünün 
Arasta ıokağmda kutsal aarayuı te· 
mellerini aramaıı o merakın bili kay 
bolmadığını göıteriyor, hem de eıki 
lıtanbulda imparator saraylarına ye· 
niden bir aktüalite veriyor. 
Doğrusu, bu merak her vakit haklı 

olmakla beraber, Ayaaofya, Bizans 
müzesi olduktan sonra, eski kutsal 
sarayın bulunduğu yer meselsini çö
zelemek daha acele bir it olmuıtur. 
Çünkü eski Bizans hayatının merke· 
zi o saraydı. Onun yapdanndan bu· 
gün görebileceğimiz hiçbir öntilk kal· 
mamış olsa bile, hiç olmazsa nerede 
bulunduğunu bilmemiz ve o yerde 
araştumalar yapmamız lüzumludur. 
Bizanı tarihinin önemli noktaların· 
dan birinin tamamlanması bu sara
yın bulunduğu yerin iyice bilinmesi
ne lüzum gösterir. 

Kutsal saray üzerine merakımı arttı 
~n ~tka bir sebep de, onun güzel· 
liklenne hayran kalan eski gezmen
lerin bırakmıı olduklan yazılar ve 
yeni tarihçilerin bu yazılara bakarak 
o saray üzerine yaptıkları taıvirler • 
dir. 

Bu sarayı ilkin imparator Koıtan
tin yaptırmıı, sonradan da baıka Uç 
imparator - biri Ayasofyayı yaptı
ran Jüstinien - onu büyütmütler 
ve süsletmişlerdi. Yazılara göre, sa
ray bugünkü hesapla dört yüz bin 
metre murabbaı bir yer tutardı. Sa· 
rayın bulunduğu yerin en yüksek te· 
pesinde bir kulenin üzerine kurulmuı 
fener, bugünkü Abırkapı fenri gibi, 
Marmaradan geceleyin Boğaziçine 
geçecek gemilere yol gösterir, hem 
de sarayın içinde oturan imP.Bratorun 
bütün evrene akıl ve sıyasa öğretti· 
ğine bir sembol sayılırdı. Şimdiki 
Ahırkapı fenerinin öyle aıyaaal sav• 
Jarı olmadığından, zavallının sisli 
sabahlarda öttürdüğü düdüğü bile o 
taraflarda oturan lstanbullular fazla 
gördüler. Halbuki, o düdüğün çıbr· 
dıfı öküz ıeai, oraların, yani eıki sa
ray kıydannın eski adını hatırlatmak 
için yapılmqtr. Çünlrti o kıyılara Bu· 
koleon denilirdi, rumcada Vus öküz 
demektir, orada imparator Kostantin 
bir boğa ile bir aslanın güreştiğini 
cöeter~ blr heykel yaptınmıtr. Batı 
~lerinctlıı selen ıumenter o hey
kelden c:loJayı bütün kutaal ura,. 
Bukoleon lıU811 adım vermifJerdJ.Qy 
sa ki, bu iaim yalnı•, ilkin !randan 
kaçarak !etanbula gelen auant Prenı 
Hilrmüz'Un adına yapdan, aonradan 
JUstinien tarafından tekrar yapıldığı 
içi~ yıkıntılanna bisim şimdi de Jüs
tinien .arayı dediğiını. yapıya veril· 
mitti. 

Sarayın her tarafını böxle !-ir tek 
betkede anlatmak elbette imkinaız
dır. Onun üç kısmı ayn ayn birer 
büyük saraydı. Kalae denilen en dıt 
~·~ imparatorun muhafız askerle· lm, mahkemesinin oturmalanna ve 
mparatorun hmuruna çıkacak Jrim.. 

selerin kabulüne mabıuıtu. lkind 
kısma Dafne denilir ve burası lmpa
rat~run huzuruna çılmuyacak kimae
lenn kabulüne mabıuıtu. lldnd Jm.. 
ma Dafne denilir ve burası imparator 
sellmhk dairesi ıibi sayılırdı. 
• UçUncn laaım asıl kutsal saray 
ımparat?r ve imparatoriçenin &el 
dairelen demekti. İmparatorun ve 
İmparatoriçenin daireleri biribirin • 

Tlrk ·Yugoslav 
doatıuıunun 

kuvvetli blrtezahlrl 
İıtanbuı, 11 A.A. - İçinde JCo. 

tor deniz tecimi akademisinin 45 ta· 
lebeai bulunan Villi • Velebita Yu· 
fıoalav mektep ıeıniainin 8 huiranda 
ıtanbuta yaptıfı ıöret (•iyaret) 

TUrk ve Yuıoalav ulualanm birlqd
ren doatluk duyıulannm ne kadar 
~\ Vf'tli, içten ve •ilam oldutunu 
bu kere daha ıöstennefe veaile ol • 
mu•tur. 

Kotor denb tecimi akademlai di • 
r«'ktCSrU Milolı Lipovu hareketinden 
e~.el. bize ıunlan MJylemfttir: 

Bıze kal'fl ıöaterdili içten doat· 
lu~Ja bizi ıerçekten mlltebauia et • 
maa otan bu ,U.cl doet ve müttefik 
Ulkeden büyük bir heyecanla ayrılı • 
yor uz. 

İ•taııbulda lraldıtunıs müddetçe bi
ze ıCS.terdikleri tçten ve hareketli 
ka1 2=1anıad: ı dolayı bülnUnet örkün· 
ea ... e, erkiııına ve bUtUn TUrk ulu-

•una çok samimi tefClddlrlerimbi ve 
derin ıninnettarııpnw MJylemenld 
&r!radllflanm profeMJrlerle clenU ted· 
mı •ubaytan adına rica ederim.,, 
ı...':~ · V elebita mektep ıemiai bu 

!_-.-ıb Xaradenize ııtmek Uzere lı • 
-n uldan hareket edecektir. 

o~m"'lllf, normal durum devam etmi, 
tir. Ywnu .. k unlar en u 610 kurut • 
tlın, sert unlar 430 kuruıtan satıl • 
mıttır. Yumupk buldaylar 5,35 pa
radan, Mrt bufdaylar da S llurut • 
tan mumeıe &6ımuttür. 

Yazan: O. A. 
BOYOLU ŞIRINGA 

den ayn idi ve imparatoriçe kendi 
sarayının işlerine imparatoru hiç ka· Eyvahlar olsun! Erkeklik te ucuz• 
nıtırmazlardı. Hatti imparatoriçe layacak! •• Ayol duymadınız mı? .. Du· 
Teodora orada kocasının gizli olarak rum kötületti.• lıler allak bullak ola
afaroz edilmi§ patrik Antim'i sakla· cak. 
mıı ve patrik ancak imparator öl· Rusyada bir kadın bilsin diıi piliç· 
diıkten sonra meydana çıkarılmıttı. lere bir tırmsa yapınca erkek oluyor· 
imparatoriçenin emri altında bir de mut; erkek piliç te eliti ... Yakında bu· 
ipekli kumatiar yapmak için adeta nu inaanlara da tatbik edeceklermit-· 
bir fabrika vardı. Buradan batka hiç Dütünün bir kere karıtıklığı. Şöyle 
bir yerde ipekli kumat yapılamazdı. ıözönüne ıetiriniz ••• 

Bu saray lstanbulun bir kenarın- Günün birinde bir adamın nikihlı 
da bulunduğundan imparatorlar ava kanaı doktora ciclip bir f11'111Sa yap
gittikleri vakit bütün şehri bir bat· tmyor, aktam eve ıeldiii zaman er-
tan öteki başa kadar geçmeğe mec- kek oluyor ... E, sonra ne olacak? .. 
bur olurdu. Bu da uzun uzadıya teı- Eier bu it ıerçek ise buna devlet· 
rifata, külfetlere sebep olduğundan, l ıer hemen bir ııkı kanun yapmalıdır· 
şehrin surlarına yakın. ~lı':'n diye. lar... . • 
şimdi bizim Balat dedığunaz tarafta Şurası da muhakkak ki; erkeklik· 
batka bir saray yaptınlmıt ve buna ten lcadınlıia geçenler pek az olduiu 
Vlakerna sarayı adı verilmitti. im- halde kadınlıktan erkekliie seçenler 
inci Kommen, 1143 ten sonra kutsal çok olacaktır. Ve dedijiın cibi itin 
sarayı büsbütün bırakarak Bala~t~ki önüne seçilmezse: 
sarayda yerletti. Ondan sonra barın- 1 - Gebe erkekler, 
cisi gittikçe ziyade harap olarak 2 - lkiıi de CTkek veya kadtn ka· 
ikincisi günlletti. n kocalar, 

Batı ülkelerinden gelen frenkler 3 - Anaıı da babaaı da erkek •• 
Putlular savaşına gitmek üzere, İs· ya icadın çocuklar bulunacaktır. 
tanbuldan getçikleri vakit bu sara· Dahası var •• Kadm kocaıma mm· 
yın güzelliğine hayran ofmuılardı. ca hemen doktora ıidip erkek olacak 
Fakat sonradan lstanbulda Utin im- ye kansından bıkmıt olan erkekler 
paratorluğu kurdut,1an vakit kutsal de belki kurtuluıu kadın olmakta bu· 
sarayı gene daha güzel buldukların· lac:aldardır. 
dan orada yerleştiler. Ancak bu sara· Tanıtlanmızm sünün birinde cin • 
yın güzelliğini devam ettirmeğe ı;ni deiittinnif olmalan öncel.-i b-1· 
kudretleri yetmedifi gibi, onların ki gözümüze bataaık ama sonra alı· 
zamanında Vlakerna sarayı da harap tacaiız-. 
oldu. Kadmlann içinde fÖyle bir iki aylık 

Daha sonra Paleolog soyundan ıeçici bir zaman için •kele olup ho
imparatorlar lstanbulu tekrar aldık· ftl'clalık edenler olacaiı gibi erkekler 
lan vakit kutsal saray a~k tamir içinde de gene bu tarzda asif•elik 4'1· 
edilecek halde değildi. Balattaki sa· mek için muvaklcaten icadın olanlar 
rayın bile, içerainde oturmak imki· buluna~. 
nını bulmak için temizlenmesi hafta- Bu it en çok kan koca itini zorlq
Jarca ıürmüttü. Kutsal saray iıe git· tıracaiı için Raliba bunun en kesbnne 
tikçe düterek, latanbul daha TUrk (areti müsavi devrelerde icarı kocaıun 
olmazdan önce, büsbütün harabeye cinslerini ve ro~leri~i dı-ğittinnesi o
dönmüıtü. lacaktır. Mesela: Bır sene sonra ka· 

Bu iki buyük saraydan başka, bir dm, erkek ve. erkek te kadm olacaktır. 
de bizim timdiki yıkıntılarına Tek· Eter bu ·~~yetten mem?~~ olmaz • 
fur sarayı dedigimiz Porfirojenet sa· ~ ae~ ~~tince tekra~.dl!lılak, e~~
rayı vardı. Bir rivayete göre Balat· lik cleiit~lec:ek •• böylece reçuup 
taki sarayın bir parçası, batka bir cideceklercf!r. 
rivayete göre de ondan ayn bir yapı Eier bu •t .~çına çılcana koca ara
olan bu saraym ne vakit yapılınıt ol- fllll, kadınlar ıçın ne mutlu! Otu:runu 
duğu belli değildir. Ancak ,ura11 bi· geçıp !e koca bu~amryan kadınlar he
linir ki Türkler lıtanbulu aldıktan men bir tll'lllla ıle erkek olup bu ae
vakit imparator burada otururdu. fer bn araya~~la~chr. ~u it kadın, 

lmparatorlann her vakit oturduk- !"'de araım~akı azdıvaç pıyasasmı da 
lan bUyük saraylardan bafka, lıtan· .,. ... edecektır... v • 

bulun batka batka semtlerinde, kötk Yalnız aklanın yatmadıgı birkaç 
denilebilecek ktıçUk sarayları da var- t•Y var: 
dı. Bunların da başlıcaları bizim eski 1 - Bir gebe kadın erkek olursa 
Şeyhülislam dairHinin, Sultan Selim çocuiu nasıl do~?. 
camünin bulundukları yerlerdeydi. 2 - Bir erkek lrachn olanca ..... 
İmparator timdild Fatih caıniinin kalaaılc mı? .. 
Yftinde olan kilisede tapınmak için 3 - Bu deiifmel_.... iki cİ• ara
bir ıUn önce, timclilri Sultan Selim ~-~olo? .. ji farklan phacak IUl-
camiinin yerinde olan saraya ıelir, -~ 
yatardı. Likia ne olana olam .. Şmn"a el'lo 

Bir de bizim seçen ydcla yanan ad· hfi ile ••do doı-a erkelr arasm
liye sarayının yerinde bulunan ve da sahici inci ile kültür incisi araım-

clald fark p"L.! lıir ır...-1_ ..a_! __ bul--imparatorlann yab~ncı sefirlerle ıö- • ._.. -- ---
.ıı-ek için tabaiı ettiXri Maonor sa· calmr. Onun için bizimkilerin telif. 
;.~,adliye dairesi ;.ndı/.- vakit ......_ timdililr mahal yolcf 
ıene bu caaetede anlatıpıftım. B. FEl EK 

Bizans Saraylarını Arama 
Çahşması Devam Ediyor 

Profesör: "Resmimi alma, brt viritimi veuyim.,, derken 
lotoğralçısı ba resmi gekmi§ bulanayor 

Tan 

SultanaJımette Araıta aokaiında ya 
pı~ hafriyat iti devam etmektedir. 
Bazans eserlerinden bir duYann altın· 
da bir metrelik toprak boflutuna rut 
lanauttır. Bu botluk derinlqtirilerek 
Bizanı aaraylannuı alt bodnımlanna 
ıirilebllecek bir delik aranacaktır. Bu 
suretle aaraytann meydana plııanla
bileceği umulmaktadır. Bu .....,.iri 
arqtırmaJann ehemmiyet laıanmat11 
dolayııile, ayp depo9U bln11111dald 
hafriyat durdurulmuftur. Profalr 
Bakater, bu aym 20 inde aDealnl ,_. 
mck tlzere memleketine ~ bir 
ay içinde dönerek tetkikata devam 
edecektir. 

Capoflunda bir anada bulunan 
moaylk levha. MClsclcr idareai mflte
bauıuıun nuareti altında naldedil • 
mete bet••nllllfhr. Dlln çıkanlan kı. 
ianlar lllGuye '8tUrlUmUf, daiılma .. 
mnı için aJsı>ra aJmmııtır, 

~rotesor halriyata neurer 
«terken 
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•• 
Ali Kemal Linç Edilmeden on·ce Kendi-
sini Müdafaa Edebileceğini Sanıyordu! 
'Peyamcı Ali Kemali getiriyorum. 

On dört saattenberi deniz Uıcrindc
i Mctörler çürük ; yolda kalacağız. 

... ı.. g ırmeı;ıder~ye çabuk bir vasıta 
gönderin biıı aldrnnıı.,, 

Çok geçmedi. İzmitten gönderilen 
bir is timbot Değirmendereye geldi. 
Oraya gectik ve motörilmüzü de is
timbota bağladık. 

İzmite geldiğimiz zaman iskeleye 
bir kalabalık toplanmıştı. Anladım ki, 
benim çektiğim telgraf hmitte duyul
muş, halkı merak ve heyecana dil • 
sürmüştü. Karaya çıktık. Ali Kemali 
Merkez kumandanlığına teslim ettim. 
( 6 • Teşrinisani - 1338 ) Saat 13,30. 

Ertesi günü de Lozana gitmek ü-
2ere oradan geçen İsmet lnönünün 
trenine athyarak İstanbula döndü~ .. 

Motörde Ali Kemalin söyledığı 
bazı sözleri hatırlıyorum; söz arasın
da diyordu ki: 

"Ben İttihatçılar zamanında kaç
tım. Bana birçok isnatlarda bulundu
lar. Dısarda olduğum için karşılık 
veremdİm. Bu defa yazılarımın İngi
liz parasiyle yazıldığını ııöyliyorlar. 
Öyle olsaydı gen kaçardım. Bakınız, 
kaçmadım. Kendimi mUdafaa edece
ıgim. Söylediklerini isbat ederlcrae 
kendi ipimi kendim çekerim, 55 ya
sındayım. Benim için rahat döşeğinde 
olmek yoktur.,. 

''Kazanılan zafer bir harikadır. 
Fakat bundan tamamiyle istifade e
debilmek için İngilizlerin de kazanıl
ması fikrindeyim .. ,, 

"Müşür (Mareşal) Fevzi Paıayı 
tanırım. Haluk ve doğruluğu sever 
bir adamdır. Gazi (Atatürk) ile tanış
mıyorum. Her halde o zat da ayni 
hasleti haizdir. Zaten Anadolu halkı
nı bir araya toplıyan ve bugünkü ha
rikayı yaratan bu faziletler değil mi
dir?,. 

Entellicens Serviste çalr§anlar· 
dan Polis kısmı siyasi şefi §eref 

aldığım bilgilere göre Pantikyan da
ha Büyük Harpte lngi};ı ajanı ola
rak Bulgaristanda ve Türk sınırları 
yakınlarında dolaşmış, bir aralık Bul· 
garlar tarafından yakalanarak Sofya· 

ra götürülüp hapse tıkılmış. fakat 
ngilizlerin, el altından yaptıkları et· 

ki, (tesir) ile kurtulmuş ve ondan 
sonra bir Bulgar ajanı gibi de çalış
mıştır. O sıralarda Malinof erk (ik
tidar) de olduğundan onun içli dışlı 
bir aracı (vasıtası) olmu~tu. İngiliz 
hizmetinden çekilmiş olduğuna göre 
iki yüzlü, yahut gerçekte, Entelli • 
cens hesabına çalışıyordu. 

İşğalde İ&tanbula geldi ve Entel· 
licens Servisin (Gizli Deniz İstihba
ratı) §eniğini aldı. Pantikyan kurumu 
Galatada lstavropuloa hanının birinci 
katını işğal etmekte idi. 

Hizmet alanı genİ§tİ. Yalnız Ga
lataya ve deniz işlerine değil, Trak
yadan Bulgaristanın içine ve İstan -
bulun hemen her tarafına karışıyor • 
du. Orduda çok önemli bir mevkii 
vardı. 

lşğalin ilk zamanlarında, yani 
336 nihayetine kadar Pantikyan can· 
dan bir lngiliz ajanı olarak çalışmış
tır. Maltaya sürülenler bunu pek iyi 
tanırlar. Çünkü kimlerin sürülmesi 
lazım geldiğini belit (tayin) eden, 
listesini yapan ve evlerinden alarak 
İngilizlere teslim eden Pantikyanın 
kendisi idi. O sıralarda Anadoluya 
gidecek subay ve işyarlarla gönüllü, 
eratın gözönünde tutulması, yakalan
ması, hapse tıkılması işlerinde de en 
başlı rolleri Pantikyan oynamıştır. 

Anadoluya ilk defa silah ve cep· 
hane götüren (Ümit) vapurunu Kız· 
kulesi önUnde tutturan, içindekileri 
aldıran, silah ve sajre kaçrracaklara 
korku ve durgunluk veren Pantikyan 
idi. 

Ali Kemalin aklına gelmiyen bir Pantikyanın deniz ve kara casus· 
üçUncil daha vardı ki o da Türk ulu- lan, her din ve ulustan olmak üzere, 
ısu idi. O kara yazılı bilmiyordu ki, (80) den fazla ldi. Bunların en Hnem-
AtatUrkUn de, M.arqalin de, zaferi 386 yılı sonundan bO)'lilk zafere lileri §Unlardı: Terzi Mehmet, Çer-
:kazanan bütün ulu başların da ka· kadar mill1 Türk hilkfımeti he- T H f c ı 
r akteri birdi: Onlar Türk ulusunun kes Ragıp, ayyar. a ız ema ... 
karakteri idiler. İşte bu doğru, yanıl- sabına çalışan Entellicens servis İngilizlerden Pantikyanın en can-
maz: ve bükülmez karakterdir ki, Ali şeflerinden Pantikyan dan dostu ve güvencileri Binba§ı 
Kemal bir insan gibi değil, bütün u- (Hey). Yüzba§ı (Benct) ve {Gor-
lusun ruhunu zehirliyen bir akrep ıi· rcsmiyeden çekilmekle beraber sureti don) idi. 
bi öldürdü. Nasıl ki Almanlar aon hususiyede arzı hizmet ve sadakat e- 337 yılına girmek Uzereyiz. Müt· 
zamanlarda vatan hainlerini asmak deceğini) ilave etmiştir.,, hiş bir İngiliz ajanı olan Pantikyan 
ve kurj(una dizmekle değil, kuduz bir Ali Kemalin tifreli tamimi her ta- birdenbire bütün yüreği ve iradesiyle 

-s rafta fena propagandalara yol açmış, bir Türk adamı oldu. 
hayvan öldürUr gibi satırlarla keıti- hele Ali Galip adıı.:da 1st~nbul~a!1 
lcr. Nasıl ki, Amerikalılar ulusları- Elbiz valisi olarak gönderılen bırı, ilk hizmet 
mn gidi§inc uymıyan Zencileri taıa yanındaki on kadar adamiyle bu pro- • 1 • ı 
ıutark hali öldürüyorlar. • Uzun zamanlar Anadolu ış erıy e 

pagandaları körüklemeğe başlamış· uğraşan Yarbay (Müşlir General) 
Ali Kemalin İzmitte uğradığı ikı· tır. AH Galip tamimin tarihi olan 23 Muğlalı Mustafa Anadoluya kaçırıl

bet herkesçe bilindiği için ben de bu Haziranda Sivasta bulunmuş, sokak- mak üzere Eminönünde Himmet oğ
bahsi burada bitiriyorum ki, o Ali Jara .. Mustafa Kemal haindir, asidir, ıu Bay Hüsnünün (Türkiye ambarı) 
Kemal İstiklal savaşının ilk başladı- muzir bir adamdır •• (1),, yaftaları salonundaki deposuna ıekiz sandık 
gı sıralarda Dahiliye nazırı bulunu- yapııtırtmıştır. mavzer tilfeği yolhyor. Sandıklar çu-
yor. Vahideddinin emriyle bütün vi- vallanmak Uzere Çakmakçılar yoku-
Jayetlerc §U anlamda bir !ifre seki- Pantlkyan şunda çuvalcı İranlı İsmail çağrılı-
yor: lstanbulda Entelicens Servis şef- yor ve sandıklar çuvallanıyor. Bu işi 

" •• Mustafa Kemal azledilmiştir. !erinden biri de Pantik_yan idi. t&tih- bilen yalnız bu Uç kişidir. Aradan bir 
Kendisiyle hiçbir resmi muameleye hart ajanları içinde özü anlaşılmıyan, buçuk saat geçmiştir. Depoya kara 
girişilmiyecek ve hiçbir istediği ya· • B kuru bir adam gelerek Hüsnüye: 

ı-özülmesi güç tiplerden biridır. u, 1 pılmıyacaktır.,, -s - Ben n~iliz polisiyim; diyor, 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Şeftali 
Şeftali, onu ilk önce yeti§tirmiş o

lan Çinlilerin rivayetince •. insana son
suz bir hayat verirmi:ş. Fakat bu gü
zel yemiş Çinden İrana geçtiği za
man orada pek fena bri şöhret kazan
mıştı. Eıki zaman İran padişahları 
şeftaliyi bir zehir olarak saydıkl~rın· 
dan dil§manları olan Mısır padışah
larından intikam almak için onlara 
şeftali ağacı hediye etmişlerdi. 

Ancak, o vakitki Mısırlılar İran· 
lılardan daha akıllı olacaklar ki, Mı· 
sırda, şeftalinin zehiri yalnız çiçekle
rinde ve yapraklarında olduğu anla
şılmış ve yemi§ hiç zehiraiz, nefis 
blr ~ıda olarak tanınmışhr. 

Zaten o vakittepberi İra-.ılar da 
şeftalinin kusursuz bir yemi§ oldu· 
ğunu anlamıılar, hatta onu kuruttuk
tan sonra içerisini bademle doldura
rak miyanıpür adiyle her tarafa gön· 
derilmeıini kolaylaştırmışlardır. Fa
ristandaki Durak şehrinin yetiştirdi
ği §eftaliler tarihte en nefis şeftaliler 
diye tanınmıştır. 

Ancak, şeftali pahalı bir yemiş ol
duğundan, uzun bir zaman hekimle
rin teveccühünü kazanamamı~tı. He
le Calinus hekim şeftaliyi pek ziyade 
çekiştirdikten sonra bütün hekimler 
şeftaliye hUcum için biribirleriylc re
kabet etmişlerdi. 

Zaman geçtikçe, şeftnli ucuzladık
ça, onun iyilikleri meydana çıktı. Bu 
sefer hekimler şeftaliyi övmek için bi
ribirleriyle yarıp çıktılar. Kimisi ka· 
buğunu kadifeye benzetti. Kimisi ko
kusunu, lenetini göklere çıkardı. 

'Doğrusu, şeftali ne eski zaman 
hekimlerinin yaptıkları gibi çekiştiril
meye liyiktır, ne de sonrakilerin yap· 
tıklan gibi ~öklere çıkartılmaya. 

İtinde yüzde seksen sudan sonra, 
yüzde dört buçuk şeker, yüzde yedi 
şeker yapacak maddeler, yüzde ya· 
rım da albomin bulunması onun de· 
ğerini meydana çı~arır. . 

Şekerinin böyle çokça ve ckşiliğı· 
ıün az olmasından dolayı hazmı ko
lay olur. Lezzetinin derc~si herkesin 
keyfine bağlıdır. Fakat, baharlı et
lerin çokça bulunduğu uzun boylu 
bir yemekten sonra, sulu birkaç şef· 
tali yenilince insanın boğazındaki 
yangının hafiflediğinde hiç kimsenin 
şüphesi yoktur. 

Bir de, şeftalinin dondurması ne
fis olur. Hele frenklerin yaptıkları ve 
güzel bir artistin adını hatırlatmak i· 
çin Melba şeftalisi dedikleri dondur
ma, doğrusu, bizde de taklit edilmesi 
gerekli olan bir medeniyet mahsulü· 
dilr. 

