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No.. 72 Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Kadıköydeçerkes Ragıp kendi kurşunla
rile 3 polisimiziyarahyor. 2sini Ö'ldürüyor 

sonra bu dört casus Hamdinin 
gazinosuna gidiyorlar. Dikran 
Gazinoda, onların hiç tanımadı
ğı üç kişi ile rakı içmektedir. 
Çerkes Ragıp ve arkadaşları 
başka bir masaya oturuyor. Bir 
aralık Ragıp dışarı çıkıyor, bah. 
çenin biraz ilersinde, üzeri bil· 
yük bir muşamba ile örtülü ü~ 
çifte bir ka>Jık görüyor. Kendi 
kendine: 

- Bu.dur! buldum! 
Diye seviniyor. Gazinoya dö

nere~ arkadaşlarına gördüğünil 
ve şlıphesini anlatıyor. 

- Dikranı iş başında yakalı
~cağım. Siz de şahit olun. Pan
tiJ..~an artık benim elimdedir. 
Diyor. 

Rakılar tekrarlanıyor. Fakat 
Dikran da uykuda değildir ve 
sarhoş olmamıştır. Ragıbm bir
denbire gazinoya gelmesi ve 

Bir casus: Ati oğlu 1.ledim Dirnat ile sıkıfıkı konuşması 
(Bu casus Seyrisefain idaresinde onu kuşkulandınnıştır. 

bi!etçi i~en İngiliz: cas..asluğuna gir- Masasından kalkarak Ragıp 
maş ve ı~gal ordusuna. bir hayli yar- ve arkadaşlarının yanma geli
dım etmiştir.) yor. Şakalaşarak, latife ederek 

Bunun üzerir,e Ragıp Pantik- 1 içmeğ.e ve konu~ağa başlıyor-
yan ile adam1.,. d .. 1 lar. Bıraz sonra Dıkran Ragıba: 

JQnn an oc a ma- R v b d · · · 
ğa karar vermiş, onları ~uç üs- b -k agıb aga e~, ı?'o~: sı:ı 
tünde yakc-;(atmak için planlar u a? Kş~?1 .. u.:aya l~n~ı rduzgbar 
.kumıağa 'oaşlamıştı. İlk tedbir attı oy~muze ge ı~ın c a
olmak ü~ere Pantikyanm ya- na haber b~le vennezsın ha? 
nında ~alışanlardan (Dirnad) .. ~agıp hır taraft_an .. ~akının, 
adlı l:ırr ermeni ile bir Türkü o?~r ı~r~ftan alacvagırocun ate -
eldP.. ediyor. şıy e ır en ~yaga ırl~or, ta-

. .. .. bancasım çekiyor ve Dıkramn 
,., Bır gun r~Jı .~olbaşı~ı . ( ... ) masasında oturan üç kişiyi gös
~mlıcada hır koşkte yırmı beş tererek :
kadar mavzer, dört makinelitü
fe~ namlusu bulunduğunu, bun
ların bir gece balıkçı kayığına 
yükletilerek (Fener.) açıklarına 
çıkanlacağım, oradan silah ve 
cephane yüklü bir motöre veri -
leceğini Ragıba haber veriyor 
ve diyor ki: 

- Bu kaçakçılıktan Pantik
yanın haberi vardır, hatta onun 
yardm1iyle yapılacaktır. Yardım 
icin Dikran ismindeki ajanı me
mur etmiştir. Dikran o gece 
Kurbağahderede Hamdinin ga -
zinosunda bulunacak ve kaçırı
lacak şeylerin başka ajanlar ta
rafından görülüp tutulmasına 
mani olacaktır. 

Ragıp bu haberi kimseye söy
lemiyor. Yalnız Dimat ile ko· 
nuşuyor. Dönme Fevzi Robcn
son ile Bekir Sıtltıyı o gece bir 
rakı ziyafetine çağırıyor. Birkaç 
yerde adı geçen bu Fevzi Ro
benson İngilizlerin çok inan ve 
güven beslediği bir adamdır. 
Bekir Sıtkıdan da daha sonra 
bahsedeceğiz. 

Birkaç meyhane dolaştıktan 

- Avcılığa geldim, diyor. 
deredeki üç çifteY.i ve bu üç he
rifi avlryacağnn ! 

Bekir Sıtkı, Fevzi Robenson 
ve Dirnat Ragıbı yatışntmağa 
c:alışıyorlar. Bu sırada Dikramn 
masasında oturan üç kişi ayağa 
kalkıyor ve üç silah birden pat
lıyor. Gazinonun lambaları kırı
lıyor. Karanlıkta ortalık biribi
rine karışıyor. Çerkes Ragıp ile 
arkadaşlarının üzerine ateş ya -
ğıyor. Bu sırada Dikran iğilerek 
gazino kapısına doğru giderken 
Ragıp tabancasını Dikrana çevi
rerek: 

- Sen ve senin efendin beni 
yakmak istediniz, yakamadmız. 
Şimdi ben seni yakaynn da 
da görl diye haykırıyor. Ateş 
etmeğe başlıyor. Dikran hemen 
orada ölüyor. Ragıp ve arka
daşları sokağa fırlıyorlar. Şim
di bahçede Dikranm arkadaşları 
ile bir ateş savaşı başlıyor. Si
lah seslerine koşan Kurba~alı
dere polisleri karanlıkta biribi
rine ateş eden iki düşman kar
şısında şaşırıyorlar. Bunları 

1 lstanbul Komutanltğı Satmalma Komisyonu ilanları 
Kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan Çatalcadaki birlik
ler hayvanlarının senelik 
ihtiyacı olan 108 ton arpa 
veya yulaftan hangisi da
ha ucuz teklif olunursa u
cuzu tercihan ahnacakdır. 
Arpanın bir kilosunun tah
min bedeli (5) kuruş yula
fın bir kilosunun tahmin 
bedeli 5 kuruş 50 santimdir. 
İhalesi 16 temmuz 935 salı 
günü saat 15,30 dur.Şartna 
mesi Fındıklıda Satınalma 

Komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin ar
pa ıçın ( 406) yulaf için 
( 4 4 6) liralık teminat mek
tubu ve7:a makbuzunun ve 
2490 sayılı kanunun 302 ci 
maddelerindeki vesikalar la 
birlikdc belll gün ve saatta 

ve ihale saatından en az bir 
saat evveline kadar teklif 
mektublannr Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(3623) 4984 

$ "'. 

Hadımköyündeki birlik
lerin ihtiyacı olan ( 12 O) 
ton un kapalı zarfla eksilt-
meye konulmuşdur. Unun 
beher kilosuna tahmin edi
len bedel 12 kuru7 50 san
tim olub "halesi 16 Tem-
muz 935 salı günü saat 16 
dadır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel Fındıklıda 
Satınalma Komisyonunda 
görülebilir. Eksiltmeye gi
receklerin ( 1126) liralık 

ilk teminat mektubu veya 
makbuzu ve 2490 sayılı ka
nunun 302 ci maddelerin-

Dimitri 

korkutmak ve ayırmak için ha: 
vaya ateş ediyorlar. Bu ikincı 
ateş çcrkes Ragıbı büsbütün ku
durtuyor. Revolverini, arkalan 
şehre ve yüzleri aydmbğa dö
nük r.-lan polislere çeviriyor. İki 
polisimiz ölüyor ve üç polisi
miz yaralanıyor. Sonunda çer • 
kes Ragıbı tutuyorlar. Ragıbın 
ifadesi üzerine deredeki kayık 
ve Dikranm arkadaşları aranı
yorsa da hiçbiri bulunamıyor. 
Böyle olmakla beraber çerkes 
Ragıp derhal polisimizin elin
den alınıyor ve serbest bırakılı
yor. İşgal kuvvetlerinin adamla
rından kurulan karışık divanı
harp "Silah kaçakçılan ile Türk 
ve İngiliz polisleri arasında bir 
atışm41ı olmuş, bir İngiliz gizli 
ajanı ile iki Türk polisi ölmüş, 
ve üç polis de yaralanmıştır. 
Çcrkca Ragıp nefsini ve iual 

kuvvetlerinin menfaatlerini k~ 
rumak için ateş etmiştir. Ölen
ler ve yaralananlar kaçakçılar 
tarafından vurulmuştur,, hük
münü veriyor. 

Entelliccns servis bu vak'ayı 
Türklere karşı kullanmak için 
Dikranın ölüsünü bir gün ve bir 
gece Kadıköy ermeni kilisesin
de tuttuktan ve: "Türklerin bir 
kurbanı,, diye teşhir ettikten 
sonra büyük bir cenaze alayı ile 
Gazhanedeki ermeni mezarlığı -
na gömdürüyor. 

Bu vak'aya kadar sivil olarak 
çahş~n Ragıp bundan sonra 
büsbiitün kumandanlık emrine 
alınmış ve İngiliz eri klyaf etin
de cahşmıştır. 

Vak'adan iki ay sonra Ragrp 
Kilyos taraflarında iki kişiyi 
öldilrüyor ve eline geçirdiği bir 
mavzer tüfeğini göstererek: 

- Bunlar Anadoluya silah 
kaçınyorlardı. Bize ateş ettiler. 
Diyor, para mükafatı alıyor. 

(Arkası var) 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

İstanbul belediyesi Cağaloğlunda 
Mollafenari mahalle ve sokağında 14 
No. lı hanede sakin Ali Rıza paşa a
leyhine açtığı 68 lira alacak davasının 
cari muhakcmcııinde müddei Alinin 
filihal ikametgfilıi meçhul bulunma -
sındi\n dolayı tebliğ edilemediği olbap 

taki müba§irin tebliğ i1mühaberinde· 

ki musaddak me§ruhatından anlaşıl· 
mı§ olmasından ve 20 gün müddetle 
ilanen tebligat icra edilmesine karar 
vcrilıniı olmasına binaen muhakeme
nin muallak bulunduğu 31-7-93S çar 
pmba günü saat H te Sultanahmct 
birinci ıulh hukuk mahkemesine gel· 

mesi veya bir vekili musaddak gön
dermesi ve aksi takdirde muhakem" 
gıyaben rüyet edileceği ijan olunur. 

(12863) 

deki vesikalarla birlikde 
teklif mektu blannı b e 1 1 i 
gün ve ihale saatından en 
az bir saat evveline kadar 
Satınalma Komisyonuna 
vermeleri • .( 3 6 2 2 ) .... .._ A983 

-
KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 

------ == 
Doğru mu, 
Değil mi? 

''Eczahanelerimiz,, başlığı al
tında bir yazı yazmıştım. Bu ya 
zr gazetede çıktığı günün akşa
mı postacı bir mektup getirdi. 
Açtım, imza yerinde yalnız şu 

kelime var: "okuyucunuz,,. 
Adını bilmediğim bu okuyu -

cumuz, bana çok güç inanılacak 
bir haber verdiği için buraya 
geçirrneği faydalı buldum. 

Bu zat diyor ki: 
Bay Salahaddin Güngör, 

• Tan " da Eczalarımrz 
başltğile çıkan yazınızı okudum, 
acı acı güldüm. Allah beterin -
den esirgeye ... Bakın daha ba -
şım1za neler hazırlamyor: 

1) !ki aya kadar İstanbulda 
bulunan ecza depolarından an -
cak dörtte biri kalacak, diğerle
ri Sıhhat Bakanlığı tarafından 
kapatılacaktır. 

2) Kalan 7 - 8 ecza deposu da 
yine Sıhhat Bakanlığının ha -
zırladığı bir nizamnameye göre 
İstanbulun en tenha semtlerin -
de bulunan han köşelerine çeki
lecek. Bunun da tatbikı pek ya
kın. 

Maksat ne biliyor musunuz? 
Ucuz mal satan ecza depolarile 
halkm temasını tamamen kaldır 
mak ve zavallı fakir ucuz ilaç du 
rurken yüzde elli ve belki daha 
pahalı ilaç yedirmek ... 

Eczacılar zaten gedikli, ecza
hanelerinin yalnız havasını 15 -
20.000 liraya satıyorlar. 

Bugün 195 kuruşa yaptırdığı
nız reçetenizi iki ay sonra, hiç 
şüphe yok ki, 295 kuruşa yaptı .. 
racaks~mz ... Saygılarım;, 

3-7-953 Bir okuyucunuz 
Eğer, bu mektupta ~-z-11anıar 

doğru ise; eezahanelerle ecza 
depol~n arasında, yıllardanberi 
süre gelen rekabet; son basarna 
ğına gelmiş demek oluyor. Ben 
burada, ne cczahanclcri çekişti-
receğim, ne de, ecza depolarına 
hak vereceğim. 

Demek istiyeceğim şudur: Bi 
ribirine çok yakın olan bu iki te 
cim kurumunun çarpışması, şim 
diye kadar halkın bir dereceye 
kadar faydalanmasına sebep o
luyordu. 

Yani, biz, hastamıza hazır bir 
ilaç lazım oldukça, bunu, gidip 
eczahanelerden alacağımız yer-

Baldv:n söyliyecek 
Londra, 4 A.A. - Baldwin 

Kamarada Dış sıyasa işleri hak 
kında konuşmaların ı 1 temmuz 
da başhyacağmı söylemiştir. 

Tapu ve Kadas
tro Umum Mü
dürlüğünden: 
Beyoğlu kazasının ka- · 

dastosuna başlanılacağı i
lan olunur. (3735) 

5060 

Asliye muhakemeleri ikinci yenile· 
ınc bürosundan: 

t&tanbul Evkaf idaresile dava olu· 
nan Vaniköyiınde Mahmut paşa zade 
Ziyaeddin arasındaki davanm yeni -

YEDiKLERiMiZ, SATICILARIMIZ 

FAZLA SÖZE NE HACET 1 ... 

Ne Ders n n ı z? 
rtE GARiP TEKLif? ! 

Şehrin her tarafında, hele yatlık 
ve kenar semtlerde her sokakta elek
trik cereyanı yoktur. Bundan dolayı 
halk elektrik almak i~in sosyeteye 
karşı birtakım mükellefiyetlere girer. 
Birçok müşteri biribirlcrini bulur ve 
öylece müracaat ederler. Halbuki bu· 
nu elektrik sosyetesi kendisi yapmaı; 
ve cereyansız semtleri donatmalıdır. 

Bunu bir kalem yazdıktan sonra ıi
ze sosyetenin bir garip teklifinden 
bahsedeceğiz: Acıbadem taraflarında 
da şebeke her taraftan geçmiyor. Bu
rada bulunan altı ev cereyan almak 
için müracaat ediyorlar. Sosyete 285 
metrelik havai bir hat için beş senede 
1000 küsur liralık sarfiyat yapılması
nın taahhüt edilmesini istiyor. Fakat 
bu teklifi cereyanın şimdiki durduğu 
yere 45 • 50 metre yakın olan evden 
itibaren en uzak eve kadar hepsine 

de, onlardan hiç olmazsa yüzde 
on beş. yirmi eksiğine satan de -
polardan almağı tercih ediyor -
duk. 
Çün~ü bu depolar her gün 

geçtiğimiz yolların üstünde idi 
ler. 

Şayet, okuyucumuzun haber 
verdiği doğru çıkar da, depoları 
şehrin gün görmez mahallele -
ri arasına sürgün ederlerse, bir 
çoklarnnız, yol yürümek zahme 
tine katlanmamak için, yine ge
çit yerlerdeki eczahanelere baş 
vuracağız ve buralarda bile bile 
ucuzu pahalıya satın alacağız. 

Acaba sorabilir miyiz ki, ec-

aynı ekilde yapıyor. Bunu yalnız son 
evden istese ve başka müşteri de ol
ma.sa diyecek yok. 
. Bu da birşey değil. •• Bu beş sene• 
lık sarfiyat taahhüdünü kavi kazığa 
bağlamak için ev sahiplerinin evlerini 
şirkete (ipotek) etmelerini, yahut bir 
banka garantisi göstermelerini de bir· 
likte teklif ediyor. Böyle §CY işitilmiş 
midir? .. 
. Halk. elektrik almak için can atıp 

şırkete müracaat ediyor. Sosyete, pa
ra ile elektrik satacak ama en az şu 
ka~ar kilovat sarfiyat yapacaklarma 
daır müşterilerin evlerini kendisine 
rehin vermelerini, yahut bir bankayı 
kefil göstermelerini söylüyor... Biz 
bu teklife hayran olduk. Mutlaka bun· 
da bir yanlışlık vardır. diyoruz:. 

Siz ne dersiniz? 

za depolanmn halka ecza•·- , .. 
terden daha eksik fiatla peraken 
de hazır iHl~ satmalarında na -
sıl bir mahzur görülüyor? 

Ortada bilmediğimiz bir se -
hep va~sa. ve bu sebepten dola
yı ecza depolarmm şehrin kenar 
semtlerine atılmaları muvafık 
görülüyorsa, o halde eczahane
ler:in hazır ilaçlan depo fiauna 
satmaları temin edilmelidir. 

Bu yapılmadıkça, depolan, a
zaltmak ve geri kalanları da, gö 
ze görünmez yerlere atmak; hal 
kı bile bile pahalının kucağına 
bırakmak olur: . 

Salahaddin GONGÖR 

Yüksek mühendis mektebi art
tırma ve eksiltme komisyonundan: 

Mekteb için (2500) kilo Silivri yoğurdu alınacakdır. 
Tahmini fiat ( 18) kuruşdur. Mccmuunun tutan olan 
( 450) lira ve birinci pey parası ( 25, 7 5) liradtr. İstekli
lerin şartnamesini görmek üzere her gün eksiltmeye 
girmek için de 17-7-935 saat 14 de Komisyona müra .. 
caatları ilan olunur. (3670) 5002 

lstanbul Kız öğretmen Okulu Di
rektörlüğünden: 

İstanbul kız öğretmen okulunu bitirenlerin toplantısı 
7 temmuz 935 pazar günü saat 14 te yapılacaktır. Oku
lumuzun eski öğretmenleri ile okulu bitirenlerin yazılı 
gün ve saatte toplantıda bulunmaları saygı ile bildirilir. 

Özel çağrı gönderilmiyecektir. ( 3 7 5 2) 

len~e ~ua~elesi sırasında ika~et - ~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,: 
gihı meçhul bulunan Ziyaeddin hak- ı 1 il • 

11 

kında bir .ay müddetle ilanen tebligat !! M ISIR IS L ı· ın 1.1 e ~ icrasına karar verilmi bulunduğun· 1
1 

dan tetkikatın yapdacağı 10·9·935 
saat 10 da Büroda hazır bulunması . ı 
JUzumu ilan olunur. (12867) 

Asliye mahkemeleri yenileme bü
rosundan: 

Davacı - İstanbul Evkaf müdüri
yeti ile dava olunan Kadıköyünde Ce 
vizlikte Tevfik sokağında 2 No. 1ı ha
nede mütekait İbrahim Etem karısı 

il 

Sermayesi : 100.000 Türk Lirası i '
1 

Merkezi: ANKARA - Şubesi: tSKENDERİYE ' 
TtJRKiYE iŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir 

İTHALAT. İHRACAT. KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

1 

tSKENDE~tYE'de satılmak üzere emaneten mat gönde- ' 
Fatma Arayıç arasındaki davanın ye· 
nilenme muamelesi sırasında: Fatma renler, hesabımıza, TURKiYE tŞ BANKASI şubelerinden 1 

Arayı§tn ikametgflhınm meçhuliyeti • a v a n s a 1 a b i 1 i r t e r • 
ne binaen hakkında bir ay müddetle En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
ilanen tebligat icrasına karar veril - !1 iş görmek istiyenlerin MISIR tŞ LiMiTED'i tercih etme· . 1' 

miş bulunduğundan tetkikatın yapıla- , , ı l teri kendi menfaatleri icabıdır. ' ~ : 
cağı 9-9-935 saat 10 da Büroda hazır il , ı ı 
bulunması lüzumu ilan olunur. il Telgraf adresi MISIRlŞ - İskenderiye 

.(12866), ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4924 ~ 
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1 
YUGOSLAVYA MECLiSiNDE ~-:_~~~~~ 

St d • . • SUSİ ISTıHBARATfMIZ Başbak n o a ınovıç Reyi8m için 
Dün rogr mını Okudu Yapllan Kanu 

daha şimdiden, ekonomi~ bir ko 
mite buğday siyasasını ıncele -

Bclgrad, 4 A.A. - İskupçina 
ile ayan kurulu, bugün normal 
toplantı devresini açmak üzere 
toplanacaklardır. Başbakan Sto 
yadinoviç, hükumetin 3-9-931 
tarihli temel yasasiyle, kral A
leksanclr'in miras bıraktığı ulu -
sal prensiplere bağhhğun bildi 
ren kabine diyevini okuyacak -
tir. 

Hüklımet, ülke içerisindeki 
kavgaların yatıştırılmasına, par 
Jamanter ve ulusal demokrasi 
sisteminin iadesine ve kanunla -
ra tamanıiyle riayet edecek olan 
bir rejimin yeni baştan kurul -
masına, ölü kralın niyetlerine 
uygun olarak çalışacaktır. 

Basın yasasiyle, sosyetelerin 
toplantılarına ait yasadaki şid
detli hükumlerin yumuşatılma -
sı için, hükfunet, İskupçina' dan 
yeni bir seçim yasası yapmak hu 
susunda yardım dileyecektir. 

Finans alanında da, vergile -
rin hafifletilmesi istenileccktir. 

mekle meşgul olacaktır. 
Başbakan, Yugoslavyarun, 

mevcut birlik ve dostluklara, ya 
. k"' '"k ndlaşma ile Balkan nı uçu a , kar 

andlaşmasına ve Fransa ya 
şı bağlılık siyasasının ~~v~.m et
mekte olduğunu ve öbu.r 1:1.ke -
lerle de hoş geçinmek dıl.egındc 
bulundu~nu bildirecektır. 

Dış siyasa de!)işmiyecek 
Belgrad, 4 (A.A.) - Kabine

nin bildiriği, Y?go~lavy~~ı~ 
dış siyasasının değışmıyccegını, 
bu siyasanın küçük anlaşmaya, 
Balkan anlaşmasına ve dostluk
lara ve Fransaya karşı olan ~na 
neli dostluğa bağlı kalacagım 
sağlamaktadır. . _ 

Bildiriğin sonun?a hususıg an 
la mamazlıklara bır sonus ve -
rifmesi ve herkes a~a~mda. 8:n -
laşma meydana g~tınlmesı ıs -
teği gösterilmekedır. 

Venizelosun Başı • • 
ıçın Bir 

Milyon Drahmi_. . . 
"A tina 4 (A A ) _ Bir saylav, Venizelosun ~aşı ıçın bır mı1t-fi • • • ··ıd" cezalandın -l•on drahmi dölen konulmasını ve onu o uren~n 

1 .r •• ı · tir Sıyasal cev:ren er mamasını saylavlar kuruluna onerge emış · . _ .. 
bu önergeyi ciddi olarak karşılamamaktadırlar. 

Haboburglcıı· i ter erse 
Avusturyaya Girebilirler 
Avusturya Ajansı bildiriyor: 
Bakanlar !kurulu, HabSburg dinastisi (hanedanı) hakkında a~ı

nan ve kam.oy t~afmdan haksızlık diye sayılan üsnomal tetbır
lerin kaldırılmasr. icin bir kanun projesi hazırlayarak parlamen
toya vermeyi kararlaştmmrştır. Bu kanun projesi, memleketten 
çıkarma prensibini kaldırmakta ve hükfunete, doğrudan doğnt
ya alacağı kararlarla ve gene kendisinin saptayacağı şartlarla 
Habsburg dinastisinin (hanedanının) özel mallannm geri ve
rilmesi yetkesini vermektedir. Yalnız ar ve tarih ve ilim kollek- , 
ısiyonlan bundan hariç tutulacaktır. 

Viyana, 4 (A.A.) - Habsburglann Avusturya.ya girmelerini 
yasak eden kanun bugün kaldırılmıştır. 

Brüksel, 4 (A.A.) - Royter Ajansının bir aytarma diyevde 
bulunan Arşidük Otto, Habsburg hanedanının yeniden Avustur

t~htma getirilmesi için görüşüler yapılmakta olduğunu kabul 
etını • ancak ibütün fırkalar tarafından tamamiylc onanmadrkca 
'A vusturyaya dônmiyeceğini ilave eylemiştir. ~ 

rallığı • 
1 tiyorlar Amma .. 

Viyana, 4 (A.A.) - Gazeteler liab burglar lıakkrnda eV\•clce 
kabul edilmiş olan kanunların yeniden gözcıcn geçirilmesi kara
rını büyük bir sevinçle yazıyorlar: 

Neue Frieic Presse, Neue Wiener Tageblat ve Ne-ue "Wıicner 
J oumal bu karar ile krallığın geri gclmsi arasında bir münase
bet bulunmadığım, krallığın geri gelmesi meselesinin henüz ol
gun bir mesele olmadığını yazmaktadırlar. Reiclıspost gaz te-
i, vaktiyle imparatorlar tarafından satın alınmış Dlan yerlerin 

geri verileceğini, ancak Hofbrug ve Schönhrun gibi devlete ait 
ara~Iarın geri verilmesi düşünülemiyeceğini yazmaktadu-. 
Vı~!1~· 4 (A.A.) - Avusturyanın krallık isteyen gruplann

d~n bı_:ının başkanın olan Volf, bir diyevinde Habsburglardan 
b~r_QOgunun Avusturyaya döneceklerini sandığını söylemi , es
kı ımparatoriçe ile Arşidük Otto'nun arsıulusal karışıklrklara 
mey~n vc~eznek için geri gelmelerini ge~1eri doğru olacagını biidinniştir. , 

~züv Vanardaöı indi~ı 
Napol!, 4 (A.A.) - V ezüv yanardağı indifa halindedir. Fakat 

nıevsım ıcabı olan bu faaliyet, hiç bir tehlike göstcrırnemoktcdir. 
Rasathane dircktöıü ortaya çıı.kanlan fena b;ıbf'!rlc.r.i yalanla. • maktadır. 

Rornada lifo Salgrnı 
Roma, 4 (AA.) - lstefani Ajansının bildiroiğine göre Roma. 

da tifo salgını artmıştır. ı Haziran ile 2 Temmuz anısmda 1170 
tifolu görülmüştür. Hastalığa tutulanlardan 22 ki§i ölmüştür. 
Sağlrk genel direktörluğü tedbirler alnıııtır. 

Atina, 4 (Hususi muhabiri -
mizden) - Hükumet rejim me
selesinin reyiama konması için 
meclise bir kanun teklif etmiş -
tir . 

Dün akşam toplanan Bakan -
lar Heyeti eylülün 22 ve yahut 
29 unda reyiiim yapılmasına ka 
rar vermiştir. Ekseriyet nisbe -
tinin tayini i~in konuşmalar ol
muş ise de bunun tayini hükU -
met ile muhalif parti liderleri 
arasında yapılacak konuşmalara 
bırakılmıştır. 

Krallıem iadesi, eski haneda 
nın da getirilmesi anlamını ifa -
de etmektedir. 

Geneloy tarihinden .kıtık gün 
önce neşredilecek olan Cumur 
Başkanının bir buyrultusu ile 
tarih gösterileceği gibi, oyun 
nötürlüğünü sağlamak için alı
nacak tedbirler de bildirilecek -
tir. 

Tiltun işçisi cUmhuriyetçi 

Atina, 4 (Husu&i) - Drama
da dört bin tütün işçisi kralcı -
ların faaliyetlerini takbih et -
mişler Cumuriyet rejiminin kal
dırılmasına karşı yapılan pro -
paganda protesto için yimıi 
dört saat grev yapmışlardır. 

Bir gazete aleyhinde dava 
Atina 4 (Hususi) - Metak

sasın o;gam olan gazete, zabit 
lerin tasfiyesi aleyhindeki yazı
!larile orduyu tahkir ettiği için 

azete sahibi Harbiye Bakanı 
tarafındm.1 mahkemeye verilmiş 
tir. 

Eski Finans bakanı 
Atina, 4 (Hususi muhabiri -

mizden) - Teslim olan eski Fi
nans Bakanı Maris Atinayagcti 
rilcrek Averof hapishanesine 
konmuştur. lsyan hareketinden 
hiç bir alakası olmadığı ve bil~
kis hareketin önünü almak içın 
çalıştığını iddia eden eski ba • 
kan gıyabında verilen hük~ü~ 
iiptalile veçhen ~uhak~esı_nın 

· icrasını istemek uzerc bırmcı or 
du kumandanlığına arzuhal ver 
miştir. 

' --- - ~- -- ~-= ..... ............., Cft.45..C::~ 

Harbeden ülke ere 
Kre i a~ılmıyacak 
Vaşington, 4 A.A. - ~aylav

far kurulu dıs işleri komısyo~u, 
harbeden ülke hükiimetlenle 
yurttaşlarına ödünç p~ra ver -
meyi ve yahut ki kre~ı açmayı 
yasak eden yasa taslagmı o~a~~ 
lamıştır. Bu yasaya her ne turlu 
olursa olsun karşı duranlar 1 O 
bin dolar para ve beş yıl da ha
pis cezasına çarptırılacaklardır. 

Bununla beraber, bu yasanın 
hükümleri, harp olduğu z~~an 
Amerika ile birlik olacak ülke
lere şamil değ'ildir. 

lngDltere ve 
parlamanta;-izm 

Londra, 4 A.A. - Baldvin 
parlamentolar cemiyeti konfe -
ransında verdiği bir söylevde 
demiştir ki: . . . . 

"Parlamentanzm sıstem_ı~n 
suya düştüğü söyleniyor. Bızım 
ananelerimize sahip olmıyan 
ülkelerde bu sistemin maruz 
kaldığı darbeler ne olursa olsun, 
bu durum onun muvaffak olma-
dığını isbat etmez. . 

içinde yaşadığımız de~ı~ ne 
kadar müşkül olduğu~u ~ı~y~_
ruz. Aynı zamanda şım~ı~ı hu
kumet şeklinin olduğu gıbı mt~
hafazası veya akameti soravı bı
ze düşmektedir. 