Şeftalinin yapraklariyle çiçekleri 
kaynatılarak, yahut onlardan şurup 
yapılarak, müshil ilaç olarak kullanıl
dığı gibi, bazı hekimler bu ilacı ço
cuklarda boğmaca öksürüğünü hafif
letmek için de tavsiye ederler. 

Lokman Hekim 

Dr. 
AZIZ FiKRET DERLErt 

Tetebbü meyahatinden avdet 
etmiıtir. 

Dr. 1 H S A N S A M l 

OKSURUK ŞURUBlJ 
öksürük ve nefes darlığı boğma· 
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

KENDi KENDiMiZE ÇATIYORU% 

VASAKLARIMIZ, TRAMVAYLARIMIZ 

FAZLA SÖZE NE HACET ? .. : 

Ne DeırsDnlz? 
EKMEK işi 

Bu i§ üstünde çok görü§tiık. Fakat 
henüz bir §ey yapamadık. Ne zaman 
ekmek pahalılaşırsa belediyenin öde
vi katmerleşir ... Birincisi un ve buğ
day fiyatlarını gözönünde tutup hal-

durumda kalmayı da elbette şarbaf 
lık istemez. 
Fmnların ihtikfi- a gelince; un~ 

cinsinden tutun da ekmeklerin haı:ııııf 
ve eksik olması hususuna kadar b 
ıey her fırında bugün mevcuttur. 
• • •-Jı'.J ................... -
fırın yok gibidir. Ak§am üzerleri.h 
biriktiği sıralar, hamurdur diye ele 1' 
mek almak istemiyen az bulunur.He 
ekmeğin kalitesine timdi bakan yo1' 
Çünkü fırıncılar: 

- lsteraen ali diyip ayni ekrn~:ııi 
bir dakika sonra geleceğinden etfll'" 
olduğu müıteriye saklıyor. Biltün b: 
lar bir sıkı kontrol ister ... Ve hal 
ilk gıdası sebebile de. arasıra h~lkı e~ 
mek fiyatı, buğday fıyatı, un fıyatı ~ 
zerinde aydınlatmak ister. Halbıt it 
alakadar memurlar ve makamlar b 
tek söz bile söylemek istememekt~ 
dirler. Bu da doğru değildir. Sıra! , 
da halkı tenvir etmek ilk ödevinli' 
dir. Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz 1 

l kincisi de, e'kmek pahalılaşınca 
fırıncıların ihtikara sapmaları ihtima
li artacağından gfüıünü dört açmak ... 
Bunun ikisi de bugün yapılıyor mu, 
bilmiyoruz. Un ve buğday fiyatı düş
tü, her gün düşüyor ... Biz ekmeği ha
lli on bir kuruta yiyoruz. Gazeteler 
her gün ekmeğin ucuzlatılması hak
kında yazılar yazıyor, düşünceler ya
pıyorlar. Bunlar doğru ise ekmek fi. 
yatı aşağıya inmelidir. lstanbulda her 
gün ekmek farkı olarak binlerce lira 
veriliyor. Yoook, bu düşünceler yan
lış ve un fiyatı eskisi gibi ise beledi
ye hemen bu yanlışı düzeltmelidir. 
Çünkü gazetelerin söylediklerine ba -
kılırsa belediye ekmeği hala pahalı sat 
tınnakta ~aksrzdır. Böyle haksız bir 
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Cihangirde Bir 
Cami iskeleti .. , 

Büyük nutukta buyruluyor ki: bir casus muydu? Bir yurtsever miy- sizi !stavropulo hanında Pantikyan KUT• El 
"Ali Kemal bu tamimi ile düş- di? ben bir hüküm veremiyeceğim. çağırıyor. Kalkın, .timdi gideceğiz. D r. A. 1 Cihangirde. ltalyan hastahanesinin 

manlara ve padipıha mühim bir vazi- Yaptıklarının bir kısmını anlatay~~ [Arkası var] tam karşısında bir cami iskeleti var. 
uğrağı bir cadde üstünde, böyle ııa~~ 
rat yatağı bir iskeletin, değeri var:ril" 
gibi, hala olduğu gibi muhafaza e fe ifa ettikten ıonra 26 Haziran 335 da sayin okurlar kendi hükümlerını K raköy T 1 ddes· N 33 Dünyanın dört bir yanı doalşılsa bun· 

de hükumetten çekilmiıtir... Padip- v~rsinler. :Elimde kuvvetli belgeler 01• (l) Bu malQmat büyük nutuktan alm· a opçu ar ca 1 
5i 67 dan kötü görünüşlü bir yapı daha meııidir. ~ 

ha verdiği istifasında (Memuriyeti mamakla beraber doğru kaynaklardan mıştır. bulunamaz . 
. ;;~;;~~;;;;;;;;~~;;;;~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~::;~~~==:=~~~~::=:'.s~ Bir mabet eskisi ki, koğuklannda 

Evkaf idaresi, bu iskeleti yıktırıil' 

No:6 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

O sırada sarı düğmeli, mavi kos • 
tümlü bir hizmetçi geldi, aofranın 
hazır olduğunu haber verdi. 

Hep beraber kalktık, yemek odası
na geçtik. Maryse, Framond'un kar
şısında yemeğe riyaset ediyor, bütün 
gençliğini ve neşesini ortaya koya
rak misafirleri şenlcndinnefe çalışı· 
yordu. Fakat hep, sağ tarafında otu
ran mülazım Lauffen'e iltifat edi • 
yordu. Bana bir şey yok. 

Lauffen de bUtUn bu iltifatları ba
riz bir gunır ve if tihar:la ka11ıhyor
du. Gözleri parlıyor, yUzünün hatla
rı canlanıyordu. Hayvan herif, öyle 
de pürüzsüz franıızca konuıuyordu 
kı. 

Ben adeta unutulmu§ &ibiydim. 
Arada bir bana da &Wümaiyerek bir 
iki söz söylemiyor delildi. 

Fakat bir kadının &WUmaernMlnde 
.ne derin manalar vardır, delil mi? 

Maryac'in gülen gözleri de ara il· 
~a bana baktıkça, sanki: 

- Sizi unutmuyorum, diyor gi • 
biydi, belki ihmal ediyorum. ÇünkU 
bu ak am yüksek bir miaafirimiz var. 
Anlıyorsunuz tabii .. Fakat müsterih 
cılunuz. Ben sizin burada ~ldıai~u-

zu unutmuyorum. 
En kUçUk bir ümide dört eli~ ıa

rıldığım gUnler yaşadığımı takdır e· 
dersiniz. En küçük şeyler gözümde 
büyük minalar alıyordu. • 
Yemeğin sonuna doğru Maryse bı· 

lerek veya bilmiyerek kalbime hanJ 
çeri soktu. Sofradan kalkıyorduk, 
Lauffen ıalonu geçmek için kolunu 
uzattı, genç kız reddetti. 

- Hayır, dedi, herkes sıra ile .• 
Müsaade eder.seniz, Soliers'nin ko • 
Juna gireyim. Ortada kıskanmağa bir 
sebep yok değil mi? 

Ruhum altilst oldu. Kasıtlı veya 
kasıtsız, fakat söylediği bu sözde sa
rahat vardı. ÖmrUm oldukça bu keli· 
meleri unutmıyacağım. Uykusuz ge
celerimde, tatnz gündüzlerimde bu 
kelimeleri eviriyor, çeviriyor, haki· 
ki m!nasına varmak istiyordum. 
Şimdi ikisi de nerede bilmiyorum. 

Tekrar bulu§tular mı? Evlendiler 
mi? Ah, bunu öğrenebilseydim .. Fa
kat Alman siperleri büt\in ufku ka
patıyor. Onlar arkada kaldılar. 

Neyse_ Hiklycmi anlatıyorum. 

O ak§im köşkten erken çıktım. E
ve dönmek için Almanarre yolundan 
bUyUk bir daire cizdim. Bahçemin 
parmaklıklı kapısını açarken, kal -
bim kurşun gibi ağırlaşmıştı. Etra
fımdaki manzara, hatta evdeki eşya 
bile başka bir çehre almışlardı. İçim
de hix ya_!amık ze~i k~ı.§tı. E---

lektriği açtım. ki mağlup çıkacağım. lakin mücade- kertenkeleler, akrepler dolaşıyor. Ge-
Şapka başımda, bir müddet ayakta leye girişeceğim. Çünkü Maryse'i o nizleri yakan keskin bir amonyak ko· 

için sorsak ki ne bekliyor? ~ 
Onun kendiliğinden göçüp yıkılıı1 ıf 

sını mı? Eğer öyleyse, boşuna yor 
durakladım. İçim şa§ılacak derecede kadar seviyordum. kusu, yanılıp ta önUnden geçenlere 
bo~almıştı. Masanın üstilndeki aaa- Hatta onu ne iyi tanıyordum. Ara· yollarını değiştirtiyor. 

luyor diyeceğim. , 
Çünkü bu taş yapının, el sürül~ 

se daha yıllar yılı, bakımsıztıgı 6' 
ve kayıtsızlığımızı yabancı gözlc_r.,.... 
nünde "teşhir" edeceğine şüphe Y'iiJ 
tur. Bazı işlerde, yıkıcılığın, yap•'1 IJll 
kadar gerekli olduğunu düşünere!,Jı
iskelet. mutlaka ortadan kaldırıl 

tin tiktakları ile kendime geldim, mızda öyle ciddi bir konuşma olma- Geceleri karanlıkta ne idüğü bclir-
Kendi kendimle o kadar yalnız dığı halde, çocukça hallerinin zeva- sizlerin, yersiz yurdsuzların, sığınak 

kalmı!tım ki, Adeta ağlayacaktım. hiri altında, derin ve asil ruhunu. iyi gibi kullandıkları bir mabet eskisi ki, 
Elim gayri ihtiyari bir kitaba uzan- davalı ve büyUk hisler önilnde çarp· bunun: bir zamanlar içinde Tanrıya 
dr: yUzba§ı Maurice Martin'in cOr- masını bilecek bir kalbi olduğunu se· kulluk edilen bir yer olduğunu düşün 
ta Afrikanın göbeğinde .. » adlı kita- ziyordum. mek bile insana acı geliyor. 
bı.. Hafifliği yoktu. Gençliği vardı. Bundan daha acıklısı ise, Cihangi-

Ah, gitsem, gitsem, buralardan U· Yirmi bir yaşında bir kız .. Onünde rin en şerefli bir yerinde, bir yabancı 
zaklara, çok uzaklara gitsem.. hayat daha yeni açılıyor. Hayatın da- hastahanenin karşısında, gezginlerin 

dır, diyoruz. 

Salahaddin aüNGöft 
- ~ - ha yıpratmadığı taptaze genç kız 

Ertesi sabah biraz rahat uyandım. kalplerinin hamlelerini düşünün. 
O gece hayvan gibi yatıp uyumuş· Fakat yolunun UstUne Lauffen 
tum. OkaliptUs yapraklarının arasın- 4dında bir herif çıkmış. Ben de bu 
dan görünen büyUk bir güne§in ışık· sarışın Macar kızını, Maryee'i öyle 
ları, odanın kilimleri üzerinde yer yer sevmiıtim ki, ister Fransız, Ispanyol, 
gümüşü lekeler bırakıyordu. Amerikalı, Asyalı, hatta Alman olsun, 

Pencereyi açtım. Denizin hıııltısı yine mutlaka sevecektim. Yalnız or
ilc karrşık serinliği küçük odama dol- tada bir hakikat vardı. Onu kaybe
du. Dallarda kuşlar §en şatır ötUşü- debilirdim. o kadar ... 
yorlardı. Onu kaybetmemek için de en de-

Bugün 30 Nisan, yarın l Mayıs. rin bir kinden kuvvet alan &t"ssir ve 
Kendimi daha sıhhatli, daha u~- için için bir mücadele ba§latnı!tı. 

lam, daha genç hi11ediyordum. Inaa- • 
nın maddi tarafı, hazan manevi taraf-
lanna daha iyi hUkmediyor. Uyudu- Gilnler geıriyordu. 
ğum iyi uyku bir gün evvelki yesimi Sık sık kö~ke ~idiyordum. Müla· 
ve cesaretsizliğimi dağrtmı~tı. zim Lauffcn sanki çoktan oraya yer· 

Fakat endişelerim dağılmış değil- leşmişc benziyordu. Guya Fransız di· 
di. Değildi ama, ihtiyarsız girdiğim li üzerinde tctkikatta bulunmak iizere 
bu yolda sonuna kadar mücadeleye mezuniyet alıp gelmiş. Alman ordu
de karar vermiştim. Hayır, hiçbir ye- su, zabitlerine Lıu 5eşit mezuniyetler 
r~ gitmiyeceiim, kasınır.acağım. llel· veriyor, !Arkası var] 

lstanbul Liman işleri Umum 
müdürlüğünden: 
İdaremizde yeni teknelere 1935 temmuz iptidasınd'~ 

itibaren üç ay içinde pazarlıkla ve götürü olarak ka!af: .. 
yaptınlacağından bu işe istekli olanlann şartnameyı ~ 
lamak üzere levazım şefliğine müracaat etmeleri. ~'ıt' 
eksiltme 12 temmuz 935 cuma günü saat on birde Sı~ii" 
cide Liman hanında Umum Müdürlük makamında .1 .. 
dürler encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye gireb1

, .. 

mek için 7 50 lira nakit veya bu miktarda milli bank~ii' 
dan alınacak muvakkat teminat mektubunu Umuırı ~,. 
dürliik veznesine eksiltme gününden bir gün evvel Y 
tırmaları şarttır .. (3963)" 

r. 
r 

r 
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SON HABER 
ÇiNDE SU FELAKETi 

Birçok Nehirler Taştı 
•• 

Yüzlerce Olü, Yaralı Yar i 
Harkov, l 1 A.A. - San nehir şim

di de Honan kuzeyindeki setlerini yık 
mııtır. Bir çok şehir ve kentler ıula· 
tın altındadır. Yalnız tek bir köyde, 
ahalinin üçte ikisi boğulmuıtur. A· 
-oaçların ve damların tepelerine aığın· 
:rnıı olan binlerce kişi kurta~ılmış~ır: 

Qeniş alanlar §İmdi bir gol halını 
almı~tır. Suların uzerinde yüzlerce leş 
) ü iJyor. Ölenlerin sayısı 3000 kadar 
*:estirilmektedir. 

400 ölU var 
Hankeou 1'1 A.A. - İehang şeh

Tİndeki fey~zanlar yilz.~nden 400 ~i
l!inln olmü~ oldugu soylenmekt~.dır. 
Yangtsc nehri devamlı ıurette yuk -
aelmekteclir. 

Harap kasabalar 
Suchow, 11 A.A. - Yensze bölge· 

einde feyezanlar yüzünden bir çok 
kasaba tamamıle harap olmuıtur. Fe
:Ve a'l kurbanlarının hakiki sayısı bel· 

Ji olmamakla bearber ölenlerin bet 
bine vardıgı sanılmaktadır. 

Bir nehir yükseliyor 
Şanghay, 11 A.A. - Yungting neh 

ri sürntlc yükselmekte olduğundan 
Pekinin 200 mil uzağında yeniden bir 
feyezan olmasından korkulmaktadır. 

Çarıkayşek, feliketzede~~re yard~m 
etmek üzere eyaletlerde ozel komıı· 
yo:ı'ar kurulma.sını emretmiıtir. 

Amer ikada su bask1nı 
Nev\ork, 11 A.A. - İtinuvadaki 

ıu baİkınında 36 kişi boğulmutt~~· 
Ziyan 25 000.000 dolar olarak kestırı
liyor. Sular açılmağa baılamııtır. 

Sıcaktan ölenler 
Nevyork, 11 A.A. -:- ~iddelvest 

hükumı:tlerinde çok şıddetlı sıcaklar 
hüktim sürmektedir. Sıcaklık gölgede 
ı 117 fahrenhayt dereceyi bulmaktadır. 
3 l kiı;i ôlmuıtür. ------

Prens Paul'ün Bükreş Seyahati 
.. (AA) _ Rador Ajansı bildiriyor: Yugoslav naibi 

:p Bukreş, ~ 1 p · · Olga Kral Karol'a iki günlük ziyarette 

b 
rcns Pol .~le r.enses Sın' ay'a'ya gelecekler, Kral Karıol ile Ve-
ulunmak uzcre yarın B k T' "l k 

1. . 1 B """" k Tataresko ve Dış a anı ıtu es o tara-
ıaht Mışe , a~ua an p l'" b 

c 1 kl rdır Gazeteler Prens o un ya ancı mcm 
.ımdan karşı anaca a · ' .. b ·ı "k' , __ 
l k ·ık h t. olan bu ziyaret munase etı e ı ı ınemle.ıv.;t e etlere ı scya a ı . 
arasındaki dayanış_mayı kaydedıyorlar. 

Amerikanın Deniz Programı 
Vaşington, ıı (A.A.) -kkDcndiz k~akanlığı 1936b-?ld~ıll~rı .içeAri

sınde yapılacak gem.Her. ha ın a ı pr~grarnım .1 . ırmıştır. -
ıınerika 12 parça torpıdo ıl~ a}tı t.ane de~ı~altı ~eı;ıısı yapac~tır. 
Deniz Bakanı ileride eskımış bır gemının yerını tutmak uzere 
bir de zırhlı y~pılmasının bu programa ilavesi ihtimali bulunclu
~u söylemiştir. 

Senatonun Yeni Kararları 
Vaşington, 11 (A.A.) - Senato Dış işleri komisyonu, bitaraf. 

lığa ait üç kanun layihasını incelemiştir. Birinci kanun harp ha-
1; ... ~ .. ,,.l::ın T't'l•ml•l, .. +.1,. .... .,;1;.h ~Tı,":lt"•ln-t::ıctn• ~1::ıc:::ı\ı- ıatmPlrt,. \11" 

bu memleketlere giden eşya vapurlarından Amerikan bayrağı 
~imayesini geri almaktadır. 

İkinci kanun bu memleketlere gidecek Amerikan vatandaşla
ra pasaport verilmesine dairdir. U çüncü kanun da, bu memleket· 
lcrıe her türlü finansal münasebatı yasak etmektedir. 

Senatonun, bu toplantı devresinde bu kanunlara dair kat'i hiç 
bir karar almayacağı sanılmaktadır. Çünkü, ordu ve donanma 
bakanlıkları daima bu meselede sakınlı davranılmasını tavsiye et 
llll§lcrdir. 

BULGARiSTANDA TEVKIFAT 

Makedonya Komitesinin 
18 Üyesi Daha Yakalandı 
Sofyat ı ı A.A. ~ Siyasal faaliy~ti 

hakkınclaki bazı ittihamlar dolay111le 
<:gkf çiftçi aaylavlardan Ste/an Popoff 
l'akalanmıştır. 

Eıki komünist aaylavı Jeliozkoff ile 
Georrieff, haklarında açılan tahkika· 
tın ıonuçlannı beklemektedirler. 

Bundan batkı, bir yıl evvel dagıtı· 
la., O. R. İ. M. birliğinin 18 eski Ü· 
)'eıı de yakalanmııtır. 

Makedonyahlar 
Sof ya, l 1 A.A. - Bir seneden beri 

aranmakta olan eski Makedonya ihti
lal komitesi üyelerinden 18 kiti yaka
lanmııtır. Bu!llann hepıi Protoıerof 
grupundandır. Baklannda araıtırma
lar yapılmaktadır. 

Sofyada bir tevkif 
Sofya, 11 A.A. - Pol s, Protgerof 

grupuna menıup Orim te§kilatının 
merkez komitesi eaki üyesınden Pet 
ro Trainlkof yaaklanmııtır. Suçlu Sof 
ya muhakemeıince aranmakta idi. 

YUNANiST ANDA REJiM iŞi 

Geneloy 15 ikinci Teşrine 
Kadar Yapılacak 

Atina, 11 A.A. - Atina ajansı bil· J mı kraı.ıı mı demokrasi istediği mev 
dırıyor: Batbakan ÇaJdaris parlimen· zu~ bahist!~· ~unan ~e~l!tinin 1844 
tonun dUnkil toplantısında ıu diyev· deki ilk re1ımı monarıı adı. 
de bulunmuıtur: Fakat s=ılahiyettar müelliflere &öre 

' 1Müzakerenın mevzuu hangi reji· 1864 kanunu esasiıi kr~lh demokrat 
mın daha iyı oldugu degil, ulusu, rejimini kurmuı!ur .. Ye. ışte Yunanis: 
krallı veya kralsız demokratik rejim· tanda demokraaı re1ımı 1864 tenberı 
den 1ıangısını ıstediğıni bır genel oy• mevcut!ur .. ~~len mevcut kralaız de
la bıldirmıye çağırmaktır, Cumhuri· mokraaı reJlmı, bu~u ~ura~lar tara -
Yet reJiminı kuran ~neloy, çok uta- fından yalnız kendılerıne a.ıt v.e ~en: 
:nıı.cak bır tarzda. yapılnuı ve uluııun dilerinin malı olara~. telakkı edı1!11ıttı. 
4lrzusunun umiını sonucu olduğunu Biz bunu ulusun reJım meselesınderı 
ısbat edememıttır. Biz, böyle bir usu· daha mühim işleri olduğuna tamamen 
lu tUtmiyece&ız· Şimdiki ıeneloy ta- kani oJduıumuz için ta.nnl!ıttJk. 
:n~rnen kanun yolu ile yapıJacalctJr. öte taraftan baıka bı.r .sıya~.~r!f 
U!ua fikrını öıgur bar ıurette yli- de krallıiın derhal ıeunlmesinı ı~~ı-
}'ebilecek ve tonUÇ. rejimde de k • yordu Bununla beraber, hiç bir reJıın 
lık yapsın yapınaaın, fark 6neın • egemen olan ulusun anuıu olmadan 
nuyacaktır. Biricik ıonu5 ıu olacak siyasal bir parti tarafmdan zorla Jra. 
tır • bul ettirilirse, y&f&yamaz. Bunun i-

<ktecekte uluıun ustunde bar adam çindir ki, geneloyu tek ettim. U-
c karak kendıaınde kanun uz ıu krallı ve a k a d okraai re-
k yulabılecek b r kuvvet oldu u d jı ı n h n ı ı ı tedıgıne karar 
d a edemıye elrtır Ulusyn 1 re ım, daima de • 
mı cumhura tı mi tercıh ettiti m maktadır .. 
a<.1111 mevıuu babll dc&ıldir. Kr.ıt di g 

Avrupa güzeli 
İngilterenin cenup sahillerinde ya· 

pılan Avru,pa güzellik milsabakası -
na 15 güzel ittirak etmiş ve ispanya 
güzeli Alicia Navarro Avrupa kra
liçesi ıe5ilmiştir. Yeni Avrupa gü -
zeli 20 yaşında ıiyah aaçlı siyah göz 
lU bir genç kızdır. 

Japonyada 
Şiddetli Bir 
Deprem Oldu 

Japonyadaki depremin olduğu Si • 
zuoka bolgesirıi gösterir harita 

Tokyo, 11 A.A. - Bugün saat 17 
25 de Tokyo güney • batısının yüz 
mu uzağında bulunan Şızuoka bölge 
sinde tiddetli bir deprem olmuştur. 

Bir çok binaların yıkıldığı bildiri 
Jiyor. Şizuoka ıehrinde yangınlar sık 
mış ve münakalat keıilmiıtir. 

Tokyo'da daha hafif bir deprem 
hi11edilmittir. 

Ölenler 
Tokyo, 11 A.A. - Şizuoka bölre

sindeki depremde altı kişi ölmUı, el
li altı kişi yaralanmıştır. 

Japon • Sovyet sınır 
komisyonu 

Tokyo, 11 A.A. - Sovyet büy~k 
elçisi, 1923 Romanya • Sovyet komıs 
yonuna benzer bir Ja.pon • Sovyet ~ı 
nır komisyonunun kurulmaaına daır 
olan projeyi Hirotaya vermitti~. 

Bu proje Hirota tarafından ıncc· 
lenmektedir. 

. 
Hava pakti 

Londra, ı ı A.A. - Daili Telegraf 
rueteainin diplomatik aytarı ln . 
gilterenin, bir hava paktınm anıza • 
lanması için elinden geldigi kadar 
çalışmaya karar verdiğini yazmak • 
tadı 

Kalenin elçimizi kabul etti 
Moskova, 11 A.A. - Sovyet Rus • 

ya icra komitesi batkanı Kalenin, 
yeni Tilrkiye bUyük elçisi Zekii A· 
paydm'ı kabul etmittir. 

Elçi kendisine güven mektubunu 
vermi§tir. ------

Şufnig'ln beyanatı 
Viyana, 1 l A.A. - Şuınig, Havas 

ajanıının mümeaailine Habsburı ha· 
nedanı meseleıi hakkında diyevde 
bulunarak Habıburgların tekrar işba· 
tına getirilmesini hiçbir suretle mev· 
ıuu bahis olmadıgını kaydettikten 
sonra demiştir ki: 

-!'f akıız yere ıürülmüı ve mallan el
lennden alınmıı olan bir A vuıturyalı 
aile lehindeki bu tazmin muamelesi 
yalnız A vusturyanın dahili siyaaaaını 
ve onun egemenliğini alakadar eder. 
~al~ız Avusturyaya taalluk eden ve 
hıçbır kimıeyi tehdit etmiyen bu mu· 
a.mele, bundan başka, da.ha evvel ia
tiımaç edilen ecnebl devlet adanılan· 
nın d:ı hicchir itiruına utramamıttır· 

(takririni) kabul etmittlr. Geneloy 15 
tetriniuniye kadar yapılacaktır. U -
lus timdiki rejimi mi, yoksa krallı de· 
mokraai rejimini mi tercih ettiğini 
bildirmiye çatnlacaktır. 

Parl mento, fevkalade ahval muı-
te r mak üzere, birincıtetrtı ao • 

kadar salıımaaına son vermiı • 

Tehlike 
Gittikçe Artıyor 

[Başı 1 incide] 

taşlar ve sopalarla tecavüze ugram_ıı: 
tır. Adis Ababa'daki İtalyan elçm 
o saat Habeş hükumetini şiddetle 
protesto etmiştir. 

Amerika ve lngilterenin 
durumu ne olacak? 

Vaşington, 11 A.A. - İyi babe~. a
lan çevenlerden anlaşıldıgına gore 
İtalyan ordusunun Habcşistana teca 
vüz etmesi ihtimaline karşı, Kellog 
andlaşmasmın hükümleri mucibince 
protestoda bulunmasının yerinde o • 
lup olmıyacağını ihcelemek üzere 
şimdiden Londra ile Vaşington ara 
sında temasa geçilmiştir. 

Uluslar konseyi 
Derhal toplanmah 

Adis Ababa, l l A.A. - Rcsmiğ Ha 
beş çevenleri, İtalyanın Ualual'ın Ha 
be§ topraklan içinde olup olmadıgı 
nı incelemekten çekinmiş olmasına 
şa§D'lamışlardır. Yine bu çevenler, İ
talyanın bu hareketiyle, Ualual'ın 
işgalini haksız gören Habeş tezini 
kuvvetlendirmekte olduğunu kayde· 
diyorlar. 

Ayni çevenlcrin düşüncesine gö • 
re, ltalyamn, betinci bir yargıç (ha 
kem) atanmaıını (tayinini) isteme • 
ıi, bu memleketin hak yolundan yü
rümektense, işi zora bindirmek niye 
tinde olduğunu göstermektedir. 
Habeıistan davayı barış yolu ile 

kotarmak isteğinde olup, bunun için 
de uluslar aosyeteai konseyinin he • 
men toplantıya çağmlmaıını dile • 
mektedir. 

Acele araya girmeli 
Cenevre, 11 A.A.- Italya • Habeş 

yargıç (hakem) komitesindeki Ha -
beş delegesi Gaston Jeze buraya gel 
miştir. Komitenin, bugün neşredile -
cek olan kararlarını beraberinde ge
tirmiştir. 

Bu kararlara ilişik olarak yazdı • 
ğı mektupda, jeze uluslar sosyetesi· 
nin acele araya girmeıi gerektiğini 
bildirmektedir. 

Avanol'un temasları 
Londra, 11 A.A. - Uluslar aosye • 

teai genel sekreteri Avenol, Baldvin 
le konuşmuttur. Bu konupnada İtal· 
yan - Habeş meaeleıinin görütilldil· 
ğü sanılmaktadır. 

Avenol bundan başka dı§. bakanlı 
ğı daimiğ sekreteri Sir Rober Sit • 
tart ile de görüşmüştür. 

Avenol yarın, Eden'i görecektir. 

Ualual mes'etesi 
Roma, 1 ı A.A. - Stefani ajansı 

bildiriyor: 
Hakem komiıyonundaki Habeı de

lcı:,eJtrinin Ualual topralrlannın kimin 
olc.hığn meaelHinin de ıöriltUlmeai i· 
çin glSıterdilrleri ıarardan bahseden 
İtalyan gazeteleri, hakem komisyonu
nun emeklerini boşa giderten bu ıs
rarın yerinde olmadığını yazmakta • 
dırlar. 

Çi.inkü, Ualual bir kaç senedir l · 
talyanın elinde bulunuyordu ve Ha • 
bet bükCı:r.:t: şimdiye kadar buna 
kartı hiçbir itirazda bulunmamııtı. 
Sonra İtalya hükumeti, hakem komis
yonunun seçilmesini yalnız ıon ıınır 
hidiaeıini tetkik etmek ve Ualual top 
raklarının kimin olduğunun görüşill
mesi şartile kabul etmitti. 

Habetistana sill h yok 
Lon~ra. ı ı A.A. - tnıilterc hiı· 

ku~e~ı. Habeşiıtana ıilah gönderil • 
mesını yaaak etmiıtir. 

ltalyamn teşabbUsU 
. ~ndra, ı J (A.A.) - Inıiltere Dış 
ı~~~n Bakanlığı ile ltalya büyük elçi
lıgı, Crandinin, Italyan • Habet an • 
laımazlığının kotarılması için teklif· 
lerde bulunduğuna dair olan yayıntı· 
ları (şayiaları) yalanlamaktadırlar. 

. "Times" uluılar ıosyeteıi konseyi
rı ~n derhal toplantıya çagırılmaaı için 
bır sebep olmadıfını yazmaktadır. 

Morning Post, İtalyan • Habeı an
laşmazhgında barışçıl bir kotarma yo 
lu bu~mak için baş vurulacak biri~ik 
çarenın. İngiltere ıle Franaanın Adı • 
aababada elbirligi ile hareket etme· 
leri ?lduğunu yazıyor. 
. ~öylendiğine göre Habeı hüklı?Je
tının, Uluslar sosyeteıinin Habetıa • 
tandan yana bir durum al,..:ağına ril· 
veni vardır. 
Habeı imparatorunun, dıprdan yar 

~ım ~örmeksizin harbe girmek veya 
illkeıınin egemenliğini doğrudan doğ
ruya tehlikeye koymayan bjr barışı 
kabul etmek ırklarından birini ıeçmek 
zorunda kaldığı takdirde, böyle bir 
barışı tercih edeceği aan lmaktadır. 

GOreşçiler 
lzmire gittiler 

. lıtanbul, ı ı (A.A.) - Şehrimızde 
ıki maç yapmıt olan Seget Macar gil
reı takımı Türk takımı ile birhkte bu
gün aut 16 da Tan vapuru ile lzmire 
h~eket etmittir. Macar takımı Iz • 
!'lırde, burada ıUreıtiii takımımula 
ıki maç yapacaktır. 

Kıralhk aleyhinde 
Atin~, 11 (Özel muhabirimizden) 

- Eskı Dı, Bakanı Mihalakopulo -
s~~ muhafazakir cumuriyetçi par • 
tısı .• Yunanistana tekrar krallıfrn 
getırı lmesi aleyhınde bir beyanna • 
me 5ıbrmııtır, 

-HAFTANIN SiYASASI 

Sava,a doOru mu ? 

1 talya ile Habe§iatan arasındaki 
münaıebetler o kadar gergin 

leşmi tir ki, baıı kahinler, savaşın 
baslıyacagı günü bile tesbit ediyorlar. 
Gerçi barış bakımından durum hiç 
ümit verici degildir. İtalya Habeşis
tana asker yollamakta devam ediyor. 
Gün geçmez ki. M ussolini bir savaş 
soylevi vermesin. lngilterenin Ro· 
mada yaptıgı girişit bir sonuç verme
di. Lahcy'de bir anlatma zemini bul
maga çatııan Habe' • Italya komis· 
yonunun görüşmeleri bir çıkmaza gir
di. 

• Görüşmeler çıkmazda 

1 talya • Habeş komisyonu hatır
larda olduğu uzere, Habeşista

nın şikayeti üzerine Ulu~lar ~er~e~i 
Konseyi tarafından t~y.ı~ edılmıştı. 
Uyesınin ikisi Jtalyan, ıkısı de Habcş
lerden terekküp edecek ola~ bu ko
misyon, iki devlet arasındakı anlaşa
mamazlıgı halletmege muva~fak olur
sa, Uluslar Dernegi Konseyı t~plana
rak bulunan hal tarzını tasdık ede· 
cekti. Bulunamadığı takdirde de K~n
sey yine toplanarak ko~isyona lıcşın· 
ti bir üye tayin edecektı. . • 

ltalya • Habeş delegelerı arasıncıa
ki anlaşamamazlık salahiyet mese~e
sine temas ediyor. Habe!ilcr, komı&· 
yonun, sınır meselesini de göriışmeğc 
,.e halletmeğe salahiyeti olduğunu ıd
clia etmişler. Italyanlar ise, yalnız 
Ualual kuyuları etrafındaki çarpışma· 
)ar ile diger müsademelerin mes'uli· 
yetini tayin etmege aalahiyctleri ol· 
duğunu söylemişlerdir. Demek olu· 
yor ki komisyon daha müzakerelere 
başlamadan bir çıknıaza girmiştır 

Bu durumda yapılacak it şudur: 
Dernek tekrar toplanarak komisyona 
beşinci bir üye tayin etmeli. Belki bu 
yapılır. Belki de yapılmaz. Çünkü 
Jtalyanın son haftalar içinde aldığı 
tehditkar durum kar§ısında bu itin 
Uluslar Derneği aracı ile halledilebi· 
leceğine kimse inanmıyor. 

• lngiltere ne yapmak istiyor? 

1 ngıltere tarafından yapılan ta

vaaaut meıelesine gelince; 
Bay Eden'in yaptığı önerge Musaolini 
tarafından reddedildikten sonra Ingil· 
tere ltalyaya karşı Uluslar Dernegini 
narekete getirmeğe çalıımıştır. Şim· 
di anlatılıyor ki, Eden'in yaptığı öner
ge, Habe§istan'ın İngiltere ile ltalya 
arasında paylaşılmasına dayanmakta 
idi. Bu paylaşmada lngiltere ltalyaya 
çorak olan Ogadan mınta~asını veri
yor. Habe§ıatanın geri kalan kısmı da 
ruya .. erkin" olarak lngilterenin nü
fuzu altına giriyordu. Muaaolini böy· 
le bir pazarhgı kabul etmeyince; in· 
giltere, Halıc§iıtanm mülki tamamh
gı, yani istatiıko üzerinde israr edıyor. 

Bunu temin etmek için iki yol var
dır: 

ı - lngilterenin doirudan doiru
ya kendi ku,•vetlerini kullanması. 

z - Bunu Uluslar Derneği vaaıta
aile yapması. 

Inıiltere ıkinci yolu tercih etmit· 
tir. !talya aleyhine Dernek yasasının 
16 ıncı maddeıinde göıterilen aankai· 
yontan (müeyyideleri) tatbik edece· 
~ini ilin etmekle kalmayıp Franaadan 
da ne yolda hareket edece~ini ıor
muıtur. Bu soru Fransa ıle Italya 
arasındaki Roma anlaımaaının un ve 
tahmin edildiğinden de daha etraflı 
olduiunu meydana çıkarmııtır ki Av
rupa devletleri arasındaki muvazene 
bakımından bunun önemi aıikardır. 

• 
Fransa • ltalya ittifakı 

F ransanın Habetistanda ltalya· 
ya bzgUrlük verdifine artık 

ıuphe etmek bile caiz değildir. Fakat 
ltalya • Fransa anlaşmasının en şü· 
mullil tarafı iki devlet araaındaki FÜ· 
el itilaftır. Yakın zamanlarda Fran
sız Erkanıharbiye Baıkanı General 
Gamelin Romayı ziyaret .etmit ve 
Fransa ile ltalya araaındaki deniz, ka
ra ve hava kuvvetleri arasında birlik
te döğüş planlarının esaslar: üzerin
de görüşUlmuştür. Bu .Uel anlaşma
dan sonra artık Franu ile Italya ara
sında ıiyaaal alanda daima bir emek 
birliği beklenebilir. 

Ancak Italya • Fransa sliel anlaı
maaının tamamlanması için Italya ile 
Fransanın muttcfiki olan Yu~oslavya 
araaında da bir anlaşma yapılmaın la
umdır. Çunkü Italyanın en haaaaa 
cephesi Yugoılavya sınırıdır. Eğer 
İtalya, Fransa ve Yugoslavya sınırla
rını emniyet altına alacak olursa, Al· 
~a~yaya karşı Avusturyanın erkinli
ğını koruyabilmek bakımından müsa
it bir durumda bulunacaktır. A!'lcak 
Franaa ve hatta Yugoslavya ile bir an
laşmadan ıonra dahi, ltalyanın Habef 
işinde Ingiltereye ka11ı kafa tutabi
leceği 1Uphelıdir. Bunun içindir ki, 
dünkü telgraf haberleri. Italyanm ua• 
laımak için lnıilter"e yeniden mUra· 
caatta bulundufun~ bildiriyorlardı. 

• Haba burgler ı n 

ger i d ö n me l eri 
H ablburı hanedanının Avuıtur

yaya ıen dônmelerint mu· 

Yazan: A. ŞUkrU ESMER 
saade etmek, bunlan tahta çıkarmak 
demek olmadıgı hakkında Avustury.1 
hükumeti tarafından verilen teminat 
üzerine Küçük Antant devletleri ma• 
hafilindeki endişe zail oldu. Bcrlin de 
derin bir neies almış olacak. Gaı ıptir 
ki ayn ayrı sebeplerle Habsbıırı! Jıa· 
nedanının Avusturyada tahta çıkma· 
lanna hem Küçuk Antant, hem de 
Almanya aleyhtardır. Kiıçuk Antant, 
Avusturya • Mataristan Imparator
Jugunun ihyasına dogru bunun bır 
adım olmasından korkuyor. Almanya 
da Avuıturyadaki Nazi hareketinin 
kuvvetleşmesine engel olacagından 
endişe ediyor. 

Bu meselede en iyi gören galiba 
Mussolini'dır. Çünkü ltalya lıder.i, 
Avusturya ile Almanya arasında bır 
birligc mani olmak için Habsburg'la
rın tahta geçmelerini en iyi çare ad
dediyor. Gerçi bugün Avusturya, Ku
çük Antand'ın korktuğu gibi, Habs
burg'ların geri gelmesitc büyüyerek 
eski imparatorluk derecesine varmak, 
değil, Almanya tarafından yutulmak 
tehlikesindedir. Habrsburg'lar buna 
bilsbiltün mani olamasalar bile, bunu 
uzun zaman tehir edebilirler. Antak 
bu aralık. Küçuk Antandı giıcendir : 
mek Muasolini'nin işine elvermedı· 
ğinden Habsburg taraftarlıgını yapa· 
mıyor. 

• 
Uzak doQuc\a Rusya.Japonya 

U zak Doğuda Japonya ıle Rus
yanın münasebetleri hafif 

tertip bir buhran geçirdi. Japonya. 
Çinden istediiini elde ettikten sonra 
Rusyaya döndü. Hafta arası bazı Ja
pon askerlerinin hududu geçerek bir· 
kaç kilometre Rus toprakları uzerin· 
de ilerledikleri bildirilmektedır. Bu 
yüzden yapılan bir çarpışmada birkaç 
asker de ölmüş, Rus Hükumeti Ja· 
ponyaya bir protesto yollamıştır. 

Dört yıl önce, Japonya Mançuryayı 
istiliya hatladığı vakit, Rus Hüku· 
meti, Uzak Doğudaki Rus toprakları 
iıtiliya uğramadıkça, Japonyaya kar ı 
hiçbir harekete geçmiyeceğini bildır
mişti. O zamandanberi de Rusya bu 
&özüne sadık kalmııtır. Geçen hafta· 
ki hadise Ruı topraklarının "istilası" 
aayılamaz. Fakat Rusyaya. karşı bir 
tecavüzdür. Japon askerlerı bu hadı· 
aeleri Uzak Şarktaki ıilihlanma yarı· 
SJna atfediyorlar. Uzak Şarktaki Rus 
silahlarının Japonların gözlerine bat· 
mağa başladığı ve silahsızlanma (bil
hassa havada) için Japonya tarafın
dan yeni bir girişit yapılacağı söyle· 
niyordu. Acaba bu sınır hadiseleri, 
Japonya tarafından Rusyaya yapıla
cak silahsızlanma önergdinin bir adı· 
mı mı sayılmalı? 

• 
Roosevelt ve meclis 

A merika Cumhur Baıkanı Roo
sevelt, hafta arası mecliste 

önemli bir mağlôbiyete uğradı. Cie· 
nel hizmet tirketlerinin aksiyonlarını 
satın almak ve bu tirketlerdekı ço· 
ğunlugu kontrolları altına getırmek 
istiyen şirketlerin feıhi için meclııe 
bir kanun layihaaı verdi. Bunun an
lamını anlamak için Amerikanın eko· 
nomik ve finansal hayatını bılmek 
lazımdır. Su, elektrik, tramvay, hava 
gazı gibi birtakım tirketler vardır. 
Birtakım tirketler de kurulurken bu 
ıirketlerin aksiyonlannı aatın alarak 
bunları kontrolları altına ıetirır. Roo
aevelt, bilyilk kuvvetlerın hır elde 
toplanmasını istemedilinden "holding 
tirketleri" denilen kurumlan dağıt· 
mak için meclise layiha veriyor. Mec
lis 147 oya kartı 257 oy ile liyıhayı 
ıeddediyor. Kanunun reddi, bir dcf a 
bu tirketlerin kuvvetini gosteriyor. 
Sonra Roosevelt'in bar dereceye ka
dar eski prestijini kaybettiğine dela
let ediyor. Ancak mecliste prestiJinı 
kaybetmesi, kamoy nazarında da kay
betmesi demek degildir. Buyuk kuv· 
vetlerle mücadele ettikçe Roosevelt in 
halk nazarında prestiji artıyor. Fakat 
Cümhur Baıkanmı demagokluğa ka
dar götüren bu yolun tehlikesine işa· 
ret edenler Amerikada gittikçe ço• 
ğalmaktadır. 

• 
Prens Paul'ün seyahati 

V ugoslavya Naibi Prens Paul'un 
Romanyayı ziyaret edece ı 

bildiriliyor. Bu ziyaret bir defa, Kral 
Alexandre'ın olmezden cince yaptı ı 
bir ziyareti ıade mahiyetindedır. Son
ra son zamanlarda Avrupada arırulu
aal mUnaaebetlerin aldığı çıgır kar
ııaında iki Küçük Antant devleti ba -
kanının görüşmek ihtıyacını duymuı 
olmaları tabııdir. Son ay içınde neler 
olmadı? İngiltere Almanya ile deniz 
meaeleıi üzerinde anlaştı. Fransa 
ltalya ile süel ittifak imzaladı. Al· 
manya ıilahlarını arttırdı. Yugoılav· 
yada hilkumet değiıti. ltalya Afnkf.· 
da bir maceraya ıirmek üzeredir. 

ENsen bu meseleler uzerinde ya• 
kından tetkik yapmak için TitUJeıko 
Londraya gitmişti. Romanya dıı ba· 
kanının geri dönerek ıkı devlet baş
kanı arasındakı rorilımclerde ha ır 
bulunacagı bıldırılıyor. Bu halde bu 
görüşmenin, Yugoslavya ıl,. RCltlıan
ya araaındaki münasebet) rı p klc tı

retegi Jimdiden aöylencbliıı. 
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ayvanlara Bile Sığmayan 
Bir Canavarlık 

Bu Şose 
Yapılmalı 
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HAK YERLERi 
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dava görüldü Vı
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Selam bile göndermeyen 
sevgili 

. . E 1 • "k"si btıt gelmemıştır. vve a 1 ı .. 

Çorum, (Özel aytanmız bildiriyor) - Uç gün evvel Çoru
mun Sungurlu kazasına ibağlı Mehmetbeyli köyünde pek müt· 
his bir cinayet işlenmiştir. 

~ Mehmetbeyli köyünden Nuri adında 50 yaşında bir ihti
yar, oğlu Hacıyı ayni köyden Fatma ile evlendirmek istcmişt.ir. 
Kızın babası buna razı olmamış ve Hacı ile Fatma evlenrnem1~
lerdir. Bu meseleye pek içerliyen koca ihtiyar, Fatma'yı ybır 
gün kandırmış, evine getirmiştir. Baba oğul zavallı kızcagızı 
k irlettikten sonra bir ağaca bağlamışlar ve çocuğun vücudunu 

Tekirdağ ıarap labriimını şa
ra bağlıyan fOSe, yıllardanberi 
tamir görmemesi yüzünden, bu
gün bü•bütün fena bir duruma 
girmiştir. Bu hal, müstahsili ol
duğu kadar, fabrika idaresini 
de /azla yol masrafı ödemeğe 
mecbur bırakarak zarara uğrat
maktadır. 

Rahime isminde birini çakı ile ya • 
ralamak ve ölümle tehdit etmekten 
suçlu Mustafanın dün ikinci sulh ce
zada duruşması yapıldı. Suçlu Mus
tafa, mahkemede kendisinin de Rahi
me ile oğulları Mehmet ve Muammer
den dava ettiğini, dövenlerin sade 
bunlar değil. Rahimenin kocası Ha
san, oğlu Halim, kızı Haticenin de da
yağa iştirak ettiklerini söyledi. 

Mahkeme, bu karşılıklı davada şa
hitlik edeceklerin çağınlması için du
ruşmayı başka bir güne bıraktı. 

Fatihte Bali Paşa caddesinde 
Şair imzasile: 

her geldiler. Ben büyüğiinfJ.. 
/erini tedavi ediyordum. .. öl 
güzel ve sevimli olan hıJ~~ 
idi. lki üç defadan sonra bı;;,, 
yalnız gelmeye, açılıp saçıl ati 
ya başladı. Maksadını ani~ ' 
tedavi ~zadıkça uzadı ve bı~~ 
tedavisinden gönül tedaV1 • 

geçtik. Bir gün küçük k~.r~.eŞ'1 
yalnız olarak geldi. Çuııırt! 
başlayan bir dişini göst~r~'·. 
nunla daha birinci günü ışı P~ 
miştik. Giderken ablasrıı~ g, 
ğini söylememekliğimi rıca ~.i 
ve birine sabah, ötekine a~~ 
randevu vererek iki kat p 
tam beş aydır sevişiyorum· ~ 
kat geçenlerde bir gün ablaS'_. 
kitsiz gelerek kardeşini odS J 
dan çıkarken gördü. Onların 
trede şiddetli kavgalarım dıJ 
dum. Ablası haykırdı: 

satırla, balta ile doğramışlardır. . . 
Caniler, yaptıkları cinayetin bütün izlerini yok etmek ıçın 

parçaladıkları vücudun en ufak parçalarını bile çuvala doldur
muşlar ve bu işi kızın babasının üzerine atmağa ça~ışmışlardır. 
Katiller, adliyeye verilmiştir. Tahkikat sürmektedır. 

Cizrede 12 Metrelik Caddeler 
Cizre, (Özel aytarımız bildiriyor) - Dicle kenarında kurul

muş olan güzel manzaralı Cizre, günden güne güzelleşmekte
liir. Planı hazır~anan yeni şarabylık yapısı bugünlerde ihale 
edilecek ve inşaata başlanacaktır. Bu yapı, Ctimhuriyet Alanı
nın Dicleye bakan sahil kısmını süsliyecektir. Şarbayhk, eski, 
dar ve pis sokakların yerine 12 metre genişliğinde büyük cad· 
deler açtırmıştır. 

lnhi&arlar Genel Direktörlü
ğünün bu konu üz.erine dikkati
ni çekiyoruz. inşası her iki ta
raf için de lüzumlu olan bu şo· 
se, ihtiyaca cevap verecek mü
kemmeliyette ve bir an önce ya
pılmalıdır. Genel Direktörlüğün 
bu husu.ta ilgi gösterecğini 
umarız. 

CiemDikte sltmayı 
Kurutmak için 

* Hayreddin isminde biri tarafın
dan Şirketl Hayriye çimacılanndan 
Nezir aleyhine açılan tehdit ve silah 
cekmek davasına dün ikinci sulh cc
iada bakıldı. Hayreddin, Nezirin ken 
disine karşı bıçak çektiğini söylüyor
du. Nezir, inkar etti: 

- Beni mahalleı:ı,;n bütün polisle· 
rinden sorun! ddi. 
Duruşma, şahitlerin çağırılmasına 

kaldı. 
* Sekizinci ihtisas hakyeri müd • 

deiumumiliği, takas yolsuzluğunu tah 
kikat evrakını tetkike başlamıştır. 

* Mağazalarında yapılan aramada 
kaçak rovelver fişengi bulunan Ibra
him ve !:>mailin duruşmalarına dün 
dokuzuncu ihtisas hakyerinde devam 
edilmiştir. Şahitler dinlendikten son
ra duruşma, tahkikatın genişletilme
si için başka güne bırakılmıştır. 

POLiS 

"Ben altı senedenberi yakın 
vilayetlerimizden lstanbula tah
sile gelmiş bir gencim. Şimdi 
Üniversiteye devam ediyo • 
rum. Doğduğum §ehirde bir 
komşu kızını seviyorum. Sene • 
!erce beraber oynadığımız bu 
kıza karşı derin bir aşk duyma· 
ğa başlayınca birkaç ay evvel 
yazdığım mektupta bu hissimi 
ilan ettim. Fakat hiçbir cevap 
alamadım. Mektubum memle
kette bomba gibi patlamış, her
kesin diline düşmüş. O bana ce
vap vermediği gibi bu tarafa ge
len bir arkadaşile bana selam 
bile göndermemi§. Halbuki yi-

- Ne işin var burada? 
- Ya senin? J 
- 'Ben dişlerimi yaptırıf", 

Tütünler Zarar Görüyor Yükü a!tında 
ezilen hamal 

rum. 
-Bende!. 

Samsun, (Özel aytarımız bildiriyor) - Kuraklık burada he
nüz şiddetini kaybetmemiştir. Tütün ve mısır kuraklıktan çok 
zarar görmüştür. Bazı tarlalarda dikilen tütün fideleri üç dört 
kere yenilenmiştir. Bir.kaç gün önce hafif yağmur alametleri 
görülmüş, yirmi dakika kadar yağan sağanak fazla bir tesir 
yapmamıştır. Kuraklık bu şekilde devam ettiği takdirde zara· 
rın artmasından ve mahsulün noksan olacağından korkulmak· 
tadır. 

Edirnede Ankara Bisikletcileri 
Edirne, (Özel aytarımız bildiriyor) - Bisiklet yarışlarına, 

'.Ankara mmtakasından gelen dört bisikletçinin de iştirakile 
oaşlanmıştır. Yarış, Edirne • Havza - Hasköy - Usküdarköy -
Edirne arasındaki 74 kilometrelik mesafede yapılmıştır. 

Ankara bisikletçilerinden Niyazi 2 saat 31 dakikada, Orhan 
~ saat 31 dakika 10 saniyede, Talat 2 saat 42 dakikada yarışla
rım bitirmişlerdir. Eyüp 20 inci kilometrede lastik patlaması 
yüzünden yarışlardan çekilmiştir. Edirne bisikletçilerinden 
Cahit birinciliği, Hüsamettin ikinciliği, Sadi de üçüncülüğü 
.kazanmışlardır. İlbay yarışr takip için U sküdar köyüne kadar 
gitmiştir. Bisikletçiler şerefine ilbay tarafından bir çay ziya
feti verilmiş, federasyon tarafından madalyeler dağıtılmıştır. 
Ankara bisikletçileri Keşan yolu ile Çana:ıcltaleye gitmişlerdir. 