Fransız r dikaU r· 
bozuşuyor 

Paris, 4 A.A. _. · Radikal sos · 
yalist partisinin eski genel sek
reteri ve As Baskanı ~d~ua.rd 
Pfeiffere partiden, çekı!.mıştır: 
Bunun için Heriya ya gonderdı 
ği mektupta diyor ~2 .. 

"Kaç defa söyledıgmız halde 
Radikal partisi, korku verec~k 
bir kartelizme doğru kayıp gıt
mektedir. Bu gidiş geçen ay için 
de tehlikeli iki kabine buhranı -
na sebep olmuştur. 

Uzak Dog" uda iki Denizaltı gsmi~eri için 
yapılan t0kUf UÇ~k kazası Londra, 4 A.A. _ Denizaltı 

Moskova, 4 A.A. - 26 :a~i - gemilerinin kaldırılması i~ Al
randa Sahalin adasından 1 ~Ba~ manya tarafından yapılan ·cmer
rovsk·a doğru yola akan ·ok- genin İngiliz heyetince kabul e: 
numaralı uçağından lbabcr Y dilmediği hakkındaki babe.n 
tur. Bu uçakta aralarında ~~ :nakleden Loyd Corc, bu haberın 
cuklar da bulunan sekiz yo hüküınet tarafından derhal ya -
vardr. eril lanlanması umudunu izhar et-

U çağı aramak icin gönd en .tniştir. . 
uçak ta düşerek parça.J.anınIŞ ve Dün· Avam kamarasında Sır 
pilota yaralanmıştır. Bol ton Eyres - Monseıı .. bu h~ -
Almanya ve urusler kurumu berin asılsız olduğunu soylemış-

s. Samu- tir. 
Londra, 

4 
A.A. - c:rıevreye Deniz bakanlığı birinci lor-

el Hoar A1manyarun daki so dunun bu haberi yalanlarken al-
dönmesi ihtimali ha.k~ dı- 1 tavır Loyd Corc ile ulusal 
ruya şu cevabı vennış~~- .... rtı hulumet ~rasmdaki ilgilerin ke-

"Alman ne gıbı ~ ··ar . ·- · · .. tennek yanın .. oe ha_ sin olarak kesıldıgını gos 
içinde Cenevreye do~~0 az za ı tedk 
zır olduğunu anlamak ıçın lı · -------:-

. · yapı mş- h tt 
man evveli ük~ırA gertf1Hitlerin 21 Polonya - Filistin hava a ı 
tı. Alman 1 ume . . · - · ·· A Varşova-
mayıs söylevindeki bıldı~~gı go- Varşova, 4 A:. · - _ vi-
.. 1 b' şey katmak ıuzumu- yı dog-rudan dogruya Tel a ruş ere ır , - l· b' hava hattı nu duymamıştır. ve e baglayaca . ır . 

H".kA tin hav:a lokarnosu- projesi tetkik edılmektedır. ~~
na v: o~~~~layan tahdit an mutan Zemd~ski, yolun ke~·f~ J· 

laşmasına önem vermekte de. - çin dün uçak ıle hareket etmış-
ed. - · · soran hır · vam edip etm ıgını . tir. FT . 

sayla va. bakan şu ()Cvabı vermış- Bu deneç. Po~onya -·ı ıtıstdın 
tir: tecim odasuun hımayesı a m a 

"H" ·· h siz lmnuşnta1arın Yanılmaktadır. 
.. tlıeç ilşu~e~ içı"n elimizden Tel_ avive uçak alanının ha -

A/m<jnya • Polonya hudutlarını gösterir harita 

Berlin, 4 A.A. - Polonya dı-
. 1 . bakanı Bek buraya şan ış tn . 

geldikten sonra Alman dışarı ıış
leri bakanı Baron Von Neurath 
ile çok candan bir konuşma yap-
mıştır. k 
Akşam Hitler Polony~h .?nu 

b .. ··k bır şolen ğun şerefine uyu 
veınıiştir. 

Hitlerle konuşma 
Varşova 4 A.A. - Bek, Ber-

, · Bar n linde Alınan dış bakanı 0 

Von N eurath ile görüştükt:U 
sonra Baron da hazır oldu~u 
halde öğleden sonra tekrar Hıt
lerle iki buçuk saat konuşmuş-

konuşmalarının gizliliğini kay 
dediyor: 

Maten diyor ki: "Bek, ~olon
yanın. icap ederse Frapsa ıle Al 
manya arasında bir mutava~sıt 
rolü oynayıp oynarnıyacagım 
öğrenmek isteğindedir.,, 

Pöti Jurnal de: "Fransız -Al
man yakınlaşmasını sağlama." 

hususunda Polonyanm y.~rdım: 
da bulunarak oynayabilccegı 
rolden pek çok bahsedilmekte -
dir.,, diyor. 

Beck gazel cit rl konuştu 
Berlin, 4 A.A. - Polonya dı

sarı işleri bakanı Be~ 100 ka
dar Alman ve yabancı gazeteciL 

tur. leri kabul ederek, Alman devlet 
Genel meseleler görUşUldU adamladile Y.aptığı konuşmalar 

Varşova, 4 A.A. - Gazeta 
Polska, Berlin aytarından almış 
olduğu haberi yazıyor: . 

Bek ile Hitler, görüşmelcrı ~~
rasında yalnız Leh -Alman mu
nasebatı ile ıilgiJi olan meselele
re değil ~ynı zamanda iki mem
leketi ilgileycn daha kapsal mc
seleler.e de' dokunmuşlardır. 

Bitler~ Mareşal Pilsudskinin 
ölümünden çok büyük ~~d~r 
duymuş ve ölümün kendısının 
Maresalla tasarladığı görü me -
yi imkansız kılmış olduğunu söv 
lemiştir. 

Hitler demiştir ki: 
M~rcşalin anısına karışı yapr· 

lacak en büyük saygı, Alman • 
Leh nıünasebatmda onun tar? : 
fından çizilmiş olan ve her ıkı 
millet için faydalı bulunan yol -
da devam etmektir. 

Bek, şöyle demiştir: 
Leh hükumeti, Mareşalm si

yasal vasiyetnamesini ~lusal ~a 
yatln her sahasında yerme getır 
miye azmetmiştir. Leh hüku -
meti, Alınan - Leh müııasebatı
m değiştirecek hiç bir sebep gör 
memektedir. Lehistanın dtş si
yasasının birinci amacı karşılık
lı güven ve anlaşmaya dayanan 
dostça komşuluk münasebatları
ru idame ettirmektir. Leh hüku
meti, Bitlerin Leh - Alman mü
nasebatmı nomal bir hale sok -
mağa uğraştı~ı zamandan beri 
bu münasebatın gelişmiş oldu
ğunu memnuniyetle görmekte 
ve bunlann daha ziyade derinleş 
mesini arzu eylemektedir. 

Beckin ziyareti ve Fransa 
Peşte, 4 A.A. - Y :ırı. resn;i 

Pester Lloyd gazetesı ~ıyo; ~ı: 
''Polonyamn Fransa ıle ıtti -

faktan vazgececeğini. yahut Be
kin Polonya hükumeti adına ye
ni sor.avlar altına gireceğini san 
mamalıdır. 

Bekin şimdi yaptığı gezi, .za
ZI cevrcnlerin. "arsıulusal banş 
nizamı,, prensipi içinde yapılan 
arsıulusal konuşmalara şüphe i
le baktıklarını isbat etmektedir. 

B r lebliğ neşredildi 

"Alman Dış işleri Bakam 
Neurath 

hakkında da demiştir ki: 
"'Başbakan Hitle~~e g?r.üsme

lerimizin ki bunlar otekı Alman 
bakanlarile de yaptığ:rm konus: 
malarla tamamlanmıştır - 26 bı
rinci kanun sözleşmesi~in-~ın ~
sındanberi iki hükiıınetın uzerı.n 
de yürüdüğü yolda snüsbet bır 
etke olacağına şüphe yoktur.,, 

Hem barış, hem savaş için 
Londra, 4 A.A. - Malta•dan 

Plymouth'a gelen eski Malta 
Başkam Lord Striekland, gaze
tecilere bir diyevde bulunarak 
bu geziden ergesinin hük~mete 
Malta'da bir hava mcrkezı yap -
ttnnak olduğunu söylemiş ve bu 
merkezin hem barış ve hem sa
vas zamanlannda çok faydalı 0 -

la~ı?-ım bildirmiştir. 

Gene o mesele 
[Baş tarafı l incide] 

i venniycnlcrin halde yazıhane kı
~alayan rkadaşlanndnn birer vr. rıh t 
name alarak i yapabileceklerini bil -
dirmi tir. Bunu fırsat bilen ıki mil C\'• 

\•ikin hale girmek istcdıkleri h~ e 
aJınmı§. biri hal müdürü, di erı de 
nahiye dircktöru tarafından dı n çı-
kanlmıştır. . 

Bir Fr nsız profesörü 
Habeş ajam 

Çin kuvv ti ri Yeholden 
ç kiliyorfar 

sura er . . ti Va cova geld;~i kadar çalısıyoruz.,. zırlanması bıtmış r. r.,. -
. - ·recek Tel _ avive iltisakmın Polanya 

lran Bari panayırına gı . ·-· sivil uçakhğı tarafından yakın -
Roma, 4 A.A. - İran elçılıgı, da sağlan1ası muhtemeldir. 

Berlin, 4 A.A. - Polonya ôı
şarı işleri bakanı Beck ile Ala -
man Başbakanı Hitler arasında 
iki gün devam eden görüşmeler 
hakkında resmi bir bildirik !?'C.~
redilmiştir. Bu bildiriktc, ~?ru 
melerin bir içinlik havası ıçınde 
geçtiği, iki memlcke!i il~il~yen 
işlerle gelen.Avr~pa ışlennın ~~ 
nuşulclu~u zıkre~ıl!De~c ve ıkı 
komşu hükumetın ılerıde de sıkı 
dcğette bulunacakları ilave edil
mektedir. 

Belediye. sebzelerin hal rc5nunden 
dolayı pahalılaıtıiı haberini doı:;ru 
gormemektedir. Çilnku bugun alınan 
resim eskisinden daha a:z:dır. Pahalı
lık, salataların s rarması ve bir kı • 
sım sebzelerin kuraklık yilıtlndcn 
hastalıklı olmasından doğmu tur. Ye
ni mahsuliın bu pahalılığın onune ge· 
çcceği s8ylcniyor. La - Haye, 4 A.A. - Pari 

Üniversitesi profesorlerınden Je 
ze Habeş hükumeti aJanı ol -
rak buraya gelmiştir. Ad Jet ı
vanında iki tarafın dınlcnme 
ne ba:;Janwıstır,. 

İtalya nhükfunerine b~ş vurarak 
İran hükumetinin eylul arında 
açılacak şark panayırına gırecc-

ğini bildirmiştir. . . . 
Yakın ve Uzakşarkı dgılendı

ren bu panayıra iran, . ilk defa 
olarak iştirak etmektedir .. 

Bir yer depremi 
Buenos - Aircs. 4 A.A. 

Lapomada şiddetli bir depren -
me olmuştur. Paniğe tutulan 
halk kırlara ka~aktadır. 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
:ParisJ 4 A.A. - Ba6ln1 Berliu 

Yazıhane kiralayan bazı k bz nal
lar, meyvalarm yeni halde havalan~ı
rılmamasr yuzunden bozuldu unu o • 
ıne sürmü terdir. Hal mudurlugu, bu 
ciheti tetkik ederek meyvclcnn bo 111 
masmı önleyici tctbirleri derhal la • 
caktır, 

3 
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Gümüş Mecidiyeler Bir çok 
Zararlar Veriyor 

ı',; ~ntep, '(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Gümüş mecidiye 
derdi hakkında salahiyetli 'bir zatın Tan'da çıkan beyanatı, bu 
~zden meydana gelen zararların dünya gümüş piyasasına uyu
larak mecidiye fiyatlarının yükseltilmesinden ileri geldiğini 
:ve bunun yalnız ihaziran ayında hissedildiğini izah etmiştir. 

Fakat bu derdin doğurduğu zararlar, maalesef mahalli ve 
mevzii kalmaktan uzak olduğu kadar, sürüp gitmektedir. Bir 
de, bu civarda eşya fiyatlarının gümüş mecidiye üzerinden dc
gerlenmiş olması ve satışların bu para ile hesaplanarak yapıl
masıdır. Gümüş mecidiye piyasasının yükselmesine rağmen, 
eşya fiyatlarında hiç bir düşüklük olmayışı bunda amil olmuş
tur. Bir gümüş mecidiye kırk kuruş banknot karşılığı iken beş 
kuruşa satılan bir meta, bugün, mecidiye altmış kuruşa fırladı
'ğı halde yine beş kuruşluk değerini muhafaza etmektedir ki, 
uğranılan ziyan açrk bir nisıbettedir. Esasen buradaıki alakadar 
makamlar da, gümüş mecidiyenin devam edegelen zararları 
hakkında Finans Bakanlığına icap eden malUmatı vermişlerdir. 
Gümüş mecidiyenin ve eczasının bu iller ekonomik durumu 

üzerinde oynadığı tahripkar tesirlerin bir an evvel izalesi bek
ı..-niyor. 

Tereyağı 50, Kuzu Eti 25 
,ıBalıkesir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Gıda maddele

ri fiyatlarında, bir ucuzluk göze çarpmaktadır. Halis kuzu eti 
25, tereyağı 40 - 45 kuruşa kadar düşmüştür. Yumurtanın tane
si 20 para, sığır eti 15 kuruşadır. Buğdayın kilosu 5,30 kuruşa 
düşmüştür. 

Aydında incir Ürünü Az 
.; Aydın, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - İncirin il ek atma 

!şi bitirilmiştir. Kuraklıktan sürgünler fazla uzamadığmdan 
ıürün azdır. Yalnız iyi bakılan ve tavını saklıyan basçelerde 
ürün yine geçen .yıl kadar büyümüştür. Kalite noktasından çok 
temiz olacağı muhakkaktır. 

Millet Şenlik içinde 
~fyon, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Aydın demiryo

lunun hükumetçe satın alınması münasebetile Dozkırı nahiye
sinde büyük şenlikler yaıpılmıştır. Merkez nahiye ve etraf köy
lüler halkının da iştirak ettiği bu şenlikler çok canlİ: olmuştur. 
Tören günü geçen trenler, istasyonda rnıztka ile karşılanmış, 
'.İstasyon Şefi Süleyman İnce, hattın tarihçesi hakmda bir söy
lev vennistir. 

Ayni gÜn gelen tren memurlarına ve bütün yolculara ayran 
ikram edilmiş; muhtelif toplantılar yapılarak milli oyunlar oy
nanmıştır. 

Çeşme Bölgesinde Tohumlar 
İzmir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Çeşme mmtakası

na, bu yıl, Maltepe deneme istasyonunda ıstıfa ~dilen tohum
lardan ekilmiştir. Burnova nebat hastalıkları mücadele enstitü
sü ve vilayet tarım teşkilatı bu mıntakadaki faaliyetlerini art
tlmuşlardır. İnJhisar idaresi bu iki teşekküle ayn yardımlarda 
bulunmaktadır. Çeşmedeki denemelerin iyi neticeler vereceği 
umuluyor. · 

Aydında Kızllay Haftası 
i\ydın, '(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kızılay yedi günü 

parlak ve zengin törenle yürümektedir. Yedi günün ilk gününde 
halkevi salonunda bir toplantı yap1Imıştrr. Toplantıda Nafiz 
Yazganm söylevinden sonra .doktor Süleyman tarafından bir kon 
ferans verilmiştir. Aynca bir eşya piyangosu tertip edilmiş, 130 
yoksul ve kimsesiz çocuk sünnet ettirilmiştir. Parti kurağmda 
okul direktörü bir söylev vermiş, süel bahcedeki garden parti çok 
güzel olmuştur. Kızılay haftası münasebetile bir çok üye yazıl
mıştır. 

izmirde Kızılay Haftasında 
'6 Bin Kişi Üye Oldu 

... - .. __.. . 
.........._. .................. 
Zararın 
Neresinden 
Dönülse Kô.rdır 
Çankın kazalarında tetkik aeya· 

hati yapan bir arkad<qımı:z:, Çerke
§e 5 kilometre uzaktan temiz; Ve iyi 
au getirilmek üzere olduğunu se
vinçle anlatırken, teenürünü de fU 
aatırlarla i:ah ediyor: 

"iki üç aya kadar bol suya kava
§acak olan haza .• bunıcıla beledi.ye• 
ainden pek çok İ§ler bekliyor. Fa
kat, birçok kerelE"r uğradığım fİrİn 
Çerke§te, yıllardanberi ihmal edile
gelen genel aıhhatle ilgili bir me•e
lenin halô halledilmediğini gördüm. 
Halkın ihtiyacı için tefrik edilmif 
bulunan ve umumi hela adını t(lfı· 
yan yerı~n, çirkinliği ve aıhhat kai
delerine a~,ıkırı durumu henüz gide· 
rilememiıtir. Ne tuhaftır ki, Artını 
koca bir ormana dayıyan bu yerde, 
helayı kıaımlara bölmek ve sağını 
:tolunu örtmek için tahta bulmakta 
bile, büyük sıkıntı çekildiği anlcqı
lıyor!' 

Biz, yukarıki satırlara hiçbir ıey 
ilave etmiyoruz. Y alnı~ unutmama
lıyız ki, geç bile oua, ~rarin nere
sinden dönülse kôrdır. 

Kadmlarm mitingi 13 Tem·· 
muz cumartesi yapllacak 

Hava kurumu Bayanlar kolu heyeti 
idaresi Hakkiye Kural'ın başkanhğın· 
da toplanmtş, tehir edilen mitingin 
13 Temmuz Cumartesi günü saat 17 
de Taksim meydanında yapılmasına 
karar vermiştir. Hazırlanan miting 
programına göre, Hakkiye Kural, Ce 
mile ve Meliha birer söylev verecek
ler ve lstanbul bayanları namına Cü
muriyet anıtına bir çelenk koyacak
lardır. Mitingde Istanbul kadmlan -
mn bir tayyare alması temin oluna • 
caktır. Hava kurumuna iıye yazımı 
devam etmektedir. Dün de birçok 
yurttaşlar taahhüt ve teberrülerde bu
lunmuşlardır. Tüccar Davit Sefra 100 
Şark Demiryollan 100, Kurukahveci 
mahdumları 500, Ahcn Münih sigorta 
şirketi 100, David Kaldirmon 100, ~a
atçıhk ve matbaacılık Türk anonım 
şirketi 250 lira teberrü etmişlerdir. 

Tramvay, tünel, elektrik, Satye, 
Satgazel şirketlerinin 400 memuru iki 
bin 319 lira vermek suretile kuruma 
yardımcı üye olmuşlardır. 

Taahhütte bulunanlar şunlardır: 
Burgaz; adası Rum mektebi mual

limlerinden üçü 27 ,84, Hayvan borsa
sından 26 memur 275,16, Hayvan bor 
sası komiseri 45,96, umumi katibi Ser 
vet 41,62. yazı işleri şefi Agah 20,52, 
!ş direktörü Fazlı 28,18, memurlar • 
dan Cemal Binter 27 ,60, hesap işleri 
şefi Galip 22,40, Veznedar Ihsan 24, 

......_-._ ............... ..._~ tüccar David Kaldirmon 60, kaatçı

~orumda yapılacak 
Yenilikler 

lık ve matpaacıhk '.Türk anonim şirke 
ti 100, Sul tanhamamında tüccar · EH 
Yani Vas 20, Alber Zare 20, Beyoğ -
lunda esnaf Emin Arsebük 20, kon
servatuvar müdürü Ziya Demir 39,60, 

, konservatuvar muhasebecisi Tevfik 
20,16, katip Salahaddin 20,16, Tüc
car Davit Sefra 20 lira taahhüt etmiş
lerdir. İstanbul Sahil Sıhhiye merke
zinden 28 memur da 367 ,68 lira ver -
mek suretile yardımcı üye olmuşlar • 
dır. 

Ali Riza Ozenç 
Çorum, (Hususi muhabirimiz bildi

riyor) - Çorum Halle Partisi Başkan· 
lığına tayin edilen Çorum Saylavı Ali 
Rıza Özenç yeni vazifesine başlamış
tır. Yeni başkan bana şunları söyledi: 
"- Çorum sporunun durgunluğunu 

ve verimsizliğini gidermek için çalış
malara başlamış bulunuyoruz. Mem
leket çocuklarına sporu sevdirmek 
için yardımlarımızı, ilgimizi en geniş 
anlamile göstereceğiz. Cirit ve gi.Jeşe 
önem vermek niyetindeyiz. Spor ala
nını modern bir biçime koymak için 
hazırlıklara başladık. 

Çorum Halkevinin devamlı çalış
malarma yakında şahit olacağınızı 
söyliyebilirim. Bilhassa köylü ile ya
kından ve içten ilgileneceğiz. Onun 
dertlerine, dileklerine, ihtiyaçlanna 
en yakın bir dert ortağı olmağa çalı
şacağız. Köy muhtarlarına bir kurs 
açmak istiyoruz. Kurs devam ettiği 
müddette, köylrü, şehirlinin konuğu 
olacaktır." 

i K~;_u~ ~~R:~ ·ı 
* Balıkesir, (Tan) - Genel Sıhhat 

Direktörlüğü halka kurtlu kiraz ve 
armut satan esnafın mallarını toplat
tırmıştır. Pazarlarda köylüye hamur 
ekmek satılmaması için de gerekli 
tedbirler alınmışt1r. 

* Balıkesir, (Tan) - Gazı Ayın
tap Saylavı General Ali Hikmet, bu
raya gelmiş, karşılanmıştır. 

* Aydın, (Tan) - Kızılay Kuru
mu başkanının sağlık durumundan 
dolayı istifa ettiğini yazmıştım. Ku
rum merkez kurumu toplanarak baş
kanlığa Doktor Nafiz Yazganı seç
miştir. 

* Balrkesir, (Tan) - Ilbayımız ve 
Halk Partisi Başkar.ımız, kabotaj şen
liklerine iştirak etrr.~k üzere Ayvalı
ğa gitmişler ve buray:ı dönmüşlerdir. 

* Balıkesir, (Tan) - Mıntaka bi
rincr.ik oyunları pazar günü başlamış
tır. Birlik ve (' iç arasında yapılan 
oyunda idman Birliği O - 1 galip 
gelmiştir. 

Esnaf cemiyetlerinin 
yapacatjı yardım 

Esnaf cemiyetleri birleşik bi.ırolan 
tarafından yapılan tetkikte J.stanbul
daki bütün esnafın her yıl Hava kuru
muna vereceği paranın ısn,ooo urayı 
bulacağı" anlaşılmıJUC· 

Gere.dede Atatürk gUnU 
17 Temmu:ı: Geredenin (Atatürk) 

günüdür. Bu günü kutlulamak üzere 
Gerede Halkevinin hazırladığı büyük 
programm tatbikı için şi-;.~diden çalış
malara başlanmıştır.Aynı günü Gere
de gençleri spor bayrar.-- olarak k~
bul ettiğinden programa bir de peJıµ
van güreşi konulmuştur. Geredenın 
meşhur (Esentepe) sinde Kııılay 
menfaatine yapılacak olan bu müsa
bakalar için baş pehlivana 100, ba~ 
altına 50, ortaya 30 ve ayağa 10 lira 
mükafat ta konulmuştur, 

Mezarlık 
Park Yapllıyor 
Balıkesir, (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - tlyaslar me
zarlığmm asri bir park haline 
getirilmesi kararlaş.mıştır. Bu 
iş sonbahara kadar · bitirilmiş 
olacaıktır. Kanalizasyon işi de 
bitirilmek üzeredir. İlbayhk ko
nağına kadar tesisat yapılinış • 
tır. Geri kalan kısımları bugün
lerde ihale edilecektir. 

çokluğu yüzünden, sıtma mücadelesi, 
Koyuc:.:. ve Çiftl~k ovalarına bu yıl 
pirinç ekimini yasak etmiştir. Geçen 
yıl, uzun münakaşalara yol açan bu 
nokta, bu defa ken.diliğinden yerine 
getirilmiş oluyor. 

• Akdağ Madeni, (Tan) - ,Yağ -
mursuzluk, buğday ve arpa fiyatlan
ııın birdenbire y_ükselmesine sebebiyet 
vermişti. Fakat, köylünün elindeki 
geçen yıl mahsulünü pazara getirmesi 
fiyatlan birdenbir.e düşürmüştür. 
Yanmak lizere bulunan tarlalarda ye
ni yeni mahsul, son feyizli yağmur -
}ardan so~ra kurtarılmıştır. 

* Kırşehir ,(Tan) - Halkevinin 
yeri alınarak hazırlıklara başlanınış
br. Kısa ~ir zamanda yapılacaktır. 

* Çorum, (Tan) - Samsunun en 
kuvvetli takımlanndan Demirsporun 
maç yapmak üzere temmuz içinde 
Çoruma geleceği duyulmuştur • 

POLiS --iki arkadaş 
bıCjak bıCjağa 

s AG LI K 
ÖGÜTLERI 

Galatada, dün Salim ismin 
de bir sabıkalı Avni adında bir 
arkadaşını ağrr surel:te yarala -

--
mıştır. 

Öğrendiğimize göre Salim, 
kendisinin esrar sattığını polise 
haber verdiği için Avniye düş -
mandır ve ötedenberi bir fırsat 
kollamaktadır. Nihayet Salinı 
dün de Avniyi takip etmiş ve 
yolda yakalamıştır. Kuvvetli 
bir kinin verdiği bir cesaretle 
sustalı cakısını acarak saldıran 
kavgacı~ adam, A~yi arkasın -
dan ve göğsünden ağrr suret -
te yaralamıştır. Yaralı; hastaha 
neye kaldırılmış ve Salim yaka -
lanmıştır. 

* Sadık adında biri Bandır -
maya sefer yapan Sadıkzade va
puruna binerken üzerinde ara -
ma yapılmış ve yedi kilo kaçak 
sigara bulunmuştur. 

"' Dün gece Mahmutpaşada 
Hüriyet oteli bahçesindeki mu
hallebici dükkanının mutbağın -
da yanan ateşten sıçrayan kı -
vılcnnlar o civarda bulunmakta 
olan odunları da tutuşturmuş ve 
bir aralık tehlikeli bir durum 
göstermiş, yetişen itfaiye tara -
fmdan söndürülmüştür. 

"'Dün saat onda şoför Apus -
tolun idaresindeki 3905 sayılı; 
ve kireç yüklü kamyon, Orta -
köyde Dereboyundaki köprü ü
zezinden geçerken kamyonun 
arkasında oturan 70 yaşlarında
ki Artaki Köprüye çarpmış ve 
müvazenesini kaybederek yere 
düşmüştür. 

Ağır surette yaralanan Arta 
ki hastahaneye kaldırılmıştır. 

KAHVE 
B 

se d 
iz Türkler kahveyi icat etmedik· 
e onu medeniyet alemine tanrtırıı~ 
ğumuzdan dolayı, pek hak~ı ol~
iftihar edebiliriz. Onu hangı mıl
anıdıysa hemen benimsemi!l vıe bu 
- yemek tarzları arasında pek çok 
lar bulunduğu halde - kahve bet 
etin yemekten sonra aradrğı kıy• 
li içki olmuştur. 

oldu 
rak 
let t 
gün 
fark 
mill 
met 

K ahvenin bütün dünyada gördü~~ 
tik rağbet onun içinde bulunan ı'.kı 
deden ileri gelir. Biri, kafein, kırlı 
n aslında vardır. Oteki kafeon. 

ve kavrulurken hasd olur ve kah

büy' 
mad 
veni 
kah 
veyi içtiğiıniı zaman duyduğumuz o 

el kokuyu verir. güz 
ir kimyagerin söylediğine göre, 
ısinde kafein bulunmayan kahve
de vardır. Bunlar Madagaska!' ve 
ük Komor'dan gelirler. Fakat bi· 
içtiğimiz kahvelerde daima kafc
ulunur. 

B 
içer 
ler 
Büy 
zim 
in b 

K ahve, ifrata gidilmediği halde, yü 
tenbih eder ve kuvvetlendirir. reği 

un için insan zorlu . bir iş gördük· 
sonra, yahut biraz hızlı yürüye • 
yorulduktan sonra kahve içince 
bir rahatlık duyar. Bizde misafire 

ve ikram etmek adeti de, misafi· 

On 
ten 
rek 
hoş 

kah 
Tin 
ğun 

evimize gelirken yorulmu:ı oldu .. 
u farzederek, onu dinlendirmek 

için 

pe~ 
ra ı 

ve, 

olsa gerektir. 
Hazım üzerine kahvenin iyi tesid 

bellidir. En ziyade yemekten son
çilmesi şüphesiz bundandır. Kah .. 
bir de, içindeki asit taniktcn dola· 

yt 
mid 

mikropları öldürmeğe yarar. Bu da 
emizdeki ve uarsaklanmı.ıdaki 
ropları temizlemek için bir iyilik· mik 

tir. 

tesi 
me 
lan 
miz 
yor 
kah 
dar 
çalı 

Yürek üzerine ve hazım üzerine iyl 
derinden dolayı kahve kıı.mn dön 
sini de kolaylaştmr, adalelerin ara 
nda kalmış olan kan kirlermi te .. 
ler, adalelerin kuvvetini arttrrrr, 
gunluklarını a..:altır. Onun için 
ve içen işçiler, yemeklerinin mik• 
mı hiç arttırmadan, daha zıyade 
şabilirler. 