.cıc Çanakkcıle, (Özel aytanmız bildiriyor) - Ankara bisiklet
çileri Edirneclen buraya gelmişlerdir. Yapılan yarışta Çanakka
leden Halim birinci, Ezineden Alaeddin ikinci, Çanakkaleden Na 
ci üçüncü olmuşlardır. Konuklar, altıda, 210 kilometre yol ya
parak Balrkesire varmak üzere hareket etmişlerdir. 

MEMLEKETTEN GÖRUNUŞLER: 
'Corumun gezme yerlerinden en ba~ta gelen parkında havıu. nası 

No: 54 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

Diye Feridin bu güvenini ber-
kitmek istedi. 

O da çekinmeden: 
- Evet .• 
Dedi ve .. Sorgusunu tazele -

Cli: 
- Ne vakit evleneceğiz?. 
Nesrin: 
- Çoğu gitti, azı kaldr .. 
Cevabını verdi ve .. Sözünü sür 

<ıüıdü: 
- Babam az çok yola yattı. 

Senin hah tecimeni ikide bir ge
lip gidiyor, nişan yapalım, di
yor. Ama ben ne anneme, ne de 
babama hiç yatgın görünmedi -
ğim için pek kesip atamıyor-

lar. Geçen gün anneme açık açık 
f:Öyledim: Beni bu adamla ev -
lendirmeye kalkarsanız, düğün 
g ünü başımı alır giderim.. df"· 
dim. Annemle epeyce atıştık. 
Bana soruyor: Sevgilin mi var?. 
Bir şeyim Y.Ok ama bu adama da 

varmam, dedim. 
Fer.it: 
- 'Neden söylemiyorsun. 

Var .. de. Benden daha iyi güve 
ği mi bulacaklar •• 

Dedi. Nesrin: 
- Deli misin çocuk. Şimdi St· 

rası mı, öyle bir şey söylesem 
inadına zorla vermeye kalkar • 
lar. Babam beni öldürür de yi .. 
ne sana vermez. 

Diye Feridin bu sözlerini kar 
şıladı ve devam etti: 

- Hepsinin ayn ayrı sırası 
gelecek .• Bekliyenler kaybet -
mezler. 

Sonra bir bakışta canını için 
den söküp kendi göz yuvaları 
içine alacakmış gibi Feride bak
tı, baktı: 

- Yeter ki, sen beni sev. Çok 
sev ve.. Bekle •. 

Dedi. Ferit bütün açıklığı ve 
iclifüfüe: 
~ - Seviyorum Nesrin.. Deli 

gibi. hasta gibi seviyorum. x 
Halimden de anlamıyor mu

sun? 
Diye uzun uzun onun gözleri 

içine baktı ve •• Sözüne ilave et· 

Dün sabah Ahmedin Afitap mo· 
töründen kaşar peyniri taşımakta o • 
lan hamal Halil, üzerindeki 80 kilo
luk yükünü taşıyamamış ve yük dev
rilerek Halili yaralamıştır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

* Usküdarda Selami Ali mahalle -
sinde Kürkçü Mümin sokağında otu
ran Hayganoş, üfürükçülük yaptığın
dan iş üzerinde yakalanmıştır. 

* Kantarcılarda 61 yaşlarında Ha
san, dün muayene için Gureba hasta
hanesine gitmiş ve muayene edilmiş
tir. Muayeneden sonra birisi yanına 
sokulmuş, cebini kesmek suretile 14 
lirasını aşırmıştır. Hasan, polise mü
racaat etmiştir. Dolandırıcı aranmak
tadır. 

"' Kemerburgazda su almak yü
zünden bir kavga olmuştur. Tenzile 
ve Şaziye isminde iki kız, çcşmeba
şında kavgaya tutuşmt• ;,_ rdır. Kav
ga esnasında T enzile Şnziyenin tes
tisini tekme ile yuvarlamış ve kırmış, 
bununla iktifa etmiy<J ek eline geçir-
..a.as,:. •".......; w. '-'"'- t'-·~--~ ..... ..., ___ ,,_ 
çocuğun gözünü oymuştur. 

Sıtma heyet1 

Kanlar içinde yere serilen Şaziye 
hastahaneye gönderilmiş, Tenzile ya
kalanmıştır. 

1 Tahkikat sürmektedir. 

Gemlik, (Özel aytarımız bildiri -
yor) - Sıtmayı kurutmak için Gem 
liğc bir sağlık grupu gelmiştir. He -
yet üyeleri köyleri dolaşmağa başla 
mıslardır. Bu temaslarda, sıtmadan 
ku~tulma çareleri etraflı şekilde an
latılmıştır. Otellerin pencereleri 
sivriainek hücumundan kurtarılmak 
için sık örgülü tellerle sarılacaktır. 
Orhangazi ve 1znikte de ayni şekil • 
de heyetler dolaşmaktadır. 

* Çorum, (Tan) - Halkevinde 
bütün işyarların iştirakiyle bir top· 
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda sa
mimi hasbihallerdc buluı:ıulmuştur. 

Çorum işyarlan, Halkevinde gö
rülen çalışma harektinden memnun· 
durlar. 

* Cizre (Tan) - Yük ihracatı Ö· 
nem kazanmağa başlamıştır. Şarımız
za bu suretle bir hayli para girmekte· 

1 ti: 
- Ben askı senden tattım, 

sevdayı senden öğrendim. Hiç
bir erkek benim gibi sevmemiş
tir ve sevmiyecektir. İnanır mı
sın, sen benim varlığımın içinde, 
öz benliğimde yaşıyan biri ol
dun. Senin hayalin gözlerimde 
olmasa gözlerim kapanmaz, se
nin sesin kulaklarımda olmasa 
kulaklarım işitmez, içimde sen 
olmasan Nesrin, bu Ferit olmaz. 

Nesrin gülerek: 
- İnmğ.. bu kadarına inan

mam .. 
Dedi. Genç erkek elinden gel

se kafasının içini yarıp beynini 
ona göstermek, göğsünü parça
layıp kalbini onun gözlerine 
yaymak istiyordu: 

dir .Şarbaylık ihtikarlara meydan 
vermemek için yiyecek, içecek mad
delerine narh koymuştur. 

Patlıcan, domates 1 O, fasulye, 
bamya, cima, armut 5, et 20, yağ 50, 
üzüm 15 kurustur. 

* Balıkesir; (Tan) - Sıraçeşme
lerdeki harap köprünün kcirgir olarak 
yeniden inşası şarbaylıkça kararlaş
mıştır. Parktaki çalışmalar sürmekte· 
dir. 

ııı Ba.lıkesir, (Tan) Halkevi Nisan 
içinde hır lisan kursu açacaktır. 

* Balıkesir, (Tan) - Şehrimizde 
buğday fiyatları yeniden düşmüştür. 
Bunun Üzerine şarbaylık ekmek narhı 
m 20 para daha indirmiştir. Ekmek 8 
buçuk kuruştan satılmaktadır. 

* Sahil sıhhat işleri genel direktö
rü bazı incelemeler ve teftişler yap
mak üzere dünkü Kornaro vapuriyle 
1stanouldan ayrılmıştır. 

• İstanbul Üniversitesi profesörle
rinden _Nitçe izin IT\Üddetini Moyren
de geçırmek üzere dünkü Karnaro 
vapuriyle Avrupaya liareket etmiş
tir. 

gözlerimde ilk önce senin gülü
şün diriliyor, yürürken en önce 
senin adım atışını görüyorum, 
söylerken en önce senin sesini 
işitiyorum. Sen artrk benim 
içimde, benim gözlerimin kapa
ğında yaşıyan bir yaradıhşsm .. 

Ve birden aklına yeni bir şey 
gelmiş gibi sözünü kesti, durak
ladı, düşündü, bir başka kon11ya 
geçti: 

- Ama ne tahaf, biribiı im izi 
bu kadar delicesine seviyoruz 
da bugüne kadar ne ben senin 
oturduğun evi, ananı, babam, 
hiçbir şeyini biliyorum, ne de 
sen benim? 

Nesrin, çok yatgm bir tavır
la: 

- Hepsini bileceğin günler 
gelecek Ferit'çiğim .• 

Dedi, sözüne devam etti: 
- Biz, biribirimizi biliyoruz, 

tanıyoruz, seviyoruz. Bizim 
için temel olan şey de bu. Da
ha artığı birçok karışıklıklar 
doğurur. 

- Hiçbir şey olmaz. 
- Her şey olur. Sen nasıl ol-

ne öğreniyorum ki birisi yakın
da ona talip çıkacakmış. Ben, 
ne yapayım?" 

Evvela mektubunuzun başka
ları tarafından da okunabilec..:
ğ ini düşünmeli, kızı fena mev
kie düşürmemeli idiniz. Sonra 
senelerce kardeş gibi seviştiği
niz kıza damdan düşer gibi sev
dadan, gönülden bahsetmemeli, 
tatlı dillerle, bazı hediyeler ve 
hatıralar göndererek onun gön
lünü de kazanmağa çalışmalı 
idiniz. Anlaşılıyor ki o sizin 
kastinizden hiç memnun olma
mıştır. Eğer nişanlanmış veya 
evlenmişse artık onun huzurunu 
bozmağa hakkınız yok. Eğer, 
henüz serbest ise yaptığ'mız ka
oaııKı:an uoıayı Ozut d1ıeyereK 
kendisini yine bir kardeş gibi 
seveceğinizden bahseden bir 
mektup yazar ve evvela hatırını, 
sonra dediğimiz us\ıl ile gönlü
nü kazanmağa çalışırsınız. 

• 
iki kız kardeş arasında 

kalan bir dişçi 
İkisi de sizi seven iki kız kar

deş arasında kaldınız mı hiç? 
Nadir gönül macerası... Fakat 
ne kadar tehlikeli olduğunu Pan 
galtıda V. O. imzasile aldığımız 
mektuptan anlıyoruz: 

28 yaşında bekar bir dişçiyim. 
lki senedir dişçilik yapıyorum. 
Babam da dişçi idi. Birçok dişçi 
arkadaşlarım da vardır. Hepsin
den birçok hikayeler, gönül ma
ceraları dinledim. Vaziyetlerin
den, dişçilik/erinden istifade e • 
derek ayni zamanda birkaç ka
dın ve kızla tanışıp sevişenleri 
bilirim. Fakat şu be§ ay içinde 
iki kız karde§ yüzünden benim 
ba§ıma gelen hiç birinin başına 

caksm, kapının önünden geçe • 
ceksin, beni görmek istiyecek
sin, şu olacak, bu olacak, ya ba
bam, ya annem işi sezecekler. 
Ondan sonra da evlenmek yeri
ne bize sadece avuçlarımızı ya
lamak düşecek. Onun içindir ki 
:>ana bekle diyorum. Bekliyen
ler her vakit kazananlardır. Ye
ter ki bu beklemekte fikir o1sun, 
karar olsun, duygu olsun, ener
ji ve ıra olsun. 

Ve .. tatlı tatlı sordu: 
- Onlar da bizde var değil ., 

mı .. 
Ferit, sorguya cevap yerine 

sanki canını verecek bir atılgan
lıkla: 

- Hepsi var .. Hepsi var sev
gilim .. 

Dedi. Nesrin bu cevabı alır
ken saatine bir daha baktı: 

- Oo... On beş buçuk .. Ben 
çok geç kaldım. Aman gideyim. 

Diye adımlarım hızlandırdı. 

Ve ablanın "utanmaz!'' dİ~ • 
rek odama girmesi ile bana ~ 
cumu bir oldu. Kardeşinin d~ 
/erini tedavi etsem bile b ..1 
kendisinden saklamam onllP'f 
da aramızda birşeyler olduğtA 
belli etmişti. Şiddetli, ağır k~ 
meleri bir yağmur sağnağı S~ 
gözyaşları takip etti. Güzeli~ 
te kardeşinin yanında yaya k 
dığınr pek iyi bilen bu kız, ka.!1 
şile rekabette mağliıp olacag~ 
hissetmiş gibi merhametime 1 

tica ediyor, sonra tehdide ka~ 
yor, bağırrp çağırıyor, gene 
lryor, yalvarıyordu. Onu güç~ 
la teskin ettim. Kardeşile t~., 
viden sonra görüşmiyeceg~:a 
söyledim. Ertesi günü karde~~ 
ayni hal. Hülasa şimdi şaşkı~ 
hiflrin hi,. J.olA.~mim flricjnA 
artık ötekinin dişlerini bitir d 
üzere olduğumu ve bir daha ~' 
züne bakmıyacağımı söyliyet 
teselli veriyorum. ikisi de in~I 
mıyor ve hergün ayni sahne 
geçiyor. Yalnız onlar değil,' 
men ayni derecede ben de ra 
sız olduğum için, artık bıktttf 
!kisinden de kurtulmak istif~ 
rum. Kovamam, çünkü mÜŞ~ ., 
srfatile geliyorlar. Ne yapabılt 
. ' rım. .• 1 

Minareyi çalarken kılıf ınJ 
hazırlasaydınız mesele bu 1'• 
dar karışmazdr. Bununla b~r• 
her meslek vaziyetinden istJf~ 
de ederek gönül ma~eraıar:;; 
kalkmak hem dürüst değil, ht>J 
de daima tehlikelidir. Hele I 
de böyle iki kız kardeşin bi~~,, 
gönlü ile oynanırsa ... Şimd1 !;, 
pacağmz şey ikisini ayni z~ 
da davet edip ikisine birden il 
lerinin tedavisi bittiğini ve rrı 
terilerinizin çokluğundan do!j. 
yı birkaç ay tedavi kabul ede , 
yeceğinizi kat'i, sert bir eda 
söylemekten ibarettir. 

dam Anna: 
- O bresi korktum. 

sin Bediz? 
Dedi, yerinden doğruldu 

çabuk çabuk sordu: 
- Gitti mi Refet?. 
Bediz: . k 
- Gitti ama, ben de bit~ırrı t>I' 
Dedi, başının, gövdesinııı'....ı-" 

caklarının, sinirlerinın yor&;Jf 
Juğunu dinlendirmek istiye jJ 
rin atılışile oradaki kana~eı;,, 
üzerine oturdu. Ve geniş bJf 

fes aldı: 
- Ooohhhh.. ,rf 
Kırmızı yanaklı kadın bıl ı_. 

gunluğun ayrımındaydı. fa~ 
o bu yorgunluğa bakmada~dif 
ha çok kafasını Refet' in gı 
ne yoruyordu. _ (lf 

- Refet niçin bana ugf111 
dan gitti?. 'iti 

Diye sordu. Genç kad1•11 

gun kadın: ~ 

Ve .. Ferit te zora iğgin bir uyuş
la adımlarını ona uydurdu. 

- Çok ivede bir işi va tfl' 
Geç te kalmış. Onun içi~. hf~ 
gitti. Sana esenlerini soY 

Bediz· Madam Anna ği bana bıraktı. 

- Bilmezsin Nesrin seni ne 
kadar seviyorum. Bu sevgi an
latılamaz, yazılamaz, şekillendi. 
rilemez, izah edilemez bir sev
gi. Hastalıktan daha zorlu, ya
şamaktan daha tatlı bir sevgi. 
Bu kadar biribirine ters, bu ka
dar biribirinin karşısı bir duygu. 
Ben biribirimizi o kadar bir, bir
leşik buluY,_orum ki gülerken sa günün birinde da~anamıya· Oda kapısı birden açıldı. Ma-

Dedi, sözüne ekledi: arl 
[Ar1'a51 v 
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Pazar günü geldi, çattı. Fu~lcü· 
lerle birlikte Venüs stadına gıttık. 

Venu.s alanı kömür toı:ile karıtık 
toprak bir ye;, Çevresinde atletizm 
ıpisti yok. Üç tarafına yap!l~ a~ık 
tribünler, futbol alanına bıttşık gı • 
bi ... insan maçı, tiyatron.un orkes~r~ 
koltuklarından seyrediyormuf gıbı 
yakından görüyor. _ 

Alan, ahtılmıt alanlara ~re çok 
ufak, mendil gibi bir fCY· Bır balat
ta, bu ufaklık göze çarpıyor. 

Bizimle birlikte gelen yerlilere a
lanın ölçüsünü eorduk. Dok~n met
re boy, yetmiş metre en dedıler. De
mek ki, gözlerimiz yanılmamıt. 

Serpeliyen, bızlaıan, yavaşlayan, 
duran ve bir .zaman sonra tekrar bat 
Jıyan bir yağmur altında bu stadda 
iki maç gördük. 

ilk maçı bizimle ikinci maçı ya • 
ıpacak olar: kefere takımı, Arad'dan 
gelmiş Gloria adlı hemen hemen Ma 
~rlardan yapılmı§ bir takımla oyna
dı Keferede de oyuncuların bir kıs
mı Macardı. Bırakınız ki, Romanya 
takımlarının hepsinde az çok Macar 
oyuncular var ve oyun .~~7z~~rında 
Macar aisteml çok açık gorunuyor. 
Akınlar bir düziye pasları.~ ort~ -

dan yapılıyor ve tam kale onle~ı?e 
gelindiği zaman açıklara pas ve!11ı -
yor, açıklar yine ortaya pas verıyor· 
lar. K1ı1acası akınlar ağır, fakat alan 
kiiçük olduğu için müdafaa çabuk o
luyor. Sanki iki taraf oyuncuları o
muz omuza oynıyorlar, dar ve kısa 
alanda yorulmak nedir bilmiyorlar. 

Bu hal hiç bizim işimize gelmez • 
di. Ah'"1adığunız kadar çimen oldu 
ğu halde ONEF stadının büyüklü • 
giınü bildiğimiz için, o alanda oyna
mak hususunda mutabık kaldığıınıza 
seviniyorduk. Çünkü biz Macar fut
bol tarzının kısa paslarla ortadan 
gıdip sonra açdan, tekrar kapanan, 
tekrar açılan ve yine kapanan şekli 
karşısında müdafaayı pek kolaylıkla 
başarsak bile, akınlarımızda bir iş gö 
remezdik. Nasıl görebilirdik ki, biz 
Macar sistemine aykırı olarak bütün 
akınlarımızı açıklarımızla yapacak, 
bir yelpaze gibi açıhp kapanacaktık. 
Butün kuvvetimiz iki açığımız Fik • 
retle Niyazinin çok çabuk, açık ve 
teknik bir oyunla ortaya verecekleri 
iaabetli paslarda idi. Halbuki görü -
yorduk ki, dar ve kısa Venus saha -
eında: omuz omuza oynıya:n bir müda 
floıii\ın, b6yle ÇabülC ve hırpalayıeı 
bir aiıtemi1t biltiln aftııtajlarını aıfı 
ra indirmeıı muhakkaktı. 
Takımında bir kaç arsıulusal fut -

bolcu bulunduğu ve Romanya ku -
!PUi· galibi olduğu için böbürlene 
böbürlene oynıyan kefere bir sayı 
farkla yenildiği zaman bu takımın 
kuvvetli ve zaif tarafları hakkında 
iyiee bir düşıin.ce edinmiı bulunuyor 
duk. 

• Bu maçtan gördük ki, Romanya 
te.yircileri çok kibar, futbolü çok iyi 
anlamıt ve bunun iyiaüıi kötüsünü 
ayırt etmeği iyice öğreıımiı ... Xliip
çillük yok gibi bir ,ey ... iyi oynaya
nı tutuyor haklıya haldı, habısa bak 
eız demesini biliyor; hangi takım ve 
hangi oyuncu olursa olsun kabalığı -
nı, hoyratlığını, nezaketsizliğini ıs -
hkJa karfıhyor; her iyi hareketi için 
cim gtlen bir takdirle alkıılıyor. 

Bu hali gördükçe, y&bancı toprak 
ılarda maç yapan takımların çokluk 
ka11ılattıkları tövinizm önünde kaJ. 
auyaçqnmu seviniyorduk. 

• Glorya • Kefere maçı bitWrten 10n 
ra ve bizimle ilk ması oynıyacak Yu 
ventua'tm (Çe • A. 0) ile maçı bat • 
lamadan evvel el ilanları dağıtmaja 
batladılar. Bieim de elimize aıkıttı
rılan bu UAnlara göz attığımı~ u · 
man bi.r de ne görelim: 

ilk maçıınızı 2 temmuzda Yuven· 
tuı'la Venus alanında yapacağımız 
)'&Z&Jı defi! mi ? 

Beyni.mta attı ı.. Bu ne ı...-kariko 
idi böyle?.. ~ 

Daha İ•tanbulda iken maçlamı 0-
NEF'de olacağı tekrar edilmitti. 

Bayle oıduğu halde, timdi, hiç bir 
eebep yokken ınaçın yerini değittiri· 
yorlar ve hiç oiınaa.a bunu biı:e ha· 
.ber vermek nezaketini bile göatermi 
yorlardı 1.. Buna. bize mihmandarlık 
eden Romanyalı da Mtmıt kalmıt • 
tı. 

Doğrusu ~iç bir yerde görilJmi • 
yen böy:le bır dununıa kartıla~c:a • 
f ımı.ı, aklımızdan bile ıeçmeıdi. 

• 
Ertesi günü ONEF atadım g6r -

mek kararile bu •taduı ölçüaünü ya
nımızdakilere sorduk. Ytiz on metre 
boy, yetınıt met~e en dediler. Heup 
bilealer hemen ıfi kaleme rdular. 
Çıkan ıoruınça ıöre Venue alanı 0-
NEF alanından bin dokus yu. Jdl • 
wr metre murabbaı ufaktı. 

1900 killur metre murabbaı! .. As 
feY mi bu? Kantara vıırmata lüzum 
yok Venus alanı, ONEF alanının 
dörtte üçü demek 1 

Dartte bır noksan demek, açık 
la oymı tarzımıı:, Fikret ve N 
lliJı çabutrJuğu, bele IOl açııt.-ı.-. 
en miJlf• Awupa m dafi1e 

VENUS 

1/ 1000 mikyasında yapılan bu kro
ki Veniis alanrnrn ONEF alanına 
göre ne kadar kUçUk kaldığınr gös -
terir. Nisbetleri bin defa büyü/türse
niz bele alanrn boyu noktasından 
bUcum hattımızın ne kadar kıaa bir 
yerde oynamak mecburiyetinde kala
cağı ve karp takımların daracık bir 
yerde çok kolay bir müdafaa yapa -

cıkları hemen anlaşılır. 

dıran taşırtıcı drib1ing'leri, Rasihin, 
Bambinonun Eşapelin pasları, uzak
tan kuvvetli şutlar, yıpratıcı kombi
nezonlar hepsi, hepsi uçtu gitti de -
mektirl .. 

Biz müdafaamızın nisbeten zaif 
olduğunu bildiğimiz halde, ufak bir 
sahada omuz omuza rastgele çabala
mak değil, arsıulusal maçların yapıla 
bileceği bir alanda teknik göstermek 
istiyoruz. 

Teknikleri bizden yüksekse mağ -
IUbiyete razıyız ve bizden daha iyi 
oyuncu iseler: "ne yapalım, hakları
dır,, deriz ve kesemediğimiz eli öpe
riz. 

Fakat ... Göz göre göre kaşkariko
ya gelemeyiz! .• 

(Arkası var) 

Sadun G. SAVCI 

Pazara Çıkara
bif eceğ im iz En 
Kuwetli Takım 
Nasıl Olabilir? 

lstanbul Futıbol heyetinin, 
Yunanlı futıbolciilerle pazar 
günü bir revanş maçı yapmak 
için anlaştığını yazmıştık. 

Bir takım yapmamız imldfu 
varken 111 veya bu sebeplerle, 
geçen gün olduğu gibi Fikreti 
merkez muhacimde, Ali Rıza
yı sağ hafta, Nuriyi müdafaa
da oynatmak gibi gafletlerle 
muvaffak olamryacak taknnlar 
yapmakta mi.na yoktur. 
Eğer lstanıbul Putbol heye -

ti bir iş görmek, çok iyi sonuç 
aİacak bir takım yapmaık istı
yorsa hatır ve gönüte bakma
nfiabdır. 

Biz Futbol heyetine, en kuv
vetli olaıbilecek taknn şeklini 
hatırlatalım: 

Avni (G.S.) - Yaşar (F.B.), 
Faruk (G.) - Mehmet Reşat 
(F.B.) Esat (F.B.) Cevat (F. 
B.) • Fikret (F.B.) Şeref (B.), 
Rasih (G.) Münevver (G.S.), 
Niyazi (F.B.). 

İhtiyat oyuncu olarak kaleci 
Bedii (F.B.), müdafi Fazıl (F. 
B.); muavin Kadri (G.S.), Re
şat (G.); muhacim Şaban (F. 
B.) ve Necdet (G.S.) en uygun 
ve icabında en fazla it görebi
lecek olanlardır . 
Şunu açıkça söyliyelim ki 

Futbol heyeti bu sefer de gaf • 
let edecek ve rastgele bir ta
knn yapacak olursa, bu işin ar 
tJk lamı cimi ve ilcinci bir re • 
vantı filin yoktur. 

Biz sanıimt konuşuyoruz. la
tanbul Futbol heyeti de sami
mi davransın. Böyle yaparsa, 
aldanma ıgmı ve aldatılmadı • 
mı endia de g"'recektir. 

PSi KOLOJi 

Utangaçlık 
Neye Yarar? 

Sebebi ne olursa olaun utangaç, bir 
sosyete kaçağıdır. Onda kabına sığa
mayan, fakat her defasında geriye te 
pilen bir "alet ben,, in nihayet inzi
vada karar kıldığını görüyoruz. U • 
tangaç, gözlerini gözlerine dikeme • 
diği insanlar cemiyetinde, sırçadan 
bir köşkte oturuyormuş gibi rahat • 
ıız ve huzursuzdur. 

Onu insanlardan ayıra.n yolun ö • 
bür ucu sadece inziva değildir. Ha • 
yattan istemiye, istemiye kaçan u • 
tangaç, yaşamak ihtiyacını hayalle 
kandırabileoceği sanat iklimine sığın 
makla kalmaz, bu çekildiği Robinaon 
adasmdan, cemiyete isyan eder. O
nun pratik raşayı§ını beğenmez; ka 
n.~~~a~~· . bır cendere sayar; özgör
lugunu, bır tavan arası penceresin • 
den görünen gök yüzü parçası tadar 
dar bulur. Ona göre her ananenin, 
her kurumun, her kalıbın manası in 
sanı tabiatteD uzaklaıtmnak ve ;oy-

Frederic Nittzsclıe 

suzlatbrmaktır. Sosyete ve tabiat 8y 
le iki uçtur ki, birinde baskılarm al
tında ezilen varhk, öbüründe bir sı
cak memleket 'flebetı gibi enine bo
yuna geliffr. Birinde 'ZU!ftm ve kor· 
ku inaanları biribirinden ayırır; öbil 
rilnde güven ve .evgi bir ahenk ya • 
ratır. İdeal bir tatiiat ve ideal bir ta• 
biilik, utangaçın son ııfınağıdır. ]. 
']. Rouseeau bunu, özgörlüğünü p. -
zarlığa çıkaran \re "kuntu.rato,, imza 
layan insanla anlatmıştı. Nietzeche 
ise,yalmz ''üstün adam., a yıkmak ve 
yeniden kurmak hakkını verdi. Jki 
müntehanın biribirine dokunmuı, 
ölıiıez bk hakikattir. 

Kendini ben.zerleri kadar kudret • 
li saymıyan, cemiyetten koiulduğu • 
nu zanneden utangaç, inziva ile, in
sandan kaçmayla cemiyetten büsbü • 
tün uzakla§Dlıt değildir. Jnziva, ?~
le iki kapılı bir bahçeye benzer kı ı
çine utangaçlık kapısından girenle • 
rin bazen sanat kapısından ~e .ce
miyete döndükleri vikidir. tnsıva, 
kendi kendini dinlemenin p.rttı.gün 
Hile ihtiyaçlardan, endiıelerden sıyn
larak ideler ilemine yükeelınetıin 
sırrıdır. Ulldl hastalığı, "mükem • 
mel" e eripne titizliği sanatı gelit • 
tiren bir özsü ''usare,, dir.Pratik ha· 
yata intibak edemiyen utanpça imi 
va, sanatta ideal bir hayatın kapı· 
larını açar. Günlük hayatta bir k~ • 
ıu sayılan bu intibaksızlık. art at 
ıçı bır mcsiyettir. Utangaçbfın yal. 
ruz sanat alanında değil filoaofı 
ve ılım a1anında da karaktere dütün 
meyi, tahlil ve tenkii, phıl gCSrüt ve 
buluş zevkini, ciddiyeti gelittincı 
bir çeıni verdiği iddia edilebilir· 

Fakat bütün bu ıöyledikJeriınizle 
utangaçlığı övdüğümüz, onu bir ili • 
tünlük saydığımız anlaplma11!1· .E
vet, bir inzivadan bahsettik ve ıntı • 
bakaızlıkları yüzünden cemiyete ~il
sen ruhların inzivada ve dolayıaıle 
sanatta bir belirme fıraatı, bir geliı 
me sahası bulduklarını aöyledik. F~
kat gerçek hayattan ideal hayata bır 
geçiş olan bu değitmenin asıl sebe
bi utangaçlık mıdır? Utangaçlıgı 
benzerlerimizle kartılaımca duydu • 
ğwnuz,korkuyu andıran bir bey~an, 
bir karıtıklık teklinde tarif etmıf • 
tik ve utangaçlığın sebebini de, "a
lt ben,, in 101yal baskılarla çarpl§
maımda bulmuıtuk. Şu halde utan • 
gaçhk dediğimiz halet, bir •e.pme -
nin ••refoulement" ant karplıfı olu
yor. Demek ki, tıpkı bir k~ye çe
kilmek iıteği, hayalle avuoma v~ ide 
al bir bayatı özleme gibi utangaçlık 
da. rubun derinliklerinde oynanan 
facianın bir perdesinden bı9kı bir 
teY eğildir. Fakat bu balet, bu inti -
bakaızlık tııurlaımca, itiyat haline 
gelilli:e facianm diler perdeleri ü
zerinde de tesirini g&ıterınefe batlı
yor Jest n hareketlerin tabillitini 
bozuyor. Ruhi bayatm kıvraklığını 
bile gideriyor. Bk kelime Ue, insan 
bütilntiılde bir ikilik yaratıyor, ayni 
phaiyotte yqıyuı ba iki tip, biribi • 

KÜLTÜR 
SAN'A T 

Yeni San'at Ve Kitap 

Resimli bir sayla 
Kitap nesnelerin en mflkemmelidir. renk ve ıekit1erini unutmam. Mevzu-

S. Mallarm6 tarını tamamen unuttuğum birçok ki-
Yirminci asnn abşardığı yahut ba- taplar hafızamda içleri bo§anmıı r.oey

prac:ağı İ§lerden biri de san'ati, ha>:•· valar gibi, yal~ kapaklarının r.en~i· 
ta karı,tırmak olacaktrr. San atkir, le yaprlar Bu itirafıma herkesın ış· 
~o~tanbe~ çekilmit olduğu mai!'ur tirak edec;ğini ummamakla berab_;r 
mzıvadan ınsanların aruma ve san at, her kitabın renk ve ıekillerine bagb 
asırlarca çakılı kaldığı müz~ duvar~- bir atmosfer bulunduğunu ispat için 
rmdan cad~elere, P~rnasse ~n köte bir anket açmağa lüzum yoktur sam· 
baflanna mmektedır. Yem adam yorum. Ba.zan bir kitap kapağmm 
san'atm ite yaramasını istiyor. Fakat üslubunda resimli bir sahifede koca· 
hara.ta ~'~~. v~ işe yar~ .~n- man bir devrin yapdığını görürsünüz. 
at ıçm kuçültucu bır fey değil mıdir? Ben Franıız on sekizinci asrını Vol-
Son~: ~n'at nasıl işe yar~yabilir? ter'in metin kaph ve yalduh bir tab'ı 
Bınncı sorgunun kaynarı. damarla- ile ve bütün Acem edebiyatını yazı ve 

rımıza kadar iılemiş olan köhne bir minyatürlerle birlikte dilıünürüm. 
san'at telikkisidir. San'at san'attan Yalnız Don Kitot'un muhtelif devir
gayri bir gaye güdemezmiş; san'atı Jerdeki tabılanna bakmakla insan mu
ya§&m8k ihtiyacından daha asil bir hayyilesinin üç asırlık tarihini dolap
ibtiyaç doğururmut; san'atın sanayi- bilireiniz. 
le alikaıı olamamıq; aan'at faydasız- Kitabı ya.zanla ıüsliyen arasmda it 
mıt (1) ... içinde oturulmıyan ~ol~k- ortaklığı zannedildiğinden çok daha 
lar, soğuk alır yahut örıelenır diye mühimdir. Bir kitabın yalnız kapağı 
carnekindan çıkmayan kitaplar, tozla· ismi kadar mana ve telkin doludur. 
nır diye yere ıerilmiyen halılar bu te- O kadar ki kapak ve resimli sahife ki
likkinin sembolleridir. Yeni adamın tabın tesirini yazıcının lehine veya 
cevabı kısaca tu olacaktır: aleyhine olarak değittirebilirler. Tab-

"Her insan eaeri gibi san'at ta ken- ın üslubu eserin özüne bile bambatka 
disine, ite yaramak~n daha ,asil. ~ir bir istikamet verebilir. Ayni kitabm 
gaye bulamaz. San atkar san atı ıçın muhtelif iki tab'ı arasındaki atmosfer 
yapam, fakat aan'at benim için yaıı- farkı o kadarfbüyüktür ki, insanın: 
yacaktır.'' ''Kitap her tab'ı ile yeniden doğar" 
San'a~ nuıl işe .rarıyacağı mese- diyeceği geliyor. Picaaso'nun bir gün 

leline gelince fazla eoze ne hacet: Ev- Lamartine'i illüıtre ettiğini farzedin. 
Jer, tehirler .yollar, vapurlar, tre~ler, Biribirinden iki kutup kadar ayn olan 
fabrikalar, sinema, radyo, sergıle~, bu iki ruhun bir araya gelmesinden 
vitrinler, afişler, kutu ~apakları, kı· yepyeni bir özün doğaca~ına şüphe 
tiptar, göeteler her 13:n ata ko!larmı yoktur. Leyla ile Mecnıın, Matiue'in 
açmııtır. BilinelD bangı otomobil fab- renkli ruhu ile kaynqıraa yeni bir ma
~ yalnıs modellerini çizdirmek biyet almu mı? Bana ısyle geliyor Jd, 
itfe otus ean'atktr bealiyormuf. Hiç- bUyilk bir reuamın elinde Kur"anm 
bir zaman san'at günlük haya~a bile f&)ıaiyeti değitebilir. Minyatflrl .. 
bu kadar karıpaml§tı. Ne Pic:aseo rin Şehnameye illve ettikleri &lem, 
çizgilerini, ne Matine renklerini, ne Şehname kadar büyilktür. Yeni yaaı
de Dufy rüyalarını afiı ve dekorlardan tarla basılacak resimli bir divanın yep 
eıirgememiılerdir. Yeni san'atın tez- yeni tesirlerle doJacatma ,uphe edi· 
yint mahiyeti hayata kanımak ihtiya- lemez. Faust her tab'ı ile yeni bir hu 
cile muvuidir. Bu .böyle i~en, oda· kazanmıjtır. 
una kapanıp çıplak maan vucudL1Dun tnaan muhayyilesi ye güzelljk te· 
11rlarmı anyan san'atkl · beğenilme- 101dleri mütemadiyen değiftigi için 
dığine hayret etmemelidtr. Beğenil· M~bln dıı yilzU' ~yüzü ile birlikte 
mek istiyorsa matbaaya u"rasıu. ora- ~n .ıaman yapnıu. Bir gün artık 
da onu bekliyen çok itler var... 1*' ikf __ &iemin biribirine uymadıklarını 

O ~. Yeni bir tabı zamanı gelmiş

Gerçekten matbaanın san'atkira 
ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Kitap, 
muhtevasmdan avn olarak bir aan'at 
eseri halini almı§tır. Avrupanın bil· 
yük tehirlednde sık ıık kitap ıergi· 
leri yapılmakta ve en taruntlllf res
Nmlar hani bani kitap illilltre et· 
mektedirler. Daha geçen gün bir 
mecmuada Portekiz'de ya~ılan bir .k~
tap sergisine otuz \>in aeyırcl geldiği· 
ni okudum. Lüks ve nadir tabı mera· 
kına sinirlenmekle beraber, ben de her 
okuduğum kitabm kiıveıinin tesiri 
altında kalanlardanım. Hafızamın bil· 
tün hafifliğine rağmen kitaplarımın 

rinin zıddıdır. Nitekim dil§ilnce ile, 
düşüncenin ifaesi, kast ve niyetl~, 
yapılan hareket arasında ıüreklı bır 
aykuıbk vardır. Utangaç ne başkala 
rına ne de nef.aiıte kartı samiaıid!r· 
Gerçekten duyduğu ıeyle, duydugu 
nu zannettiği fCY biribirinin tersi : 
dir. Onda gıırunun yerini r8P~ .bır 
tevazu,insan ıeverligin yerini mzıva, 
•enıpatinin yerini antipati ~ı§t,ır. 
Ya§adığı hayatla yapmasını diledı • 
ğl hayat arasında derin bir uçurum 
varır. Utangaçlık sadece cemiyete 
küsmek değildir; o, ayni zamanda 
ruhi bir sakatlıktır . 
Utangaçlığın f&)ıaıyette y~r~ttığı 

bu ikilik ve ayni tahaiyette ılri ~yrı 
benliğin sürekli bir ibtilif halınde 
bulunutu pratik bayatta olduğu ka 
dar sanatta da memnuniyetsizliğe, 
tatmin olunamamazlığa •e nihayet 
kı•ırbğa mün.cer olur. 

Nefsini insafsız bir mürakabe, duyu' ve diltünütlerini imansız bir 
tenkit altında bulunduran utangaç, 
yarattığını hemen öldürüyor demek
tir. Amiel'in hatıra defterinden alı • 
nen tu cilmle, ne içten bir itiraftır: 
"Sen, utangaçlığın yüzünden, yara -
tıçı dehanı, münakkit sekinla parça 
tadın,, 

İlim ve fel.efe alanında da utan
gaçlık, iddia edildiği gibi, bir dfben 
un.uru olaıaktatı siyade bir 1rqme • 
keı, bir baınle- olmaktan ı:iyade bir çe 
küme tema)'UllldUr. ~ dmiyed • 

tİ1· Kitabm, canlı bir mahlUktan fark
ids olan 81ii mütemadiyen kiıve değit
tilm* me~uriyetindedir. Eski bir 
kitabı orj~l tab4ıqda okumak, öhnez 
bir ruhu me.rarmd8 tiyaret etmek gi
bidir: Sdantdı bir 

Bütün esld kitaplar un'atldrlaretan 
yeni bir bayat beklemektecllrler. 

Sabahattin EYIBO<tLU 
Batı edebiyatları Do_rJIÜ ------

(1) All art is qaite aaleas. ,__ 
(Oacar wılde) 

nin, Descartee'in dediği gibi heye • 
can ve ihtiraslardan uyrılmıt bir ruıh 
ta bUılunacağına ve bizzat ilmin açık 
ve eeçik fikirlerle kurulduğuna ina
nıyorsak, duyma, düşünme ve yapma 
alanında sürekli bir karıtıklık 1ebebi 
olan utangaçhğm ilim ve filozofa 
ne gibi bir faydaaı doku.nacağını kea 
tiremeyiz. ikilinin .de ölçülü düşün
melerini, ölçülü hareket etmelerini 
istemek be.iki hakkımızdır. Fakat iti 
dal ve ihtiyatı utangaçlığa bağlaya
rak onlardan bir mürahik ıılalganlı
ğı istemek gülünç olur. 

Utangaçlık neye yarar? Ona "aa
nata ulattıran bir yol,. diyenler, sa
dece, ağır baskıların altında bwıalan 
inaiyakların kılık değittirerek şuur
laşmalarını kudediyorlardı. Utangaç 
lığı ahlaksal bir dizgin sayan •e be 
ğenen sağ duyu "akli selim.., sadece 
yırtıklıktan hoflanmadığmı göıter • 
mit oluyordu. Fakat utangaçlık. ben 
lik bütününü ikiye ayıraa aom1P bir 
bocalama ve utangaç, Jcaçuılınıt fır· 
satlarm huyıwı ve karamsar bir ••ra
te" sinden bapa bit teY midir? 

Bu balmndan, biltiln kabiliyetlerin 
tabii bir ~lit1mi "ialdpfı.. ol~ ba
yatta biı:e sioai bir paruit gibı yapı
pn utangaçlıia anormal dampaıru 
vurmakla yalnıs t:abiati değil ayni 
amanda içinde yJt8dıfmus çevreyi 
ve aldıfıauJ terbiyeyi de suçlaaiıt 
olu)'Ol'\lae 

Sabri ANDER 
Püoloji ve terbiye dosenti ı 

ESTETiK 

Artist Nasıl 
Yaratır? 
Artist nasıl yaratır? 
Bu soruya romantikler baıka, lnte· 

lektüaliıtler batka cevap veriyor. Bi· 
rincilere göre yaratı (ibda) §UUr ve 
uyanıklık iti değildir; artist hazan 
rüya, bazan ilham halinde yaratır, da· 
ha doğruıu sayıklar. Onun ağ.zile: ko
nupn, kafasile rüıünen, kalemile ya
zan, nereden geldiği belirsiz, esrarlı 
bir kuvvettir. ikincilere göre yaratı, 
şuur ve uyanıkhlı: itidir. Artist, şuu
runun kontrolu altında yaratır, daha 
doğrusu hesaplar. Onun ağ.zile konu
şan, kafaıile düşünen, kalemıle yURn. 
soiukkanlı bir "lojik" tir. 

Burada maksadım, ne romantıkte
ri ''ilham perileri" nden ayırmak. ne 
de intellektüalistleri derin derin he
ıaplanndan alakoymaktır. Sadece eı
ki bir göriitü .zamanımızda tazeliyen 
tair Valery'nin bu noktadaki dütün
celerini gözden geçirmek istiyorum. 
Şöhretinin büyük bir kıammı artistik 

yaratı üzerindekı yanlarile kurmuş 
olan Valery, "Leonardo da Vinci'nin 
usulüne giriş" inde ve 1928 de ''Bul
letin de la Societe Française" de çı· 
kan (Artistik Yaratı) baılıkh etiidilıı-

Paul Valhy 

de san'at eserinin bir ilham i•i olamı· 
yacağmı ''bir filozof edasile" .P!1 
c~lele.r~. anlatma.ia ~~~~~ 
diyor kı: ... ,, Haldkt bir pırm ._,_ 
ld kartı, onda rilya halinden mar ... 
bir halin bulunniuıdır ..... Vmuh '" 
illlGp rilyanın zıddıdır." 

Leonardo, tablolanm d6ffine düf{l
ne tarta tarta, derin bir &eaapla ya· 
~. Yaratı Userindeki görqle~ 
ne erifmek ~in reuaınııı ç~ ~r .. 
zını ömek edinen Val~ry. yukarda ıa
mi geçen eserinde sihniyeci tö.zil ge· 
littiriyor : 

''Kendinden geçitlerle ve rilyalarla 
ıöze bu kadar değerli ve bu kadar u 
bulunur biçimler v~~emez.:... Ril~-
11nı yumak iıtiyen kımae bile kendi· 
ıini son derece uyanık bulundurmalc 
zorundadır ..... Heyecan ıaubanirlA 
ruh haleti değildir.'' 

itte Val&y'nln dillerde dolapn ... 
cizeleril 
Uyanık ıekinm, beubm yaratıda· 

ki rolünü ValV,'den çok lSnce Ame
rika'h Şair Edpr Poe ıöatermiiti. 
Hem de daha kuvvede .. Poe zihnly~ 
tözi, (The Philoeopby of Compqu· 
tion) adlı mefhut denemesinde, (Kar• 
ga) yı nuı1 yarattıpm anlatarak ıe
~, ve der ki: ''Maksadım, koni· 
po•yonda hiçbir noktanın teudUfe 
yahut leSİfe verilenıiyecepl ve eae· 
rin kendi sureti halline, matematik 
bir meselenin vuzuhu ve kesintili ilt' 
adım adım yürüdüğünü göstermek· 
tir". Gerçekten, dütünceıini büyük bit 
mantık kuvvetile izah eden Poe'nbi 
bu eıerinde ne varsa Valery'de de ay· 
nen vardır. 

Ama deniltcek iri, ValerY ilhamı 
tamamile inkir etmiyor. Ona da bir 
yer aymyor ve Poe'yi tamamlıyor. 
Filhakika Valfry: 

"tık nuuaı biı:e tanrılar bedaft 
olarak h!tfederler. Füat bu tabiat U.. 
tü (ıurnaturel) afabeysine yarqmaı 
olmaınaBI ve onunla ahenkli bulunma-
11 gereken ildnci mııraa biçim venoek 
bize düter." 

Söslerile, pyri tuuri faaliyetin P. 
ratıdaki roJürie işaret etmif ve iUaaP 
mın ıuura fırlattığı §eyin eaer oJıııaa
yıp ancak, (leı debria du futur) ela 
ti. gelecek eserin parçaları oldaMMil• 
eöylemiftir. Nitekim. (Cimeti~re 8ıi 
rin) lıaldnnda: "Bu da, birçok .Url.._ 
riın gibi kafamda bir ritmin beklenil4 
miyen varlığından dogmuJtUr • ..,. 
bableyin kafamda on heceli bir mısra 
bulduğum zaman hayret etm~ 
dediğini de bu itlerle u~ ... 
tırlar. 

Fakat zihniyeci tese yaptıit ba ha• 
kiki ilham apu ile, yine yeni bir flT 
elde etmiş olmuyor: çilnlril Va16'7-
den çok önce Schiller gibi llaı flllr 
ve eatetikçilerde 1>u aanuaıı:u dllf1la
celeri bulmak ıUç bir it değildir. O 
halde? 

Suut K at YETKiN 
Batetik Doçenti 



g ============================================T ~ N:====================================='::fl' 
ıDünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
YOGUSLAVYADA 

Stoyadinoviç Kabinesi ı~;;:::.-
Kaliforniyada 
Bir su bendi 

Türkiye ile İngiltere Arasınd 
Tecim Anlaşması 

]oıırnal decs Dellats'cfan: 
Stoyadin<Wis tarafından, 4 Tem • 

muzda Parlamentoda Y9f>ılan beya -
nat, hükumet, dahilde takip etmek 
istediği siyasanın ana çizgilerini gös 
tennektedir. 

cude getiren bütiln kuvvetleri bir • 
leştirmeğe işaret etmiştir. Bu gaye
ye eripnek için, muhtelif tedbirler 
almaıealrur: Seçim uaulünde ıslahat. 
basm üzerine konan kanunun cemi
yetler, tıaplantılar kanununun bafif
letilme'li, ve aaire .•. 

Bütün bu kararlar, merkezi kuv
vetin tazyıkmı ualtmak. ve memle
keti demokruitıin eaaaları dahiline 

Bu aiyua, 3 Teıriniu.ı:U 1931 te -
mel yaıuaı üzerine bina edilaıitti.r. 
Bu temel yaaaaı *• carpte oJduğu 
cibi, phai .kudretin parlimentari.zme 
intikalini emreden yeni bir rejim--------------. 
meydana getirmittir. Temel yasuına 
cöre, auntaka ve meaht:ftlere tevfi
kan y•pılmış aiya&al partüer mcno • 
Jynmaktadır. Fakat hak.ibtte, blJcüıı 
laalar hükUmc:tin &erek lehincic ve 
cerek aleyhinde teşekkül eclcn birlik 
:leri tamamlay1eı birer parçadır. Bu 
karışıklığın bir faydau ve bir mah
zmu vardır. Mah.ıuru. kanuni bire· 
sası olmayan bir ıeyi filiyatta kabul 
e:.mektir. Faydası i9e, eak.i partileri 
birlije mecbur etmektir. Seçicilerin 
mmtakavi reyler venneai. me.eli. 
Sapları Hırvat.Jua, vcyahu:l Sloven
lere kartı tutması tehlikelidir. Yeni 
~clipt dolayıaile iki cephe teıekkül 
etmekte ve bwıluın her birisi Yu -
cGSiav ailesinin birçok kqggJarmı 

nefsinde '°Jllamaktadır. 
HükUmıct ceplaeai. Sırp radiblleri. L-__ _. 

SloYea btolildcri ve Boma müslü - ı Sloyııdinoviç 
mantarından mÜTekkeptir. Muhalif kmak . . al 
--ı.. iec s demokrat.lan. HUYat 10 ıçın ınnuıtır. 
-.-- ' up Stoyadinoviç bütün kuvvetini yur 

1cöylüleri, ve zürradan ibarettir Bu 
•uretle, birlik prensibi 'leçim gürül
tülerinin haricinde kamuttır 

Bu,ndaıı bqlra Di,abet -a.ı. ei
y.. lwıjatmm .. tllıwtedk. llSl '8 -
mel y.-u, ulual birliğin ve devle
an tamamiyetiııin müdafiidir. der. 
Ve bunun içindir ki. Stoyadinoviç 
lıükfımetin progrmunı Uah ederken, 
iki defa, mevkii iktidarı, niyabetin 
itimadına medyun olduğunu ve onun 
müzaberetile icrayı hiikCımet edece
&ini söylemittir. 

JYbine bqkaru, uluaal birliii vü-

• Televisiyon, anahtar de/i
ti kadar gilul bit'§ey değilmİ§. 
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dwı ekonomik kalkınmasına. ziraatin 
korunmasına. bütçe müvazenesinin 
teminine, uluıaal paranın müstakar 
olmaama hasretmek istemektedir. Ra 
kipleri bile, onun bu samimiyeti, 
ve otoritesi önünde eğilmektedirler. 
O, bütün 'liyua hayatında, hatti ken 
di partisine Jı:arıı bile müstakil kal· 
m11tır. Mevkii iktidar ona asla. ken
eli fahai vaziyetini eenifletmek, ve
ya etrafında adam toplamak için bi~ 
vuıta olarak görilnmemittir: yanı 
Stoyadinoviç Yuıoalavyada aala em
ealine tesadüf edilmeyen. bir (gayri 
siyasi) dir. 

Bununla beraber. kabili tahakkuk 
görülen bir iıte muhalefetin kendi -
sine mflzaheret etmesi l!zımdır. Bu 
huauataki emareler de çok cesaret 
vericidır. Son günler~, köylü parti
si ve müstakil demokrat partisi lider 
!eri, Zagreb civannda bir miting yap 
tılar. Burada hatiplerin söyledikleri 
9Öylevler, yeni bük6metin liberaliz
mine bJlı bir hürmet ifade eder. 
Bua1ar fUllbelia Stoyaclhı«Wlç bbl· 
..... "1rıilk'kaa.J1ılr tftdr ·.;ı ••dıetr 
evftl, bu kabinenin itini g6ndeV.ıtl
zungeldiğini anlatmışlardır. Fakat 
hepsi de, Yugoslav birliği üzerinde 
toplanmaktadırlar. He;psi, özgürlük 
(serbesti) rejimi içinde bir teşriki 
mesai arm'IUnu göstermiılerdir. 

M. Maçek'in, tahaan kabine prog
ramını iatihfafkir bir reybilikle kar 
tıladığı muhakkaktır. Niyabetin, 
Maçek'in ıef bulunduğu muhalefete, 
bir parlamento ekseriyeti tercih et· 
meai, onun müzaheret ~ermeeini 
neticelendirecek derecede kafi bir ae 
bep telilrki olunmaktadır. Hırvat li
derinin htekleri, ele ettiği menfaat· 
lede beraber artmaktadır. 

Otomatik çiçekçi 
Pazar günleri ber taraf Qpalı ol • 

dutu pbi çiçekçi düJdranları da ka· 
palıdır. Bedin tehrinde buaa kolay 
bir çare bulundu. Çiçekçiler kapalı a
ma, otomatik makineler bu iti pek 
ali görüyor. Otomatikler her seşit 
eşya ve yiyeceğe tatbik ediliyor ve 
çok rağbet giSrilyor. Şimdi bir de oto 
ınatik çiçek makinesi yaf)ıldı. Maki
neye bir mark atınız, makinede gör
düğünüz güzel çiçek büketi apğı 
göze düşer, onu alınmız .. Ne kolay 
deiil mi? 