* Kartalda bir tarlada orak 
bicen Rizeli Mehmet Ali karısı 
H~ççe ve arkadaşı İbrahim ile 
tarlada calışırke.o R' ,:,.r+~n-...±-
m,,.:~ ~cnmet, ısmail Hakkı, 

zeri 
Kahvenin sinirler üzerine, beyin n~ 

ne İiı'k.i tesirini pek iyi bilirsini:r+ 
an 1 rıu: --: ı..;r müddet çaltş .. 
an sonra bır kahve J~u·- -·L • 

t-ıns 

Hüseyin, Arap Süleyman, Ra -
sim adında altı kisinin tecavü -
züne uğramıştır. İbrahim bu a
damlar tarafından dövülmüş 
ve 40 yaşınd~ olan Haççeye de 
taarruzda bulunmuşlardır. Bu 
altı; kişi yakalanmıştır, -

*Fenerde Drağman cadde -
sinde 29 numaralı evde yangın 
çıkmıştır. Bacadan çıkan ateş 

kaplamayı da tutuşturmuş ve 
kaplama lan tamamen yandık -

·tan sonra yetişen itfaiye tarafın 
dan söndürülmüştür. 

* Cibali odun deposunda o -
dun kesici Hasan, dün sol elini 
testereye kaptırmış ve parmak -
ları kesilmiştir. 

* Kasımpaşada deniz gedik -
li kücük sübay okul talebelerin -
den Mehmet Ali ile Bürhan, bir 
yelkenliye binmişler ve Fener -
bahçeye doğru açılmışlardır. Bu 
sırada birdenbire değişen ·hava 
yelkenliyi fazla yatırmış ve saİı 
dalı devirmiştir. Denize düşen 
çocuklar, oradan geçen bir mo 
tör tarafından kurtarılmışlar 

-
--

dır. 

~Dün gece saat 23,5 ta Şeh 
remini Saray meydanındaki ah 
şap ahırda bulunan çuvallar tu 
tuşmuş, ateşin büyümesine mey 
dan verilmeden söndürülmüş 

-
-
-

-
tür. 

Yangının ahırda bekçilik ya 
pan Remzinin attığı bir cigara 

-
-

dan çıktığı anlaşılmıştır. 
:t. Dün Şehremininde Ereğ 

mahallesinde Böreksi sokağın 
da Fitnetin evinin kaplamala 
tutuşmuş ve derhal söndürül 
müştür. Ateş ocaktan sıçraya 

li 
-
rı 

-
n 

kıvılcımdan çıkmıştır. 

* Cibali odun iskelesinde tiı 
car Halidin odun deposunda ça 
hşan amele Rizeli Hasan, odu 

c 
-
n 

taşırken düşmüş, azından faz 
kan gelmiştir. Hasan, ifadey 
gayri muktedir bir halde hast 

la 
e 

a-
haneye kaldırılmıştır. 

lngiliz malı uçaklar 
v-
a-

tıkt 
~nmo 

bir rahatlık gelir, yeniden çalışmaya. 

haz ır olur. Şu kadar ki bunda da ileri
gitmemek şarttır. Çünkii kahve 
la içilince sinirleri fazla tehyiç e
, uykusuzluk getirir. Vakıa fazla 

ye 
faz: 
der 
ka hvenin '\l.Crdiği uykusw.luk ta bit: ra 

hat sızlık olmazsa da. uyku zamanı 
umak uykusuz kalmaktan el~ette 
dir. 

uy 
iyi 

ma 

Kahvenin içinde besleyici hiç bir 
dde yoktur. Ancak şekerli kahve 
diği vakit şeker bir gıda olur. r'.i
ağzının tadını bilenler kahvenın 

içil 
kat 
içi nde şeker istemezler. Daima sade 

hve içerler, şekerli kahve ancak sut 
birlikte, sütlü kahve olarak içilir, 

Sütlü kahve, yalnız sütten 1aha ha· 
içindeki kahveden dolayı, yalnu: 

ka 
le 

m. 
si.it 
ka 
bir 
şe 

ile 
ku 

ten daha kolay hazmedilir iyi bir 
hvaltI yemeği olur. Hcl.: içerisine 

de yumurta sansı kxrılırsa, süt, 
ker ve yumurtanın fosforu kahve 
birleşince lezzetli, hazmi kolay, 

vvct verici güzel bir gıdadır. 

Lokman Hekim 

.-..-. Göz Doktoru ~• 
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1 Bab1ali) Ankara caddesi No. 60 
Telefon : 22566 

~~~~~!!!!!!!!!~~· 
4917 

DOKTOR 

Rusçuk ıu Hakkı üze. 
Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 

karşısında Sahne sokağında 3 nu· 1 
maralı apartımanda 1 numara. --· 4916 , ... _._., .... ,,,, .... , .....,,.... .. _ .. _,_ .... - ... 

TAN 
Gündelik Siyasi Gazete 

1 

T E L E O N { Yazı işleri : 24319. 
İdare işleri : 24310. 

TELGRAF: "TAN ,,İstanbul 

Bir aylık 
3 .. 
6 " 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye için Dışarı için 

Lira K. . Lira K. 
1 50 
4- 8-
7 50 14 -

14 - 28 -

Tzmır, "(Husust muhaıbirimiz 
bildiriyor) - Kızılay haftası 

sona ermiştir. Bu münasebetle 
'Atatürk heykeli önünde Kızılay 
üyelerinden, gençlik teşkilatına 
mensup gençlerden ve halktan 
binlerce kişinin iştirakile büyük 

rek savaş, gerek sulhte yaptığı 
büyük hizmetleri anlatan söy -
levler verilmiştir. 

* Baltk,. "r, (Tan) - Şanınız ek
mekcileri fırıncılarla elcle vermişler 
ve e;naf.l ayırdıkları ondahğr kaldır
mıslardır. Bu durum üzerine esnaf 
bir. araya toplanarak asri bir fmn 
yaptırma!· karar:nı veı·mişlerdir. 

* Aydın, (Tan) - Sultanhisarda 
görülen hayvan hırsızlığı vak'alan 
azalmış, hatta tamamen önüne ge
çilmiştir. Komonbay Cemil, karakol 
kumandanı Salih ve Muhtar Zühdü, 
bu uğurda lazrmgelen tedbirleri al
mışlardır. 

Londra, 4 A.A.- İşçi sayla 
lar, İngiliz yagısr uçak motorl 
rı ihracı meselesini Avam ka 
marasında ortaya atmışlardır . -

ap Cokks'un bir sorusuna cev 
veren bir bakan, ihracat deva 
ettiği müddetçe, bu ihracatın 
giliz işçilerini kullanan Ingi 
firmaları tarafından yapılmas 
nm daha müreccah olacağını s 

m 

iLAN 
tıanıar için İlancılık: Sirketlerlne mü

racaat edilmelidir. 
Küçük ilanlar doğrudan doğraya 

idaremizce alınabilir. 

tören Y.aP.tlmrştır. Kw-um:AA ge· 

Hafta içinde yeniden 6 bin 
küsur kişi Kızılay üyeliğine kay_ 
dedilmişlerdir. Kurum 1,500 ki
sive muhtelif sekillerdc yardım-
iarda bulunmustur, -.... 

Buğday düştüğü i~in ekmek narhı
nın 9 kuruştan 8 kuruşa indirilmesi 
bekleniyor. 

* Aydın. .{Tan). - Sivrisineğin 

On gün önce Nazillinin !~beyli 
köyünden çalıhan 9 sığır derh;:ı.l mey
dana çıkarılmış, kasap Mustafa ve 
Emir Ali yakalanarak adliyeye veril

mişlerdir, 

in 
liz 
I • 

öy 
leıniştir. 

Kii<;ük ilanların 5 satırlrğl bir defalık 
30 kuruştur. 5 satırdan fazla11 için sa
tır başına 5 kuruş alınır. Bir defa~~n 

~zl~c;in yekundan % 10 kuruş indinlir) 
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A 
~kcri- Süel (Militire) 

Not: "Asker" kelimesi (Soldat) 
anlamına türkçedir. 

Abide -Anıt. 
Örnekler: ı - 1ıtanbu1 bir anıt

lar tehridir. 2 - htanbul, Atatürk 
için, heykelli bir anıt yaptırmağa ka
nr verdi. 

Aciz - Eskin. 
Acz - Eskinlik. 
Acz dU}'Pla'k, aciz kalmak - Es

kinmek. 
~m.ekler: J - ~nkılap: acl!lerin işi 

değildır. - Dcvrım, eskınlerın iti de
gildir. 2 - Devrimciler büyük zor • 
Juklu karşwnda eskinmek değil 
ıevlderini arttmrıaktadırlar. ' 

Arz ve talep - Sunum ~e iıtcm. 
Örnek: ı - Bn ~1 dokuma piya

sasında s~n~m .~z, ısttm çoktur. 
2 - Gudumlu ekonomi ıunum ve 

bttm k~nunlannı alt üst etti. 
Asayış ve emniyet - Güvenlik. 
Örnek: Yurtta güvtnlik ve baysal

lık (huzur ve sükiın) iilkümUzdü 
Ale.Yh - Karşı. r. 
Alcyhde olmak _ Karşı olm k 

aleyhte söylemek. a • 

Kar§t ~ör.J~~~k - Al~ıinde söy-
krnclc, kotulugune söylemek. 

,Ale.yhdar - Kupn, * 
:Amıl - (Müessir) Etla:. 
Örnek - Sular ve ormanlar t 

tak bitel~esi ü6tünde ~ büyük ~: 
. kelerden dır. 

Amn-Dölen 
Azmetmek - Dölenmck 
0!11.e~ler: l - Türk havuuun gü· 

l'cnlilmı saglamağa dölendik. 
2 • ~len ve dura bafbca kuvvet· 

lerdendır. (Sebat. Dura). 

B 
BcJ:anat - DiyeY.ı 
Basıret - Ongörii. 
Omek: insan hiç bir İJ~ önıörii.U· 

•ııü :kaybetmcmli. 
Banliyö - Yöre. 

. Örnek: Deıniryollan yönetgesi 
(ıdarcsi) yöre trenleri tarifesini U• 
.cw:latt.I, 

r 
,. . yet. .şirket - Sosyete. 
~;Türk caniyeti_ Türk sosye• 

tesı. 

Şeker §İrlrctı - Şeker eosyetcal. 
•• No:: 1 - Ti\rk kökünden ıelcn 
t.ır~yet., u arilamc!a Jnıll~cak-

H illli.ahmer <cınbreti - kuılay 
=~~eti. Dil cemi7etı1. •-.=oer ceo. 

Cilact -Yön. 
örnek: Bu ~ h ci .. . 

~eıı d~tii?üraam kolq an~~ 
,ıöriirsunuz. ~5"" 

Viche (Direktif) _ Yöo ,,._.._..... y·· erıe. 
~.- oney. 

• Ömek: Yatalı: odamz eviniz· ıı.. 
ıı yöneyindeatt? m ııan 

Ça..ı.,ı..ı ç 
Omek .- Ç<szce, kotanm yolu. 

• l - Bu iat ad etizge bulaq ~ biJ • -:1' e " bir 
..., B . . L 11U)'orum. 
'-- UI ın •--

~)'Olu nedir? 

'Davet - Çain. 
Davetname - Çağrılrli. 
Mcd'u - C•ink, çağnlr. 
Örnekler: l - Yann .aktım !çin 

kaç çıgmhk yolladınu? 2 • Dün ak· 
taınkt Parti çafrıltnda obqlundunuz 
mu? 

( 
3 - Yarınki büyük t(>lc.nc ~ğrıb 

S•lnk) IDJSllUZ? 

E 
EmvaJimenJruJe - Ta§rth ~ıı.r. 

No.47 

VOSMAI 
Etem lzzet BENiCE 

. - Ben. ~erid'i seviyonun. Be
nım _scvgılım var, Ferit-. Ferit! 

Diye haykınnak iıtiyorum. 
~nlara bakılırsa Yann öbür gün 
nışan yapacaklar, ay sonunda 
~~ ba~!~1§ .~lacafız. Ferit'çi
gım, :bu.~ soyicmiyeyim ama, 
k~dımı ıple ta\rana aunm da 
yıne o a.damm koynuna gire· 
rnem. Gırs~ de bir ceset gibi 
onun yatagmda Yatar ve bütün 
içimi dışımı sana yollar sana 
saklar, sana veririm. •• " ' 

Ferit bu ıatırlan okurken 
kuduruyor, başını iki ellen ara
~a alıyor, P~klarıru &ür 
sır~h saçları ıçınde bir tırpan 
gıbı dolaştırıyor ve ağzile bir 
arkının dizgilerini mınldam

yord u: 
Yalnız benim ol, e) yuzune 

ı balana sakın aen 
Kı*u beni, aöiıünde uyut, 

lAD •tefimd-.. 

•• oz Dil KELiMELER 
Emvali &ayrimenkule - Taşıtsız 

ma11ar. 
Omek: Bay .... bütün taşıtlı ve ta· 

şıtıız mallarını kansı üzerine çevirdi. 
Ekseriyet - Çeğunluk 
Ekalliyet - Azınlık. 
Ekaeriya - Çogun, çok vakit. 
Omekler: 1 - Fransada parlimcn 

to çoğunluğu Flandin'in önergesini 
reddetti. Uluslar sosyetesinde azın
lıklar meselesi her vakit ortaya ko • 
nur bir tUrlU kotanlmar. 

Ehemmiyet - Onem. 
Mühim - Onemli. 
Ehemmiyet vermek - Oncmek. 
Örnekler: 1 - Son yıllarda ckono-

ınik işlere buyük 6nem vermekt<'yiz. 
2 - Son yıllarda en çok önediğimiz 
i~ltr, endüstri airitimleridir. Son 
günlerde en çok dtcmmiyet verdigi -
ıniz itler, aınat teıebbiı.sattrr. 

Enui vlki - Otut. 
Omek - ~lmanya, silahtanm:.k -

la. Avrupayı yeni bit olut kaı]mnda 
brraktı. 

Eflcin umumiye - ltamoy. ka -
muğ oy"c1an. 

Ornek: Almanyanm silahlanma da· 
vasınaa ~iltere kamoyu ikiye ay -
nhnıftır. . 

Emanet - lnam. 
Emantt etmek - lnamlamak. 
ÖtJttk; ıA.tatürkü.n gençli'e en bü-

7Wc inamı, ciunhuriycttir • 

F 
Fi1a'i muzmer - Güt~ 
Ornek: Bu adamın bir türlii anlı· 

yamadıP. bir (litresi var. 
Fıkra - 1 - Bölek. 2 - Anlatık. 
ômelder: ı ·Kanunun ikind mad

desinin üçüncü böleğindc. .. 
2 • Y:azmuın aon böleğindc. 
3 • Hoca Nasrettin'in hangi anla

tıklarını daha _çok aeyerı!."liz? 
Feragat - Ozgeçi. 
Örnek: Yurt qlcrinde öz geçi ilk 

prtlarclandır. 
Fikri takip - Güderge. 
Örnek: Giidergcai olıpıyan adam, 

hiçbir iJ ~p~ 
'Fesat - Boz. 
Müfsit - Bozutçu. 
Orneklu: 1 - Halk arasına bomt 

ıoıcma11.. 

2 - Bozutçuluk etmcko1 
Facia - Acm. 
Ömek: YuıoalaJ'Y& Muailya aeı

runı unutamaz 1 

G 
G'4a - 'Besim. 
late - Bealev. 
Ôl'neklu: l - Çocukhc için süt 

t:n iyi beaimdir. 2 - Bir ordunun 
bcalev meselesi eaı bqta celen .İJler -
dendir. 

Gıpta - imren. 
Ô~~k: İmren &tizel bir Jeydir, 
Guzıde - Seçkin. 
Güzergah - Qesek. 
Ornelr: Vaaf Çınar bütün demir

yolu ceçeğinde kendini tanıyan ve 
tarumıywar tarafmdan selamlanmış
tır. 

Gafil - Aymaz. bot, dalgın 

H 
il . . 
}f lldm. (IGUTuain) - Eremen. 
~ıyct - Egemenlik. 

Mısal: JiaL..1-!.yct ·11 • d. 
. - mı etin ır -

Egemenlık ulusundur. 
Hür (T. Kö.) - Ozgen. 
Hürriyet (T. ıta.) - Ozıenlik. 
Huzur ve sükun - Bayaallık. 

Omek: Yurtta eiiYenlik (asayiş ve 
emniyet) n baysallık ülkümuzdur. 

Halletmek - Eritmek, açmak, çoz
mek, kotarmak. 

Ve .. kafasının içinde hesap -
byordu:· 

- Tam bir yıl oldu. 14 Tem
muz l931 - İ4 Temmuz 1932. 
Bu macera ne zaman sonunu bu
lacak?. 
. Ve ilave ediyordu : 
-; Hala mı o benim olmıya

cak ..• 
III 

Güze girerken 
Doktor ve •.. o ---·-······--------

Yurdun bahçesindeydiler. 
Yahıuikiaiiw.Dokto~Gü

ney! 
Çiçeklerin arasında dolapyor 

lardı. 
Bir karanfil tarlasmm önüne 

geldiler. 
Doktor: 
- Bu karanfilierin qi f stan 

bulda hiç bir bahçede yoktur. 
Diyordu. Guney sordu; 
- S'z nereden buldunuz? •• 
-Fran adan getirttim. 

- O ha de endiru yctıştir-
d n • 

- Evet kendim, ~ıçege ~ok 

~...r......----~....._~ .... ~ 
•• 

48 Listedeki Oz Dil Kelimeleri 
Al/ aba Sır asile Yazıyoruz 

Türk Dili Araştırma Kurumu kılavuz çıkıncaya 
kadar yeni liste vermiyecektir 

Türk dili araştırma kurumu, 
kılavuz tamamlanıp basılınca • 
ya kadar, gazete ve mccmuala -
ra yeni öz dil listesi göndenniye 
ccktir. 

Bunun sebebi 48 listedeki kar 
şrlıklarm iyice kullanılmasına 
ve bellerunesine zaman bırak • 
maktır. 

Omekler: ı - Su §ekeri eritir. 2 
- Bilmece açmasına (çözmesine) 
merak ettiniz mi? 3 - Aramızda bil· 
tün anlaşmamazlıklan kotardık. 

Haset - Günü. 
Ornek: Günü en çirkin huylardan

dır. 
Ilikaye - Oykü. 
Ornek: Gazetelerin gündelik öykü· 

lerinde sanat değil, eğlence değeri 
aramalısınız. 

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

icat etmiş olmalısınız. 
Hakikat (T. Kö.) - Gcrç.ck, ger· 

çeklik (V erite) 
(Terim) Gerçe, ger~cklik - Reali

te. 
Ornekler: l - Hakikat budur. 2 

- Bir devlet adamı hayal deı:il. ger
cclcr (gerçcldikler) üstüne yürür. 
• Hakiki - 1 - Gcr~ek hakikiğ -
Veritable. 2 - Gerçel (terim) -
Reel 

Gazete ve mecmualar bu 48 
listede çıkan kelimelerin artık 
Osmanlıcasım kullanmıyacak -
lardır. 

Türk dili araştırma kurumu -
nun 48 listesindeki bütün kelime 
Jeri alfabe sırasile a§ağrya yazı
yoruz. 

ve hayalat) Sanıka. 
Örnekler: ı - Halla urasalardan 

kurtarmak lazımdır. 
2 - Biz hesaplarımızı ıanıkalar 

üzerine kurmayız. 

i 
İnkişaf etmek - Geli mek. 
lnkişaf ettirmek - Gelittirmek. 
lnkişaf - GeliJim. ctliıme. 
Ornck: TürJdyeniıı ekonomik gc• 

li§imi günden güne artıyor, 
İtimat - Güven. 
itimat etmek - Güvenmek. 
Not: Güven ve güvenç kelimele -

rinde u aynma dikkat edilmelidir. 
l - Orduya güvenimiz vardır. 
2 - Ordu bizim ıüvencimizdir. 

(Medari mıniyet ve itimadımudır.) 
İstihsal etmek - Uretmck. 
Müstahsil - Ureten. 
Mahsul (Genel olarak) - Urüt, 

ürün. 

Örnekler: 1 - Herkes bulunduğu 
§ehirde bir konuk göstermek yükü -
mündedir. 2 - Hükumet Ankarada 
işyarlığm otru meselelerini kotara -
caktır. 

İhtisas - Uzur;. 
Mütehassıs - Uzman. 
Orneklcr: 1 - Asnmu:, her §CJrde 

uıuğ asndrr. 2 - Ekonomi bakanlı
~ına yeni bir Alman uzman &clmİ§· 
tır. 

Islah etmek - 1 • Y eiritmek, 2 -
Antmak. 

Eski kitaplarda .,susmam' söyle -
mekten yeğdir" gibi sözleri hatırlar· 
tmız. Y eğritmek kelimesinin kökü 
işte bu "yeğ" dir. 

Ornekler: l - Bu kurumu ycğrit
mck. onu yakıp yenisini yapmaktan 
daha zordur. 2 - Yıllardanberi biz
deki at cinsiyetini antmaya çalıp _ 
voruz. 
• Islah. ıslahat - 1 - Yeğritim. 

2 - Arıtım. 
Omeklcr: 1 - Tanzimat Avrupa 

korkusuyla ba§vur~lmuı . bir ye~~ • 
tim hareketi idi. Bır devnm defıldır. 
2 - Islahı cinsi feres - At cinsinin 
yeğritimi. 

Imtihan - Smaç. 
Ornck: Bir talebenin ıınaç u~ll~

rinden yanıp yakıldıg~ gördüğ~· 
müzde 61na~ usulleri değı~ ~l~benın 
bilgisi hakkında ıüpheye duıunw:. 

İktidar - Erk (Puissance) 
Mevkii iktidar - Erke (Pouvoir) 
Sahibi iktlda.r - Erkmcn (Puis • 

ıant). 
Omelder: J - Bir devlet için en 

büyük erk kaynaiı, ekonomik ıeli • 
fimdir. 2 - Bir tefin asil erkesi hal· 
ktn sevgisidir. 3 - Erkmcn. küçük· 
lerin kusurlarını bot &örür. 

lktisab etmek - Edinmek. 
M ükteıep - Edinile. 
lktisap - Edine 
Müktesebat - Edinçler. 
ömeldcr: 1 - Hukuku müktesebe 

- Edinik haklar. 2 - ilim edinçleri 
oldukça eksik olan bu adam ... 

iktifa etmek - Yeter bUlm&k. yet
ainmek. 

Örnek: Yaratı kuvvetinden yok
sun olandan büyük eser beklemeyi
niz. 

İhale etmek - 'Ostermck. 
İhale - Üsterim . 
Örnek: Bu yolun kime üıtcrildiği-. 

ni biliyor musunuz? 
İntiba - Duyu~. 
lztırar - Sıkmç. 
Örnek: Nasıl bir srkmç sizi böyle 

hareket etmeğe sevketti? 
İhtikar - Vurgunculuk. 
Muhtekir - Vurguncu. 
Örnekler: I - Fransız hu'kiimeti 

borsa vurguncularına karıı sert dav· 
ranıyor. 

2 - Ya!&trk maddelerinde vur· 
gunculuk ağır suçlardaıı olmak li
zımgclir. 

K 
Xurunuuli - llkçağ. 
Kurunuvuıta - Ortaçağ. 
Kurunu ahire - Sonçağ. 
Asrı hazır - Yeniçağ. 
Kaide - Kural, Duraç. 
Örnekler: 1 - Bu etimle gramer 

kurallarına göre doğru değildir. 2 -
Takaim anıtının mermer duraçını na
sıl buluyorsunuz? 

Kuvvei inbatiye - Bitclcc. 
Kati - Ölüt. 
Katil - Öldüren. ölütçv 
Cin.tyct - Kıya.. 
Cini - Kıyan, kıyacı 
lıtiyak - Göre&i. 
Hasret - Özlem. 
Müttak olmak - Görelt eeimck. 

ı5re5İmek. 
Örnekler: 1 - o~ıem ve ıöresilcrle 

aiıe saygılanmz aunanm. 

L 
Lehdar - Y.anat. 
Ornek - Ahmet .irin en ÇUfkUt 

yanatlarınızdandrr. 
Lutfu ihsan - Kayra. 

Ornckler: 1 - O. hakikiğ bir i~ 
adamıdır. 2 - Belki iyi değil, fakat 
gcrcck (gerçel) olan budur. 

Havali - Dolay. 
Orne.lc: Istanbul dolayının orman

ları gittikçe azalmaktadrr. 

lstihlak etmek - Yogaltmak. 
Müstehlik -Yogaltman. 
Örnekler: Türkiyede yogaltmanlar· 

la, üretmenler arasında asığ (menfa· 
at) kaygusu yoktur. 

Buhran yüzünden Avrupada yal • 
nrz maddii sıkıntı artrmJ defildir; 
yüksek fikir ve sanat ürütlcrinin de 
gittikçe azaldığmr görilyoruz. 

Ornekler: 1 - Hiçbirimiz bava uv 
gamız için 200 bnadı yeter bulma • 
yız. 2 - Kendisini hot kullanıraanı.z 
vermek iatediginiz paranın yana ile 
de yetsinccegine fÜphe etmiyorum.-

lf şa etmek - Giz açmak. 
lftaat - Gizaçı. 

Ornek - Türk hava kurumuna yar 
dımınız, bir kayra değil, bir ödev • 
dir. 

Lehte, lehinde - Yana . 
Lehte olmak - Yana olmak. 
Om ekler: 1 - Bu itte airin fik 

rinizdcn yana değiliz. 2 - Ben böy 
le önergelerden yana olamam. 

H•v yici zaruriye - Yap.tık. 
Omek: HiıkUn:ıet }·a§atık fiatlanru 

indirmek için elinden geleni yapıyor. 
Havadis - .Bilget. 

idare etmek - Yönetmek. 
Omek - l>cTtct ytinetmck kolay 

değildir. 
ldare (Aaministration) - Y5ne -

tim. 
Haber - Haber (T. Kô.) !lffJ 
Ha~att safiye - Öıür.üt. 
H.a51Utı eıyriaaü.n~~ilt 
Örnek: Bu lruancz öziirüt nıii. 

Omek: Türk devletinin yönetim 
~c~~ttit. 

ldare (idare yeri aalamma) -

örnekler: 1 - Suanof'un büyük 
harp zamanında btanbuhm çarlrğa 
nasıl -.erildiği bülc:ındalci gia açıları
nı okudunuz mu? 2 - D01tlannın 
sımnı dile :vermek. devlet qtcri hak
kında &iz ~ en kötü hülyalardan· 
dır. 

'10ba hamürli t :il.Hriııdm mi hesap;
ladınıı:? 

Hulasa - Özet. 
Örnek: Başbakanm dünkti söylevi-

nin iyi bir özetini isterim. 
Hitab etmek - Aytama1'. 
Hitap - Ayta. 
Hatip - Aytaç. 
Örnekler: ı - Güzel bir ayta, Slf'a· 

smda, bir orduluk iş görijr · 
2 - Bir söz.menle bir aytaçı ço• 

ğun biribirinden ayırt etmiyorw:. 
Hissikablelvuku - Onıui. 
Örnek: Bu felaketi, bir onsczi ile, 

çoktan bekliyordum. 
Has.sasiyet - Duyianlık. 
Örnek: Gazetdu han aqası 

itinde bUyuk bir duyganlık gösterdi· 
ler. 

Şayanı dikkat - Dik~ate deler. 
Örnek: U&Iubunuı cij.lckatc dcier 

bir Cdiıiın içindedir • 
Havale - Gönderi. 
Örnek: Bankanın 300 lıralık ı3rt

deriıini Aldınız mı? 
Hurafe - ı . Urasa. 2 • (Evham 

düşkünlüğüm var. H~st~la!la 
yorulduğum vakit kendımı ~n
lendireccğim en kolay v._c sevım 
li çalışmam bunlarla ugraşıtı~k 
olur. Hele güllerimi görseJ11Z: 
Onlann içinde de öyle güzellen 
var ki... 1 s p a n y a d a n ge
tirttiğim bir gül hiç bir lst~bul 
bahcesinde yoktur. Kar yagar -
ken bile gülünü verir. 

- Çiçeğe ben de bayılırun 
doktor. 

- Demek siz de seviyorsu -
nuz! 

- Bayılırım. 
. - Ne iyi, demek ikimiz dese 

vıyoruz. 

Güney durdu ve •. Öyle cevap 
verdi: 

- Evet. İkimiz de seviyoruz. 
Onlar böyle gülden, çiçekten, 

karanfil sevgisinden koiw§urlar 
ken yurdun balkonundan onları 
g?zliyen iki genç doktor da ken 
dı aralarında konuşuyorlardı: 

- Bizimki aldı yürüdü. 
- Gerçekten öyle .. 
- Monşer ben daha şimdiye 

kadar bu adamın bir kiidmla de 
gU. bir erkekle bile l>öxlc xaren 

Yönc:tıe. 
OmU: Dün tiitUn ~ctıeaine git

mi§tfm. 
lıtika.met - Y&ıct. 
Ornek: Ekooomik aıyuamız yeni 

bir yönettc ilerlemektedir. 
lnlal1p - Devrim. 
Omek: Biz henüz dcmm içinde-

yiz. 
intihap etmek - Sesmck. .. 
intihap - Sc~m. 
Miüntchap. güzide - Seçkül. 
Müntehip - Seçmen. 
Örnekler: t - Bu iki tablodan 

h.angisini seçtiniz. 2 - Kamutay se
Çuni dört yıl aonra olacaktır. 3 -
Bay .... Türkiyenin seçkın yazarların· 
dandır. 4 - Ben btanbulun ikinci 
leStnenJerindcnİm. 

lh timam cta:ıek - Xayrtlamak. 
ltina etmek - Oumnek. 
ltina - Ozcn. 
Örnekler: 1 - Bu ite da!aa t,7i ka· 

YıtlaıımaJUZ lbımdır. 
• 2. - Yazımızda ba§tan bap öxıı

ıızlık görülüyor 
lkametgah - Komk, 
.Mcakcn - Otrn. 

lik ettiğini görmedim. Adam -
dan kaçardL 

- Ama bak şimdi pilice nasıl 
SOkuluyor?. 

- O kızı da anlamıyorum. 
Bu kadar güzel, yağlı boya gibi 
kız bu doktorla ne konuıuyor? 
Onunla konuşmakta ne tat bu -
luyor? 

- Seninle konuşsun acğil 
ıni? .• 

- Benden konupun, senden 
konuşsun. Ben işin orasında de 
ğiliın. 

- Hiç te çapkm kıza benze
ıniyor ! .. 

- Nerede baksana. Ağzm -
dan W tartı ile çıkıyor. Sonra 
ÇOk ta ağır bir şey. Bu kadar 
buraya geldi, gitti •• Yattı kalk
tı. Bir gün bile birimize yılıştı: -
ğrnr, senli benli olduğunu, ne 
bileyim R"illdüğünü bile görme -
dim. Yalnız doktorla. Onunla 
uzun uzun, tatlı tatlı konuşuyor. 
• - Doktor abayı yaktı mı der 

sın kıza?. 

- Adam sende onda aba rıer 
deki kibrit çaksm?. 
- - Böxıc deme his belli ot • 

lhmal etmelc - Sanamak 
lhınal - Sana. 
Ornekler: 1 - Han iti .....-ya 

&elmez. 2 - !§ini aavaayan tali.siz
likten bahsetmemeli. 

lhtiyat - Sakm. 
ihtiyat etmek - SaJmımak. 

Ornekler: ı - Hayır, o bu işte 
savsa değil saknı ıöıtermiıtir. 2 -
Kredi işlerinde sakruyan bankalara 
kızmamaltsmız. 

lktifa etmek - lzdemek. 
Tt1miz, ıakirdimarifet - h:demen. 
Ornckler: l - Biz bütün devrim 

davalarında Atatürkü izdemekteyiz. 
2 - Akıl ögrctmcyi bıralanız. eğer 
onun iyi bir izdemeni olursaııu bu şe· 
re! de size yeter. 

iddia - Sava 
1ddia CtmeJc - Savamak. 
Dava - Dava (T. Kö.) 
Örnekler: ı . Boı sanlarla .akit 

kaybetme. 

2 - Herkes boş ısavada bulunan
lamı yanından uçar 

İbda - Yaratı. 

maz .. 
- "Scx appeal" mi diyecek -. ) 

sın ... 
- Ne olduğunu bilmem. Fa -

ka~ ihtiyarlar bir tutuldu mu, 
ölür de yine bırakmazlar • 

- E daha genç adam canım .. 
- Ne genci elti yaşında 

var. 
- Elli yaş ne ki.. On on iki 

yıl sonra ben de elli yaşında ola 
cağım. O vakit kendime ihtiyar 
mı diyeceğim?. 

- Neyse ... 
- Bak arkaya gidiyorlar .. 
Gene doktor, arkaya gidiyor

lar .. Derken Güney ve doktor da 
drvan kıvrılmış, yurdun arkau
na düşen gül bahçesine geçiyor 
lar ve_, Doktor anlatıyordu: 

- Sevgi, yaşayanlar için. su 
kadar. ·ekmek kadar lüzümlu -
dur. Yeter ki, içten sevilsin, bü
tün duyguyla scvilebilsin. Te -
miz sevgi. Hepimiz yaşamak, 
çalışmak. beğenmek, yorulmak, 
kazanmak, daha iyiye kayuş -
mak gücümüzü sevgiden alırız. 
Sevgi kalbe sağlık verir~ gön
lü açar, cııcrjiY.i ~oğaltır1 istek • 

Lehinde söylemek - Iyı1igini aöy 
lcınek. 

Omck: O her yerde aiıin iyili~ini· 
zc aöyler. 

M 
11 uJıaJif - AJ'Jflk. 
Mabaldet etmek - A)'!'JllDÜ. 
Omelder: 1 - BUde ayn§lk par-

tiler pktm. 2 - Misin ber itte •1· 
nJmak hevesine kapılıyorıunm. 
Munfık 1 - Oydapk. 2 - Onay. 

s - Yerinde. uygun. 
Muvafakat etmek - ~pnak. 
Omck: ı - Bu meeelede ıwnle 

oyd&flk değilim. 2 - Bu önerge) ı 
onay bulanlar ellerini kaldırsın. 3 -
Bu hareketiniz benim ablak anlayı · 
§Ima uygun değildir. 4 - Oydapna, 
her nman ıönüldcn olmaz . 

Müstakil - Erkin. bağınuz. 
lstiklil - Erkinlik, bağın1Jzlık. 
Ornek: 1 - Biz mUstakil bir mi1· 

1ctin ~uklanyız. - Biz erkin bıı 
ulusun çocuklarıyız. latiklil mucadel 
si - Erkinlik aavap. 

2 - Müstakil mebullar - ~m 
ıız saylavlar. Türkiyede mahkeme 
ler mU.takUdir. Türkiyedc hakyet· 
leri blğmsı~drr. 

Mimur - Bayındır. 
a) Mamuriyet - Bayındırlık. 
b) Nafia 
imar etmek - Baymdırmak. 
Orneklu: Ankara bayındır bir ~-

[ Lu tf en sayfayı çevirin 1 

leri hızlandınr, çoğaltır ve .. 
Her adam bir şey sever. Para sc 
vitir, çiçek sevilir, kadın sevilir, 
ev sevilir, oyun sevilir. Akıl ve 
dile gelebilen her şeyin sevgi~i 
vardrr . 

Doktorun sevgi hakkmdal'i 
bu konferansı belki daha da co 
sürecekti. Güney doktor:un söıu 
nü kesti: 

- Siz en çok neyi scversinı 
doktor?. 

Doktor bu sorgu kar§ısıncla 
bir kaç dakika durdu, &UIUI, du • 
tündü. kekeliyerek: 

- Bilmem ki, doktorluğumı•, 
hastalarımı, SiÇCklerimi, §UJlU 

bunu .. 
Dedi ve yeni bir sorguyla k r-

şılanmamak için kendisi sordu: 
- Siz neyi seviyorsunuz?. 
Güney hiç tereddüt etmeden: 
- Sizi. 
Dedi ve cümlesine aralık 'er 

meden sözünü sürdürdü! 
- Bilginizi, güzel konuşm -

mzı, tatlı sözlerinizi, faydalı ı . 
nuşmalarmızı, ağırhgmızı h r 
şeyin.izi ı. 

[Arkası va j 
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lair oJmuttur. 

Memleket mymdırlılı: yOlandadır. 
Biltün devlet yapı ~ baymdırl!k 
babnbtma bağlanmiftır. BU yurdu· 
muu baymdırmaktan ve ıeliftir· 
melı:etn bqka bir teY dilfünmüyonu. 

llilatacel - :Evgin. 
Ornekler: Yurdu baymdmnak. n-

cln itleriminn bqmda ıelir. 
Dün Ankaradan bir evgin telp-af 

aldım. 
Mektep - Okul (okula) 
Jıluallim - Oğretmen. 
Omekler: Cilmhuriyet opıılannm 

genç ötı"etmenlere ihtiyacı vardır. 
Her 6ifetmen, erğitim (terbiye) usul 
Jerini bilmez. 

ilana - Anlam. 
Omek: Bu kelimelerin ne anla

ma ıeldiğini bana söyler miainiz? 
Müsakere - Göriipıe. 
Ornekler: 1 - Biikrq cCSrilpele

rlnden sonra.. 2 - Bu it için daha 
hiçbir ıö..Utüde bulunamadık. 

llünakqa - Aytlfma. Omek: 
Bu ild adam araunda her aytqma, 
lravcaya varır. 

Mftnakap etmek - Aytıımak. 
Meruim - Tören. 
Ornekler: Dün yeni bir resim aer

pinin reamiküpdmda bulunduk. -
l>t1n yeni bir resim aeflİIİnİD açım 
tareninde bulunduk. 

Reiaiciimhura ukert merasim ya· 
pdmak usuldendir - Cumur bqb • 
mna ailel taren )'Uılmak uıuldendir. 

llillavi - Etit. 
llüaavat- Etltlik. 
Ornekler: Tilrk kanunlan kartı • 

wmda, bütün yurddq1'r, qittir. Tür
ldyede kadm, erkek qitliii cümhu • 
riyetin eseridir. 

Merhale - Yüfrilm. 
Omek: Dil iti büyük hareketin 

Jenl bir ,.Oiriimüdür. 
Müvuene - Denıe. 
Merkui aüdet - Denıey, 
Müteahhit - Uıtenc:i. 
Taahhüt - Ustepcilik. 
Omelder: 1 - Arkadqım geçen 

,.ı odun ilatenciliii etti. 
2 - Uıtenciler, it yaparken, yal· 

ım kendi kuaoçlamu dilfünmeme • 
lidirler. 

Malzeme - Gereç,. 
Omek: Şimdi en çok işUyen fab

dkalar, harp ıereçleri yapanlardır. 
M~uliyet - Sorav. 
Muhtelif - Türlü. 
Omelı:: Glnün türlü haberleri a

n9mda en dikkate değeri, ltalyan • 
Habq anlıpnHhiı baklı:mdaki son 
brardır. 

MQteferırlk - A~"' Oftlek ~ilir ~lmnae-Utitü 
tleiU. malOmatr ~ferrilal Vt! muh· 
telife daha çok laop giderdi - es • 
lddea bir llimde muğ değil, ayrık 
n türlü bilciler daha çok hop ci • 
derdi. 

Mubit - 1 - Çevre, 2 - Çeven. 
Ornekler: 1 - EYimiz, ıes vakte 

kadar, yanım tehlikesinin çevresi 
dıpıda 16riinilyordu. z - Ankara 
hllkfimet çevenlerinde söylendiğine 
ıace. 

Matbuat - Baun. 
Omek: Basın kurumunun dörrün • 

el kunet olduiunu söylemek, ona 
Mf bir ıunır vermek dejil, tamteni 
(bilikli) onu derin ödev ve soravlan 
karpmda dütündilrmek demektir. 

lluaibet - Smak. . .• ~ •• 
Omek: De~m en b6ywolmaklar· 

- biridir. 
Mevsuk - Dotru. belgin. 
Omek: Ba haberin belpwğinde 

ılphe ediyorum. 
llan•ra - CCSrey, catun&m. gö

dtıa. 
Omekler: ı - Çamlıca mtJan Ia

tanbulun en canlı g8reylerlnden biri· 
clfr. 2 - Bu tehir hallmun yolı:sulldk 
16rlbl6 imana acı ıeUyor. 3 - Bu 

,mneJenln IOyaal CÖrilnilmil üzerinde 
clunnak iatula. 

Meyi, temayül - Eğlim, Ejginlik. 
llltwmayO - Eigin. 