ı KIRMIZI VE SiYAH 
STENDHAL ___ , 

bir odacık olan 103 numaraya Yarın
ca Jullen pencerenin tabydcre bak
tıiım cördü. Ta ötede de. Douba'un 
fdUrclaı ayırdıiı &iizel OY& IÖZükÜ • 

JOl'du. 
Jullen:"Ne de ıiiHl ıöreyl" dedi. 

Kendi kendine böyle aöy)enirken bu 
kelimelerin naul bir duygudan doldu 
tunu pek de anlamıyordu. B~
da ceçirdiği ıu ima zaman içinde 
duyduiu fiddetli heyecanlar takatini 
•etmitti- Pencerenin yanına, oda -
da buhanan biricik ı.bta iakemleye 
oturdu ve hemen derin bir uykuya 
daldı. Yemek çanmı da,, ıece duası 
sanını da duymadı; onu unutmllflar· 
dr. 

Ertesi &ün aabahın ilk ,uaı ile 
uyancbfı vakit, bir de baktı ki kuru 
yerde yatıyor. 

Balom XXVI 
DUNYA YAHUT ZEN

GiNDE OLMIYAN 
Ben Jer 7iismıdc .,.pa7alıman, 
kimse tcnezıı:ul edip beni dtltin
müyor. Para edinditini sôrdüjiim 
.__ı, • -~ bir uu 

79reklililt nr iti ben kendimde 
duJD1Q1onan. Bea cabacalt mer
buaetc celdiiim içia bula lria 
bailadılar. Ahi ç_ok scçmu, ben 
oliarlim; .,.. açlıktan, .,.. da imanla
rı katı 7iireldi sörilp Uziilmelttaı 
ölürüm. YOUNG 

Hemen üstünü süpürüp apğı in· 
eli. geç kalmıytı. Nubuaırlardan bi· 
ri onu azarladı; Jullen. bir mueret 
arattırmata kalkmadı, hemen kolla
rmı göpilne bvutturup ailldüııı 
~üm: 

- Peccavi, pater oplİllle (auçum 
'ftt, itiraf ederim, aziz babam) de· 
di. 

İlk cününden böyle bqlayıp pek 
hop aitti· Medrese hayatında u•ta· 
1qnq olanlar lrarplarmdaldnin., itin 
acemisi olmacbtau anlacblar. Tenef
füs saati celiıu:e Jullen herkeaiıı 
merakla kendisine baktıimı ctirdü. 
Fakat o ortaya atılmadı. Mlini de 
çıkarmadı. öteden beri kabul ettiği 
bayat kurallarına uyup Uç yf1z yirmi 
bir arkada§ını kendine üç yib yirmi 
bir dilJman aaydı; gözünde banlann 
en tehlikelisi diye abbe Pinıd idi. 

Birkaç gün aonra Julicn'ia kendi -
11 bir C2JllSRIJI&' { 1) HÇID!fi la-

ltalya gezisi 
Le Tempa'dan: 
Roma, 8 Temmq (H....;. malur

birimia telef onla bildiriyor) -
General KondilU, )'Clnlt Duçe ile 
hnGfGCalr ue ltalyayı terlıctrncdcn 
eooelı San RONGN' a wid•relr ltalya 
Kral ailaine ltürmetlerini ar~e • 
cckir. 

ltalyanltu, Y1D1G11iıtanda lrnıllı • 
fın iodui maelaini "mpati ile 
lrarplomqlca-Ja. Fil.IHılftlra .. yet 
lam ltralc:ı alım ltalyıa. FGJÜım ile, 
Hanedaa11 tMILıı tleolet arcuıncfa ltiç 
bir •yrrlılt •ayrrldr 6Öf"memelrtedir. 
Diler '"""''°' efcr •aUtan aatan
hna dcAil olan bir Cenap Aonıpcuı 
deoletinde Krallılr lilrirleri mrıMıl
ler olocalı olar ... bıı laôtliM. mer • 
lreai Aorupacf a )WIİ Aomttır,,.ıa 
Krallıia öıulerlilr edecelrtir. Alrcfe
nis ycılnnine plince, malimdrır lıi 
Yunani•tan, Balkan antantına, bu 
Gntcrnfa clahil bir cle11let ile 11eyahut 
hirilHrile la.rh trılflfUl"Mı, Wt•rallı· 
ğını maltaltUG etmek lraydile 6ir • 
mİffİr. Bu Yananidcmın ltal70yı he 
sah lrattıima delôlet eder. Alrde
nis yalri,ftinde de maele lJöyle ola
calrtır. 

Afyon istila sillhı 
China Veetly Review'dea: 

Jçonlar, Çindeki nüfuıdarını yap
mak için türlü vurtalar kullanırJar: 
Belli ailel tedbirler, aıyual entrika • 
lar, rü'vet ve: af:JOD ticareti- Japon 
!Arın Manç.uride kurduldan !fl~ 
1nbiaarının başlıca pazarı ve aurutü 
güzey Jin olmu•tul'· Hopei vilayetin 
deki afyon tiryakilerinin 1&yısı 
rami rakamlara göre 120000 Jdfidir. 
Halbuki, bu viliyette Japonların elin 
de 100,000 afyon içilecek yer vardır. 
Bu gösteriyor ki, afyon tiryakileri • 
nin ayısı haklnndaki reem iralı:am • 
lar, gerçeklikten çok apğıdır. 

Bu afyonlıaneler, Jçon konaolol
larmın ve Japon eüel memurlarının 
himayesinde balkı aehirleyen bu ti
careti rahatça yapıyorlar. 

Today (V•§ington) dan: 
Biraz su için iki yüz mily.on ?~ · 

lar ! .. Fula &ibi geliyor! .. Bır vili • 
yetin au sosyetesi, su paraaını ver • 
mek istemi yen halka karşı: 

"Su bedavadır an<ak, insan ken • 
diai gider kayna'ktan alırsa.,, demiş .. 

Buna imkln var mı? Loa Angeloa 
tan, 1'llyun kaynagı olan Toloradoy~ 
kadar 340 mil mesafe var. Hangı 
kabadayı eline bir kova alır da, bu 
uzun yoldan au getimıeğe gider. İş • 
te, yeni au bendi, bu uzunluktadır. 

Southern California Metropoli • 
tain adını taşıyan kumpanyanm yap 
tığı su bendi, daghk ve kurak hava • 
liyi geçerek Tolorada nehri suları· 
nı alıyor ve Loa Angelo'e getiri • 
yor. Bu İ! için 220 milyon dolarlık 
bir sermaye ve 15000 işçi lizımdır. 
Su bendi, Sierra • Nevada dağında 
91 mil uzunluğunda bir beton kaza
cakur. Bu bent üç yılda yapılacaktır. 
Günde bir milyar galon au verecek • 
tir •• 

Ancak bu bent bir rekor kırmış oJ. 
mıyacakttt. 1913 de in§& edilen ve 0-
wens nehri suyunu getiren bent 275 
mil uzunluğundadır. 
Eıki Roma au bentleri §ebekeainin 

büttin uzunluğu 190 miıl idi. Zamanı 
na &öre bir harika eayılırdı. 

Ankara: 10 
4 haziran 1935 tarihli Türkiye· lngil 
tere tecim anlapuının on birinci 
maddesinin tatbik sureti hakkında 
Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve 
alakalılara bildirilen izahnameyi bil
diriyorum: 

1) Türkiye menşeli halı ve kil~ 
kuru sebze, yumurta, taze meyva, kıt 
re, aiyon, tütün, nebati boya madde 
leri, şarap ve likörlerin İngiltereye 
ıimali lrl&nda araziıine ihracı muka 
bilinde ve anlasma veya meri umu • 
mi ithal rejimi ·hükümleri mucibince 
Türkiyeye ithali caiz İngiltere ve Şi 
mali lrlinda menşeli mallardan 
• kontenjan ise kontenjanın müsaa • 
desi dahilinde • ihraç olunan madde 
nin F. O. B. kıymetinin yüze 70 i F. 
o. B. kıymeti de, bu.usi takas yoli 
le ithal olunabilir. 

2) Huaui takas yolile mal ithal et 
mek üure İngiltere ve Şimalt İrlan
da araziaine biritlci fıkrada yanlı 
Türk mallarından göndermek isti -
yen tüt.car malın ibra~ ol~ndutu ma 
haldeki taku tetkik beyetıne müraca 
at ederek: . . 

a) Göndermek iatediğı malı.n .c1.m. 
miktar ve F. O. B. satış kıymetuu, 

b) lngilterede sattığı firmanın İ· 
eim ve adresini. 

c) Mukabilinde anlaşma .veya .. u· 
Avusturyada durum saaıam mumi ithal .rejimi hükümlerıne &O -

re ithali caiz mallardan Tilrkiyeyc; 
Prens Starhembe.rg, X.C.rca Az aokmak iatediii malın lagilteredeki 

Eat pzeteai aytarına demiıtir ki: F. O. B. eatıf kıymetinin (1). • . 
"Avu.turyada durum tamamile aağ d) Malı satın aldığı firmanın ısım 

lamlqm1ftır. Ulkemiz, her türlü ka- ve adre6ini bildire<ıektir. 
nııklıta kartı korumnu9 bir halde - 3) Bunun üzerine alilı:adar takaı 
dir. Avueturyada Nuilik yayılma tetkik heyeti tevke amade bulmıaD 
kudRtini kaybetti. Zaten, partinin malın uaulü dairesinde ve expert va
bütiin teıkilitı Almanyadan munta • sıtasile hakiki F. O. B. satı§ fiatını 
zaman gelen kudret hewası ile ifsat tesbit ettirerek tüccarın beyanname
edilmitti. Aııl Avu.turya ulusal ha- aine itaret edecek, ve tüccara ihraç 
reketi artık bir meeele tefkil etıni • edeceği mal mukabilinde ithal e~
yor. EUi marbiet ve eoayalist hare- bileceği malın kıymetini göatuır 
ketler de tamamile faal bir rol oyna- bir vesika verecektir. 
maktan lciz kala\ııtır. Bu kıymet ihraç malının satıldığı 

Hablburg'larm tekrar tahta çık - ecnebi parası olarak gffti!rilir. 
muma plince: eğer bunun mcaut ao 4) Tüccar, takas tetkik heyetinin 
nuçları olacaima ve iç ve dlfta ihti- bu weikMı üze!"ioe malı iki no.ha 
lit ve brıtıklık çılı:armıyacağma mell§e pbadetnamcai ile beı'aber ih • 
inanç gelirse hiiktlmet buna müma • raç edecek ve attığı firmaya: 

yeti bu kıymetin ithal malının 
teredeki hakiki F. O. B. aatıt 
ti okıp olmadı&ını uaulü dalı 
tetkik edecektir. 

7) İhracat mukabiline y . • 
ithalitın, ihracına vukuu tarı 
itibaren en geç altı ay .zarfında 
edilmit olması lhımdır. 

8) Bu iuıhnamede yazılı o 
bütün diğer hu.uaat umumi h · 
lere tabidir. 

9) Hususi takas muamel~ 
dolacak bütün şanj rislı:lcri 
dar tüccara ait olacaktır. 

10) Taba tetkik heyetleri bit 
zarfında İngiltere ile yapılan h 
takas muamelelerini her ay 
da Iktisat Vekaletine bildirece 
dir. Bu malumatın ay aonundaıı 
baren en geç bir hafta zarfmda 
aat Vekaleti namına postaya 11 
miş olması lazımdır. 

BORSA 

11 Temmuz PERŞEM 

PARALAR 

Sterlın 
Dolar 
20 PnDllZ frup 
20 Liret 
20 Belçika (raqı 
20 Drabmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kron 
A .. atarya ıilin 
Narlı: 
Zloti 
Peqo 
20 LeJ' 
20 Dinar 
Yen 
laveç Xvo11 
Altın 
Mccidi7e 
Banknot 

617.-
125,-
166.-
198,-
ıı.-
23,-

816.-
12,-
91,-
22,-
39,-
23,-
23,-
14,-
52,-
31.-
30.-

935,-
51,-

221.-

naat etmiyecektir. • a) Maluı lngiltereye bilfiil ithal ·a izerine 

Lehislanda bavındırhk işleri olunduğuna dair menıe ıahadetname İnailiz llraıı 
ı G&ıin lngı'ltere Gilmrliklerince dam • Dolar delenin derecesini göstenneğe ya • __ , .. ~. Liret Kuryer Codzienay'dea: galı ve Türk konsohı-~•'"nca tu-

Lehiatan ekonomisi, yani bayındır ra~arşova şehri, bayındırlık İJleri • tikli B. nüehuını göndermesini, k'k 'f~c franct 

bk masraflarında çok ihtiyatlı .İda.vlllİ•LJ _ _;n~e .. t;ahsi•;;··~o~l~ui;ncnd;a;,';k~üae;;rMez20::.,,:m~i~Jyon~:+~b~)~l~hf~a~ç~okına..ı,~n~mal~~ın~taka~~·:t~e~t~ı~f-1L~c::va=:;;;;ı;;.~ %CJ~na1:?#e tf'i'e Bayındırlık i§lerine bu. yıl tahsis tıı l>e.cXlioiıı 'hu~ Nakau ~~ - i:::;ıı: broa11 
teebit ediyor. Bu yıl bayındırlık i§- olunan paraların hemen yarım mil • dinde T. C. Merkez Bankası namı • Peaeta 
Jeri için bütçeye konulan tahsisat yona çıktığını söylemekle mübaliğa na açılan Sterling hesabına yatırılma Mark 
430 milyon z)oty'dir. Bu rakam, bü- etmit olmayız. Bu bayındırlık itlttl aını bildirecektir. Zloti 
kfımetin işsizliğe karşı açtığı müca- İ§8izlikle mücadele içindir. S) Tilccar, menşe şehadetnmnesl • 1:.e~0 

-============================ nin damgalı ve tetkikli B. nüebaıamı Dinar 
-· c T .C. Merkez BankMma ibraz ede- Yen 

DEltlZ VE FOTOGRAF ••• 

zımgeldi. 
İçinden: ''Bunlar da beni ne aam

yor? beni aözdm anlamaz yerine mi 
koyuyorlar?,, dedi ve abbe Pirard 
günah ~ıkartaeağım söyledi. 

Kendıai farkında defildi ama; bu 
hareketi ile bir yöne b;,~lanDll§ olu
Y?rdu. Verriern'den gelmiı gene 
bır medreseli daha ilk günden J uli
enıe doıt olmak istemitti; bu itte 
Julien'e, medresenin ikinci direktörü 
M. ChtanMe'i aeçmiı olsaydın bel
ki daha ihtiyatlıca hareket 'etmiş 
olurdun, dedi. Sonra kulaima eği
lip: 

- M. Pirard'ın janaenist olduğu 
9Öylenir, abbe Caıtanede de onun 
düşmanıdır. 

Kendini pek ihtiyatlı sanan Jull· 
en'in ilk 'ünlerde bütün yaptıklan 
böyle birer ıafillik oldu. Hayal kur· 
maga alıılon adamlarda ıörillen 
kendini bejenmelde yolunu tatırmıt, 
aklından her ceçirditine olmut bit
mif &ibi bakıYor. kendini kqarlan· 
mlf bir mürai aanıyordu. Öyle deij.. 
lik ediyordu ki, bu zayıf iti hünerde 
pek ileri cittiği vehmine kapılıp ken
di kendine çılnpyordu. 

.. Ne yapalım? benim biricik sila
hım bu 1 diyordu, başka bir çağda 
dünyaya eelseydim diipnan karşı
sında açıkça hareketlerimle ....... i. 
mi çıbnnbm.,. 

GidWQMI wmavo W4 J\llicaı 

etrafa balnyor ve herkeste en uı fa· 
.zilet göıteriti ile brplıyordu. 

Medrese talebesinden sekiz on ta· 
nesi, arkadafları araımıda adeta er
ıniı sayılıyor, aainte Thereae ıibi. 
Apennın dağlannm Vema tepesinde 
bedeni yara bere içinde kalan· aaint 
Françoia ıibi, bir takım kutsal haya
letler görüyorlardı. Ama bu bir sır
dı, dostları bu hali &izliyorlardı. O 
hayalet gören zavallı delikanhlar he
men her gün medresenin haatahane
ainde idiler. Yüz lı:adan da sağlam 
bir imanla yorulmak bilmez bir ça • 
lışmayı bağdaınıılardı. Haata diltün
ciye kadar çalıtıyorlar, yine de pek 
bir ıeyler belllyemiyorlardı. İki üçü 
de gerçekten istidatlı ıençlerdi; bun
lar arasında Cbuel diye biri vardı 
ki, patma1da &ö.terilmeıe layıktı; fa
kat Jullen onlara, onlar da Julien'e 
karşı bir acvimaizlik duyuyorlardı. 

Uç yüz yirmi bir medraelinin ge
ri kalanı iae, bütün cUn ceveleyip 
durduklan latince kelimeleri anla· 
dıklan pek filpbell bba kaba insan
lardı. Hemen hepei de biter lriiylü 
socuğu icli; ekmeklerini topratı be
leyip çıbrmaktanaa birkaç latince 
aöz okuyup kuanmağı itlerine daha 
elveritli bulmutlardı. J ulien, daha 
ilk günler onların ne olduğunu anla
dığı için kendisinin çabucak ilerliye
ceğine kanaat getirmifti. İçinden: 
"Her malckte akdh adam lama, 

cektir. T. C. Merkez Bankası bu ıe· tenacwcta 
badetnamede yazılı malm bedelinin fneç karonll 
İngiltere Bankasındaki St«linı be
ubına yatmlmıt oluğunu iki banka 
arasında lrararlattınlan uaw daire • 
ainde tevsik ettikten 80IU'a bu busu 
eu bir mektupla alllı:adar takaı tct· 
kik heyetine bildirecektir. 

6) Taka tetkik heyeti bu veaita 
ya iatinaden. tüccara evvelce vemıiı 
olduğu vesikada göeterilen ihraç ma 
lınm eaıebt parası olarak F. O. BG 
u'!I! kıymetinin yüzde 70 ine mil • 
uvi ecnebi parası F. O. B. kıymetin 
de mal ithal edilmeaine mOaaade ede 
cek ve keyfiyeti alibdar pmri1k ida 
ı:aine bildirecektir. Taba tetkik he 

(J) lngilter-11111 itbali i8teailen 
mal konten;vıı. iu, tliccuıa •yDi 
zamanda kontenjan biaesi ayırtma· 
sı lazımdır. IContenj•n hissesinin ay
rıldılının hlldisirıe tebliğinden iti
baren 2 •Y uriınd• taccar malı NV• 
kemea.. bu •yrılan kontenjaa .bak· 
Ju süit olur. 

çünkü her mealekte yapılacak bir it 
var, diyordu. Napoleon zamanında 
gelseydim çavuı olurdum: ancak 
cure1iğe kadar yiikaelecek bu adam· 
lann içinde de ben, paıkopoe Yekili 
olurum.,, 

Sonra: "BütUn bu adamlar çocuk
luklanndan beri birer reçberdir, di· 
yordu; buraya gelinclye kadar ye
dikleri tunua peynirle kara 80IDUl1• 
dur. Kulübelerinde kunaklanna et. 
yılda ya bet defa girer, ya altı defL 
Harb günlerini rahat zamanı uyan 
Roma askerleri pi bunlar da med· 
reacye zeyk, aafa yeri diye bakar.,, 

J ulien onlann donuk gözlerine ba· 
kıyor, yemek yenmipe bedenli bir 
ihtiyacın tatmininden dolan sevk
ten; yemek ymmemlpe o znkin 
umudundan ba9ka bir fC1 ıöreaü. 
yordu. Aralarında aivrelmek lazım 
ıelen adamlar, itte böyle adamlar
dı; fabt Julien'in bDmeclilf. )encti
aiaden ula ula cizlenilen bir teJ 
vardı: mechelede okunan ttlrltl dol
ma denlerfnde. kilise tarihi ~ 
de, herhangi bir dent8 biriDd ol
mak, bu adamların 16dnde, cunırun 
parlaklığını ta91)'Ul bir cünaJıtı. 
Voltaire'den beri. ulmı aranaıuz 
fiphe.,. pblit ._w.ımıdcn bqb 
bir fCY olauyan ve bal1wı kafama 
her aö,.1- j.wwıpgrlr, ıa. ifi 
lrun:Nnwk adetini, bu katü adeti 
qdıyua parJawı~ u11Jüata lllri 

ESHAM 

Iı Baakaaı Mil· 
• ,. N. 
.. .. H. 

Aaadola % 60 
" "100 

Şirketiala7ri79 
TraıDYQ 
Bomoati • Neldat 
Tere. 
Reji 
Aslan Çimento .......... , 
O.mnh Blakuı 
Telcfoo 
ittihat D~ T.A.S. 
Sark Detlrmenleri 
Şark Merka Bcnncsl 

Türk Borca 1 Kapon keaik 
• • n " .. .. • w .. • 

Erpni 
latikrui dahili 

Fransa kililai her kitabm km 
bir dilflll&n oldutww anlanq 
dir. Onun g6rinde en &ıemli lef 
nW itaatidir. Otrenme iflerinde 
ri &itmek, öirenilen i9tene ._ 
an. ona pek bot 16.ukme•; 
dütUnmekte hakaız da detDdir· 
biadnde flltlnlUk olan bir 
bir Sicjea. bir Gr~prie kartı 
gcçmeaiııe kim enıcl olabilir! 
yen KiUH papaya, biricik k 
umudu di,e unlmlftır. Şahlil 
bakemeyi ancak papa durd 
kibarlar Alemi lnaanlannm o 
iç ukmtıaına tutulmut kafasıOI 
cak papa, tatafatlı ayinleri Ue 
yabilir. 

Jwien bu baJdbderi, bir 
aede söylenen ;.er IBaün onlan 
le çalıpnaaına ralmen. eezet 
muı. ta içinden pm dılymaja 
IDJ)tı. Çok ~yor. bir rabib 
pek fayMJı birçok 141yleri 
lSlr~: Wrer yalan 
bu fqlere ,Wbll hiç de 
1m1tı.Onlan~ 
pılacü: his bir iti olmadıtma 
eti 

(Arkallı 

N.A 

1 
1 
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FAYDALI BiLGiLER .. T~YY:RE ~iYANGOS~ 
BUGÜNKÜ Böyök-Y•ld<fi•m•nind• o,ı .. -B•- Dun bınncı keşıdede 
p R O G R A M Giktaıta Rıza - Mahmudiye caddesinde k t ı • h ı • ı 

Miıc\ Sofronyadıs - Taksimde Taksim - azana n a 1 1 er 
istanbul 

Beyoilunda Kalyoncu kulluğunda Beyoğ-
lu - Siıslide Halk - Eyüpte Hikmet ec

lSTANBUt; 
18.30: Dans musikisi (plak) 19.10: Ha

m musiki (pllk). 19.40: Eıe ca.z. Türkçe 
sozlu eserclr. 20.10: Konferans. 20.30: 
Studyo orkestraııı. 21: Stüdyo caz ve tan
go orkestraları. 21.30: Son haberler. Bor
salar. 21.40: Bayan AJcxandre MayJer. 
Macar halk havaları. Orkeı;tra refakatilı. 
22.10: Plik ne~riyatı • 

BU kreş 
'13-15: Pllk ve duyumlar. 18: Radyo or

lı:cstrasL 19: Duyumlar. 19.15: konserin 
süreli. 20: Sozler. 20.20: Tanmm11 ıan
tbrler (plak). 20.50: Sözler. 21.15: Piya
no konseri. 21.45: Nina Aurelina tarafın· 
dan §arkılar. 22.05: Oda mü.ziti. 72.30: 
Duyumlar. 22.45: Konser (Röle). 23.15: 
Yabancı dıllerle duyumlar. 23.35: Konae
rin süreği. 

Varşova 
20.30: Şarkılar. 20.50: Monoloı. 21: 

Sozlcr. 21.10: Edebiyat (Müzik ve söılil) 
21.55: Konferans. 22: Senfonik konser. 23: 
t)por. 23.10: Plak. (Hafif müzik) 

Prag 
20.10: Pli.lı::. 20.15: Duyumlar. 20.25: 

Romantik ılirli mıi.zik. 21.25: Shipmann
m oarkılarmdan. 21.45: Piyes. 23.15: Son 
duyumlar. 23.30: Plü. 23.45: Rus'8 du
~umlar. 

Budapeşts 
20.30: Diıo armonik mü.zifi. 21: "Radyo 

selamı., adlı triyoloı. 21.30: Opera or
kestrası. 22.45: Duyumlar. 23.05: Plik. 
Z4: Caz. 

Be1grad 
20.30: Ulusal yayını. 21: Piyano konse

n. 21.50: Zagreb'den role. 23: Duyumlar. 
23.20: Plik. 

MUnih 
21: Duyumlar.' 21.15: Uluııat yaynn. 

21.55: Kar11ık yayını. 23: DuJUmlar. 23 • 
30: Bahçe sefası adh so.zlü ve müzikli 
fa,YJm. 24.30: Karışık halk mil.zili. 

Hamburg 
21: Duyumlar. 21.15: Ulusal nyun, 

21.SS: Radyo piyesi. 23: Duyumlar. 23.25 
lt1.üzıkli program arası. 24: Hafif tniizik. 

Breslau 
20: Koylu muziği. 20.50: Sözler. 21: 

Kısa duyumlar. 21.15: Schııbert'in eserle· 
rinden senfonık konser. J.2: Kuartet (ıar
kıJı) konser. 23: Duyumlar. 23.30: Karı
!iık şen ııözlü havalar. 24.30: Halk müzifi. 

•• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

:.~ Tan : Serbest Ruhlar. 
:ıı: Melek: AGrk Rahibe - Aşk kelepçesi. 
·Y· Şık ı Muhabbet dellalları - Son Tay-

yareciler. 
:;. Elhamra : Dul nip.nlı - Ganonlar 

~hi. 
:;. Yıldız : Gizlenen ı.ztıraplar - Son 
:j. Alknar : Aık Beldesi - Vals mu

harebesi. 
·Y. Mlili : Maklnalı adam - Vals muha-

rebesi. .. .. , 
* ipek: Benhur - Parisli asıklar. 
:;. Sümer : Kayıp çocuk - Beklrlıfa 

veda. 
:f. Kadıköy Süreyya : 1lk yaz prlusı -

Kukaraça. 
:f. Oılcüdar Hile : Hayatmı aıka feda e

den kadm. • 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ı;:cce nöbetçi eczahaneler şunlardır: 
Sırkecide, Agop Minaayan - Beyazıtta, 
Cemıl - Ankara caddesinde Eıref - Kü
çukpazarda Yorıi - Schzadebaşmda J 
Hakkı - Yenikapıda Şeref Celil - Sa
matyada Erofilos - Schremininde Na
zım - Karagumrlikte Fuat - Bliy{ikada· 
da Şinasi Rıza - Heybelide Yusuf - Ba
kırkoyilnde Hilil - Fenerde Hüaamet
un - Haskoyde Yeni Tur kiye - Ka • 
sımpaıada Yeni Turan - Kadıköyiınde 

No: 79 

rı ~-~!] 
Bürhan CAH iT 

llUgünün gecesi Turgut ne zaman
danberi ayağını atmadığı bu eve oto
matik bir mumya gibi giriyordu. 

Hizmetçi bekleme odas.ını salondan 
ayıran perdeyi kaldırdı. 

- Buyrun patron. 
Perdeleri inik salon yarı karanlık

tr. 
Günün hadiselerinden haberdar 

edilen Nadya günahlarının ıstırabını 
çekmege hazırlanmış bir mahkum kı
yafeti ile onu kabul etmişti. 

Alnındaki perişanlığı belli etme
mek için omuzlarına aldığı ince bir 
kap uzun boyuna ruhani bir mana 
vermişti. 

Uzattığı eli Turgut görmemezliğe 
geldi. 

Ve gösterdiği yere oturmadan 
ayakta söze başladı. Titremeyen tok, 
madeni bir ses loş odada bir kilise 
ayini gibi derin, yumşak akisler bı
rakıyordu. 

- Madam, dedi. Her sey bitmiş
tir. Arzularınız. fikirleriniz üzerinde 
münakaşa etmiyeceğim. Sizin için 
yapabileceğim son bir vazife vardır. 
lstanbula dönmenizi temin etmek. 
Her şeyiniz hazırlanmııtır. Kana bu· 
ladığınız bu masum kasabanın hava
sını bir saat fazla zehirlemenize mü
saade edemiyeceğim. Yarın gün doğ
madan kasabayı terketmiş olacaksı
nız. Kamyonet saat dörtte kapınızda
<lır. İstanbula kadar olan tren bilet
lerinizi. yol harçlığınızı ve namınıza 
ıirkete bırakılan üç bin lirayı bırakı-
1orum. 

Cebinden !iıkardığı bir paketi en 

zahaneleri. 

• LI M AN 
HAREKETLERi 

Buıün limanmııza ıelecek vapurlar: 
lzmitten 16,15 te Ayten, Mudanyadan 

17 de Bartın, tskcnderiyedcn 17 de An
kara. 
Buıün limanımızdan gidecek vapurlar: 
İzmite 9 da Asya, Mudanyaya 9 da Sa· 

ad~t. Menine 11 de Sadıkzade. 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa bastaneııi. Cerrahpaşa 21693 
Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni· 
bahçe. 23017 
Haseki kadmlar hastanesi Ak
saray Haseki cad. 32 - 24553 
Gülhane hastanesi. Gü1hane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye has
tanesi, Bakırköy Reşadiye kışlası 
Beyoflu Zulrilr hastanesi Firuaza 
Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpa!la Nümune hastanesi 
Zeynep Kimi! hastanesi. Üskü
dar, Nuh kuyuı;ıı, Gün Doğumu 
caddesi 

• 

20510 
22142 

16 .. 60 
43341 
42426 
60107 

60179 

MÜRACAAT 
YERLERİ 

Deniz Yollan acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bas me· 

murluiu) 
Slrketi Hayriye, Telefon 
Vaııurcululı: Şirketi merkez acen

tesi. Telefon 
Şark Demriyollan mliraeaat ka· 

lcst Sirkeci ~elefon 
Devlet Demiryolları müracaat 

42362 

43732 
44703 

22925 

2307!1 

• kalemi Ha7darpap. Telefon 42145 

iTFAiYE 
TELEEONLARl 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoflu itfaiyesi 
Kadılu:iy iUaiyeııi 

24222 
44644 
60020 

Y eşilköy. Bakırköy, Buyiık
dere, Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paıabahçe, Kandilli, Ercnkôy. Kartal, 
Büylikada, Heybeli, Burgaı, Kmalı mın· 
takaları \~in telefon santralındaki memu
ra (yanım) kelimesini söylemek klfidir. 

• ÇABUK SIHHt 
YARDIM TEŞKiLATI 

Bu numaradan imdat otomobili 
istenir, 44998 

• DAVETLER 

latanbul Halkevinden: Oalatasara7da ıa 
temmuzda açılacak olan Y crlimallar acrıi
sinde geçen sene yapıldığı ıibi bu sene 
de evimiz soysal yardun şubesi tara(m -
dan yoksul kadınların el İıilerini satmak 
ve bu suretle kendilerine soysal yardımda 
bulunmak için bir pavyon hazırlatmakta
dır. Evlerinde el işlerini yaparak bunlan 
satmalı: ııuretile geçimlerini temin eden 
yoksul bayanların her salı günü saat 14 ten 
16 ya kadar Cağ1ıloilunda Halkevine el 
işlerini ıetirmeleri. Şişli, Beyoğlu, Üskü· 
dar, Kadıköy, Beşiktaş, Sehremininde bu· 
lunan ve el iıilerini ""ermek istiyen bayan
lar civarlarmclaki Halkevlcrine muracaat 
edebilirler. 

Sarıyer Askerlik şubesinden: 935 tutıin 
ikramiyesi tevziatına baılandıimdan ikra
miyeye müstahak malül slibaylarla ıehit 
yetimlerinin ikramiyelerini almak üzere 
Sarıyer Mal Md. Jüfüne müracaat etme • 
leri ilin olunur. 

KADIKÖY HALKEVİNDE DERSLER 
İkmale hazırlanmalı: için tarih, riyaziye, 

fen bilıisi, nebatat, kimya, fransızca, İn
gilizce, hayvanat cofrafya denleri açılmııı
trr. Dersler parasızdır. 

yakın bir kanapenin üzerine koydu. 
Ve gözleri yerde olduğu halde ila

ve etti: 
- Bon vuayaj. 
Nadya bir heykel gibi ayakta kı

prrdamadan onu dinliyordu. Patron 
yüzüne bile bakmadan olduğu yerde 
bir asker dönüşü ile ona arkasını çe
virdi ve bir gölge gibi karanlığa kay
dı. Kayboldu, gitti. 

• Basibrin topraklarında kanlı izler 
bırakan Naclya'nın oradan ayrılışı 
on yıl olmuştu. 

Bu geçen yıllar o birkaç ayın içine 
sıkışan müthiş hadiseleri heyecanlı 
birer hatıra haline getirmişti. Şirke
tin işleri çok genişlemiş. Birkaç bü
yük banka şirketle alilı;'ldar olmuş
tu. Turgut bu geniş teşkilatın başın
da artık ihtiyarladığını iddia ederek 
kendini istirahate vermeğe hazırlan
mıştı. İşte bu arzu ile ls;ı.rar verdiği 
bir Avrupa ıeyahatine on yıllık evli
ler, Şahinle Erguvan da karışmak is
tediler. 

Şahin şirketin genel espektörü ol
muştu. 'Oç arkadaşın Avrupa seyaha· 
ti çok neşeli geçti. V enedikten baş
lıyan seyahat programı İsviçre ve 
Almanyadan dolaşarak onları kış or
tasında Parise getir;di. 

Kan koca seyahatten çok menun 
oldular. Fakat onlar ne.r:ye gitseler 
gene baş başa kalmak çaresini bulu
yorlardı. 

Parise gelince onlar daha sakin 
olur fikriyle Etoilc'e yakın iç oteller 
den birine Bayron oteline yerleştiler. 
Burası ecnebi ailelerin yerleştikleri 
çok sakin bir yerdi. 

Turgut her gün buluş!flakla bera
ber geceleri ihtiyar çapkınlığı edebil
mek için onlardan uzak kalmak iste
di. Parisin merkezinde, Pla~e de l'o· 
pera'da (Grand Hotcl) e indi. _ 

Piyangonun ikinci keşide si bugün 
yapılacak, en büyük ikramiye bugün .. 

Dün tayyare piyangosunun üçün -
cü çekilmesi Asri sinemada yapıldı. 
Bütün büyük ikramiyeler ve müka -
fat bugüne kaldı. Dün kazanan numa 
raları sırası ile yazıyoruz: 

1000 Lira kazanan numara 
18274 

500 Lira kazauan numaralar 
98, 3706, 4210, 4915, 17526 

17687, 18945, 20449, 23135, 24031, 
25562, 25605, 26729, 27186. 

200 Lira kazanan numaralar 
1918, 

10146, 
18412, 
22504, 
27950. 

2011, 
12972, 
18618, 
22851, 

3900, 
13176. 
21030, 
25925, 

5067, 
17264, 
21497, 
26427, 

5383, 
17400, 
21965, 
26729, 

~00 Lira kazanan numaralar 

6996, 
9273, 

12765, 
15628, 
17024, 
20700, 
24763, 
26471, 
28921. 

6030, 
9377, 

13800, 
15643, 
17345, 
22605, 
25075, 
26608, 

8528, 
10129, 
13864, 
15694. 
17767, 
23585, 
25178, 
26962, 

8637. 
11542, 
14888, 
16145, 
18146, 
23967, 
25495, 
27604, 

9250, 
12311, 
15094, 
16161. 1 

18703, 
24682, 
25725, 
28863, 

50 Lira kazanan numaralar 
45, 128, 210, 228, 

325, 685, 1011, 1095, 
1631, 175~ 196~ 207~ 
2128, 2189, 2326, 2427, 
3146, 3228, 3614, 3914, 
4127, 4372, 4883, 5096, 
5317, 5664, 5679, 5979, 
6016, 6028, 6811, 6865, 
6880, 7314, 7515, 8131, 

270, 
1480, 
2104, 
3026, 
4089, 
Si 11, 1 
5998, I 
6878, 
8283, 

8458, 8495, 8548, 8552, 
8803, 8845, 9084, 9262, 

1984, 9528, 9610, 9826, 10110, 
6951, 10419, 10461, 10594, 10853, 

====================-- 11240, 11481, 11523, 11756, 
rFr~~~~~~~~!!!!ii!!!~!!!-~~ 12923, 13156, 13190, 13282, 

13496, 13642, 13697, 13728, 
14073, 14052, 14151, 14269, 
14610, 14692, 15046, 15230, 
15342, 15369, 15515, 15694, 
15963, 15987, 16115, 16204, 
17128, 17156, 17316, 17387, 
17682, 17511, 17887, 18171, 
18783, 18899, 19288, 19369, 
19811, 19815, 19895, 19925, 
20422, 20966, 21445, 21706, 
21893, 21963, 22010, 22130, 
22345, 22519, 22670, 22734, 
23267, 23318, 23322, 23449, 
23639, 23668, 23706, 23831, 
23928, 24092, 24164, 24290, 
24335, 24352, 24488, 24545, 
24806, 25389, 25456, 25715, 
2595,.1, 26037, 26247, 26301, 
27546, 27871, 27876, 27912, 
27969, 27998, 28038, 28150, 
28455, 28952, 29399, 29745, 
29824, 29890, 29982, 30000 • 

140, 
2505, 

1092, 
2590, 

1169, 
3715, 

1207, 
4699, 

8608, 1 
9453, 

10206, 
10966, 
12335, 
13388, 
13204, 
14427, 
15257, 
15884, 
16458, 
17485, 
18575, 
19399. 
20289, 
21671, 
22217, 
22932, 
23554, 
23915, 
24303, 
24683, 
25944, 
26801, 
27913, 
28371, 
29824, 

HASAN 
TIRAŞ Bl~AGI J 

Dunyanm en mUkemmel 
Tıraş bı~ağıdır. 

, 40 Lira kaaznan numaralar 

Şimdiye kadar icad olunan bü
tün tıraı bıçaklan arasında en 
mükemmel ve en fevkalide ol
duğu tahakkuk etmittir. Piya
-c1a me•cucl brq bıcaldanm 
tatırtmıştır. Hasan tJraı bıça

ğının 1-2-3-4 numaralı gayet 

keıkin ve hassaı tarafJan •ar· 
dır ki her bir tarafile liakal on 

defa tırat olmak kabildir. Bu 

1 

he1apla S kurutluk bir aded 
Hasan tıraş bıçatile 40 defa ve 
ıslıık bardakla bılendikte yüz 
defa braı yapılmak mümkün-
dür ki dünyanın hiç bir bıça-

1 

ğında bu meziyet yoktur. Ha- j 
san bıçaj"t i.tedığiniz halde bat· 
ka marka verirlene aldanma

' yınıı Taklitlerinden sakınınız. l 
Fiatı: bir adedi 5 kuruıtur 10 
adedi 45 kuruştur. 

Hasan Deposu: 

129 
2204 
3041 
4036 
4644 
5324 
593Z 

6062 
6934 
7292 
7649 
9194 
9628 

10172 
11199 
11814 
12349 
13052 
14136 
14548 
15106 
16194 
17625 
18011 
18728 
19646 
20053 

230 
2485 
3411 
4197 
4806 
5240 
50,:t 

6206 
6980 
7563 
8061 
9203 
9648 

10311 
11457 
11993 
12510 
13626 
14182 
14639 
15215 
17105 
17707 
18044 
19210 
19656 
20251 

1251 1550 1695 
26~3 2627 2844 
3574 3730 3903 
4235 4375 4755 
4844 4919 5070 
5324 5478 5535 

'en: "%0 ooıı-, 

6491 6766 6882 
7213 7221 7284 
7569 7632 764-l 
8197 8469 8733 
9219 9373 9568 
9746 9894 9972 

10815 10935 11027 
11525 11642 11677 
12045 12101 12169 
12755 12976 13021 
13732 13837 13911 
14319 14339 14504 
14800 14856 14887 
15929 15740 15761 

17111 17268 17581 
17812 17883 17934 
18096 18192 18365 
19383 19550 19643 
19803 19837 19919 
20322 20325 20423 

Ankara, 1ıtanbul, Beyotlu 1 20541 20780 20840 20938 21023 

Burada hem rahat, hem her yere 
yakındı. Akşamları onlarla yemek ye
dikten, tiyatroya gittikten sonra Pa
risin büsbütün başka bir atem olan 
gece hayatına karışmak için onlar
dan aynlıyordu. 

Bir gece Monmartre,daki kabarele
ri, dansingleri kolaçan ediyordu. 

Reklamının aydınlığı kaldırımlan 
gündüze çeviren bir barın kapısı 
önünden geçiyordu ki, karşı kaldı· 
rımdan birdenbire önüne çıkan iki 
kadınla burun buruna geldi. Biri 
genç bir kızdı. Öteki uzun boylu ve 
bütün makiyajına rağmen gevşemi§ 
fakat alımlı bir kadın. 

Turgut birdenbire irkildi. 
Gecenin bu saatinde bu kaldırım

lar 'iistünde önüne çıkan bu kadınla
rı pek iyi tanımıştı. Onlar türlü türlü 
behanelerle dünyanın belki en ma
sum insanlarını sersemleten şeytan 
gibi mahlı'.'ıklardr. Zaten Parisin bu 
semtinde ve bu saatte dolaşan bir 
adam ak saçlı da olsa .. 

Fakat Turgudu şaşırtan bu değil
di. 

Uzun boylu kadının gözleri idi. 
Bu yeşil gözler ona hiç de yabancı 
g~lmemi~ti. Bu engerek yeşili gözler 
bıraz fen kaçmakla beraber, eski çe
kiciliğini kaybetmemişlerdi. Bu mu
hakkak Nadya olacaktı. 

Onun bu alakalı bakışı onları büs-
bütün şımarttı. 
İpret etti. 
Bardan içeri girdiler ı 
Kalabalık, girenler, çıkanlar. 
İki kadın onu kaçırmamak ister gi

bi biri önde biri arkada bara sokar
larken karşılarına sarhoş bir Ameri
kalı önden giden genç kızı yakaladı 
ve gene beraber içeri döndüler • 

Arkadan gelen şimdi onun koluna 
girmişti. Kadın: 

- Böyle iyi oldu, diyordu. So· 

21194 21244 21385 21.,41 21458 
21507 21639 21740 21785 21804 

kakta görüşecek değiliz ya .. 
Bu ses .. Artık şüphe yoktu. Eski 

gerginliğini, şakraklığını kaybeden 
bu pürüzlü ses sahibi Nadya idi. 
Turgut onun kendisini nasıl olup da 
tanımadığına şaşıyordu. Tenha bir 
köşede oturdular. 

Kadın: 

- Müsaade eder mısınız, dedi. 
Bir şeyler içeyim. 

Ve onun Parise para yemeğe ge
len yi.iz binlerce ecnebiden biri oldu
ğundan şüphe bile etmiyerek: 

- Burası Parisin en güzel eğlen· 
ce yeridir. İçiniz, eğleniniz, diyordu. 

Gelen garsona viski ısmarladı. 
Ve gelen büyük bardağı bir ham· 

lede bitirip yenisini söylerken Tur
guda sordu: 

- Nereden geliyorsunuz. Her hal
de Parisli değilsiniz • 

- Nereli olduğumu tahmin eder
siniz? 

Nadya şitndi bütün dikkati ile ona 
bakıyordu. Turgut artık tanıyacağına 
§Üphcsi kalmamıştı. Nadya başını 
salladı: 

- Belki Amerikalı, dedi. Ama ce
nup Amerikasından. Arjantinli falan. 

Turgut ferahlamıştı . 
- Evet, dedi. İyi bildiniz. İsminiz 

ne? 
- Helene. 
- Seyahat ettiniz mi hiç? 
Pariste adını deği§tiren, belki de 

her geceyi başka adla geçiren Nadya 
başını salladı: 

-Çok. 
- Nereleri. 
- İngiltere, Avusturya, itaJya. 
- Şarkta 1 
- Evet, Türkiyede çok dolaştım. 
- Yalnız mı? 
Nadya dördüncü viski bardağını 

boşaltıyordu. 
- Hayır. Ben hiç yalım: kalmış 

Belediyeler Banka
sından: 
Bankamız sigorta servisinde açık olan 12 5 lira . ., 

aşlı 20 lira mesken bedeli ayrıca verilir. Şef muavinlığt' 
ne aşağıdaki şartlar dahilinde memur alınacaktır. 

1 - Türk olmak 
2 - Siyasal haklarına sahip olmak, 
3 - Tam sıhhatli olmak 
4 - İyi ahlak sahibi bulunmak 
5 - Askerlik hizmeti ile alakası bulunmamak, ya 

3 O dan yukarı olmamak, . 
6 - Yüksek mektep mezunu olmak, Garp dille . 

bilenler tercih olunur. Bankalarda en az beş sene hi.1 
met etmiş olanİar yaş kaydından müstesnadır. 

Bunlara ait vesikalar imtihandan en az üç gün e 
vel sicil müdürlüğüne teslim edilecektir 

7 - Yapılacak imtihan: 
A - İlmi iktisat 
B - Muhasebe usulleri 
C - Ticari hesaplar 
D - Banka muameleleri ve bankacılık hakkında ıJ 

mumi ma!Umat, . 
E- Usulü defteri ve evrak ve senedatı ticariyeye aı 

kanuni hükümler. 
F - Ticari muhaberat 
G - Sigortalar ve sigortacılık hakkında um 

malUmat. . 
İmtihan 9 eylül 1935 saat 14 de Ankarada Betedt 

yeler bankasında yapılacaktır. Bu saatten sonra gr 
lenler imtihana kabul olunmazlar. ( 1679) (3909) 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Fenerlerin mevkileri l'ahmin bedelleri 

Lira Kunıı 

Kaledonya feneri 46712 22 3504 
1595 Tavşp.n adası feneri 21258 12 

Akbaş, Murto, Adrasan, ) 
Kınalı adası fenerleri )58422 82 4382 

Yukarda muhammen bedellerile mevkileri yazılı al 
adet fenerin mubayaasile yerlerine konulması kapalf 
zarf usulile ve 45 gün müddetle eksiltmeye konultnıl"' 
tur. Bunların karakterlerile rüiyet mesafeleri fenni şattt 
namede yazılıdır. Vasıfları itibarile biri birinin ayni ~.-:1. 
hman Akbaş, Murto, Adrasan, Kınalı ada:n fenerleri ~ 
şartnamede ve vasıfları yekdiğerinden ayrı olan Tavş 
adasile Kaledonya fenerleri dahi ayrı ayn şartnamele! 
de toplanmak suretile eksiltmeleri üç kısma ayrılmıştıfı 
Her üc gurubun ihalesi, 15 ağustos perşembe günü sa• 
15 te Galatada Çinili rıhtım hanının 2 inci katında1" 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameler Tahlisiye Umum Müdürlüğünde Jl'l~ 
hammen bedelin yiiz binde beşi nisbetinde bir bedel 111tl" 
kabilinde alınacak ve teklif mektuplan 15 ağustos P~ 
şembe günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine teV 
edilecektir. (~4 7 4) 

22137 22161 2Z247 22288 22590 
22906 23015 23345 23351 23638 
24110 24121 24331 24403 24881 
25369 25390 254§0 25474 25646 
26099 26225 26428 26330 26620 

bir kadın değilim! 
- Orada iyi hatıralarınız var mı? 
Nadya onun bu suallerinden kuş

kulanmıyarak başını salladı: 
_ Hiç .. Hayatım o kadar dolu ki, 

hatrralar .. 
Yarını yaşamak için dünü unut-

mak lazım. 
- Türkiycden nasıl ayrıldınız? 
Nadya bu suallerden sıkılmış gibi: 
- İçmiyorsunuz, dedi. Dans da et-

mez misiniz? 
Turgut onu deşmek, Türkiyedc 

geçen o macera dolu hayatından ne
ler sakladığını anlamak istiyordu. 

Birdenbire sordu: 
- Muhtar adında bir Türk tanı

yor musunuz? 
Nadya günlerce susuz kalmıı bir 

çöl nöbetçisi gibi viski bardaklarını 
boşaltıyordu. 

- Şu dakikada hi~bir şey hatırla
mıyorum. Siz içmiyorsunuz. Beraber 
içelim haydi. 

Turgut onu memnun etmek için 
içti ve sordu: 

- Türkiyede yaşadığınız adamla
rın hepsini unuttunuz mu? 
Nadyanın bulanık yeşil gözleri sü

zülüyordu. Dudaklarını büktü. İçi
nin bütün acısını döker gibi : 

- Hayatımda o kadar çok erkek 
tamdım ki, bugün adını öğrendiğim 
adamın yarın kendini unutuyorum. 
Dedim ya. yaşamak için unutmak la
zım. Hayat, hayat, hayal. 

Viski, viski. 
Ve karşı masalarda sızmıya başlı

yan kadınları gösterdi: 
- Biraz sonra ben de onlar gibi 

olacagım. Gece sonlarının aıcsını 
duymamak için uyumak lazım. 

Ve artık kaçıncı olduğu anlaşıla
mıyan bir bardagı daha bo alttı. 

Turgut bu çöken güzelliğe, bu 
kanlı güzelliğe şimdi acıyarak bakı· 

26668 26888 27111 27127 
27311 27235 27401 27453 
27753 27855 27895 28443 
28768 29377 29740 29746 
29826 29823 

# 
yordu. .,/.. 
Yaşamak hırsı ile Monmartre ~ 

dmmlarma kadar düşen Nadya. ~ 
züne yediği bir kırbaçla gururu ·~ 
lanarak birkaç kişinin kanına gı 
mağrur Nadya şimdi kaldırııııl• 
sürünüyordu. ~ 

O ande gişedeki adam masal• 
ki kadınlara haykırdı: 

- Haydi güvercinler, 
kontrol geliyor. . 

Bu haber başları göğüslerıne 1 
şük bar kızlarını yerlerinden sıçr' 
tı. Nadya da yerinden fırladı.. I 

- Pardon, dedi, galiba polıS 
bizi rahatsız edecek. 

Turgut cebinden çıkardığı bit 
te banknotu onun avucuna sı~t 1 
Nadya bunları göğsünden aşağl 
rak perişan bir halde arka kapı>'' 
cum eden kadınların arasına ka 
Kayboldu. -

• Birçok viski parası vererek ~a~ 
çıkan Turgut, bir taksiye at' 
ruhunun sakin bir köşesinde 11 insanları boğazlaştıran bu kadını 
akıbetine acımaktan kendini a 
yordu. e 

Bu ne dolgun, ne heyecanlı. n 
reketli bir hayattı ve hala da 5 

gidiyordu. Ş 
Ertesi gün Bayron otelind~. il" 

le yalnız kaldıkları zaman bot 
0 

gecenin tarihini, Nadyanın on 
mamiyle unuttuğunu, anlattı· 1' 

Onun acı hatıralarına dön~~ ( 
tniyen Şahin yan odada kuçıı n' 
ney) le konuşan Erguvanın. ' 
zın seslerine kulak kabartt!: on" 

- Onun hakkı var, dedı. de 
tırlamak neye yarar. Hayat 
ediyor.,, 

BİTTİ 9 
ijnirgan 3 Tcnı~~ 

Burhan C 
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SATIE 
Şehrin şebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarım tenzil ettiğini muhterem müş~ 
terilerine bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisatı fiyatları da mühim bir derecede ten .. 
zil edilmiştir. Bir motör satın almadan veya herhangi bir kuvvei muharrike tesisatı yaptırmadan 
evvel her halde Satie'den bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 4944 

• 

SATIE 
Genc;lik ve Güzellik 

iksiri eri 
Cici: Esana 

Gümrük muhafaza genel komu
tanlığı lstanbul satınalma komis-

1 

---- --- --

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Cici: Loayon 

CiCi: Krem 
CiCi: Pudra 

c•cl: Dudakhk 
CiCi: Yanakhk 

cici: Sürme 
Herdem taze ve güzel kalmak 

için yalnız bunlan kullanınız. De
posu: Sultanhamamında FARUKİ 
GÜZEL KOKULAR mağazasıdır. 