Onıelder: l - Oilunmun resme 

eltimi olclatunu &i1irim. 2 - Bu tik· 
d kabul etmeie onu biç te efgln bul· --....... •tbiye - YUnlçe. 

Omek: Anadolunun yüaelçai ne 
Jractar olduiunu batırhyor musunuz? 

Mine.yer - Aydm. 
Omek: Bir devrim ancak aydm vıı: 

Deri kafalar Uatünde tutunabilir. 
Mania - Encel. • 
Mtni - Onıe. • 
Örnekler: 1 • Yurt •vıuı itlerin· 

ese hUmilze çıkan biltiln eqellcri 
,mm_. 

2 • İıler bir hpni~ olmana ya
rm ı.aa ıelmenbi rica ederi..-. 

3 - Yurt •vpmıda ne enıel. ne 
ince diftlem. 

Mahreç - 1 • Çıktt 2 • Siiriit. 
Örneiler: l • Bu malın çıktu nere

lidir? 
2 • Alman piyaaur maıJarmm için 

~ iyi .orlltlerden biri olmuıtur. 
JCec:ra - 1 • Yatö. 2 • Akajı. 
Önıelder: 1 • Nehir ,atajım te

mldeiaeli. 
2 - Yatmur IUlari içi1l akalı yap-

mak. 
Mahrum - Yolı:sua. 
Mahrum etmek - Yc-4. 'undurmak. 
Mahrum olmak - Ye>kaunmak. 
Örnekler: 1 - Kaç amandır si· 

sin yolı:sanlutunuzu çekiyoruz. 
ı - Bizi cilzel yuı1anaudan yok,.....,... 

S - Güzel yuılamıııdan yobu
nuyorus. 

llable - Betke. 
Örnek: Tan gazetesinin ikinci bet

keleri her vakit İS iflerinden bahse
der. 

Meamuat - Duyuk. 
Örnek: Sof ya a,tanmuın duyuk

lanna göre ... 
Muhatap - Aytıç. 
Örnek: Bu meeelede s:t be1ıim 

aytacrm olamazı~ 
Menfaatperest - Asığcıl. 
Örnek: Memleket iflerinde asıicıl 

olmaymu; özgeçi (ferapt) gösteri· 
niz. 

Muhabir - Ayt;, ... 
Muhbir- Duymaç. 
Ornekler: 1 • Tan ıueteainin Lon 

dra aytan bildiriyor. 
2 - Gazetelerin ıehir duymaçlan 

vardır. 
· Mukavemet - Daya~tc. dayanım. 
Örnekler: 1 • Bu kayığın bu bdar 

yülı:e dayanıp olduğundan tüpheli-

~ - Dilpnan, büyük bir dayanım. 
la harbetti. 

M Uvezzi - Dağıtmaç. 
Tevzi - Dağıtım, dağıtma. 
örnekler: 1 • Gazete dağrtmaçlan 

açıkgöz olmabdırlar. • 
2 - Türkiye ıueteleri, kendi 

aralarmda bir dağıtım örptü yap • 
mak fikrindedirler. 

Muvakkat - Süresiz, ıeçegen. 
Örnekler: 1 • KQbada 11lı: sık siire-

ıiz hillı:Qmetler kurulqr. 
2 - Bunar ıeçeğen ıeylerdir. 
Mecmua - Derıt 
Örnek: Niçin bizde fildr dergileri 

az çıktyor? 
Muaf - Bafıfılı:. 
Muafiyet - Baittıklı1L 
Örnek: Gazete lı:lğıtlannm g(im· 

rillı: batı.zlı:lığı kalktı. 
Muayene - Bakı. 
Örnek: Evlenecek olanlar doktor 

balmmdan ıeçerler. 
Muaımei d - Karalı • 
Omek: Dün tutulduğunu yudıfı

mu adamın karalı talmnmdan olcfu-
lu saptanmqtr, 
Müpıbede - Görüm. 
Tarn rtlyet - Görü,. 
Ornelı:ler: 1 - Son Almanya ae· 

zintisindeki cörilmleriniz laaklı:mda 
bir konferanı verir miıinia? 

Z - Bu meselede ıörüflerimiz ay· 
ndır. 

Münavebe - Sıralatma. 
Ömelı:: Gece nöbetçileri aralann -

claki malqma~ ıö~• w.rıar. 

~ıt:,ı1tr hlıdıit jJJmöd~ 
en. büyük öden, .vicdan rahatıdır. 

Muvafık, mutabık - Uygun. 
Muntabılı: - Uyuk. 
Örnekler : 1 - Fikirlerimiz biribiri

ne uygun değildir. 
2 - Hareketiniz kanuna uygun 

değildir. 
3 - Bu maaaıım ayaklan yerine 

uyuk delildir. 
Müeyyide - Berkite. 
Örnek: Bütün kanunlar devrim 

uvgaumn birer berkiteai olmahdır· 
lar. 

Müsrif - Savurgan. 
hraf - Savurganlık. 
örnekler: 1 - Savurganbğın sonu 

avuç açmaktır • 
Z - Savurgan ilı:j yalta1m1 bir ara· 

ya getiremez. 
MüWıua - Dütün. 
Ömelı:: Bu ifte ne diifünde oldu· 

iunmu söylemediniz. 
Müsadere - Alanç. 
Müsadere etmek -• Alancetmelı:. 
Örnekler: 1 - Osmanlı lmpara· 

torluğunun 10n upwılanna kadar 
alanç uaulil devam etti. 

2 - Kanun emr~tmelı:sizin kimse· 
nin malı alanc edihpez. 

Menıe - Çılı:ağ. 2 • ltCSlı:en. 
Örnelilcr: 1 • Bu maim çıkağı ne

residir? 
2 - Bu _-ylenin kCSkeni hakkında 

ne biliyorıunuz? 
Mahzur - Çelı:inek. 
Onıek: Bu iti ,.pmaJRa ne gibi 

çeldnekler cörilyonunm. 
Mmaabhih - Dilseltiç. 
Omet: Bir cazetede alır .10rav· 

lar4an biri de düaeltiçlerin Uatünde-
dir. > 

Mahmi - ltorunuk. 
Tahtı himayede olan - Korun • 

calı:. 
Örnekler: 1 - Kimıenin lı:oruiıuğu 

olmak isteme. 
2 - Bil,Uk Britanya koruncalda· 

nm sayar mımııs? 
Manun - Samir. 

N 
Nqriyat-Yayın. 
Ornelr: - Radyo, asnmı.ım en 1ı:uv 

vetli yaym araçlanndan biridir. 
Nezaret - Gönt. 
()mek: Uç aaç1u, polia gözeti altı 

na almmtftır. 
İlutuk - S6yln. 
Omek: lunet ln8nG yeni bir M>y· 

lw verdi. 
Nakliyat - Tqm. 
Nakil - Tapma. 
Veeaiti nakliye - Tqrt (tapma•· 

raçlan) 
Ornekler: 1 - Bir memlekette ta • 

tm iıleri ekonomik gelişimle ulı:t 11 • 
kıya ilcilidir. 2 - Deniz taşrtlan ara
mda• UCIUll 1.el~rdlr.,,, 

Netice - Sonuç. 
Ornek: Temin ettilfmiz neticeler 

elde ettiiimiz 10nuçlar. 
Nailiyet, mazhariyet ~ Ergi. 
Örnek: Sizinle konupnak benim 

için en ıerefli ergilerdendir. 
Nekahat - Eyiıelik. 
Örnek: Bay... eyiselik devrini ge· 

çirmek üzere İstanbula gitti. . 
Namzet - Aday. 
Örnek: Gelecek Kurultay seçimin

de adayhğmızı"koyacak mısınız? 
. N~sihat - Öğüt. 
Nbih - Öğütçen. 
Örnek: ÖğUtçeıtler çabuk bat ağır. 

tırlar. 

p 
Piye ~ Aıama. 
Örnek: 1nsan geçegen aşamalarla 

değil, fikir düzeyipin yüksekliti ile 
öğünmelidir \ 

R 
Reyiam - Genoy. 
Omek: Geçen yılm batlıca hidise • 

terinden biri, Almanyanm Sar geno
yunda kazanmasıdır. 

Rekabet etmek - Onürdeımek. 
Rekabet - Onürdqme 
Rakip - Onürdet. 
Refah - Genlik. -
Örnek: Bizim davamu ımuf değil, 

ballı: genlifidir. 
Rütbe - Erece. 
Örnek: Doaum yarbfyhk -erece • 

ıindedir-. 
Ritıp - Yatak. 
Rütubet - Yqalı:hk. 
Örnekler: 1 • Yatak yerlerde otu

ramam. Bahçede yapldık &ittikçe 
artıyor. 

Rülı:n - Örkün. 
Örnek: HiikQmet örkünlerinden 

birinin söyled~~ine göre .•• 
Rivayet - Söylenti. 
Ömelı:: Sofyada dolaşan söylenti

lere gCSre bükflmet tekrar değitceek
tir. s 

Sadık - Bayrı. 
Sadakat - Baynlık. 
Omekler: 1 - Biz dostluklarımı

za bayn ve bailıyız. Z - Baynlık 
en yüksek insanlık va11flanndandır. 

Sebat - Dura. 
Omek: Duraaız adam zekismı yok

yere harcamıt olur. 
Salih bulmak - Yecrimelı:. 

rum, henüz his bir ycğrim bcldcğ 
(alameti) göstermiyor. 

Sevk (T. Kö.) 
Sevk ve idare - OOdüm, güdem. 
Sevk . ve idare etmek - Güdemek. 
Sevkitabü - içgüdü. 
Ornekler: 1 - Güdümlil ekonomi. 

2 - latanbula gelen uçak bir fran • 
sız pilotunun gildemi altında idi. 3-
Türk kuıunda uçak güdemeği öğre • 
niyorum. 4 - insanlar akıllarıyla, 
hayvanlar içgüdülerile hareket eder • 
ler. 

Sultutu hayal - Umusa. 
Sukutu hayale uğrdl&k - Umu· 

1anmak. 
Seviye - Düzey. 
Sanayi - Endüstri. 
Smai - Endüstriel. 
Serbeıt - Ozgür. 
Örnek - Serbest mıntaka. Özgür 

balge. 
Seciye - tra. 
Örnek: Biz iıtiklü muharebesinde 

Tilrlı: seciyesinin kuvvetine da· 
yandık. - Biz erkinlik aavaflllda, 
Türk rraamın kuvvetine dayandık. 

Safha - Evre. 
Örnek: Biz intalApçıyu, tekimill· 

cU defiliz. - Biz devrimciyiz, evrim· 
ci değiliz. 

Suhunet ~ laığ. 
Örnek: Dünkti mğ derecesi acaha 

ne idi? 
Sual- Soru. 
lıtintak - Sorgu. 
Mesele -"Mesele (T. Kö.)' 
Örnekler: 1 - Size bir 1eruda 

bulunmak iıtiyorum. Z - Dün bütün 
ıuçlular 10rpya çekildiler. 

Salih - Yarar, elverişli. 
Örnekler: 1 - Bu evi bu ite ya • 

rar bulmuyorum. 
2 - Bu evi oturmağa elveriıli 

bulmuyorum. 
Seyahat - Gezi. 
Seyyah - Gezen. 
Ömek: Gazetecilerimiz ıon· Mos

kova geıiaindeb. çolı: iyi duyuılar 
getirdiler. 

Siye - Güzey. 
Örnek: Ancak sizin gUzeyinisde bu 

aşamaya erdim. 
Satıh - Yüzey. 
Örnek: Alı:pm Uıtil. su yiizeyinde

lı:i ışın (muzi) lartJiklara daldıın. 
Sulhperver - Bantçıl. 
Örnek : Biz banfÇllız, fakat ay -

mu değiliz. 

ş 
Şimal - Kuzey. 
Cenup - Güney. 
Şark-Doğu. 
Garp - Batı. 
Şimali prlı:i - Doğu kuzeyi. 
Şimali carbi - Batı kuzeyi. 
Cenubu garbi - Batı cüneyi. 
Ş.rla şinıalt - Kuzey doğuıu • 
Ameriüi cenubi - Gllne7 Aıbw 

kalı. 
Şayia - Yayıntı. 
Örnek: Halkı yaymtılara sinirlen

dirmek doğru değildir • 
Şahit - Tanık. 

T 
Teminat - inanç. 
Teinin etmek - 1 - Inançlamak, 

inan vermek. Z - Sağlamak. 3 -
Elde etmek. 

Örnekler: 1-Bu itin böyle olduğu 
na sizi inaçlanm, bu itin böyle ol
madığı baklanda kendisine inan ver
meğe (kendisini temin etmeğe) ça· 
lııttm. 2- itimi, ancak, ba!'ka Y!>)!1 
ile sağltyıbilirim. 3 - Temın ettigı
niz neticeler - elde ettiğiniz sonuç
lar. 

Terbiye etmek 7" Eğitmek; • 
Terbiye (educatton) - Ecıttm. 
Mürebbi - Egitmen. 
Tayin etmek - 1. Bejitmek, Z -

Atamak. . 
Tayin - 1 • Belit, 2 • Atama. 
Örnekler: 1 - Türkçe yazılarda, 

yeni kelimelerin k1~11anıt yerini yeni 
belj.tmtk lbımdır. Z - .... konso
losluğuna Bay .... atanmıJbr·. 3 -
Guetelerde yeni atamlar U.tesı bu • 
gün çı1m. 

Tadil etmek - 1 • D<iiJDlek azalt 
mak. 

Tadil - Değqk~ 
Örnekler: ı - Kanunlan ancak 

kamutar değiftirr1 ;1ir. 
2 - Son parti programında pek 

anemli değişiklilı:ler vardı. 
Takdir etmek - Deterlemek. 
Omek: Hallı:, kendisi için çalıfan· 

~--tıyıde· 
ğerlemiyor değilim. 

Tekamül - Evrim... 
Telı:imül etmek - EVrinmek. 
Örnek: Kültür kurumlamruz, her 

gUn, JP1 adımlarla evrinmektedir. 
Tefevvuk - Usgelııielı:, üstolmak. 

ültilnliik. 
Örnekler: t - on..,_,,_. yalnız 

aillhça değil kafaca da Uatolanlardır 
ki, harbi kaumrlar. 

2 - Bu itte Ahmet, Mebmede U.. 
celdi. 

3 - Dilparun Uıtün kuvvetleri· 
ni dalı~ • 

4 - tı • im· gının 
]talnız zeki e , üıtünlUğüdür. 

Talıaddüaa etmek - Öngelmek. 
Miltckacldlm- Önceki, öngelaı. 

Örnek: Son romanınızın guetede 
lı:aç bölem tuttuiunu söyler misi-
niz? 

Tefrika (nifak anlamına) - Ayır· 
iL 

Örnek: Halk araama r.yrrga sobn 
politikacılar, demokraıinin asıl düt • 
manlandır. . 

Tqettüt - Aynhfma. 
Örnek: Yurt işlerinde fikir ayn-

lqma11 en büyük felake:;ir. 
Tecrilbe - Deneç. 
Tecrübe etmek - Denemek. 
Teatii eflcir etmek - Oylatmak. 
Teatii eflı:Ar - Oylapna. 
örnek: Uzun uzadıya oylaşmadan 

10nra iıtediğimiz gibi karar verebil
dik. 

Tesanüt - Dayanı§ma. 
Timeal - Sembol. 
örnek: Atatürk Türk lı:uruluıunun 

bütün davalannm ıembolüdür. 
Takrir - Dilerıe 
örnek: Kültür balı:ankfı bütçesi 

hakkında Uç dilerge verilmiştir. 
Tarif etmek - Tanımlamak. 
TJrif - Tamın. 
Ornekler: 1 - Bana ekonominin 

son tanımnu söyler • miıinb. Z - E
ğer yerinizi iyi tanımhyabilaeydiniz, 
bu kadar araJip 10rmaztiım. 

Tesir - Etki. • 
Müessir - Etkin, dokunaklı. 
Örnelder: l - Bu ilAcm henüz 

biç etkinini görmedim. 
Teait etmek - Bayramak. 
Örnek: Cumuriyetin onuncu yıl • 

dönümünü ne kadar çofkanl\ılı:la bay· 
ramqtılı:. 

Tarzı bal, sureti tesviye - Anla· 
trt. 

Ömek: İki taraf da bugüne kadar 
hiçbir anlafrt bulamadılar. 

Tahlil etmek - Çözelemek. 
Tablll - ÇöH. 
Tahlil!.- ÇöseL 
Örnekler: 1 - Bu yanyr dikkatle 

çözelemelı: lbJmdır. 2 - Bu mesele 
h~kmdalı:i çözenizi akla yalan bulu-
rum. 

Tezahtif .- Götaeri, gösterim. 
Nümayit - Gölteriş. 
Örnekler: 1 - Gutteciler salgıtt· 

mız Almanyada ilı:en kendilerine kar
tı büyük doetlulı:. ıötterilerinde bu -
lunmu n bareht olmak • 
tan fazla bir göıterittir. 
· Tedvin etmek - Dergimek. 

Müdevven - Dergin. 

Kıiiem-ö 

Örnekler: 1 ,_ Türkçe kamusu 
Şaııseddin saminio dergimİf olduğu 

-mi~==~•jti;;~ı~--~~~mn;:Jder-: 1 ba· 
tekad Jriamda bildirj:liğimf g , ımyoru 
önceki ıunumda bildirdiğim gibi. 3 Tahakkuk ettinnek - t • Gerçe-
Aıker erecelerinide (riltbelerinde) lettirmek. ıerçeklqtirmek. 
öneclik, batlıca eaallardandır. 2 • Keainlemek. 

Taahhüt - Yüken. 3 • Varlattırmak. 
Örnek: Mak Donald, tngUterenin Örnek: A1trlardanberi Anadotuda 

Avrupadl yeni hiçbir yüken altına en büyük bayındırlık itlerini varlat • 
tiran cümburiyettir • 

ctrmiyeceğini IÖyledL Tahakkuk etmek - 1 • Gerçek· 
Taahhüt flmek - 1 • Yiikenmek. 

2 _ Uıtenmek. ltpnek, gerçeleıtirmet. 
k. 2 - Keıinlemek. 

Tahkik etmek - Gerçin•t nıe örnekler 1 • Yurt bayındırlığı iil· 
Tahkik, tahkikat - Gerçin. 
örnekler: ı . Polis meseleyi ger· kilaü, ancak cumhuriyet devrinde 

çinlemeye batlamıttır. egrçeleşti ( gerçekletti). 

2 _ Tüzel ıerçinler • tahkikatı ad Z - Kesinlenen vergiler - Ta-
hakkuk eden vergiler. 

li7e. ku k Tahkik etmek - Gerçinlemek. 
Tabak k etmek - 1 • Gerçe • Tahkik, tahkikat - Gerçin. 

1qınek. gerçelqmek. 2 - Kcaiııle • Örnekler: 1 • Polia meseleyi ger • mek. _, __ ..._ 
örnekler: 1 - Yurt bayrııdırlığı çinlemeye ba,....... .. - •• 

mtriisü, ancak cumuriyet devrinde 2 - Tüael gerçinler - Tahld· 
ıerçelefti. (gerçeklqti). katı adliye. 

2 - Kesintenen vergiler tahak- v kuk eden vergiler. 
Tahakkuk ettirmek - 1 • Gerçek· 

leıtirmek. Gerçelettirmek. 2 - Ke
siftlemek. 3 - Varlaştırmak. 

örnek: Aurlardanberi Anadoluda 
en büyük bapıdırhk iflcrini varlattı· 
ran cunıuriyettir. 

Telif etmek - Bağdamak. 
Örnek: Bu ilı:i fikri biribirile na-

sıl baldıyabilininiz. 
Taavib etmek - Anmak. 
Tasdik - Onaylama. 
Örnekler: ı - Bu hareketinizi 

hiç de onamıyorum. 2 - Cumur 
başkanı son kanunu onaylamqtır. 

Teberru - Verit. 
ömek: Türk bava kurumuna ve· 

ritte bulunmaktan kaçman iyi bir 
Tiirk deiildir. 

Tamir etmek - Onarmak. 
Tamir - Onarım. 
örnekler: ı - lıtanbulda bütün 

eski eserlerin onanma ihtiyacı var. 
2 - Kınlan kalp onanlmu. 

Tamim - Genelge. 
örnek: iç balı:atıbpun g(içmenler 

baklanda son genelıeaini okudunuz 
mu? 

Taklid - Benzet. 
Taklid etmek - Bemeltmek. 
Mukallit - Bemetçi. 
örnekler: 1 - San'atta benzctçi

lik değil, özgünlük lazımdır. 
2 - Para benzetliyenlerin cezala-

n ağırdır. 
Ticaret - Tecim. 
TUc:cU - Tecimer: 
Ticari - TecimeL 
Tevarin - Denklik. 
Miltevazin - Denk, dengeşik. 
evzin etmek - Denklqtirmek -

Denge,tirmek. 
Taziyet - Ba~ 
Taziyet etmek - Bapağdamak, 

ba ... ğıbi dileibıde bulunmalı:, bapa
ldığt dilemek. 

Tcfrilla - B6lem • P~ 

Vazife - Ödev. 
Vaıtta - Araç. 
V Pcibe - Qtqerıe. 
Örnek: Türk bava kurumuna ,..r

drm etmek bafhca dUfergelerimizden· 
dir. 

VAd -Adanç. 
Vldetmek - Adamak. 
Örnekler: 1 - Yapamıyacağnn it

ler içia kimseye a4ançta bulunma. 
2 - Adamak kolay, ödemek güç· 

tür-

y 
Yevmi mahıuı - Bayragün. 
Örnek: Bayrak, ancak pazar gün· 

leri ile bayram günlerinde çekilir. 

z 
Zelsele - Dep,em. 
Örnek: Bu kıt Türkiyede 11k 11k 

deprem felüetleri ıördü. 
Zaruret - Zo~ağ, kiıtam. 
Örnekler: l - Havamuı 1.000 

Türk kanadı ile lilllılamalı:, rahat 
nefeı ~ için bir ~orağ haline 
geldmi. 

2 - insan böyle bir harekette 
bulunmak için nud bir kistam için· 
de kalmalı? 

Zannetmek - Sanmak. 
Zan-Sam. 
Ztt - ltaqtt. 
1'eiat - ICarptık. 
Ömelı:ler: 1 - Bu iki fikir ~·ribl

iine karşrt delildir. 
2 - Ekonomik priflmlerle kamu· 

p11ğ araamda karşıthlı: olmam81ıdır. 
Ziyafet - Şölen. 
Zühul etmek - Una__.k. 
Zühul - Unutsa. 
Örnek: Unutsa bağıtlanabilir, AY· 

• (ihmal) lıot ıöriUmez. 

PARALAR 

Sterlin 615.- &20,-
Dolar 123,SO 125,50 

20 Fransu franp 166,- 1&9,-
20 Liret 203,- 205,-
20 Belc;ilra Franıı 81,- 83,-
20 Drahmi 22,50 24,-
20 Isviçre fr • 814,- 818,-
Florin 81,- 83,-
20 Çek Kron 91,- 100.-
Avuıturn ıilin 21,50 23,-
Mark 40.- 42,-
Zolti 22,50 24.50 
Penco 23.- 24,SO 
20 Ley 14,- 15.-
20 Dinar 52,- 54.-
Yen 31,- 32,-
lsveç karon 30,- 31.-
Altm 5140,- 5141.-
Mecicliye sa.- 59,-
Banknot 228,- 230,-

ÇEK L E ·R 

Paris tıa.,ute 
İnciliz liraa 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Drahmi 
İsviçre fraqı 
Leva 
Florin 
Çeko·•wak karonı& 
Ava•turn 
Peseta 
llark 
2loti 
Penso 
Ley 
Dinar 
Yen 
ÇernOTets 
hveç korona 

ESHAM 

it Lnbıı llU· 
• • N. 
.. • H. 

Anadolu% 60 
Anadolu 3 100 
Sirkedbayriye 
Tramvay 
Bomonti • Nektat 
Terkoa 
Reji 
Aslan çimento 
Merkez Banka•r 
O ı Bankası 

ttillat -a--~ - ... 
Şark Defirmenlerl~ 
Şark merkez eaanesi 

Tlrk Borca I J[apon Kelik 
• • D • • 
..... 't 

Ersaaf 
lıtikraıi dahili 

12,03 
621.50 

,79,82,44 
9.65.36 
472,60 

13,71.50 
2,43,84 

63,83,50 
1,17.22 

19,09,75 
4,23,10 
5.Sl.4S 
1,97.84 
4,21.-
4.51.40 

53,77,55 
34,96,.33 
2.78.30 

10,98 
3,13,-

to.-
9,SO 
Sl.70 

25,75 
42,SO 
16.-
28.25 
a,1s 

16,-
2,&0 
ıo.-
57,75 
24.-
11,25 
8,50 
080 
~ 

TAHViLAT 

lbbtmr Kapon Kesik 18,21 
Anadolu 1 ve n 44,40 

ll Kupon Kesik 4S.-
Anadola mtbnesail kupon lremk 45.15 

YENi NEŞRiYAT 
Prof. Fuad K6prU1UnUn 

eseri eri 
B. Şerif H. Sa~ latanbu~ Uni• 

venitui Türk Bdebı~- . Tarihi Pro
fesöril Fuat Köpıülü'ntın 1913 ten 
1934 aeneıine kadar muhtelif mecmu• 
alarda çıkardılt ilml makalelerile yaz• 
dığı kitapların bir bibliyografiaini 
yapmıştır~ B ,.seı · Türk edebiyatilo 
uğrapnlara tavıiye ederiz. 

VARLIK 
San'at ve fikir mecmuası Varlık'm 

1 Temmuz tarihli •yru kıymetli ya~ 
zılarla çıkmqtır. 

PERŞEMBE ÇIKTI 
Perşembe ecmua~ınm 10n nüah., 

aı kıymetli yazılarla intipr etmittirı 

DENiZ 
Türk Kaptan ve Makinistler Ku-

rumunun hazırladığı mecmua 1 
T' ır.:.ız · ıenlı eri mUnuebeti• 
le çıkmqtır. Renkli kapak içincle ~ 
me y· r ve • ~ imlerle bir mealelı: v• 
spor mecmuası olmağa uvapn "D 
niz" in ilk sayısında Abidin Daver•· 
bi{ bq yanı, Ali Rıza Seyfi' ' 
"0Hlm Limanı" piri, Hukukçu 
Ali Duruıoyun, Kaptan Sait Ozege 
nin, I\.Jhendiı N. H. Arlan, E. To 
ka1 n, Süreyya Günunun, Salihadd 
Buralan, İbrahim Dilmecin, "Fuat 
Alinin ~ uhtelif deniz 
maıacnaa. dlıı,. bava&leıi ve f 
rafbı-~ 

Asliye in;thkemeleri yenileme bil 
roauı\dan: 

İstanbul Evkaf idareaile Yeni 
avlusunda ifahfili humayun i • 
deki g No. h dilklı:ln sahibi keres 
Haralanboı ve Asadorld arasın 

davanın yenilenme muamelesi 
ıında: halen ikametglhı meçhul 
lunan Haralambo ve Audori 
nnda bir ay müddetle llinen t 
icralllla karar verilmi• bulundu 
dan tetldlı:atm yapılacağı g.g.935 
at 10 da Büroda hazır bulunmalatl 
nmu ııan olunur. (12865) 
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7 VE 9 TEMMUZ 

Pazar ve Sah Günleri, Atina - istanbul 
rv. uh ~elitleri Karşılaşıyor 

Önümüzdeki Pazar ve Sah günleri lstanbul Muhtelit takımı 
iki maç yapmak üzere Atina Muhteliti şehrimize gelmektedir 

Önümüzdeki pazar ve salı 
günleri İstanbul muhtelit takı -
mı ile iki maç yapmak üzere A
tına muhteliti ıehrimize gelmek 
teaır. 

Geçen senedenberi Yunanlı -
larıa milli temaslar yapmak ü
zere futbol federasyonumuzun 
~illi temastan ziyade te
hir muhtelitlerinin ka!lllat
nıaauu arzu etmiş olacakl 
tJr ki, bir aydanberi de
vam etmekte olan müzakere -
ler nihayet bulmuş, 7 ve 9 tem 
nıuzda İstanbulda karşda,nıak 
kararlqtırılnuşm. 

Yunan muhtelitinin apğı yu 
kan milli takım oyuncularından 
teşekkül edeceği şüphesizdir. 
Yunanistanda da bizde olduğu 
gibi en iyi oyuncular Atinada 
bulunmktadır •• Bu itibarla bu te 
mas bize Yunan dostlarmuzm 
hakiki kuvvetleri hakkında iyi 
bir fikir vermiı olacaktir. 

Futbolümüzün son günlerde 
aldığı hız bihakkin iftihar ede -
cek derecededir. Bu hıza ayn bir 
hususiyet verecek olan Atina • 
İstanbul maçları muhakkak su 
rette ~k enteresan olacaktır. 

Yunanlı oyuncuların hakikt 
kuvvetleri ve futbol kaliteleri 
hakkında timdiden bir oeyler 
söylemek istemiyoruz. Buna se-
~ ~il hakikati iyi bildiği
mızdır Atina muhteliti buraya 
gelen taknnlarla da müsabaka 
.-ek doğru olamaz. Her hal -

• ı cm '9Dlmun
--1 haam kuVvetleri hak: 

kmda ıniitalealar Y6rDtmek te 
doğru ve lpOrtmeııce bir hare -
ket sayılamaz. Her iki takımın aaptanı. sabatla, ya.ııya• 

~...-..... ............... ___...... ............ ._. ............. 
[Bu resimler ıasetemh için futbolcularımnla bı· 

raber Bükreıte bulunan sabık Foto Fransenln ye
ni sahiplerinden Remsi tarafından çekilmittir,] 

Fener.iGün•n Bllir~pı ,.ptıfı ..magı tribiJnlet4e seyre/enlerden bir kısmı 

BGkreş m~ı 

Paradan da 
Vazgeçtik 
Bükreş, 4 A.A. ·- Fenerbah

çe - Günq karışık talmnun bu· 
, gün C. F. R. takımı ile yapaca• 

ğı ikinci maç son daf.<ikaya ka
dar tarafımızdan göıfterilen bü-
tün müsaadekirhğa rajmen oy
nanmamıştır. 

Romen takımı bu maçm niza· 
ma uygun olmıyan alanda oy -
nan.~_,ında ayak diremif, Türk 
ekipinin şefi ise mutlaka niza -
ma uygun alanda oynaıuna.smı 
ve bu yüzden, Romen kulübü • 
nün uğra}-acağı söylenilen arar 
lara karşılık mukaveleye göre 
bize verilecek paradan vazgeçti 
ğini bildirmiştir. Romenler ona 
da y~nzşmamıştir. 
Takınımm cumartesi 

saat 11 de avdet edecektir. 

Şeref Stadında 
Alaturka Güreş 

:flava ıtUiımiu Çikarma 7 tem
muz pazar günü Betiktq Şeref 
atadmda saat ondan ıkpm oa 
dokuza kadar devam etmek he 
re büyük alaturka pehlivan gfl -
retleri yapılacaktır. Bu müsa -

Yuul Zipa. Biilıret mıilıabirimiz ~el S.IJli,. S~ ~ıı}ıacriıpai• 
Sala1t °*1/JJ, M7dn 'l~iıule. llMfl :a.,,_,.IMrllea... 

tir. Bup. bqa gllrefecek bu bula gel.-ı pebli•aıilarm ayJ8I 
dört piblivandan bafka Türld - yetmiti geçmiftir. 
yede kimse olmadığı bu haftaki 

~te bap kimin kazanacağı Moda "at klGbG d 
da beDi defildir. Hepsinin ayn •' n 8 
ayn meziyetJeri ve biribirlerin- Modada açılan Yat kliibii bi-

İstanbul, muhtelitinin kat'i 
tekli henüz malfim olmamakla 
beıaber en kuvvetli bir şekilde 
çıkması tabiidir. Fenerbahçe • 
Güneş taknnlannm Romanyada 
balwmıası ve pazar günü 1stan _ 
bulda balwıaalar bile yorgun 
ola~ llUan itibare alan 
~uti?<>l heyeti Yunan muhteliti 
ı~e dk oyunu Galaaaray _ Be • 
tıktq oyunculan an•1an ae _ 
çeceği bir muhtelitle o~ 
~. 

........ ~_..... ............. p 

bakalarda baş güreıe senelerce 
Türkiye şampiyonluğunu ka -
zanmq olan Kara Ali başta ol -
mak üzere Tekirdağlı Hüseyin, 
Müliyim ve Bulgaristandan ye
ni gelen Mehmet pehlivanlar gi 
recektir. Mehmet pehlivan orta 

den farla bir biçak mtı kadar ~ naam4a yeni tamirata bqlan • 
tan bu güçlil Türk çocuklan bu IDlf, klübün ilç kotra11 Moda ia. 
prefli günün miisabakuuu ka- kelesi ilerisine yerlettirilen fa• 
nmnak için her halde çok utra mandıralara bağlaımıı§tır. Mar
tacaklardır. ailyaya IBmarlanan ı 7 metre U• 

.!lelki ilk bakışta tuhaf bir 
nıutaıea olarak göze çarparsa 
da; bu kararda bir isabet vardır. 
lu noktadan isabet vardır ki, 
~taaaray - Bqiktq muhteli 
tiııdeıı eDerbahçe - Günct muhteli 
dilıııeai kuvvef itibarile ayırt e
maktadD'.ciiç bir ayarda bulun -

k • Teknik bakımdan ge-r:m ~6"::~ rez:ekse hücum hat 
gibi. -.. yük bir fark olmadığı 

- ayiarr1-1_! bi lik larla da ~ r oyun • 
epeyce al~ular biribirlerine 
lar. ~ bulunmaktadır -

İkf ınuhteli • . 
eelere göre bi~~caklan neti 
bir ·--:.re ~ yapılacak 

-.aau, YaJ'aınuı itibarile de 

bu karan doğru buluyoruz. Ve 
nihayet belki ilerde aramızda ya 
pıldığı takdirde bir çok seyirci 
ve alika celbetmesi ihtimali o
lan Galatasaray - Betiktaf ve 
1!~çe - Güneı teması için 
~ıden spor efkin umumiye
ımde 11~ akialerde u 
zan itibare almeıaia defer ma _ 
hiyettedir. 

Yunan muhtelitinin Anbn 
ve İzmire kadar aeyahatlerini 
temdit arzuları da gerek Anka
ra gerekse İzmir futbolcülerini 
ve futbol meraklılaruu sevindi
recek bir hidiıedir. Şimdiden 

bu hususta kat't bir anlafDl& 
mevcut olmamakla beraber, bu 
raya geldikten sonra bu hususta 
her halde .ruapıak imkinlan 
hiaıI olacaktır. 
. ~rek gelecek Y11Da11 muhte

liti ~erebe pazar giinldi Galata
saray • Bqiktaı muhtelit takı • 

mı hakkmda yarmki sayımızda 
daha fazla tafıilit vermek mUm 
kiin olacaktır. 

TEBLl~LER 1 
güreşinde çoban Mahmudu ye • 
nerek ~sa yükselmiş bir genç -

L-----------------
Bu gilrqlere girmek için Tiir zunluğundaki yeni kotrada ya • 

kiyenin her tarafmdan İıtmı - kmda limanmuza getirilecektir. 

Mıntaka kongreel 
··ı . T. t. C. t. tstap>ul Bo gem 

Bapınhğmdan: 
Bölcemiz yıllık kongresi tem 

mman 21 inci Puar günil saat 
10 da Bô1ge merkezi olan Bqoğ 
lu Halkevinde toplanataktn"· 
Klüplerimizin delegelerini ya -
saya uygun olarak belgelerile 
beraber kongrede bulunduroı&la 
n bildirilir. 

Konueulacak işler: 
1 - Kongre ba'1wl ve -1a'e

terleriııin seçilmesi. 
2 - Bölge para ve çaJıpna 

raporlannm okunmalL 
3 - Hesap enapektöril dpo -

runun okunmuL 
4 - İdman kurullan raporla 

rmm okunma11o 
5 - Bölge ve idman ~a

n ve iki hesap enspektarilniin 
aeçjmi. 

lngllterde teni• 
ma~lan 

Londra, 4 A.A. - Vimbledon 
da tek erkek tenis dömifinal 
maçlarmm IOOUçlan ~: 

Perry, Crmdordu &-2, 3--6 
1-4, &-4 yenmittir. 

Alman Yon Cramm Ameri -
kah Diıdgeyi 4--6, 6-4, 6-3, 
6-2 yenmiştir. -

PenY cumarteai gUnü yapıla
cak final maç11ala Voa Ciamm 
ile ~ 

Avrupada bu yıl 
Yaz nasıl geçiyor? 

Her yıl oldufa gibi, ba yıl da 
Avrupada bilhaua lmdm yibii· 
cüler heıfıangi bir mmabak.a. 
üstün gelmeğe çabfIYorlw. Bu 
hevese karşılık olmak üzere ter· 
tip edilen yUmıe y&rlflan g~ 
yıl~. ~ı.ıır. Sporaa lmJs m ga.teftql bu heves beriıalde havalara~ değil de 
keadiWiDi ve.muVaffıfsqotJeriD i &Ciltmnek i8te.liftm ileri ola &erek. 



-~=a masının ·k· Filosu Atlas/ 
------da ~anevra Yaptı ... 

Frmısızlann Birinci,... mıf 9, ikinci Sınıf 
On Bir Denizaltı G"Jmisi vardır 

Britanya krw_.... '9r 
ku ... nıcr. 380 mltt•k., k 
,..,,.t;adnı ............. 

l•tfr-.. .n,w 
Fransanm altm1' kadar Jurp 

gemisinden mürekkep biri~i: ft 
:ikinci !ilosu, birlc8§< gündabm 
Brest limamnda toplanmı,ar. 
Filolar, son mmnralardan dön
müşlerdir. 

Bu yıl :F.ran&1z <Mniz manev
raları b11mbatka bir şekilde idi. 

FiloJarçlan biri Bretıten, ikin
cisi de Toulon'dan mayısın ilk 
günlerinde harekft. cımi,1erdi. 
Birinci filo, ramt ziyaretlerle 
işe başladı. Napo1iyi, Venedip, 
Kopc;r'u ve ~mıra Spliki ziyaret 
etti. Böylece Fransız; denizcile
ri .. halyan ve Ytı1091n dtn!tc~ .. 
leriyfo dottluk bağlarını •ıkıt
tırınak istediles-. 

Donanma, Bizenede bir taar
~uz manevr~r yaper. Blzerte 

ahı ıemia, torpito ve bomb'ar
mm.a deniz u~lan da. manev
raya iştira etti. Sonra donan
ma \t'19 Amiral Mougeı'nitt ko
ınutanlıim<fa toplandı .. Portekiz 
NhilJeriftdcn yubn doğru yol 
aldı, Gakonya körfuiDi a-eçti 
ve taktik talimler yapu. Manev
ralar ıhı hafta lintQ. Bu ma
Mvralardan hem erkimbarbiye 
heyederi hem de efrat çok isti
fade ettiler. 

Fransanm deniz ku~eri 
fln\dt ·Brm. ltmamıtt _ aotdut-
makıadır. 

Donanma arasında birinci sı
nıf 10.000 tonluk yedi kiııva
.ıörden altısı Bresttedir; Du-

Mınevr~• lttlrık eden bir b•tka gemi 
mUd&fıa bacaryalamun •tefiyle 
mahıllt Ellotilliıı ile ve ifıal 
kıt'aları ite donanmayı pU.kUrt· 
tU. 

Bu ~•nada ikinci filo Ator ve 
Kanari ıdıJannı ziyaret etti. 
Fılo Fıı i•kılelerinde demirledi 
ve Ka.ııblankada genel talimler 
yaptı. Bu talimlerde kara ve de· 
niı uçıklan önemli bir rol oy
nadılar. 

Franııı donınmııınm ikl flto-ı 
ıu ıonrı, Atlıı Okyınuıunda 
kartıl••tılır. Gemiler Cebelita· 
-ık bojaıının açıklırmda mı· 
rıevrı yaptıtar. Manevra iki ha· 
reketli idi. Bundan aqnra aafr 
bl ,..., n.i.raıruna ıeçilcU ve den.is 

queını, Tourville, Suffren, Dup 
ı.x. Poch, Alıerie. Bu ıemiler 
1924 - 1930 yıllarında yapılmıt
tır. Bwılann hacmi hep .,nidir. 
Herbirinin 203 miliinetrelik ae
ki.z topu vardır. 

1922 den 1930 tarihne kldar 
inta edilen otuz torpito muhri
binden on 1ekizi burada hazır
dır. Bunların hacmi 2.500 
tondur. Bu çetit torpito muh
ripteri hiçbir donanmada o'm~
dıtından Franıııtar büyük bır 
gururla bahtederler. Bunların 
ıilrati 45 mildir. 1400 ton hac
mindeki torpitolann büyük bir 
huıulMyeti yoktur. Franıanın 
harptenberi İnf& cıtitt bu çefit 

\ 
60 Fransız harp ge-
misi manevralardan 
sonra l9rest limanın
da toplandt ve F ran
sa deniz Bakanı ta-
rafmdan teftiş edrtdi. 

Fransanın yeni 
yapftğı gemiler 

yit'lTli altı torpi.todan on yedisi 
Brcst Iirmnundadır. Bunları baş 
lıc:a vazifewi, zırhlıları tahtelba -
hir taaırr.;zlarma kMlı müdafaa 
etmektir. 

Framanm denizaltı gemileri
ne gelince: Bunlan Surcouf 
temstt eder iri. dünyanın en bü
yük tahtdbahiridir. 2800 ton 
hacmi vardır. Fransanm birinci 
sınıf dokuz tahtelbahiri vardır .. 
Oa Dis tane de ikinci amıf deniz 
laftı gemisf ~r. ~ 

Bu yeni . gemiler ~şısmda 
umumi harpten az evvel inşa 
edilmif olan Provence ve Bre· 
tagne Zil'~ büyük babalara 
benziyor, ancak bunlar, son za
manda epey yenileştirilmiştir. 
Zırhlan iyilettirilmiş ,topları
nm atım mesafesi arttırılmıştır. 
Kazanları değiştirilmişti. 

Fransızların yeni inşa ettik
leri büyük gemiler şunlardır: 
Dunkerque ve Strasburg ZD'hh
lan ile iki tane 35.000 tonluk 
zırhlı .. 

Büyük deniz keşif tayyarele
ri, kliçilk tarassut ve endaht 
reglaj tayyareleri, bombardıma 
tayyareleri ve torpil gemileri 
donanmayı ayrıca kuvvetlendir
mektedir. Bunlann hepsi Brest 
limanmdadır. 

Fransızların bu son yaptıkla
n manevraların, Aıırianlarm 
Londrada deniz ıilihlaiunaima 
dair İngilizlerden aldlklan mü
ıaade üzerine olduğunu söyle -
yenler de vardır. 

MalUındur ki, Almanya İngi
liz gemileri hacminin yüzde 3 5 
ine muadil bir donanmaya ma -
lik olabilecek ve bu had deniz 
altı gemilerinde yüzde "45" e 
kadar çıkacaktır. 
Almanların Versay muahede 

sini bozmalanna mukabil, Fran 
aıılınn yaptıktan son Okyanos 
nllnıayiıi her tarafta alaka ile 
kırtılanmqtır. 

Dünyanın en büyük denizalfl gemisi (Suraouf) 
1 S. duiaalb ,..ili.aa llora 110 aebtdlr 'H t.Wlli mtkla ettirdlti 111yun aj'ırlıfı 2.800 tondur) 

[;) -~oç 
DERSLERi 

-veni başlıyanrar için : 74 

-El vermekteki incelik 

Kozlar m.üsa vi taksim olsa et 
kaybettinniyuck tipte kiğ1t -
larla, eğer müsavi taksim olma
dığı takdirde bir löve kaybet
meniz muhtemel whmlı}'Ona, 
taahhüde zarar verrniyecek §C· 
kilde ilk koz lövesini hasma ver
mek hayırbdır. Yalnu '11na di.k
kat etmelidir lri bu lövcyi verdi
ğiniz zaman el size müsait gıııılm 
hasma geçmiş buluns.wı. 

Katii mcırda: 
Kör:~ 4 
Karo: 8, 7, 5 
Trefl: As, rua dam, vale, 7, 2 
Pik: As~ vale 
Etinizde de: 
Kör: As, nıa, dam, 10, 3 
Karo: Rua, 6, i 
Trefl: 6, 4 
Pik: 9, 7,. 4 _L __ _ 

Var. Dört kör Oynuyunıuu...._ 
Oyuna pik ruaaile bqlanmrştır. 

Mordan koz oynayum ve lö
vqi (901) a vermek üzere eliniz. 
den onluyıı koymıuz.. Çünkü 
eğer böyle yçrna.naım (sağ) 
da dört koz varsa el tutar ve ka
ro gelerek rmmızr arkadapna 
adirebilir. 

Bu ~ basit cöriiJıen. fakat 
oyun üstünde büyük roller oy. 
nıyan inceliklere çok dilrfrat et
mek lazımdır. 
BHenter fçin 

.. 
4' 111 1 

• a •' i 
(.. y ' 1 
• .. '4 . . .. ~ rllTTn 

: : llO 9 ft r. : ~.'~ 1 

•llD_l.D87 r c. •...J..11 .. ' 
• 1 5 
+aııc1161 

• 9 ~ 

KağrdL (.S) vermiştir. : 
($)bir trefl, (~)bir pik, (N) 

µç treII, (S) beş trefl söylemiş
lerdir. 

( 0) karo ruaemı çıkmış, son
ra damım oynamlftır. 

(0) bihnelidir ki, ar.kadaşı • 
nm verdiği kağıtlara göre onda 
bir karo daha vardır ve şu halde 
tiçüncü karoyu (E) kesecektir. 
(O) ayrıca (S) nin çok uzun bir 
kozla beş trefl söylediğini ve 
koz çekerse kendisinin elinde 
yalnız iki kağıdı kalıncıya kadar 
bütün kiğttlannı veımeğe mec
bur kalacağını hesap etmelidir. 
Su halde, eğer üçüncü karoyu 
kestirecek olur:~ on birinci lö
vede ya dördüncü karosunu ata
rak morun k•rosumı sağla.m bı
rakacağını, yahut ta elinde pik 
ruasmı tek bırakarak morun as 
ve valeaini eağlaıinlıyacağmr 
heşaplamahdır. Bunun için (0) 
karoya devam etmiyece'k, fakat 
morda el tutacak kağıt olan pik 
asını ortadan kaldırma üzere 
pik ruesrnı oynıyacaktır. 

Preneiıp: (Sol) daıki oyuncu 
bazı kere, elinde iki kiğıf kalm
cıya kadar kağıt atmağa mecbur 
edileceğini evvelden anlıya:bilir. 
Bu gibi hallerde hemen mordaki 
el tutacak kağıdı ortadan kal -
dıntıakla koz söyliyenin bu du
rumdan istifadesine engel ola
bilir. 

SuJtanahmet birinti ıulb h"kuk 
mahkemesinden: 

İstanbul belediyesi EminönUnde 
Hüseyin efendi hanında 9 No. da tiic 
car Mehmet Ali aleyhine açtıiı 205 
lira alacak davasının cari muh~keme
sinde müddeaaleyhin filhal ikamet -
gihı me~uı buhmmasmdan dola)'I 
tebligatı icra edilmediği olbaptaki 
mübaşirin ebliğ ilmühabcrindeki mu 
sacldak mqruhatından anlaflhnıt ol -
ınaema •e 20 ıün müddetle ilanen 
tebligat icra edilme.ine karar veril -
mit bulunınasma bineen muhakeme
nin muallak hulunduiu 31•7-35 çar
,amba günü aaat 14 te Sultanahmet 
birinci ıulıh hukuk mahkemesine ıel
Qlesi veya bir vekili muNddak &önde-
rilmesi aksi takdirde muhakemenin 
cıyabea rUyet edileceii illn olunur. 

..... ,(12864), 

5 .. 7 • 935 

eviŞ:f!V= , r -
enftl\e ler 

Falcı Kadın 
Büyücülü.li, üfürükçülük, fa}. -luğu hakkında hü~:üm verm~ ' 

cıbk yasaJr ama hali kenarda meli, birlikte çalıştığı gencııt 
kösede fincan falına bakanlar, bir sene evvel verdiği sözü tuta-
ba.kıa ~an çmgene~er olduğu gi- mamasından ink: sara uğrayara~ 
bi btmlara inanan da çoktur. Za- bir ba.şkasile evlenmek ist~esı 
ten inanan olmasa bunu meslek belki onun için bir zarurettıı 
edinenler de bulunmaz ya... • 

Garibi şu ki, yalnız bizde de- ihtimal verir misiniz? 
ğils Fransa gibi: uyanık bir mem- Bazr kadmlarm kocalan hak· 
Iekette bile gökyüzünde yddız. landa pek insafsızca biikümlcri 
lara bakarak insanların istikba- vardrr. Onların her hareketle· 
lini haber veren yüzlerce üfü - rinden şüphelenirler, her kadma 
rükçıii var. Bunu geçelim... yan baktıklarından, en adi so-

Fmdıklıda Şemsi imzasile bi- kak kadınlarına tenezzül ede
ze mektup gönderen okuyucu ~ ceklerinden emindirler. Bazı h· 
muz kansmm fala düpünlüğün- chnlar da aksine, kocalannm dii· 
den tikiyet ediyor: rüstlöğünden o derece emindir· 

.. - O bdar ki, diyor. Yvın ler ki, kocalannm rhanetini göz· 
yapacağı bit işi lala bakarak ta- lerile görseler inammyacaldar • 
yin «ler. iskambil kağıtları drr. Fakat, şimdi kimsenin ga .. 
uğarsııdd gösterirse yapacağı nahına ginniyclim, belki btı ka
bir işi yapmaz; salı giiııii ev alt- dmlarm haldan var. 
iist olsa elini sirüp temizlemez. İmza yerine iki yılda atan vo 
Ba ybdeıı aç k.aldıfımız bile ol- orta -ıı ....,ı,ı,. • .;r....ıı.,. .. söyliyen bir 
muştur. Şimdiye kadar yalnız ,,_,, ~W6--
lıendi i~lerinde lalın delaletine lstanbuUa ve ço:ukhı kadm ko
bq varurlıen anık bana da ·ka- cası i1e - ki bu adamcağız da 
rqmağa ba§ladı. Kendisi ilaha ya orta yaşlı, yahut artıık ihti· 
Yirmi iiçiinde olduğu için l'bti - yar denebilecek haldedir -
yarla4,. dahıi ne olacakJ •• n Borsalı hizmetçi kızdan şüphe• 

F.ala inanan ve batıl itikatla- leniyor. Krz bazı şeyler söy!e
ra sapı..,ıp kalanlar arasında miş olmakla beraber • • henüı 
okur yam olanlar da çoktur şüphe halindedir. 
ama cahiller kadar değil Hele "-· Bu luzı evimize alalı altı 
Fmdıkbdai okuyucumuzun bil- ld o d b · ~ 
..ı:--1:gı· • derecede fala d•;..ı..:; .. ol- ay 0 u. nun yaşın a ır ... 
~ wy-...... mız var. Kızın yüzü gözü açıl· 
mak için mutlaka pek cahil 01- mamı~tı. Köyünden yeni gel• 
mak Jizımdır. Bize eşinin tah- mi~ti. Onunla kocamın pelı laü• 
sili, terbiyesi hakkında maIU- ,ba1i, olıluğuna, sabahluı benden 
matvermemeklebeniı•rcmtitiz erken kal"linta-. bir i1U •~la 
ki; o; %3 yaşındaki kansına fa- kızın odasına gitmesl~..:.Jıem· 
hn yalancılıktan başka bir şey illiyet vermedim. Fakat bu gibi 
olmadığmI anlattığı kadar oku- haller sıklaşmağa başladı. Gı· 
yup yazmasına, wnumi ~Unna- r~nıerde evde bulunmadı0un bir 
tına dikkat etseydi üzüntıüaünün ~rada kocamın memuriy;tinden 
~ ~ kJmmmdan ~ur: erkeD damnlif o1d11j1111• •ör "' 

düm. Bir gün de kıza aylr[trıı 
. . ~ . verirken beş lira lazla vermi~ 

Bir dakfllo'nun . sevgfliferi olduğuna dikkat ettim .. • yanlı§• 
Biııkaç aşığı olan ve hepsine lılc olmuş, diye geri aldı. Evvel· 

yüz veren kızlan hafif saysak ki gün ise hizmetçi m başını 
ahlaklarını sağlam bulmasak bi· önüne eğerek gitmek istediğini. 
le bunlar hakkında hemen kötü çünkü kocamın kendisine rahat, 
bir hüküm vermeğe hakkımız huzur vermediğini söyleyince 
yok. Çünkü ne derece yüz ver- tepem attı. Kızı payladım, İ§İne 
dikleri kolay kolay belli olmaz bakmasını söyledim. iki gündür 
ve böyle hareketlerinin amilini merak içindeyim. Her şeyi dü· 
araştınnak lazımdır. Mesela J z- şündüm. Bütün olanlar gözü • 
mirde Kordondan Tahsin Altay ınün önüne geldi. Fakat yine 
imzalı gendn yazdığı kız, bize ona toz kondurmak istemiyo. 
öyle geliyor ki, kendisini hemen rum. Bir hizmetçi parçasına oku· 
alacaık bir koca aramaktadır ve muş. yazmış. terbiyeli. yaşlı baı· 
bmıdan dolayı kendisine verilen lı bir adamın tenezzül etmesine 
vaitleri tutnuyanlardan yüz çe- ihtimal veremedim ... " 
virerek başkalarını aramaktadır. 
Şu satırlar onu göstermiyor mu? 

Evet. doğru ••. Bir kadmm ko
casına karşr hemen emniyetsiz.. 
lik göstennesi iyi değil. Fakat 
daha iyisi hizmetçi kızı bir baı· 
ka yere kapılayarak her türlü 
ihtimalin önüne geçmektir. 

" ... Ayni dairede ve Mtgün 
kar§ı karşıya. bulunduğumuz 
i~n bütün hareketlerini tetkik 
ediyorum. Bir sene evvel bana 
söz veren, benimle evlenmeğe 
razı olan bu daktilonun ne dü· -
§ÜlJdüğünü. ne yapmak istediği
ni arılıyamıyorum. Yalnız dai
remiz haricinde birtakım genç
lerle değil, daire içind~ de bazı 
arkadaşlarla münasebet tesisine 
razı olduğunu öğrendiğim za
man ŞB§ırıp kalmı§tım. Kendisi 
inkar etti. Bir gün ondan rande

1 LA n 
SATILIK 

vu aldığını söyliyen arkada§B 
inanmadım ve sözleştik. Bulu§
tukları yere ben de gittim ve 
daktiloyu arkadaşımla ba§başa 
görünce: 

30 ton iıtiabmda muı. Petro1 Ue 
işleyen .. PARSONS,, markah, 8 alliıı 
dirli, 120 ili 140 beygir kunetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği . 3,60 • 
Sür'ati 12 mit 
Masif akaju ağıcmdan bir lalem, 

bir.halt. bir büfe ve 1aire. 
ŞERAiT MOTEDIL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) ı . 2 - 3 numarada 
SlDNEY NOwtLL ve terikJerlıı• 
müracaat. (3091) 4926 - Utanmıyor musun. iki ar

lcadaıı birden mi idare etmek is- -----------
tiyorsun? 

Dedim. Utandı ve kaçtı. Me
ğer arkadaıtan da evlenmek 
için söz istermi§. Halbuki ben 
bir senedenberi ona verdifim 
sözil, babamın rızası olmadığın
dan dolayı tutamamıştım. Ar
.bdaıım ise bıı yolda biç söz ve
remem/§. Şimdi bu kısı dairede 
baun telefonda. bazan bir ço
cuk göndererek arıyanlar eksik 
delildir. Halbuki o hadiseden 
sonra benimle barıştığı ve ben
den yine kat'i söz aldığı halde 
bu hareketlerine ne mana ver • 
meli~ Acaba· bu hal, onun soy

·suzluğundan mı ileri geliyor?'' 
Dediğimiz 6İıbi hemen aoyauz. 

dan: 

MUflfe Hayim Albukrek ve birade
ri firketine ait Ankarada Anafarta.W' 
da Kınacı zade hanında 9 numaracı. 
mevcut hırdavat elektrik. Jımba .,. 
malzemeli ve ampuller tzrat bı• 
çaklan yuı maldneat. yuıba • 
ne eıyau veu.ire muhtelif etY9 
puarhk ve mOnyede auretil• 
toptan ve perakende olarak uuıasa• 
aına alaukhlar karar vermif oldukJ•• 
nndan 11-7-935 perıembc günll ..,c 
11 den itibaren akşama kadar pas•"' 
lık ıuretile ve ertesi cuma &ilnil .,at 
ı O dan itibaren açık arttırma sureti .. 
le satılacaktır. İstiyenlerin Ankara°' 
mezkur Kınacı zade hanında ııatd 
bulunmaları ilin olunur. (1287Zl 
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KÜLTÜR SAYFASI 
PSiKOLOJi 

Psikanaliz Ve Utangaçhk 
Peyami Safaya (1) 

~ Hiçbir ruh tahlili, şuurun ay-1 m öğrendi. Ve nihayet üniver
dınlık sadlın..:an alt şuurun ka· siteye girdi. 
~anlık dehlizlerine inmedikç.e, Bugün, "bir tek psikanaliz 
ınsanı anlatmağa kafi gelmez. yok, psikanalizi ~r var" diyerek 
İşte alt ş?ura, bu içinde in~i~a~- Freud, Adler ve Jung'u biribi -
lann denız altı nebatları gıbı hı· rinden ayn ve biribirine zıt üç 
ribirine girift, canlı . e çırçıplak kutup gibi gösterenler şu nokta· 
yaşadığı iklime kadar inebil - da yanılıyorlar. Bunlar, psika
mek, asrımız psikoloj:_inin en nalizi sadece bir doktrin sanmış. 
büyük bir mucizesi olmuştur. !ardır. Psikanalizi inhisarcıbk
.. Kııık Haramiler" in gizli mağa- la kötüliyenler, Libido'da. er -
rasmı açan büyülü kelimeyi psi- ginliğe üzenmede haksız ve yan 
lkolojinin kulağına kim fısılda • lış bir genelleştirme görenler, 
dı? İnsan ruhunun en detin gö- velhasıl psikanalizin doktrin ta
:Zelerine kadar dalan bu seyyal rafına itiraz edenler, onun usul 
ınişter nasıl imal olundu? Bunu ve terapötik taraf mı istiyerek 
baıt<alarma bıraıkıyorum. Za - veya istemiyerek gönniyenler, 
iten Türık okuyucusu da, dünya t~dir etmiyenlerdi. San'at Li· 
okuyucusu kadar Frcud'ü bu bido'nun mahsulü olmıyabilir. 
iViyanah sihiııbaz; tanımakt~dır. Fakat san'at, içe tepilen bir in
~ alnız şunu hatırlatmak yeter siyaklt! n~e~ bir telif~s.i ':com
~ı, hızım ve.. şeklini ruhi haj .... tın pensatıon , bır kılık degıştınne. 
kıvraklığına u y d u r a m ı - si olmasın? Y ~rat.nanm ruh de
:Yan, "canlı" yı, üstündeki kab\ı· rinlilderinde kalan gizli meka • 
iu sryınnadan mikroskopla gör· nizma-smı, ne için, dış tazyiıkle
mek istiyen cihaz ve alet psi<ko- rin kurdu· · bir zembereğin baş
lojisinin doğu~~u~ b~hra~~ d~- ka bir ahenkle boşanması ek· 
yanlara, resmı unıversıte kursu· . . . . ş 
leri ve laboratuann psikoloji di- lı~d~.ı~h ~emıyelım? Çocukta 
re sunduğu şeyle bizzat hayatuı g.Jrdugumuz sapmaların "dcvia. 
piıkolojiden bekledi şey araısm· tion" kökü hangi insiyaıkta olur
llaki uçun.unu görenlere psika • sa olsun bize bunlan bulmak 
aıali~, taze bir ÜI!1it {e~irmişti. için alt 

1 

şuura inmeği tavsiye 
Liboratuar psıkoloJısı, zelze- ede ik . ~ . 

leyi kaydeden alet gibi, ruhun n ps :malız, en saglam bir 
kımıldanışlarını şema halinde usul, aynı zamanda en müessir 
~österiyordu. Psikanaliz, bizzat bir tedavi tarzı göstermiyor mu? 
ruhun derinliklerine ipdi ve alt Psikanaliz - doktrin için söy
'uuru güneşin ışığına çıkararak, liyecek söz bulanlar, psikanaJiz. 
ağıI'başlı psikolojinin ., Adam usul veya psikanaliz • terapötik 
•en de!" sine uğrayan gölgeleri karşrsmda susarlar ve saygı ile 
'"nıiianslan aydınlattı. La.bora- şapaık~ çıkarmak mecburi • 
tuar psiJkolojisi, hayatın kena • yetinde kahrlar. lşte utangaç • 
nnda dolaşıyordu. Psikanaliz lığın gizli mekanizmasını araş-
.... at ._,atı laboratuar yaptı. tınrk d • 
Liboratııar psikolojisi ilmi bir en e derinliklerin usulü 
püri."tanizın. kalıbına s~nctu. olan psikanalizden bir ıeyler 
,...,. ., öğreneceğiz. 
Z"?itkanalız, bizzat "ayıb" 1 mev-
%11 olarak aldL "Budü mücer- Psikanalize göre insanda üç 
ret" teki insan mefhumu yerine "ben" vardır. Biri, ••aıt ben", 
heyecan duyan, seven, iğrenen, alt ıuurda yaşryan ve bütün ru· 
kin besliyen, yaratan insanı, eti- hi komportmana yön vennek 
le, kemiğile insanı koydu. Bir istiyen ben.. lkincisi, .,üst ben", 
psikanaliatin, Jung'un şu sözle- çevrenin, göreneğin ve teri>iye-
. '~'bo nin, bir kelime ile cemiyetin 

l'ı "' ratuar psikolojisi için ne 
ağır bir ithamdır: "Tecrübi psi- bizde yarattığı yapma ben ki, 
kolojiye, alim kıülatınu çıkarma- rolü "alt beın" i baskı altında 
•mı, liboratuarmı kaparnunu tutmaktır. Uçündisü, sadece 

"ben"; "alt ben" le "üst ben" in, !Ye dünyayı bir insan gibi, bir • 
Ban kal>ile dolaşmasını tavsiye zemberekle baekmm birleştiği 
etmenin zamanı geldi. Ona ar- yer, içten cbta doğru bir itme ile 

dıştan içeriye doğnı bir baskı • 
tık git, ceza evlerinin, tnnarha-

1 nm çatışma ve çarprıma alanL .• 
ne erin, baknn cvlennın' · dehce - l 

'S şte bu ü9ilncü "ben" dedir ki 
tile tanış; kenar mahallelerin 
§üpheli kabaı . . . kınnarh biz, bütün tepme "ref oulemcnt" 

ı.._ enru, ane telafi .>kanizmalanmn türlü 
ve ..,.taıldıaneleri, kerhaneleri, 
!kibar aosyetenin aalonlarmı, tezahürlerine şaihit oluyoruz. 
borsaları, Psikanaliz - dc:..trini bahis dışı 

mitingleri, kiliseleri 
dolaş; bizzat aşkı, nefreti, kini bıraktıktı. ••Alt ben" deki zcm-
ıve her leklile ihtiraaı tat diyo. bereğe c· ı i_sin ad koymuyo • 
ruz." ruz. Fakat bir zemberek var ki, 
\ pg:11_ ı· 1: ·ıuıınmak istiy ... r. "Ust ben" in 
ı llK4lna ız \Peni· .., • .. •• tut ~ 

0 ' ıgı sozu • baskısı buna engeldir. lşte bu 
tu. nu, PBİkİJı.atri ile elele, tı-
marhanelerde delilere ,ifa arar- çatışma anında beceriksizlik, 
!ken gördük. San'ata girdi. Na- şaşkmlık yani intıöakaızhk, bir 
aıJ_ yara~~l~ığnu inceliyen klisiık kelime ile en hafif çekingenlik
psrkoloJt~n Yanı başmda, niçin ten tutunuz da en sürekli sıkıl
lf:U-atıldıgını izah etti. Şekilden ganhğa kadar utangaçlığın bü
zıyade ruhu bütün çrplaıkbğile tün çeşitlerine raatgeliyoruz.Bu, 
kavrayan, §eklin köprüsüne ita· dışa taşmak istiyen .,alt ben" in 
c~t. ~~rzın iki alt fUWU bi· "üst ben" le çıarıpışarak "ben" de 
nbınn~ ~glayan yeni bir san'a- yaptığı i1k karışıklıktır. Zembe. 
ta ~~ı bır hız, taze bir kudret rek bopnmanuştır; geriye te • 
getırdı. Mektebe girdi. Kimeeyi pilmiştir. Ayni zemberek, "üst 
worular, r~kaınlar, kronomet • ben" in baskısını fırlatıp atacak 
reler ve bılhassa "anormal" eti· kadar kuvvetli olunca utangaç
k~tile ürkütmeden ögretmene tık, "yırtıklık" şekline giriyor. 
bır yardımcı, çocuğa hır dost ol- lki ucun biribirine dakunıdu • 
du. Güleryiizlü ve kendis•.,. .. her - "L .. 1 1 ~- gunu es e x t r e m e a ae 
•mm an atı abildiği bir dost. touchc:ıt" iddia eder-.le, bmıu bi
Soayolojiye girdi. Totemlerin, ru değiıtirerek "Les extremea 

\ tabularm, batıl itikatlarrn •ırn- me tOIX'hent• diyen Andre 
Gide'in haıldtı var. Zaten bütün 
hayat, · ı ".1Ünteha arasında 
son uz b r r kas hareketinden 

'(1) Bu ya~, "Utanma" bafhkh fık 
raaıle meaelenın en can alıcı n lrtau 
na dokunan Peyami Safa'ya ıthaf et 
lnekt n ıiuydugum sevinç, onu şa 
•ında Türk guetec ı mın dıuaüın~ •e dtifündüren tarafım llmla1111ldı 

bir daha~ - ... At 

kabir şey m"dir? 

Sabri ANDER 
~ Y1 Tcıbı,le Das=ti 

EDEBiYAT: 

TESiRlER 

"ANDRE GiDE 
""ffayatmı (phliyetini) kurtar

n,ıak iıtiyen kaybedecek; vermek 
iıtiyen kurtaracaktır." 

tncil 

Andre Gide eski bir kon.f e
ranaında tesirlerin methiyesini 
yapaııken genç bir edibin bir 
gıü.n kendisine: 0Ci<ztıhe'yi oku
mak istemiyorum; çünkü tesiri 
altında kalabilirim." dediğini 
anlatır. Bu süppe itirafı, bUtlin 
garipliğine rağmen aramızda 

yaşıyaduran cvreneel bir phai· 
yet telakkisine bağlı bulunmak
tadır. Tesir altında kalmağı bir 
aciz, bir ıahsiyet nokaanlığı 
saymak hepimizin başına gel
miştir; hepimiz bu köhne teli.k
ıki yüzünden bazan nıhmnuzu 
baştanbaşa dolduran bir tesiri 
itiraf etmekten bir hırsrz gibi 
korkmuşuzdur. Amatör münek
kitlerin yeni yetişen bir san'at
kin ıunun bunun tesirine bağ· 
layarak küçültmekten yahut bü
yük bir adm ağırlığı alımda ez
mekten ne kadar hO§landtklan· 
m bilinsiniz, sanıki tesir altında 
kalmıyan san'atıkir vanmı, olur
muş gibi. •• 

Bir ıan'atkira "Tesir altında 
kalmryaıeaksm" demek "Yaf&. • 
mıyacaksm" demektir. Tesır 
altında kalımyan ıuh yağınura 
susamış çorak bir tarladır; ~
siz usareeiz "ıuıhsiyetsiz" bır , ' :ı- .... • 
tarla ..• Tesir, nrhlar için "~es~-
hin nefesidir. Gide tesirlen! 
Maeterlinck'in bir piyesindekı 
prensesleri uyandınnağa gele!l 
bir prense benzetir ve der ki: 
"İçimizde, uyuyan ve uyanmak 
için küçük bir temas, bir ahe~k
li ses, bir kelime bekliyen nıce 

rd 
,, 

meçhul prensesler va ır. . 
Her eserden yeni bir öz g~ır

mesini, orijinal olmasını ıst~ 
mek haldc:mıızdır. Fakat tesır 
altında kalma:k orijinal oJmağa 
mini değildir ki .. "Orijinalin ~
rifi, taklit etmiyen değil, tıaldıt 
edilemiyendir". Dilliler en az 
değil en çok tesir altinda kalmış 
adamlardır. Yaratıcı n.Jl'ıu ben, 
bütün tesirlere, yeryüzünün, 
gökyüzünün bütün tesirlerine 
açılmış iki genit kol olarak gö
rürüm. Küçük rıh tesir altında 
kalan değil kalaauyan ruhtur. 
&ı renkli çiçekler en fazla gıda 
almq olanlardır. 

Grethe "maıhltitdarm en zeki. 
si" 1 tal yaya geldiği zaman ye
niden doğduğunu söylemekten 
ve yetmiş yaımda Hafızm teıi
ri altında bir divan yaı.maktan 
s•inmcmi§tir. ~thc'nin ha. 

yatı, kendinin değil afd:,ğı tesir
lerin tarihidir derler. Nil'tzsche 
psikolojiyi yalnız Dostoy.~ki • 
den öğrendiğini söylemekle' ori
jinalliğinden hiçbir şey kayb-et
miş değildir. Klasikler Eskil,~ 
rin tesiri altında kaldıklarını· 

itiraf değil iddia ediyorlardı. 

Baudelaire, şairlerin en orijinali 
POe'yi korka korka değil, kana 
kana içmiftir. Gide, bugünün en 
orijinal nıhlanndan biri, bütün 
tesir kaynaklarından içmiş ve 
bili suBUZluğunu giderememiş. 
tir. Fakat hiçbir şair tesir al
tında kaldığını Şeyh Galip ka
dar gururla söylememiştir: 

"Esrarını mesneviden aldım., 
••çaldımsa da miri malı 

çaldım., 

.. Fehmetmeğe sen de himmet 
eyle" 

"Ol gevheri bul da sirkat 
eyle" 

Aynı kabadayı ruhu taşıyan 
Molliere de: "Ben malımı nere
de bulursam ahnm0 demişti. 
Shaıkespeare, PJ 1tarque'm kah
rantanlarm ~esine koymak· 
tan ve muasırlamım piyeslerini 
alıp yeniden yapmaktan çekin· 
menıi~ ·.ir. r!e · 1it: .. izmin taklit 
pren.ipleri ve ne de divan ede
~atının değişmez klişeleri ori
Jınal ruhlann türemesine engel 