1 LA n 
SATILIK 

30 ton istiabında mu§. Petrol ile 
işleyen "PARSONS,, markalı, 8 silin 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motörü havL 

U.ıunlugu 23,75 metro 
Genitliği 3,60 ,, 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir won, 

, bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alim~ Han) 1 • 2 - 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve şeriklerine 
müracaat. (3091) 4926 

İstanbul beşinci icra memurlugun
C!an: 

İpotekten dolayı a!jık arttırma ile 
ı>araya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına yeminli üır ehlivukuf tara
fından bin yüz altmış beş lira kıymet 
takdir edilen Kuzguncukta Yeni so· 
kakta 9 numaralı evfo nısıf hissesi a· 
çık arttırmaya 5ıkarılmış olup 25-7 
935 tarihinden itibaren şartnamesi 

herkcıin görebılmesi için daire divan
hanesine talik edilecek ve 12-8·935 
tarihine müaadif pazartesi günil saat 
on dörtten on altıya kadar İstanbul 
lıe§inc: icra dairesinde satdacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde yedi 
bı.ıçuk teminat akçesi alınır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet 
mi~ beşini bulduğu takdirde satılacak· 
tır. Aksi halde arttırma on bet gün 
daha temdit edilerek 27-8-935 tarihi
ne müsadif salı günü ayni saafte mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşi· 
l1İ bulduğu takdirde satılacaktır. Bul
madığı takdirde 2280 numaralı ka • 
nuna tevfikan satış geri bırakılacak
tır. 2004 numaralı icra ve iflas kanu
nunun 126 er maddesine tevfikan ipo
tek sahibi alacaklılar ile diğer alaka
datların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi mezkur ev üzerindeki haklarım 
'\le hususile faiz ve masrafa dair · olan 
iddialannı evrakı milsbitelerile yirmi 
gün içinde icra dairctine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicil 
JcriJe sabit olmadıkça satıı bedelinin 
Paylaştmlmasmdan hariç kalırlar. 

Alakadarların iıbu kanun maddesi
ne göre hareket etmeleri ve daha faz
la malumat isti yenlerin 934 - 1ı79 
dotyaaına müracaatları ilan olunur. 

(13014) 

İstanbul beşinci icra dairesinden: 

Dairemizin 35 • 196 numaralı dos
YHile haciz edilerek satışına karar 
verilen Tophanede Süheyl bey ma • 
haJJesinde Enliyokuşta 6 numaralı 
maranıoz fabrikasında yazıhane, di· 
van, karyola, ıardrop, ve saire 16-7-
935 talı günü aaat 9,30 dan itibaren 
sattlacafrndan taliplerin yevmi mez
kQrda mahallinde bulunacak memura 
milracaatları ilin olunur. ( 13008) 

Usküdar hukuk hakimliğinden: 
latanbulda Sultanahmette İshak 

l>•ta maballeainde 20 No. lu hanede 
eakin Behice tarafın~-- Kadık.. .. . ~ eyun· 
de Talımhane Çetıne sokağında 29 
No. 1ı hanede mukim R 1 h. • ıza a ey ıne 
aCjrlan bo14nma davasının . k 1 . ıcra ı ınan 
tahkıkat ve muhakemea· 
kanunu medenin· 1 

1 sonundan 
dd 1 · . ın 32 ve 138 inci 

ma e erı mucıbınce taraf . b 
•anmalarına 2·4-932 tarih'e~nın o • 
verilmiı olup bu baptaki U~ karar 
ıleyhin ikametgihınm meçbur m~•
aebll~ tebliğ krlrn~ıtıadıftnda~yet;1:: 
sureti mahkeme dıvanhancıine a ld 
lr &ibi keyfiyet tebliğ ınaJranun:ı k~: 
!m olmak iizere ayrıca ıazete ile d 
ılin olunur. (13019) e 

f ~UÇUK ILAftLAR f 

iKMALE KALANLARA 
Ya tatilinde ıkmale kal n çuk 

kard lerıme ı maide muıffak olm • 
ıını yardımda bulunuyoru İtt k· 
lilerin Tan P. Yalnız'ı davetı 
ıöıdermdcri. ~201 

yonundan: 
Gümrük Muhafaza Teşkilatı için 1200 çift siyah vida

la fotin kapalı zarfla 20-7-1935 cumartesi saat 11 de ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutan 6120 liradır. 
3 - Evsaf ve nümunesi Komisyonda görülebilir ve 

Parasız verilebilir. 
4 - İstekliler yüzde 7,5 tutağı olan 459 liralık vezne 

makbuzu veya Banka mektuplarını teklif mektuplarile 
birlikte saat 10 da Komisyona vermeleri. (3733) 5059 

Devlet Demiryollan ve Limanları itletme 
Umum ldareıi ilinlan 

1 

D. No. 

3904 

3441 

11142 

,, 1137 

14702 

' i4154 
4109 
3843 

4069 

4372 

Semtj .ve maballeıi 

Yedikulc hlrici Fatih Sul· 
tan Mehmet 
Üsküdar lcadiyt: 
Büyükada Karanfil 

Burgazada 
Galata Şehsuvar be' 

Beyoğlu Hüseyin ağa 

Beyoğlu Hüseyin ağa 
ÜıUdar Murat rcia 

Mercan 

Sokağı Emlak No. 

Demirhane cad. E. 123 

E. Havuz Y. Çifte Çınar E. 6 Mu. 
E. Karanfil Y. Ula E. 2 • 12 • 
hatun 13 - 14 

Mezarlık 

Şim§İr 

Mumhane 
Dudu o~lu 

lğnccihan derunu 

16 
F.. ve Y. 

17 - ı 9 

E. 1 - 12 
Y. 3 • 12 

21 
E. 18 

5 

Eminönü Şeyh Mehmet Arpaçılar 
Geylani 

E. 20 • 20 
MU. Y.32-1 

Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazılı ı ı 
681 

lastik malzeme 5-8-1935 tarihinde pazartesi günü saat i 
15.30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada idare binasında 806 

Ayvansaray Atik Muıtafa 
pata 

Boğaziçi Y eniköy 

Papas 

Köybaıx arkası 

E. ve Y.3 

E. 8 Mü 
Y. 5 satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 1480.65 

liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
J 4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu .işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
teselliım ve sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme dai
resinde dağıtılmaktadır. ( 3 8 2 O) 

32 Kalem lastik malze Muhammen bedeli 197 42 lira. 
5119 

Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazılı Balata 
~ayışları 6-8-1935 ~ · günü saat 15 de kapalı zarf usulu 
:le Ankarada idare bi1. ·mda satın alınacaktır. 

: 

r 

' 
1 

ı i 

4818 

1391 

13149/ 1 
4618 

4689 

2708 
805 

4870 

, 1057 
1

1

12412 

Büyük çarşı 

Beyoglu Tozkoparan 

Bilyükada Karanfil 
Beyoğlu Kurtuluı 

Büyükada Karanfil 

Büyükada Karanfil 
Boğa.ıiçi Y eniköy 
Balat Karabaf 

Kadıköy Osman ağa 

Aksaray Çakır ağa 
/ 

'Bodrum han alt kat 
Mezarlık 

25 

E. 16 ila 22 
Y. 18 ili 24 

Nevzat bey · E. 13 
E. Saka Y. Fazıl Arif E. 18 Y. 45 

Ula hatun E. 2 - 12 • 
13 • 14 

Çarkıfelek E. 7 Mü. 
Köybaır arkast E. 8 Y. 10 
Sultan çeşmesi ve Ma E. ı 70 ila 

car 174 Y. 188 

Mis 
Küçük La.nga cad. 

ili 190 
E .2 MU. Y.48 

E. 81 - 81 
Mü. Y. 

Hanenin 24·3 hisscsı 

82,62 metre ana 
500 

1984 
1 

Bu işe girmek isteyenlerin 641.25 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve j 
:şe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna- j 

me ve teklifler ile ayni gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır •. 

1 
1 

4266 

4601 
3137 

Arnavutköy Büyük ~yazma 

Üsküdar Altuni zade 
Beyoğlu Kamerhatun 

Ayazma E. 136 Y. 143 

Küçilk Çamlıca 10 
E. Papas köprüsü Y. 
Yayı klSprüsü E. 24 Y. 22 

Hane ve bahçenin 1-2 his-
sesi 
1530 metre arsa 
82 metre arsa 

803 1 

1530 

164 

Yukarda evsafı yazılr gayrfi menkuller pazarlıkla satışa çrkarılmı§ tır. İhaleleri 22-7-935 tarihine tesadüf 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
1 esellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada Malzeme 
dairesinde dağıtrlmaktadır. ( 3821) 
Balata kayışı 100 mi'm 1400 metre) 

" " 120 " 1000 " ) 
Muhammen bedeli 

8550 lira 
5120 

Muhammen bedeli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi mal
zeme 25 Temmuz 1935 perşembe günü saat 15,30 da 
kapah zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4214 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 295 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 3891) 

5219 

lahiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
Evvelce ilan edildiği veçhile levazım ve mübayaat su

bemiz 12-7-935 tarihine rastlayan cuma günü Kabataş .. 
daki yeni binasına nakledilecekdir. 

Yeni binadaki telefon numaraları aşağıda gösteril
mişdir. Cuma günü zaruri olarak muamelat tatil edile
ceğinden iş sahiplerinin 13-7-935 cumartesi gününden 
itibaren yeni binada işlerini takib edebilecekleri ilan 
olunur. (3857) 
Levazım ve l\IIübayat Subesi Müdürlüğü T.4 9367 

,, ., ,, ,, Müdür Muavinliği ,, 4935 7 
,, " ,, u Dahili ve Harici ,, 49358 

Mübayaat Şeflikleri. 
5181 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 
Şehirler arası telefon mükalemeleri için 7500 lira mu

hammen kıymetli beş amplifikatörün 24 temmuz 935 ta
rihine rastlayan çarşamba günü saat on beşte Ankarada 
Posta Telgraf Umum Müdürlüğünde bedelsiz verilecek 
şartnamesi dahilinde kapalı zarfla münakasası yapıla
caktır. İsteklilerin "";62 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
natlarını İdare vemeb •• 1e yatırarak aJacaklan makbuz 
veya kanunen muteber banka teminat mektubu ile 2490 
N o. 1ı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen 
vesikaları ·ve teklif mektuplarım kanuni tarifat dahilin
de zarflayarak muhtirliyerek tayin edilen tarih ve günde 
aat on dörde kadar Ankarada Umum Müdürlük Müba

komıs onuna tevdi etmeleri lazımdır. (3162) 
4949 

1 eden pazartesi günü ıaat on dörtten itibaren on gün zarfm.51.a her gün yapılır. Satış m~nhasıran gayri mu• 

1 badil bonosu iledir. _ ı 

• • 
r 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Memur Alınacak 
· Turizm şubesine 80 lira ücretli bir memur alınacak

tır. Bu memurun İngilizceyi türkçeye ve türkçeyi İngiliz
ceye çevirecek ve konuşacak kadar bilmesi lazımdır. İn
gilizce ile beraber Almanca ve başka diller bilen tercihe
dilecektir. 15 temmuz pazartesi günü seçme imtihanı 
yapılacağından istiyenlerin sabahleyin saat 1 O da bele-
diyeye gelmeleri. (B) (3906) 

Belediye kanununun 15 inci maddesinin üçüncü f ık
rasına tevfikan fiat listelerinin tetkiki icap eden lokanta 
ka.?ve ve sayftıe mahallerindeki gazino ve bi:ahan~. gibi 
muessesat sahiplerinin bir kısmının son verılen muhlet 
zarfında fiyat listelerini tasdik ettirmedikleri anlaşılmak 
la 10-7-935 tarihinden hitam bulan işbu müddetin bir 
daha temdit edilmemek şartile temmuz nihayetine kadar 
temdidi tensip edilmiştir. . 

Henüz listelerini tebdil ettirmemış bulunan müessese 
sahiplerinin son temdit edilen müddet zarfında yeni fi
yat listelerini tasdik ettirmek üzere eski listelerile bir
likte belediye iktisat işlerine müracaatları ilan olunur. 

(B) (3942) 

J~ Har.ci Askeri ı 
~b ili.nları 

Bayramiç garnizonunun 
ihtiyacı olan 400,000 kilo 
yulaf kapalı zarf usulü ile 
münakasaya konmuştur. Be 
her kilosunun muhammen 
fiyatı 4 kuruş 50 santim o
lup 31-7-935 çarşamba gü
nü saat 15 de Bayramiç Tü
men satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. Şerait ve 
evsafının bulunduğu mahal
lin satınalma komisyonuna 
müracaat ederek öğrenebi • 
lirler. İstekliler münakasa 
kanununun 2, 3 maddeleri
ne göre istenilen vesaik ile 
muvakkat teminat tutarı o
lan 13 5 O liranın ihaleden 
bir saat evvel komisyonda 
hazır bulunmaları ( 69) 

(3955) 

1 - Bostanların lağım suyu ile sulanması veya gübre i11111111111111111111111111111111111111w: 

olarak lağım muhteviyatının kullanılması yasaktır. 
1
; Deniz yolları ~-

2 - Gübre yapmak veya sulamak için kullanmak ü-
zere uzaktan geçen lağım sularını hususi kanallarla bos- ; 1 Ş L E TM E S 1 i 
tanlarına alanların ve yahut bostanların içinden geçen :! Acenteleri: Karaköy Köpriibaıı 5 

i Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· S mecraların muhteviyatından her ne suretle olursa olsun - ı 
istifade edenlerin bostanları kapatılarak bütün sebzeleri 11111111 ıade Han. Tel. 

22740 
111111 -

zaptolunacaktır. ~ Ayvahk Yolu ~ 
Daimi Encümenin yukarda yazılı kararı ilgili olanlar- ;i MERSiN Vapuru 13 Temmuz E 

ca maIUm olmak üzere ilan ol~nur. (B) ( 3976 ) 1: CUMARTESi Günü saat 17 de S 
------------------------- .. Dikiliye kadar. (3965) : 

Belediye kanununun 15 inci maddesi mucibince esna- § · Mersin Yolu § 
fın tescili için verilen miih 1 ""t 1 rı ' ' k bu ayın ni .. 

1
• ÇANAKKALE Vapuru 14 5 

hayctine kadar uzatıldığı ilan olunur. (B) (3973) Teaunuı PAZAR günü ıaat E __________________ :.,__...;__...,:__ 10 da Menine kadar. (3966) E 

Karaköy köprüsünün sabahları açılan parçasının du- n.11u111111111111111111111111ım1111111i 
balarından bir tanesi değiştirilecektir. Bundan ötürü 
köprü ayın on beşinci pazartesi sabahı açılıp kapandık
tan sonra Perşembe günü akşamına kadar açdıp kapan· 
mıyacak ve gemilerin Halice girip çıkmaları kabil ola· 
mıyacaktır. Yine bu müddet zarfında küçük merakibin 
Halice girdiği İstan bu] tarafındaki göz kapalı kalacağı 
cihetle merakibin Halice girip çıkmaları yalnız Karaköy 
tarafındaki tek bir gözden olacaktır. Alikadarlarca bi-
linmek üzere ilan olunur. (B) (3974) 

ZAYi - lı Bankasuun 29669·71 No. 
lu bf11e 1enedini nyi ettim. Yeniıi· 
ni alaca&nndan eıkiıinın hükmü yok-
tur. Sueda 

ZA Yt - Maaşımda kullandıgım 
mıihrıimti zayi ettim. Yenisini kazdı
racağımdan eıkiainin hükmü yoktur. 

Kıryakı oglu Yorgı 
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Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara j \ 

Banka Komerçiyale ltalyana. 1 

Sermayesi : 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

T raveller• ( Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak.satıla_n 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemalı emnı
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her. taraf~~~a, 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde ~u. çekten e~ ~u~~k 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla ıstım~l ede~ılırsınız. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden b~şk~ ~ımscnın ku11a-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edılmıştır. (5999) 4923 

Hava makinist mektebi
ne kayıt ve kabul. şartları: 

Hava makinist mektebi müdürlüiiinden 
l - Aşağıda Şartları haiz istekliler; Dilek Kağıdı 

ve vesikala·iyle Temmuz Başlanğıcından Ağustos sonu
na kadar mektebe baş vururlar. Mektebin bulunduğu 
yc:rın dışında bulunanlar dilek kağıtlariyle Vesikaları
nın N!ektebe gönderirler ve alacakları karşılığa göre ha
reket ederler. Eğer Girme şartlarını haiz ise1eı müsaba
ka ;mtihanında kazandıkları takdirde mektebe alınmak 
şartıyle İstanbula gelirler. 

2 - Mektebe Girme şartları : 
A - Türk olmak. 
B - Orta mektep "Lise 8 inci sınıf .. tahsilini bitir

miş en az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kul

lanılmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tam 
olan bir hastahane sıhhat hey'eti raporu almak. 

Dışarda bulunanlar bulundukları yerin Askerlik Şu
besine müracaatla Muayeneye gönderilirler. Tam teş
ki!atb sıhhi hey'et bulunan yerlerde o yerin en b\iy.ük 
komutnaına müracaatla muayeneye gönderi irler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiç bir suretle suçlu 
ve nıahkCım olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet 
Mudürlüğünden veya Polis amirliğinden tasdikli vesika 
göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular; Gedikli erbaşlar 
hakkındaki 2505 numaralı kanun mucibince muamele 
göreceklerini ve mektebi bitirenlerinde 12 yıl müdde~le 
Hava gedikli erbaşı olarak vazife göreceklerini Noterlık
len teahhüt edeceklerdir. Bu teahhütname sureti kendi
lerine verilir, veya gönderilir. 

F - Mektepte yapılacak seçme imtihanını kazan
mak. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alı
nacak mıktardan fazla olursa bunların içinden Riyaziye 
oilğileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 

3 - Me?.tep gece yatısı ve parasız olup okuyucuları 
Askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir, ve giydirilir. 
Kitap ve diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

4 - Tahsil müddeti iki senedir. 
5 - Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka 

aynca her uçuş saati için 3 lira uçuş parası alır. 
6 - Vazifeten Tayyare ile uçuşlarda vukua gelecek 

kazalarda aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 
kanunu tatbik edilir. 

7 - Mek~~bi bitirenler kabiliyetlerine göre Tayyare, 
Telsiz ve Elektrik Makinisti olarak yetiştirilirler. 

8 - Erbaş Pilot olmak isteyenler Eskişehir Hava 
? .cebi Komutanlığına başvurmalıdırlar. (3302) 

4965 

fi!!!~~~~!!!!!!!!~~ latan bu I' da !ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I 

Bomonti Şişe Birası 
Miişterilerine: 

Bomonti Şirketi lıtanbul •ite biram müfterileri aruında 
193S ıeneai yu aylan için : 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her ,itrde etiketin altında numaralı bir klJıd nrdır. Bu nu
marayı alanlar arHında hH ay nihayetinde bir noterın kontrolu 

albnda müsabaka rapılacakbr 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
Müsabakada karanan numaralar her ayın .,.. nele wazetelerle 

ilin edılecektır. Kazananlar ayın yirmiaıne kadar 
tirkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numarUJZ •ite kabul etmeme 
ferini •e fitelerin 6zerlerindeki numara kitıtlannı muhafaza ey• 

lemelerini aaym miltterilerinden rica eder. 

Nafıa Bakanlığı 
Sular umum müdürlüğü arttırma 
eksiltme ve ihale komisyonundan: 

Ankara civarında Kırkgöz menbaından Gazi Orman 
çiftliğine demir borularla getirilecek suyun ameliyat ve 
inşaatı 3-7-935 tarihinden itibaren ( 15) gün müddetle 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. ( 15,055) 
metre tulünde tahmin edilen bu işin keşif bedeli 
(108,799,43) liradır. 

Şartname, plan ve diğer evrak suretleri ( 5,44) lira 
bedelle Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğünden 
verilir. 

İşin muvakkat teminat mikdarı ( 6,690) liradan 
ibarettir. 

Eksiltme 19-7-935 tarihine rastlayan cuma gunu 
saat 15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü oda
sındaki eksiltme komisyonunda yapdacakdır. 

İstekliler arttırma, eksiltme ve ihale kanununda ya
zılı vesikalar ile beraber Nafıa Meclisince müseccel mü
teahhitlik ehliyetnamesi veya bunun Noterden musad
dak suretini ve şimdiye kadar bu tesisatı yapmış ol
dukları mahal1erden teahhütlerini hüsnü suretle yapmış 
olduklarına dair mahalJi idarelerden verilmiş vesikaları
nı ve 16 ve 3 2 inci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektublarını 19-7-935 tarihine müsadif cuma gunu 
saat 14 de kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vereceklerdir. Teklifler zikrolunan ( 2490) 
No. h kanunun tariflerine uygun olacakdır. (3732) 

5058 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile 5 müfettiş namzedi ve 

5 Şef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihle

rinde Ankara, İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacak
tır. Tahriri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol 
paraları verilmek suretile Ankaraya getirilerek şif ahi 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza
nanlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş namzedliğine 
ve diğer beşi de 130 lira aylıkla şef narnzedliğine tayin 
olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Mü
fettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 
lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırı
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik stajlarının so
nunda ehliyet imtihanına girecekler ve kazananlar ter
fi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasal bilgi
ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) okulasından ve 
yahud Ifukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 
gerekdir. 

5 - İmtihan programını ve sair şartları gösteren 
izahnameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banka
larından elde edilebilir (3951) 5250 

Hastahanenin 1935 mali yılı ihtiyacı olan 1000 ton 
kok kömürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesini görmek istiyenler Ankarada N ümune 
hastahanesi Baş Tabipliğine İstanbulda Sıhhat ve iç
timai muavenet Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

Eksiltme 23 Temmuz 935 sah günü saat 14 de Anka
ra Nümune hastanesinde yapılacaktır. Talipler muvak
kat teminat olarak 217 5 lira teminat vereceklerdir. 

Teminata mukabil para yatırmak istiyenlerin ihale 
gününden evvel müracaatla parayı vezneye yatırmaları 
ve vezne makbuzlannı ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplan ihaleden yarım saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde hastaneye teslim edilmelidir. 

(1645) (3838) 
5163 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENIC.E 
Gazetec.ilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad· 

desi, 100.- Basıldığı Y.ct : TAN matbaası. 

,~~~~~~~~~ 

Baş ağrısı GRiPiN ile geç 
L 
i Çektiği ıztıraplar bu 
hakikati öğreninceye ti 
kadar sürüp gidecek~ir ~ 

GRIPIN 

Bütün ağn, sızı ve / 
sancılan dindirir ~ 

Baş ve diş agrılarile nez
leye, u~utmekten mütevel
lit ıztıraplara karşı bil· 

hassa müessirdir. 

GRIPIN ka"leri RADYOLIN 
macunu fabrikuının milteba 
kimyakerlrri tarafından yap 
Her eczanede vardır. 7,S k 
fiatJa satılır. 

lstanbul sıhhi müesseseler arttı 
ma ve eksiltme komisyonundan: 
İstanbul leyli Tıp talebe yurdu talebesi için mevcut n ·· 
ne ve şartnameleri veçhile 2100 adet fildekos fa?ile,21 
adet fi]dekos don 800 adet yün fanile, 4200 çıft ço 
ve 1400 adet yüz havlusu açık eksiltme suretile al,; 
caktır. Eksiltme yeri, Cağaloğlunda İstanbul Sa 
direktörlüğü binasındaki komisyondadır. 
~Silınıe tarThi 2V-7-9"lS- pazartesı ~ünü §aat 15 t 
Tahmini fiyatı, fildekos fanilenin bir tanesi 70. dorı 

65, Yün fanilenin 245, çorabın 33 ve yüz havlusuıı 
da 33 kuruştur. Muvakkat teminat, fanilelerin 359 
62 kuruş ve çorap ile yüz havlusunun 138 lira 60 k 
tur. 

1 - İstekliler bedelsiz olarak Fuatpaşa türbesi k 
şısındaki Tıp Talebe yurdu merkezinde şartname ve 
muneleri görebilirler. · 

2 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait ticaret 
dası vesikası göstermeleri ve meslek erbabından old 
!arını ishat etmeleri. 

S - İsteklilerin belli saatten önce bu işlere yeter 
vakkat teminat makbuz veya banka mektuplarile 
misyona başvurmaları. ( 3 9 5 9) 

Fransanın Midi havaliıi kurbünde 
yaşıyan kadınlar, Tabiatın çiçeklerin 
merkezine vaz'ettiği bakir bir bal
mumunun cildi beyazlatmak ve gü
zelleştirmek hususundaki şayanı hay
ret hassasını tanırlar. 

Bu nazik cevherin tasfiyesile hu
sule gelen ve (Circ Aseptine) tesmi
ye edilen ve cild üzerinde fevkalade 
bir tesir icra eden bu güzellik tılsı
mı; akşamlan yatmazdan evvel tat -
bik edildikte cildinizin ıertleşmit ha
rici tabakasını yumuşatarak parça 
parça dütürür. Sabahleyin tasavvur 
edemediğiniz bir güzellikte taze ve 
nermin yeni bir cildle karplqacakıı· 
ıuz, ayni zamanda münbeıit mesama
tr, siyah benleri gidermit olacaktır. 
Bu Cire Aıeptine denilen güzellik 
tılsımını kullandığımda yüzümün çil
li ve çirkin cildini pyaru hayret bir 
ıurette güzelleştirmiş ve beyazlat
mıştır. İstimali gayet kolay ve fiyatı 
ucuz olan bu Cire Ascptine'i kollan
ma, omuzlanma ve ellerime de tatbik 
ediyorum. Bütün eczanelerde parfü
mörilerde satılır. 

~BAG 
RAKI Sini 

Tecrübe ediniz. 

İstanbul 2 hıci İcra Memurluğufl 
Bir borçtan dolayı haciz aıuı.

nıp satı§ına karar verilen Sir 
Hocapaşa sokağında Yeni Bu 
lindeki eıyalar 18-7-935 1e ra• 
perşembe günü saat 9 dan ıo ~ 
dar birinci açık arttırma ıure!° 
tılacağından almak isteklilerinil' 
zııı geçen yerde hazır bulu 
bar olunur. 

SEKSULi 

Bu gün aızde bulunmayan "" 

SEKSÜLİN de bulaca 
KUTUSU 200 Krt-

8EŞIR KEMAL - llAHIUT 
ECZANESi Si 