olnıamışlardır. 

Yalnız büyük adamları değil 
medeniyet tarihinin büyük de • 
virlerini düşünecek olursanız on
ların da en fazla tesir altında 
kalmış devirler olduğunu görür· 
ıriinüz. Roma'nm en parlak dev
ri, Auguste ıamanı, Yunan tesir 
lerile doludur. Rönesansın kay
nağı, Eskilerin tesiri olmuştur. 
Fransız büyük devrimini ve ro
ı __ ~ntizmini şimal rüzgarlan ge
tinniştir. Almanya'mn en kud
retli günlerinde Fransız tesiri 
salgm halinde idi. Yeni Türle 
medeniyeti batı kültürünü korka 
korka değil, bütün iştahasile iç
mektedir. Ve batının tesirleri 
milli dehanın Oj .ınmasına engel 
olamanuştır-

Her tesir er geç ve ister işte
~ez taklide götürür. Taklit et
miyen ruhu ya tesir altında kala 
mıyacak kadar katı, yahut ta 
içini dold ı tesirleri dışan çı
karamıyacak kadar korkaktır. 
Sevdiğimiz şeyi benimsemek ve 
örnek edinmekten daha tabii ne 
ola.bilir?. Bir şaheseri içimizden 
süzdiiriiP. feni bir kalıba dök· 

Fi LOZOFI 

Goethe Ve Tabiat 
1822 de, Weimar'da 17 yaşın- ı bi yalnız tabiatin güzellikleri üs-

da genç bir lngiliz varoı. tünde gezdirmiyor, onları git -
Goethe için kalbinde, ancak tikçe derinliğe, dahn derinliğe 

Tanrıya karşı duyulan korku ile alıştırıyordu. Tabiatle olan bu 
karışık sonsuz bir aşk ve gözle- sürekli temas neticesidir ki, 
rinde bir alev yanıyor. Hergün kalbinde arayrp ta bulamadığı 
Weimar'ın sokaklarında onu Tanrıyı tabiatte bulabildi. 
görmek :çin dolaşıyordu. Bu Gretıhe'ye göre tabiat "Alla
genç adam bir ""'ün büyük ada- hın söylediği bir söz" dür, "ülU
mın villasının bitişiğindeki bir hiyetin canlı libas" ıdır. Bu Al· 
bah~-Ye giriy?r ve ora~a ~ir ça- ilah • tabiat dini, bu paııteistik 
hhık arasına gızlenerek ıhtıyarın telakki bütün canlılığını Grethe· 
hareketlerini gözlerile takibe nin doğrudan doğruya tabiatle 
başlıyor: olan sürekli tema~ .dan ahnış-

Bu gencin gördüklerini anla. tır. Tabiat ve taıbiati aramak bu 
tan _ir mektubu var; bu mektup b~yük Alman şair mütefekkiri 
şöyle b<4§1ar: . . için bütün hayat boyunca sön· 

"Gc:ethe'nin bütün şahsıyetın- mek, bilmeyen derin bir ihtiyaç 
"de büyüklüğü görülüyor, muh- olarak görünmektedir. 
"teşem tavn, alnı, başının güzel Tabiati a hn kanwılanna ti· 
"şekli, ateşten gözü, bütün bun- bi tutan rasyonalizm onu bütün 
"1 a r Faust'u, Marguerite'i, sırlarından sıyırıyor ve tabii 
"Gcetz'ü, 1 p h i g e n i e ' Y i, :ilimlerin basit ve cansız bir mev
"Le Tasse'ı hatırlatıyor. Böyle zuu olmağa mahkUın ederek bü
"ileri bir yaşta bu kadar büyük, tün şahsiyetini siliveriyordu. 
"bu kadar sıhhatli, bu kadar gü- Tabiatin bu alçalabilmesine 
"zel bir adam asla görmedim. karşı, sonra gelen mütefekkir • 
"Şimdi onu hergün bahçesin- ler ona bütün benliğini ve şiiri

"de görüyorum; ve diğer insan· ni yeniden verdi ve onda büyük 
"larm, büstleri gözden geçirir - bir varhk. son derece ahenkli 
"ken, güzel portreleri ve güzel hakim, ilahi b: varlık gördü. 

1 

0 gravürleri temaşa ederken al - Bu .nayül Grethe'de şiirin 
"dıklan zevk kadar bir zevk alı- bütün çiçeklerile süslenerek ken 
"yorum. disini gösterir. 

"Tabii halde şurada burada, Grethe'nin natürist dini hiçbir 
"bahçenin iki tarafı ağaçh yol- zaman büyük (bütün) ün yalnız 
"lannda, hiç ot~ksızm ağır mesut bir tapınmasından ibaret 
"adımlarla yürüyor. Fakat cok tir sanılmasın t 
::vakit tabiat ~erle? k~~rsmda Bu din bazı anı arda 
"yarım saat su~c:ı bır duşunce~~ Nietzsche'nin diyonizmine son 
dalıyor. Bu gıbı anlarda ne du- derece tkla maktadır. Tab. 

''şündüğünü keşfedebilseydim Grethe'ye y!rat kta ld ~at 
"Ç" kl . b . . 1 . ' ma o ugu 
''b ıçek ıken ve 1 ! 

1
k 1 e r .. 1 kadar da yıkmakta da muaz • 

ıra t tan sonra og unun gu- b" k d t 1 k .. .. .. , . . m ır u re o ara gonınu • 
• zel çocuklarıle oynuyor; hakı • yor w rth 'd k" 18 · · 1_ . . e er e ı ıncı me~-

''ka ttc böyle ı zaktan bır seyir, tu ı... • 1 ·· ·· ·· ·· t p ıuu l .ışu, ı 'ruş.ı gos e• 
"l".aklaşıp onunla konuşmaktan rir. Baharla süslenen verimli ve 
''do'.ba iyi idi. Farzedelim be • eşsiz taıl:.ıt ile sayısız varlıkları 
::nünle. . konuşma.ğ~ başlası~; korkunç bir canavar gibi Ü-.. 1a-
onun ıçın on yedı } .ışında hır dan yutan yıkıcı ta.biati bütün 
"ç~ulc ne olabilirdi? .., . tezatlarile karşı karşıya göriiyo-

Fakzt. koncalcll"l1'1 açıldıgı hır ruz. Ayni zamanda yüksek ve 
"ilkbaharcı.' bulunduğum için korkunç olan tabiattir ki, Fa
::· ~~<li .. keooim! . ku~luluyonım. ust'a tasavvur ol~amryan bir 

Çunku G~th'C nın çıçeklerle ve heyecan ve yenilmez bir korku 
"kuşlarla olan devamlı konuş • · · B"" ük" • b" · " .. 

1
. w. • vemııştir. uy şaıır, ta ıatı 

masını gozet ı)vecegım ve sıze . . .. .. .. .. .. 
"onlar haklkmda bütün bildiıkle- bu iltı yon.den goruyor ve bütun 
"rimi, hiç olmazsa sezdiklerimi genişliğile tabii olan şeyi kabul 
"yazacağım!' ediyor. Gücü yetiyorsa insan 

Bu genç heyecanh'tlln bahçe- kendisini müdafaa etsin! Fakat 
de, Grethe ile bitikler,bayvanlar ne itiraz etmeğe, ne de kızmağa 
ve çakıl taşlan arasıno'a geçen hakkı var. Ne olursa ol&un her 
muhavereyi ıkeşf edip ettncdiği. 
ni biJmiyonız. 

Fakat Grethe ile tabiat ara tın
da dinmeyen konuşma bizce b\~1-
lidir. ( .... abiate Kaside) .ışlıld., 
mensur şiir bu dinmeyen konuş
manın ifadesidir. 

• Afkı ve kadını sevdiği gibi 
tabiati de Ö.> ·ece seven Ci<zthe 
fae:l:. oları.ilk ona samimi bir mu
habbet, ana 1m ·hına gösterdi
ği derin bir şefkatle bağlı idi. 
Huşula sonsuz tabiatin temaşa
s~~- dalıyor, dışaıdaki eşyanın 
bütun tesirlerine büyük kalbinin 
kapılanru ~ '"ıyor ve tabiati ken
di düşünüşüne göre değiştire -
rek ona kalbinin çırpmtılarile 
beraıber ihtizaza gelebilen bir 
ruh ver:70rdu. 

Neş'esile titriy"ıı, hüznile ör
tün::ı tabiat onun candan dostu 
idi. 

• Gcethe, kamaşan gözlerini Çİ· 
çeklerden bal toplıyan bir an gİ· 

mek denizden su almak kadar 
meşrudur. Michel - Ange, genç· 
liğinde taklidi o kadar ileri gö
tiimıüştü l .. i, eserleı ini tc ;rak 
altmdan çıkmıt-Yunan heykel
leri diye tanıtıyordu. Taklit et· 
mekten çekinen nıh, hazmet
mekten korkan bir mide gibidir. 
Şahsiyetini kaybetmemek için 
tesirlerden kaçan adam, Karan
lıkta güneşi arıyan adamdır. 

Sabahattin EYIBOiıLU 
Bati debiyatları Doçenti 

şeye "evet!" demelidir. 

Gc:ethe, büyük dinini, büyük 
Allahını ~abiatte bulmuştu. Ona 
di: diyenler oldu, evet o, bil
diğimiz zahitler gibi karanlık 
bir mabedin soğuk :nermerleri 
fi6·tünde boynunu eğerek niyaz· 
d.ı mtluıunuyor, dizlerini b:lık. 
müyc.'l'Clu. Onun maıbedi tabiat, 
dini t~iat, Tannsı tabiatti. Işık 
ve hay .. ,t karşısında dimd~;, 

neşe dolu, her gıdadan tadarak 
ibadet ediy·oıdu. Onun dini yal· 
nız saf bir }heyecan değil, fakat 
ihtiras· bir ha'(ll}e idi, bir hamle 
dini idi. 

• 1830 yıllarında Weimar'dan 
geçen ')ir İngiliz, fı'lgilteredeki 
katollıderin yeı.:lik alanındaki 
taşkmh.";.ndan b:ıyük şc:\ire bah
seder. ~the: 

- Bu din me:-~leleri beni ali
kadar etmez der • 

Son derece kınlan Ingiliz ce
vap olarak bütün gerçeğin Tan· 
ndan ·diğ. i ve kilis .. yolile 
geldigini söyler. 

O esnada G~the elinde bir çİ· 
çek tutuyor ve bir kelebek te 
odada uçuyordu. 
• Büyük ihtiy· r şöyle cevap ve

nr: 
- Şüphesiz bütün hakikat 

Tanndan geliyor, fakat bununla 
kilisenin hi9bir ilgiliği yoktur. 
Allah bize u çiçekle, bu kele· 
bekle hitap ediyor, yalnız şu var 
ki, onlar bunu anlamıyor. 

Suud Kemaı Yetkin 
Eıtctik Doçenti 
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İngilizlerle, İtalyanlar 1---------------------------------------ı Habeşler ister ulus .. 

lar kurumuna dahil 
olsunlar, ister olma
sınlar modern bir 

Habeş ulusunun as-
keri değerini dene-

, yerek öğrenmişlerdir, 
ltalyanlar 1896 inhi-

HAB.ESiST 
~ 

zamı ile Habeşlerin •------- U L U S, ı K L i M, A D E T, D i L, D i 
değerini anlamışlardır! 

Habeşler çok dayanıklıdır 36 saatte~ 
160 kilometre y0I ~lan Habeşler vardır. 
Habeşistanda yedi dil ve 200 lehçe ko· 
nuşu ur, din cahil papasların elindedir 

T zat ülkesi 
Habe§istan, tam bi,r tezatlar 

ülkesidir. O, hem üstüva hattı, 
:hem de Alp daglan iklimlerini 
muhtevidir. O, hem iptidaidir, 

em incelmiştir. Avrupa}'l VÜ· 
c;uda getiren en eski an'anelerin 
mahsulüdür. İmparator~ başın
da Sülcyman'tn tacmt ta§tr; Zu· 
lulara ve. ayni zamanda Orta· 
~ağ derebcylcrini andıran c~ • 
ıgavcrlere hü1aneder. Habeşıs • 
ta~ XVIII Mısır dinastisi za. 
:mımmda Gana Fir~aVl.U'llarmın 
ülkesi idi. Habeş devlet\ (M. E,) 
~ekiıinci yüz yılda Mısın zap· 
tetmişti. 

kilometre yol alan Habeşli var
dır. Kadınlar da ayni derecede 
day "'nr!:hdır. 50 kiloluk bir yük-
1. iki güı de bir 35 • 40 kilomet
.r. yol ak... k .... dmlara tcsa<lLlf 
edilir. Yorulmak bilmiyen yü
rüyüc .. ·.adınlar. sava zamanı 
erkeklere refakat ederler. Ordu 
ile .. derler. c.v takımlarını be· 
raber götürilrlc.r. Bunlar saye • 
inde. ordunun manevi kuvveti 

her zaman y\ı"kscktir. Habeş or
dus.unda kışla yoktw-. Asker 
~ta istedi i gibi ya§a.r. 

lng·nz ve ltalyantarrn 
eski hesapları 

1.ir ve ilerlemektedir. 
Böylcc;e, Habeşistan, bir nevi 

feodal, teokrasitnanzarasıarze~ 
diyor. ,..u öyle bir teokrasidir '.<i, 
papaslann nüfuzu her yerde ve 
her zaman egemendir. D~vlct 
ba anı bu kuvveti kendi 1ehine 
kullanmak. onun yarduTi~nu elde 
etmek mccburiyctindec'.dr. 

Okumak yumak bilmiyen 
hdk ile cahil papuJ.e.r sınıfı bu 
eski medeniyetten f aydalanı ... 
Y«lar, bir medcn~yet ki, hem 
iptida.i, hem de .~ok incedir. Bu 
cskipedcr§ahitnedeniyct6eçınc 
adamlar ~tiştirir. 

Cahil pa~azların nllfuzu 
Monfreid anlatıyor: 

ulustur. Kısas, akın
cılık, işkence, esaret 
Şekavet gibi halleri 
devam ettirmez. 

İklimlerin tahalüfü (900 ila 
4,000 metre yükseklik), ırldann 
tehalüfüne sebep ohnu~L Dik 
cjdarlar ve çöllerle dünyadan 
ayrılmış olan bu yüksek yayla
da her türlü insan tipine tesa
düf edilir. Asıl Habeşliler Gal. 
la'lar ve Somali'ler.. emleke .. 
tin haremlerine doldurulan zen
ci admlar yeni bir zenci U"kt 
doğumuı,şlard1r. Burada ~·a t .. 
yan Falashas Yahudileri Süley .. 
man zamanı tecimenlcrinin ve 
Saba krali~esi mai_yeti c!raduun 
torunları olduklanru iddia eder· 
ler. 

!ngilidcrle ltalyanlar, H be~ 
ulusunun ı eri değerini dene· 
yerek öğrenmişlerdir. lngili%ler, 
1868 de Magdala1run n;ptı ve 
tcrıki münasebe.tile, İtalyanlar 
da 1887 de Donli'deki muvaffa
kiyctsiılik ve 1896 da Adua in· 
hizamı ile Habeşlerin değerini 

"Yaylall1.n tepesine gelince, 
papazların beyaz sarığını taşı
yan bir Habeşli, bize doğru gel
di. İnce bir simat seçme bir ta· 
vır, kirpikleri indirilmiş gözün 
tatlı 1-)Q.kI§ı. Elimi, kendiliğin • 
den ''e dostça tuttu. Bu zat Alr 
ha F:f ama adh alelade bir papaz
dn:·. Kilisenin mümessili ve sa
k.rt prensin muhafızıdır. Cübbe
'4~ adi yünden bir abadır. Yalın 
ayak yürüyen bu zatın eli ince 
ve zariftir. Sesi derinden gel· 
melde bera~cr muknidir, cazip. 
tir. Yanmda "Uaiyeti yok. Buna 
ihtiyacı da yok. Çünkü her nere· 
ye giderse, önünde eğilirler, 
kendisine saygı gösterirler. 

Habeşistan haritası, Habeş zabitleri ve Habeş tipleri 

Babil kulesi 200 Lehçe 
Bütün bu kavimler~ türlü dil· 

ler konuşurlar. Habeş?standa 
·onuşulan diller 10 tanedir .. 20Q 

lehse vardır. Bunlat arasında 
arapc;adan onr başlıca s mi· 
tik dil sa~tlan amharik dili ve 
hıristiyanlann konuştukları Ug
rina dili vardır. Edebi dil geez .. 
cedir. Tevrat bu dile çevrilmiş. 
tir. Halk, edeli dili anlamaz. 
Şimdiye kadart üel faziletleri ve 
lhasuulannm rei..abetle.ri say-. • 
sinde erkinliğini ·orumu.ş olan 
bu memleketin tarihini anla -
mak için. bu telıalüfleri özden 
uzak tutmamak gerektir. 

Süel fozilet 
Bütüı1 ayntlara rağmen bii

tün Habeşlilere şamil bir fazilet 
vardU': Sava fazileti. Bu da ara
zinin chğl • olmasından ileri 

elir. Dağlar, kuvvetli insanla~ 
yaratır. 

Bu memleket halkı çok d'~va
mkbdır. Gezicilcrden bm~in 
söyledi;;.ine göre S6 saa.ttc 160 
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Uykusuzlınktan olduğu belli 
lbir solukh:.tk esmer yüzünü çir • 
kinleştin;nişti. 

Siş ~öz kapakları yorgunluk
tan d,uşüyordu. 

E.1.ini göğsüne koydu. Kısık, 
y:-4rnn bir sesle: 

- Gözüme uyku girmedi. De 
di. İçimde büyük bir acı var. 

-Niçin? 
- Yalan söylediğim için. 
- Kime? 
- Adalete... Amerikalı ile 

Pirovani'nin ne konuştuklarını, 
ölümle biten bu münaka§anm 
asıl sebebini bilmiyorum dedim. 

Zavallı Moreno sinir içinde 
idi. 

Patron karşı odada yatan 
'Muhtann bu mükatemeyi işite
rek yeniden buhrana düşmesin
den çekiniyordu. İspanyola da 
acımıştı. Vicdanlı adam, yalan 

nlamı lardır. 
H be Cl' ulus adetlerine ve 

itikatlarına &arsılmaz bir bağlı· 
lık ve iman gösterirler. 

Habeti tanda tUrlU dini er 
Dördünçü yüz yılda Habc is· 

tan hı:ristiyanbğı kabul ettL H;, .. 
be htdstiyantan ~t$tnen or'o· 
doks~ kısmen katoliktir. 

H beş papaılarıt h yatlta.~m
da bir ~ evlenebilirler. Çok 
c.ahilditlcl\ Bütün bil<iik:tui, hı. 
ristiyanlık ayinlerindtl". ba§ka 
bir ey değildir. Hah-oşistamn 
bütün manevi hayat~. mucizeye 
iman, azizlere ve l"l1'Cleklere iti
kat ve dini merrmmdir. Dint 
merasim günah çıkarmak oruç 

e sairedir. KrJCiüste hacı' olan. 
larm günahkaı kendiliğinden 
ç.rkar. Bu ül'.iede hıristiyanhk 
ile putçuluk. biribirine karışmış. 
tır. 

Oallal:;,rm yerli dini üzerin. 
de hım;t~yanhğın derin tesiri 
ohnuştıı:ır. Buna •• 1ukabil Kopt 
hıris•tt.yan mezhebi de. yerli din. 
leriJ\, itikat:ann tesiri altında 
'Lhnı trr. İbrahim ve lsa'nın 

•aı.nrısına olan imana, mlara. ne
hirlere, ormanlara, kutlu ağaç • 
tara, güneşe tapan tarihten ön
ceki itikatlar katılmıştır. 

Bugün, islamhk, Afrikanın 
başka yerlerinde olduğu gibi 
Habeşistanda c hayli ilerlemiş-

söylediği için u:tırap duyuyor • 
du. 

- Gidip yeniden ifade vere -
ceğim. 

Dediği zaman Turgut gözleri· 
ni açtı: 

- İmkanı yok bunu yapmaya 
taksın. Arada bir arkadaşın şe .. 
refi var ki o bugüne kadar karı
sının maısum olduğuna inanmış 
tır. Sonra vereceğin haber adale 
tin yerine gelmesine yardım et 
miyecektir. Çünkü netice ne o· 
lur a olsun Amerikalı bugün bi 
zim kanunlarımızın takip etmi· 
yeceği yaban topraklara geçmiş 
bulunuyor. 

İspanyol israr ediyordu. 
- Olabilir. Ben vicdan aza -

bmdan kurtulayım da t 
Ve sinirli ainirli kalktı. 
Turgut ağır elini onun düşük 

omuzuna koydu ve kulağına 
doğru efildi: 

- Susacaksın Moreno •.• Sil -
kut bazen en yüksek fazilettir. 

Moreno sersem, kararsız, hiç 
cevap vermeden çıktı. 

Turgut odasına döndü. 
Bu muhaverc:ô Muhtarın i§it 

Bir Habet savaşçısı 
Bu sırada Dccaz Gahbana da 

geldi. Devlet :.uvvetini temsil 
eden bu ~atın elli kişilik silahlı 
ı ıiyeti var. Kendisi süslü eğer
li bir katır üstündedir. Karta 1 
bakışlrdır. Geniş fötr şapka ile 
heybetli bir hali var. Papazla 
subay karşı karşıya. Bunlardan 
en kuvvetlisi papazdır; rnüte· 
bessim, sakin tavrını bırak.mı. 
yor. 

iki adam, iki zümre 
Habe istanm istikabli bu iki 

adama, bu iki zümreye bağlıdır. 
Asıl f el ak et, bu iki zümrenin bi
ribirinc dayanarak, öıcl menfa
atlerini temin etmekte olmaları
dır. Savaşçı, kr ... llar kralı tahtı· 
nı ele geçirmek için papazın nü· 
!uzundan istifade ederken papaz 
da manevi hakimiyeti korumak 
ve arazideki haklarını kaybet -
memek için savaşçıya dayanır. 

miş olması ihtimali canını sık -
mıştı. Fakat geceyi iyi geçinni
yen arkadaşı her halde bu daki
kalarda pek dalgın bulunuyor -
du. 

Şimdi her sabahki gibi ılık sü
tünü yudum yudum içerken Nad 
yaya karşı alacağı tedbiri düşü
nüyordu. Her şeyden önce onun 
yüzünü Muhtara göstermemek 
lazımdı. Karısının tehlikeli göz
leri Muhtarı yeniden avlayabilir 
di. 

Turgut şunu yapmak istiyor
du. Muhtarın bir mühim iş için 
Malatyaya kadar gittiğini ha • 
ber verip Nadyayı da bu seya -
hate hazırlamak ve yolda bir 
mektupla ona hakikati anlat -
mak. İstanbula gitmesini temin 
etmek bu arada ona bir kaç bin 
lira da vennek. 

N ad yanın paraya yüzü olma -
dığını bilen Turgut bu mesele -
de Mı.htarın şirketteki alacağı· 
dan başka kendisi de bir şeyler 
eklemeği düşünüyordu. Bol pa
ra her halde bu haris kadına 
Muhtarı aratmıyacaktı. 

l'urgut xazacağı mektuba. 

Bu vüzdendir ki, ülkenin mane· 
vi birliği sarsılmaktadır. 

iç harpleri, taht kavgası 
Habe istanın doğrudan doğ· 

ruya siyasal tarihi şundan iba· 
rettir: Büyük ve güçlü dcrcbey· 
lerinin Süleyman tacını ele ge· 
çirmek için yaptıkları mütema
di muharebelerdir. 

Avrupa devletleri. Afrikayı 
taksim ettiği s:J,rada HabC§istan· 
da !mparator Menelik, ilk isti· 
ta dalgasını defetti. Büyük İm· 
parator, süel enerjisi ve diplo
masisi sayesinde herkesin say· 
gısmı kazanmağa muvaffak ol
du. Onun ilk ödevi, içte kudre
tini teyit ettirmek ve istilacıla
ra memleketin '~apısını kapa -
mak, idi. İki büyük zaferden 
sonra memlekette modern teş· 
kilat yapmak, tecim mübadele
lerini tanzim etmek g~rekti. 
Büyük imparator, bwıu isteme· 
di yahut yapamadı. İhtimal ıki, 
vakitsiz ölmüştür, Yeni birta • 
kını hadiseler gösteriyor ki, Ne
gus'un bazı uzak eyaletler üze
rindeki nüfuz ve hükmü sırf laf. 
zidir. Ve yine bazı hadiseler 
gösteriyor ki, krallar krahmn 
tahtma az çok meşru birçok ta· 
lip vardır. N egus'un, vaziyeti 
çok iyi anhyarak ne yapmak ıa.. 
zımgeldiğini pek ata bildiği ri
vayet ediliyor. Yukartki yazılar 
onun yolu ·:zerindeki güçlükle
rin bazısını gösterdi. İktidarda 
kalmak için N egus kuvvetleri
nin bir kısmım israf, yahut her 

• 

(Basibrin)e dönmesinin tehlike 
1i olacağını, hatta çevirdiği kan 
Jı manevraların keşfedildiğini 
bir tehdit olarak ilave etmeyi 
de doğru buluyordu. Bu ihtimal 
de olabilirdi. 
Amerikalınm ve yahut Mo -

rcnon.un itirafı Nadyayı nıüşkül 
mevkıe koyabilir, hatta mesul c· 
de bilirdi. 

Turgut bu kararı verdikten 
sonra Muhtarı gönnek, geceyi 
nasıl geçirdiğini sonnak için 
tekrar yemek salonuna geçti. 
Muhtarın oda kapısı henüz aç~l
mamıştı. 

Dinledi. Ses yoktu. 
Saat ilerlemişti. 
Yavaşça kapıyı vurdu. 
Ses yoktu. 
Tokmağı çevirdi. Kanadı ara 

ladı, baktı, yatak boştu. İçeri 
girdi. Muhtar yoktu. 

Şüphelendi. İlk aklına gelen 
onun Nadyaya dönmesi idi. Ak· 
şamdanberi kafasına saplanan 
fikir bu idi. Muhtarın karısına 
olan düşkünlüğü onu o kadar ser 
semletmişti ki, onu ayıltmak 

(Arkası var) 

) .;niliği f elet; uğratan birtakım 
müteassıplann müzaheretini te
min eyh. .nck m .. buriyetinde .. 
<lir. Buna, nazik bir zamanda 
mecburdur, çünkü onun ta:.1..ıtını. 
yeni bir :sömürgecilik (müstem
leke) dalgası te~1dit ediyor. 

madığı kabul olunsa bile, yine 
• .1 şekillerin geçmişe ait oldu
ğunu v" ortadan kalkr. . .ısı lazım 
r.. ·:!iğini itiraf etmek icap eder. 

Her şey değişti 
Menclik ıamanmdanberi, ya· 

ni elli yddanberi dünyada ve 
Habeşistanda çok şeyler değiş
ti. Bütün Afrika, büyük tecim 
a:.mlarma bunun icap ettirdiği 
ihtiyaçlar ve yeni fikirlerle gir· 
di. Münakale vasıtaları, otomo
bil ve tayyarelerle bir kat daha 
arttı, çoğaldı. 
Habcşistamn asırlar görmüş 

infiradım, artık hiçbir şey temin 
edemez. Demek ki, mesele, Ha
bcşistanın da uluslar ardası (ai
le) içindeki v. '<'esini yapmağa 
hazırlanmasından ibaret kalı
yor. Acaba Habeşistan bu vazi. 
f eyi yalnız başına kendi vasıta· 
larile yapabilir mi? Yoksa, Fas 
Krallığı gibi himaye edici bir 
büyük devlete ihtiyacı olur mu? 

Son durum ve Habeşistan 
Bir ülkenin erkinliği kısmen 

kendisinin, kısmen de kom§t:la .. 
rmın elindedir. Mcnclik, müs -
temlekeci büyük t.:. ıletlerin re-
kabetinden istifade etıınck talii· 
ne mazhar olmu~tu; o tarihte 
sömürge yapılacak, daha pek 
çok Afrika toprağı vardı. Bugürı 
paylaşma bitmiştir. İstismar 
edilecek yalnız Habeşistan kal
mıştır. Bun:lan başka, bu hava· 
tide re:~abe' ortadan kalkmış ve 
t"''ipler arasında bir anlaşma ol· 
muş gibidir. 

İşte, bu noktadandır ki, Habe
şistan igin tehlike büyüktür. 

Gerçeklikleri görmeli 
Harici tehliken~n büyük~ .. C:ii· 

nü, memleket • ~rımnde yapıla
cak vazifenin zorluğu arttır
m;· tadır. Bu zorluk velev dahi 
dahi olsa, tek bir adamın başa
rabileceğinden çok fazladır. 

Habe istarun iptidai, pederşa
hi, şairane medeniyeti ile bn' • 
nın tecimsel ve pinti medeniye· 
· ·in muL:a: esesinden ne çıkar. 

Hakikat -udur ki, Habt)st:::.nda 
h:ıyat şartlan, bu~nk1 dunun
dan ileri gitmiş bir tekamUl de· 
recesi rzediyor, koskoca bir 
millet mUnf erit bir halde Roben
son Kruzo g'bi aşıyamaz. As· 
gari mücterek prensipler olu. k· 
t' .ır. fertler ile !;av: .l · arasın
d"'.l · mlinr-ebetler ilelebet de· 
vam edemez. r t[ medeniyeti • 
nin pek -iyakar oı::·Jğu farzcdil
s- bile, Habeşistandaki esirlik 
ile Büyük Avrupa endüstrisi 
ameleliği arasında bir far.k ol-

Vahşt kanunlar 
ev m edemez 

Habeşistan, ister Uluslar Ku• 
rumuna dahil olsun, ister olma· 
,,hı., Habeşistan modem acun• 
dur. Kısas, akınc.ılrk, işkence, 
esaret. ş:ı:kıı.vct giLi halleri do • 
vam ettiremez. FakatJ -bir hü
kümdar lazu. gelen değişiklikle .. 
ri yapmak ~çin hangi gizli veya 
~, ·· ~ .. kuvvete t~ayanmalıd1r ki, 
b~nlan g e r ç e k l e ş t i r e -
bilsb? :':ğer halkı:ı ruhunda ye-
niliğe karşı bir meyil yoksa,im· 
parator ne yapabilir? Yüksek 
tabakalara mensup insanlar ki, 
toprağa maliktirler ve iktidarı 
ellerinde tutuyorlar. Bir deği • 
şikliğe heveskar değillerdir. 
Böyle bir deği ikli:kte onlarca 
kazanılacak hiçbir ey yoktur. 
Fakat kay.b:dilecek her şey v r
dır. Onların istediği, arasıra, 

biraz: daha fazla ganimettir• 
Eyaletlerdeki kütlelere gelince, 
halk kütleleri de, bir değişikli[{ 
olabileceğini hatırına bile getir• 
mi yor. Zayıf m, kuvvetli tarafın· 
dan istismarını bir kanun gibi 
telakki ediyor. Papaz sınıfmsı 
gelince, herhangi bir deği§ikli~ 
onlar için hiçbir fayda veremez! 
çünkü nüfuz ve hakimiyetlerı 
mutlakttr. Geri kalıyor az ve 
münevver gençlik ... Avrupa ve 
Amerika üniversitelerinde talı .. 
sil gören gençlik... B u n 1 a r, 
memleketlerine bedbin ve eC'fle .. 
bi dUşmanı olarak dönerler. A1!._ .. 
cak ulusal ruh, yalnız ba ına ka .. 
fi gelmez. O, bir saıv (dava) ve
ya bir fikre hizmet etmek gere\(' 
tir. Ulusçuluk fikrinin Habeşis .. 
tan menfaatinden ziyade, el-t<Y 
nomsal, oysal ve dini statükO' 
nun devamı uğrunda müteassı " 
hane kullanılması muhtemeldi~· 
Bu şartlar altında velev ınuzıı ... 
fer bir harp, kısır bir zafer teııı1ıı 
eder. . 

Zaten köylülerin çoğu, kePd1 

ülkelerindeki durum ile korrıştl 
memleketlerdeki .hali mukave5e 
ederek düşünüyorlar. Dini ~uf 
gulara gelince, Mısınn Kopt !(l: 
lisesinde modem fikirlerin hılY 
1i yer tuttuğu ve l~yiklik cere : 
yanları ile akidelerin çürürne1' .. 
te olduğu göze çarpıyor. Bu c~ .. 
reyan ve bu temayüllerin c0~. 
r f yanın zaruri kılacağı bir ten ,.ı 
hurta Habe is tan hıristiyanta t" 
arasında da nihayet tezahUı e 
mc i mümkündür. 
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HlMALAY A'DAKI KADIN. 
LAR ADETA MUCEVHE
RATLAYOKLODORLE~ 

• KAŞI CIMBIZLA ALMAK 
MODASI ZENCl KADINLA
RI ARASINDA DA VARDIR. 

• SOMi\LlNIN BAZI KULÜBE 
LER1 MÜKELLEF ITRIY AT 
MAGAZALARINI ANDIRIR . 

• 

Afrikall Bayanlar Kokuya Bayı -
lırlar, Kokulu Hurmanın Y ağile 

Vucutlarını Yağtarlar ... 
BAZI YERLERDE KARA 
KADINLAR DAHA GÜZEL •• .. 
coRUNMEK ıçıN KAFALA Buyuk Sahrada Kadınlar Dere -
RJNI USTURA JLE TRAŞ 
EDERLER. !erde Çıplak Banyo yaparlar ... 

San t gibi güzel
li ğ in de hu d u d u yoktur. 
Dünyanın heıiha11gi noktasında 
olursa olsun, kadın güzelleşmek 
için bin bir ~eye baş wrur. Bu 
herkese şamil bir ihtiyaçtır. 

metik sürülür ki, bu iş te iki gün 
devam eder. 

Kara bayanlar, vücutlarında· 
ki bütün kılları cımbız ile çıka
rırlar. 

Yaraşmıyan kirpikler sökü -
tür. Kaşın l .manı sürme ile dü
zeltilir. Bazan da, kafatası, !kıs
men traş olunur. Geri kalan 
saçlar, örgüler ve püsküller ha
linde toplanır. Yahut top yapı-
lır. 

cennet kuşu tüylerinden yapıl .. 
mıştır. Tüylerin renkleri ahenk
li bir manzara arzedecek sekilde 
tertip olunur. Bu renkleri ya -
kıştumakta Afrika kadınları 
~ok ustadır. Alınlarına, parlak 
renkli tanelerden yapılmış sar
gılar, cennet kuşu tüyleri koyar
lar, bu sargılan kollarına ve bi
leklerine de geririrler. Burun 
delikleri ve kulakları da bu şe -
kilde süslenir. Kulağı ve buru
nu delerek oraya bambu cöple
ri, dişler, kirpi dikenleri, t;rnak
lar takarlar. 

Bayanlarımız zannetmesinler 
!ki, ü , allık ve akhk yalnız be
yaz ır.k kadınlarına mahsustur. 
Afrikanm zenci bayanları, bi
zim, akademilere devam eden, 
ıporsuk derilerini masajla dirilt
mek istiyen bayanlarımıza, süs· 
lenme ve güzelleşme işinde taş 
ıçraaracak kadar kurnazdır. Zen· 
ci bayanlar da sık sık banyo ya
parlar, marifetle yapılmış ko
kulu yağlarla vütutlannı yağ • 
larlar. Bunun yapuğı müsckkir 
koku ile erkeği kendilerine cel· 
bederler. 

Kara hemşirelerimizden !kimi
si saçlarını kaskatı bir hale ge
tirirler. Bunu:t için de yağlı bir 
madde kullanırlar ki, saçlara 
parlak bir kara - mavi renk ve. 
rir. Kücük boncuklar, zincircik
ler, kuş .. tüyleri ile saçlanm süs· 
lerler. Kara bayanlar, bu saç iş-
1 erini hep bir arada bir incir ağa
cının gölgesinde yaparlar. Sekiz 
on saat süren bir ihtimamdan 
sonra küçük kızlar, hanımların 
kmasmı saran bantları çözerler. 
~.Y~~lar, sert bir san renkte gö
runurler. Tırnaklar, parlak bir 
renk alıncıya kadar cilalandırı
hr. 

Kadınlar. evleninciye kadar 
s:ıçları uzundur. Evlenince, ka· 
dınlar kafalarını cilalı ve çıplak 
bulundurmak mecburiyetinde • 
dirler. Ancak, zenci modasının 
bu hükmüne kadınlar çokluk ri
ayet etmezler. 

B · ı h ·ı nda gUzellik m rakmı canh bir şekilde gö \ermiyor mu? u resım r va ı er ar sı . . 1 
k 11 

·· ık 
1 

h .. ·· .. d"' nıamları ve m...saJ'daki ustalıkla- beyaz, ıster kara, ıster sarı o -
o ann guze a ı ı gorunur u. :ı.. ··t·· '- d 1 f ı t .. yin 

G
.. ı ğ" d ·· 1 .. rı ve her cihctçc mükemmel olan sun •uU un Cl\a ın ar az a e .. 

Güzelliğini tebellür ettirmek, 
onun değerini meydana koymak 
hn'5 ve hevesi, Afrikah latif cin-

inde, bizdekilerden belki daha 
şiddetlidir. Kara bayanlar, mu
attar hurma ağacı yağile vücut· 
lannı yağlarlar, bundan önce! 
!Yagın vüeuda iyice hulul etmesı 
için kuvvetle masaj yaptırırlar. 
Onlar A vrupah en açtkgöz ka
dından daha ustalıkla makiyaj 
yP.uar, podralamr.· Bunun için 
k:ndisinin · al ettiği maddeler 
var ır. Bunları tebesir, beyaz 
veya kırmızı balçık, demirli top
rak. odun külü, kına ve saire ile 
yaparlar. 

İnsan, daha ilk menşeinde, 
çıplak derisini yağlarla koru
mak gerekliğini anladı.İnsan oğ 
lu böylece habis nıhlan üzerin
den uzaklaştırdığına da kani idi. 
Büyük Saıhrada, kadınlar açık
ta, çırçrplak derelerde banyo ya
parlar. Kadınlar hi91>ir örtü al
mazlar. Halbuki erkekler icin 
banyo yaparken örtülü olni'ak 
mecburidir. Afrikanm bazı yer
lerinde insanlar çırçıplak gezer
ler. Umangui kadınları bellerine 
üç küçük inci asılı bir iplik sa· 
rarlar. 

Somali'nin ıbazı kulübeleri en • 
mükellef ıtriyat mağazasını an-
dırır. Tahta tabaklarda kokulu 
otlarla kanştınlmış iç yağı var
dır. Hararetin tesirile yağ ko
kulu otlarm kokusunu çeker. Az 
.zamanda, mükemmel bir krem 
vü:uda gelir. Avnıpamn krem .. 
lerı de böyle imal edilmez mi? 
Giizel ko'kma'k isteği, Afrikalı 
bayanlara daha ibirçok §eyler il
ham t · · k e mıştir. Onlar, otlan ya-
.ar, kokulu buğular vücuda ge-

t~:1erek derilerini bunlarla tüt -
~ erle.r. ~ir kaşif Afrikalı hem
ş1relerım1z içın· d . . ki "On . em1ştır : 

lar, b Itır denizile mu • 
lhattırlar ki bu d . . '-ok lu dal al , cmzın ~ u fr .an er'keği saııhoş eder." 
pınırr~ak~ bayanlar, kokuya ta
delikle~i . k derecede ;ki, burun 

nı Okulu otlarla tıkar
lar. Bazıları burun d likl . d 
b . · b" e erın en 
ın~e ır çiçek, ötekine de ba • 

ka cınsten bir · ek ~ .k. . . k çıç koyarlar kı, 
:ı ısının anşık ıko1- ..... _ ka ...... • • 'J:<.USU ıua.Ş uır 
ııeş e versın. 

.. ~~ra ~ayanlar. vücutlannrn 
kuçuk bır parçasını örterler. 
yalnız kaynak kemiklerine ka· 
dar az ço~ parlak bir çuha ya _ 
but bez gıyerler. Onların mü _ 
z~yvenatmı herkes bilir: Boyun, 
bılekler, ayaklar etrafında hal
kalar, inci gerdanlrklar sedef
ler ve ila .... ~azı yerlertl,e, kara 
/bayanlar, guzel görünmek içın 
kafalarını ustur~ ~le traş ettirir· 
ler. Kafaları, bılardo yuvarlağı 
gibi dümdüzrür. Başka taraf -
larda ise, saçlan uzundur. Sru;
lannı büyüık bir dık:kat ve sabır
la örerler; büyük bir ihtim t 
boyarlar, tararlar, temi le le 
Bu i hazan bir gun sürer S 
ra saçlara hunna 
uç yaguıdan mure 

Yeni Gine'nin Papir'leri on 
yaşına kadar tamamilc çıplak 
gezerler. 

Dans için frika bayanlan, 
kafalarına kocaman tüy yelpa -
zeler geçirirler. Bu yelpazeler 

D 
BUGUNKU 
PROGRAM 

ıstanbul 
18.30: nans mu5ikiı;i (plik) 19.10: Ha· 

fif musiki. (plak). 19.40: Ege uz. Türk
çe sozliı eserler. 20.10: Konferans. 20.30: 
Stüdyo orkestrası. 21: Radyo caz: ve tan
go orkcıtralarL 21.30: Son haberler. Bor
salar. 21.40: Bayan Alcksandr Maylcr. 
Macar haki havaları orkestra ile birlikte. 
2%.10: Pllk neıriy&U. 

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

orkeıtruı. 19: Duyuml r. 19.15: Konserin 
aurefi. 20: Sözler. 20.20: Operet ve ıes
lı fılm mUılfi (Plik). 20.50: Reportaj. 
21: Sözler. 21.U: Oda mlizlfi. 21.45: Ra4-
70 nlon orkestrası. 22.!0: Duyumlar. 22. 
45: Konserin •ilreiı. 23.15: Yabancı dil
lerle duyumlar. 23.SS.: Koıueriıı ıüreii. 

Varşova 
20.so: Kuartet konseri. 20.50: Şen mo

nolog. 21: Söıler. 21.10: Pllk. 21.45: Du
yumlar. 21.55: Konferans. 22: cnfonik 
orkestra konseri. 23: Spor duYUmları. 23. 
10: Plllc. 24: Sözler .24.05: Pllk. 

Parla 
21.!0: Garetc bavadialerl. 21.45: "CI· 

boulette,, adlı ile perdelik operet • 23.!IO': 
Hava raporları. 23.35: Dans miiriii. 24: 
Pllk. 

MUnih 
20.lS: Bando miı.t.lt .21: Dul'1l?nlar. ıı. 

15: Ulusal müzik. 21.45: "Kartal harbi" 
a4lr ıakeç. 23: Duyumlar. 23.20: Procnm
UUL 23.30: Mcaart konseri. 

Moskova 
lS.30: Bizet'nln "Carmen,. op~ıL 2Z: 

Çekçe yayım. 23.0S: İnıilizcc. 24.05: Al
manca yayını. 

Budapeşte 
20.20: Opera orkeıtrasL 20.:SO: S&le.r. 

22: Sarkılar. 22.40: Dll)'umlar. 23: Çiıııe
ne miiziii. 24: Caı:. 

Roma 
20.l~: Pıtk. 20.45: Orkestra konseri. 20. 

45: Sözler. 21.15: DuJUmlar. 21.40: tı Fi
orc della vlta.. adlı milzildi liir. 24: Du
J'IUftlar. 

Prag 
20.05: PIAk. 20.10: Duyumlar. 20.15: 

Reportaj. 21.15: Fılharmonik konser. 22 
SS: Film mUılfi. 23 15: Duvumlar. 23.30; 
Plak. 23.35: Almanca du)"lltnlar. ·Ruıça 
duyumlar. 

Be grad 
20.!0: Ulusal :rayım 21: Piyano koue.

ri. 21.30· Bir reportııJ 22: Zagreb'dcıı rlS· 
le 23: Dıayuınlar. 23.20: Plik. 

om e ın arasın an, guze go - !\ • • _,,ı. d dcrdile elbet kendilerini çirkin· 
füslerinin yanğı göze çarpardı. sıhhı kosmetıklen mo;;~4ur u.. . . . 1 " · ,. · Bugün de Himalaya harvaijsı le tırıyor ar. 

Avrupalılar gelmeden önce 
Cenul:" Amerika y rlileri şeffaf 
bir kırmızı boya ile vücutlarını 
boyarlardı. Sonra bir nevi ma
yi keblibar sürüyorlardı ki, bu
nun çok tatlı bir kokusu vardır. 
Bu bayanların taşıdıkları ipekli 
pamuktan beyaz jüpler, mini -
mini ayaklarını örtmüyordu. 
Ayaklan incilerle süslü ajurlu 
potinler içinde pek zarifti. Hele 
b ca'klannm kalıbı, kusursuzdu. 
Dekolte gömlekleri arasından 

Şangtıay Eksprc i. 

il- Şık : Bir gönül böyle ~vlandı. -
Ankara Türkiyenin kalbidir. 

• Elhamra : Dul nişanlı - Garwn· 
lar phı. 

:;. Yıldız : Kaçak - Evlenecek kız· 
Jar. 

:;. Alkazar : Kızıl ova suva~ri -
Meçhul şampiyon. 

:;. Milli : Makinalı adam - Hulya 
peşinde. 

:ı;. ipek : Gene aşk beldesi - Kerim 
Racanın oğlu. 

:;. Kndıköy Süreyya : İlk yaz prkı ı 
- Kokaraça. 

:/o Oaküdar Hiıle : Canlı Getir. * Sumer: Kayıp çocuk, Bekarlığa 
Veda. iki film bir arada 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

iB ccee nObetçl eczaneler şunlardır: . 
Emtnonunde. Agop Minasyan - Lilelı

de, Sıtkı - Alemdarda, 'Ubeyd - Şehza
debaımda, Hamdi - Kuçükpazarda, Ce
mil - Abarayda, Ziya Nuri - ga,ınatya· 
da, Rıdvan - Şehremininde, Na~ım 7 
Karagumriikte, Arif - Biıyiıkadada, kŞı
nasi Rıza - Heybelide, Yusuf - Ba. ır
k6yünde, Hım - Fenerde, Emilyadı -
Haskoyde, Yeni TUrkiye - Kasıınpa~ada, 
Yeni Turan - Kadıköyunde, Faik hken
der - S6fütlu Ç~ede, Hulusi osnun
Be iktaşta, Rıza - Mahmudiye caddesin· 
de, Mi el Sofran,ra4is - Taksimde. Tak
sim - Kalyoncukull,pfunda, Beyoilu -
Şişlide. Hrılk - Eyupte, Hikmet ecıanele
ri. 

• LI M AN 
HAREKE rLERi 

Dün hmıı.nmnzdan ;iden \•apurlar: 
Mudanyaya g da Tayyar, İzmite 9 da

6
Ady. 

ten, lınroza 16 d Kocaeli, Jzınire ı J. 
Sakarya, Karadenl%e 20 de Guneysu, Ban
dırmaya 21 de Saadet. 

Diln liınanımua ~elen \-aparbr: •-"
Bandırmadan 6,30 da Gülnihal. Kar~ 

· nizden 16 da Ak u. 1mıitten 16,15 te Gü
:rcl Bandırma. :Mudanyadan 17,30 da As
ya, Ayvalıktan 18 de McrSın. 

Bugiln lımanımr:rdan giderek vapurlar: 
Mudıınyaya 9 da Asya, lzmite 9 da Gü

:rel Bandrma, Menine 11 de ouınlupmar. 

Bugün lim:ınmıızn gelecek vapurlar: 
lzınittcn 16,15 te Ayten. Mudanyad~ 

17 de Tayyar, takenderiyedcn 17 de Imıır. 

• 

Bunlarda genç ılahelerm tatlı 1 .. h .1 d ta Bir zamanlar sultanların ko· 
·· lı·-· d ı·· ı .. bayan arı, mucev eratı e a e ' , guze ıg1 var: ı. up er ve gom - ''kl""d"' 1 B 1 d bu ka kucubaşılan vardı Bu müte .. 

l . . 1 kbrod -1 · '-- ~ yu u ur er. a arın a, • · . lek erının par a en en, uv- - .. h 1 · 1 ta hassıslar harcmdekı kadınlar· · · · ·ı dar agır mucev er en nası • • . 
yalı derılenmn sıcak tonu ı e d kl "dd d"" u"'n""l k bı"r dan herbirıne yara acak kokuyu 
h ki . b' ·· ·ro· şı ı ancı en u u ece a en l ır manzara gosterı 1• • B 1 k b tayin ederlerdi. Her halde Av-

B ·· h ı ki - meseled1r. un ann anca ur· . .. . una mucev eratın par a ıgı, .. .. b·ı· rupalı bayanlar bu ıste otekı 
k l.b · k ·· ı · d l nu gorulc ı 11" , ~ , o t rı uşu tuy erın en yapı • a·· .. .. it· .. z llik tclak- hemşirelerinden daha ilerde de· 
mış baslrklan bir ·at daha rev- oruluyor ı, gu e w•ıı d" 

k 
· d" kisi her yerde ba kadrr. !ster gı er lr. 

na venf l. 

• 
Asya kavimlerinin de güzelli· 

ğe karşı gösterdikleri ince pe
restiş malumdur. Onların ha-

Haseki kadmlar bastanest 
Aksaray Haaclci cad. !2 24553 
Gülhane hastanesi. Gülhane 20510 
Kuduz hastanesi. Çapa 22142 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakrrk~ Reşa 
diye kışlası 16 .. 60 
Beyoğlu ZükQr hastanesi. 
Firuzağa 43341 
Etfal hastanesi. Şi~li 42426 
Haydarpap NUmune has-
tanesi 60107 
Zeynep Kimil hastanesi . 
Usküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu cadde i 60179 

• iTFAiYE 
TELEFONLARI 

lst.nbul it.afiycsi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadtk8y itfaiyeai 60020 

Yeıilköy, Bakırköy, Büyükderc, 
Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçc, Kandilli, Ercnk8y, Kar· 
tat, BUyilkada, Heybeli, :Burgnz, Kı· 
nalı mıntakalan için telefon santra· 
lındaki memura (yangın) kelimesini 
8ilcmek ktifidir. 

MURACAAT 
YERLERi 

OCfti.z Yollan acente i Telefon 42362 
Alca7 (Kadrko7 iskelesi ba:ı nıo-

murfoiu) 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon «703 
Vapuraıluk Şirketi merlr~ aten· 

tesi, Telefon 2292.S 
Sark Dcmriyollan maracaat ka· 

icat Sırkcci Telefon 23079 
Devlet DemiryoU rı aıllrııcaat 

lı:alttni Haydarpap. Telefon 42145 

• ÇABUK SIHHI 
YADIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oto-
mobili istenir. 44998 

İstanbul ikinei ifla memurluğun

dan: 

TARiHiN EN BÜYÜK AŞKr 

David Rizzio 
ve 

Mary Stuart 
Dav idin yarı ölü cesedi kraliçenin yatak odasına 
sürükleniyordu. V ü c u düne saplanan kılıç ve 

hançer darbelerinin haddi hesabı yoktu 

Bu esnada Rizzio ne yapaca- 1 
&mı şaşırmış bir halde idi. Kra
liçe soğuk kanlılığını muhafaza 
etmek istediy e de muvaffak 
olamıyordu. David'i odadan çı· 
karmak için bütün gayret ve 
meharetini sarf ettiyse de bey .. 
lıudc idL Gürültü ve patırdı ara
sında andalyeler devriliyor, 
masalar ltüst oluyor ve arasıra 
Ruthven'in e i duyuluyordu: 

"Ne yapıyorsak, kral namına 
yapıyoruz !,, 

Şimdi masa duvara doğru 
itilmiş, artık Rizzio için kaçacak 
hiçbir yer kalmamıştı. 

Titriyen elinde hançerini tu • 
tan Rizzio yapacak bir şey: kal
madığını görerek kraliçenin 
eteklerine iltica ederek ondan 
kendini muhafaza etmesini is
tirham etti. Fakat ortalık o ka
dar kızışmıştı ki. kimse kraliçe
nin sözlerine aldıracak halde 
değildi. Mary Stuart'm, ileri 
doğru uzanan himaye.kar eli 
bile, biçare şairin kalbine sapla
nan ilk hançerin derin bir yara 
açmasına ınfini olamamıştı. 

Bunclan sonra Darnleydc kah
ramanlıvım gösterdi. Kolunu 
kraliçenin beline dolıyarak onu 
olduğu yere mıhladı. Bu esnada 
David'in yan ölü cesedi kraliçe
n!n yatak odasına sürükleniyor
<lu. Vücuduna saplanan kılıç ve 
hançer darbelerinin had ve he
sabı roktu. Zavallı musikişina -
sın vücudunda sonradan elli altı 
yara saydılar. 

Bunun üzerine kra~çe o kadar 
kendini kaybetmiş bir hale gel
mişti ki David'e ne oldu diye 
soruyordu. 

Kıalicenin gözdesi Rizzionun 
cc edim .. merdivenden aşağı fır
lattılar. Buradan da kaldırıp 
kapıcının oda ~a mık.lettiler. 
Tuhaf bir tesaduf esen olarak, 
saraya ilk b cldigi gün kraliçe
nin huzuruna kabul edilmeden 
evvel oturdu.~u bir sandıgın üze 
rine biç:ıre adamın cesedini ser-
diler. 

Riz?.io aleyhine tertip oluııan 
bu suikast hakkındaki vesaik 
hakikaten tarihte bir misline 
daha tesadiıf cdilemiyecek ka .. 
dar vazıhtır. Darnlcy tarafından 
çizilen pltın en ince tef crrüata 
kadar evvelden dü ünülmüştü. 
Katlin bilhassa kralic;enin gö -
lcri önünde ce~ yan etme i 
Darnley'in arzusundan ileri gel· 
mişti. Gebe olmasına rağmc~ 
kocası t rafından bu kadar fecL 
bir manzaraya maruz bırakılma· 
sı kadar haimı.ne bir emel ta
savvur etmek bile mü küldür. 

iı;in bundan daha feci cihctı 
bilahare çıkarılan dedikodular • 
dır. Kraliçenin namus v~ üfeti
ne taallfık eden bu rezilane if tı· 
raJann tekrarı bile insanda ııef • 
ret uy3ndınyor. 

işte böylece dünyanın en ma
sum ve lfi bir kadınına ilelebet 
kalacak bir lek sUrülmUş olu
yordu. Doğacak bigünah bir 
yavruya da bu lekeden bir kıs
mı sürülmüştü. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

HASTANE 
TELEFONLAR! 

Ccrrahpap hastanesi. Cer· 

Müflis Hayım Albukrck ve birade

ri irketine ait yazıhane makine, ka

sa, dolap, iskemle ve saire muhtelif 
eşya açık nrttırma surctilc satılacak-

tır. lstiycnlcrin 1 O • 7 - 935 çarşam
ba günü saat 10 da Tahtakalcde Me
naşe Kanz;ı hanında 4-5 No. ya miı

racaat etmeleri il~ olunur. l12871) 

Kraliçe üç dakika süren b;t 
kanlı manzara karşısında kend1-
ni kaybetmiş bir hale geldi. O 
kadar derin bir heyecana kapıl
mı tı ki ne olduğunun bile far
kına va~mamıştı. Birkaç daki
ka sonra kendine geldigi , vakit 
kocası Damley'e çok acı sözler 
söyledi. O da zavallı bigünah 
Rizzio'nun türlü trlü mevhum 
cinayetlerini sayıp döküyordu. 

Bugi;n İskoçyada kralice Ma
ry'nin yaşadıgı şatoyu ziyare~ 
eden bir seyyah, sırf sadakatı 
yüzünden kanını akıtan zavallı 
Davicl Rizzio'nun kan lekelerini 
gördügü zaman; tarihin l·aran
lıkta kalmış bu yapragını hatır
lıyacaktsr. rah~ta 21693 

Gureba Hastanesi. Schrcmlııi, 
Jrenibah~c,. 23017 

ahk m 

tırflay -' 
BiTTi 

tund n 
n bın 

b'tmcrn 
ıchn. 

Tckra 
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PELTEK DiLLi 
ROMEN ARTiSTI 

Evll·re ---~ ~.....,. ~4>4-

~Pop es k o 
' Derler ki: 

''Romanya güzel at ve güzel 
kadın memleketidir." Önce at
lar, sonra kadınlar geliyor. Çün
kü onlar lokmanın en lezzetli .. 
sidir. 1 

Elvire Popesco Romanyalı .. 
oır. Bunu sakhyamaz. Çehresi, 
jestleri milliyetini açığa vurma
sa bile telaffuzu derhal Roman
yalı olduğunu gösterir. Öyle bir 
Romanyah ki, Pariste alkışlan
mış. Bükreşte ıslıklarla karşı • 
lanmıştır. 

Elvire Popesco stüdyoda, pro 
jektörlerle işliyor, teknisiyen • 
ler telaşlı telaşlı dolaşıyorlar. 
Bu didişmenin ortasında Elvire 
iyi not almağa çahşan bir mek
tepli gibi özenle çalışıyor. Lou
is V emevil ile Rene Guissort'ın 
ortak gözcülüğü altında bir sah
ne oyununun provasını ya· 
pıyor. İtirazlar karşısın -
da tekrar başlıyor. kaşlarım ça
tJyor, başını çapkınca kaldm -
yor, beklediği iyi notu alıp al
mıyacağını merakla bekliyor, 
Kararsızdır. Muvaffak olup ol
madığını öğrenmek istiyor. O 
muvaffak olmak için sebatla, 
inatla hareket eder. O istediği
ni bilen bir kadındır. Kendisini 
çalışırken rahatsız etmekten çe
kininiz. Hatta bir gazeteci müla
katı bile istemeyiniz. 

Size ret cevabı verir, baş ağn
tnna tutulmuş bir insan tavrı ta
kınır. Onun aradığı şey, ne ün, 
ne paradır. O seyircilerin mcm 
nuniyetini kazanmak ister. Ken
disilc görüşen bir gazeteciye de
di ki: 

- Sahnede çok kuvvetli oy -
nadığımı, yüksek konuştuğumu 
bir kusur sayıanlar oldu. Halbu
ki, en son sıralarda oturan en 
son seyircinin bile piyesi, ilk sı
rada oturanlar kadar kat'i ola
rak dinlemek hakkı vardır. Hal 
ka karşı büyük saygım var." 

• 
Elvire Popesco, evinde bam-

. l 

başlta bir liaClmdır. Evde a'ktris 
değil, bütün anlamı ile sevinç
li bir ev üyesidir. Şen, şakrak 
bir ev kadını! .. Onu arasıra, kö
peği ile oynarken görürsünüz. 
Yahut çiçek koklarken ona rast
larsınız. O, çiçeklere tapar. On
lan koklar, onlara bakar, sol -
mamalarını adeta yalvararak 
diler. Çiçeklere tapan Elvire, 
gazeteciye dedi ki:: 

"-Çiçekler, işte benim huy
suzluğum. Ben umumiyetle, bü
tün güzel şeyleri severim. Ha -
yata bütün şekillerinde tapını
rım. Güzel şeylere karşı göster
diğim bu aşkı tatmin için çok 
zengin olmak isterdim. Parayı, 
temin ettiği refahtan ziyade, 
insanı yaşattığı kadro itibarile 
severim. Doğrusu, isteklerim, 
mahduttur. Tercih ettiğim şey; 
büyük otlar, hava, gök, -güneş
tir. Her şeyden ziyade sakin ha
yatı severim. Ben sahnede ve 
ekran'da temsil ettiğim eşhasa 
hiç benzemem. 

"Bükreşte doğdum. Eğer bir 
gün kız kardeşim teşvik etme -
miş olsaydı, tiyatroculuk mesle
ğine girmek hatırıma bile gel -
miyecekti. O zaman on dört ya
şında idim. Tiyatroculuğa ha
zırlanmağa karar verdim. Aile
mizde büY.ük bit · aktör vardı: 

sevirciler: .... 
Sinema Hakkında 
Neler Düşünürler? 

Maurice Chevalier Grefa Garbo Beyaz Per
Katrine .Hep/ıurn Glaudetle Gol d..,ede.Çok Be-
heri için Seyircilerin Fikirleri gen ı I en 1 er 
Bazı filmlerdeki şarkılar ve 

melodileri; film henüz halka 
gösterilmeden aylarca evvel 
radyo vasıtasile veriliyor. Hal-
buki yeni film ile yeni bir şar:kı 
duymak sinemanın revacmı da· 
ha ziyade temin etmez mi idi? 

sekseninin film stüdyoları sa -
hiplerinin endişeleri karşısında 
tamamile bigane kaldıkları gö
rülmüştür. Bunların fikirleri şu 
suretle toplanabilir: 

uyuruz. Fazla söz söylemek doğ 
ru değildir. 

Diğer bir çok seyirciler de bil 
hassa Maurice Chevalier, Greta 
Garbo, Katrini Hepbum, Cla -
mette Colbert üzerinde ısrar et
mişlerdir. Bunların fikirlerini 
aşağı koyuyoruz: Amerikada gerek bu radyo 

1 ile şarkı neşretmek gerekse, 
muhtelif artistler için halkın ne 
düşündüğünü anlamak maksa -
dile bir anket yapılmıştır. An -
ket sonunda seyircilerin yüzde 

- Biz sinemaya eğlence için 
gidiyoruz. Maksadımız güzel 
kadınlar, görmek. günün yor -
gunluğunu gidermek iyi bir mü
zik dinlemektir. Uzun boylu talı 
lillere sarfedilecek zamanımız 
yoktur. Sinemadan eğlenerek 
döndükten sonra rahatça yatar 

Maurice -hevalier'nin son 
çevirdiği Folies Bergere adlı 
filmde güzel sesli delikanlı bize 
eski şaşaasını hatırlatıyor. Buna 
sebep hiç şüphesiz ki, bu çapkın 
delikan1 kendi karakterine en 
uygun rolü Folies Berger fil • 
minde bul.mus olmasıdır. 
Garbo'ya sine""ma akademisi mü
kafatının niçin verilmediğini bir 
türlü anlıyamıyc:uz. Acaba 
Amerikada doğmadığı için mi? 
Beyaz perdenin en sihirli yıldı
zı olduğuna şüphe olmıyan bu 
kadına bu mükafatın verilme 
zamanı çoktan gelmiştir. 

1 
J 
~ 

Amoam Nicolesco. Onun tav
siyesi üzerine konservatuara 
kaydcdildim. Henüz bir sahne 
hazırlamağa vakit bulamamış
tnn.Bana La Fontainin bir masa 
h ve bi • ı<omen yazmanının bir 
eserini okuttular. Beni gülerek 
k.abul ettiler. Benimle alay et -
tıkleri için canım srkıldı. İki 
yılda konservatuara belki on de
fadan fazla ayak basmadım." 

Konservatuardan çıktı IC
ta!1 s~nra, Romanyada Jean 
K~chpın kendisine büyük bir ak
trıs olacağım söyledi. 

Elvire Popcsco on yedi yaşın
da evlendi. İki yıl meşhur bir 
aktörün karısı olarak kaldı. Son 
ra on~ boşıyarak bugün bakan 
olan sıyasal bir şahısla evlendi. 
Bu yeni evlenme altı ay sürdü. 

Onu111. muvaff akiyeti: Patima 
Rosi yani Kızıl İhtiras piyesile 
başlar. Bunun müellifi Sorbu 
idi. Bu dramatik rolü hiç kim
se yaratmak istemiyordu. Elvi
rc rolü kabul etti ve muzaffer 
çıktı. 

1923 te Parise geldi. Övr ti
yatrosunda beş temsil verdi, bir 
kaç ay sonra Louis Vemeil ile 
tanıştı, ondan fazla eserini tem
sil etti. 

Louis V erncuil : 
Varşovada Halazadem adlı 

P.il:esi ;r.amuş. rolü tem-

J can d' Arc tarihi filmi için 
çok korkuyoruz ki, Katherine 
Hepburn yahut Greta Garbo'yu 
seçecekler. Halbuki bu rolde, en 
muvaffak olacak artist Elissa 
Landi'dir. 

Claudette Colbert'in diğer ar
tistlerden farkı, aldığı rollere 
kendisini son derece kolaylıkla 
uydurabilmesindedir. Bu kadar 
tabii bir şekilde rollerini benim· 
seyen başka bir artist yoktur. 
Beyaz perde üzerindeki bu tabii· 
liği hergün.\5ii hayatında da mu• 
.hafaza edebiliyorsa Mi.M Col
bert kadar iyi karakterde bir ka
dın görülmemiştir desek :Y-cri • 
d~. - ~ 

' 

Bu sahifedeki resimlerde yukarda küçük bir şapka ile Karol Lont· 
bard'ı ve diğ.er k~mral ve. sevi~li bir yıldızı görüyorsunuz. Aşağıda-

kı resımler artıstlerm yaz eğlencelerine aittir. 
sil e d e c c k bir san'atkar 
arıyordu. Elvire'yi Bükreşte oy
narken görmüş olan Robert de 
Plcn rolün ona verilmesini tav-

siye etti. Bu rolde şiddetle al
kışlandı . 

İşte o akşam Popesco Parisi 
fethetmiş bulunuf.ordu. Al:ni za 

manda Paris te onu fethetmiş
ti. On iki yıl oluyor ki Elvire 
Romence bir tiyatro temsil etme 
mi§ tir. 
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okuyunuz. Fiab 10 kuruf. 
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bilecoii ~kilde formllfiaii . yuaı 
~lndennm ..,. &ptfdm. Soafen 
lAboratuYan. IC&dlkl~ =- 76. 
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SA TlLlk HANE. ltlRA.LIK 

DUICICAN - Şebndeblfmda Leta • 
fet apart1IMDI ,amada ıs numarada 
aekia oda. iki IOfa. bir mutbak. bir 
kuyu. elektrik TC Tcrkoa tealutm.ı 
hı'ri bütçeli ahpp hane acele aatıbk· 
ttt. lçindcJdlere mlracaat. 

Mahmutpqanm iiat bqmda ke • 
mer yanında 2 numarada. her ife tl
verifU diktin ehven icarla kiralıktır. 
Talibi yubndaki lwıe79 müracaat 
~debilir, S054 

tatanbal dlr4ündl lera mamarlu • 
iundaıu 

Yeminli ehli vukuf tatafmduı ıa1 
~i menkul kısmına 30918, ılit ve te
ferruatına 14100 ki tamamına lmk 
bet bin on aekU lira. kıymet takdir 
-silea Yedilrulede Kiki Pata Wtaa-
:rnelunet Yeni Ka~ .. - -Jte11tei. 
nin Tabekbane eokaJmda eüi 1-17-
J g..21 yeni 6-13-15-17 numualı i&in
de yuıhane ve müteaddit betoo ba· 
:w.rlan ve makine teferruatı ulraf 
olan bahçeH eteri fabrika• clalnmi.
ce asık ar tbi-J& çılranlmt olup pıt 
nmnai J-8-HS pnJemıclDdea itiM
rea ctiftÜlm•J9 aarak Jof.UH 
gUnlcmeciM rutl&yu çarpma. &ii
nil uat 14 ten 16 ya kadar açık art
tırma ile satılacaktır. Arttırmaya ıt
reblbaelr ~ ,.tbde yedi buçuk te -
ndMf almçeal alnirr. Birikmiı verfi ve 
belediye resimlen " 'ftkıf ic:aresi 
111Üfttl'İ)'& aittir. Arttmnada takdir·
dilen JaJmetlerin Jüade yetmif beti
ni !)uJmak tart olup akil halde en 
aon arttırma on be§ giln daha untt
larak 29-8-935 günlemecine raatla • 

,._ paıemba tilnl aynı llııltte iJdn. 
d attuw ,._"auk n IMa uttum
~ da ıa,medD yiiD 1ctmlt bqinl 
b\Ü&Mz .. •tlt 2280 n\llllUah baun 
alaklauna tevfikan geri bırakılacak
tır. 2004 numaralı icra kanu~unun 
1215 mcı maddesi mucibince ipotek 
9ahibi alacaklalarla diier alikadarla
~n ve irtifak bakla llhlplerinin ıa~ 
rı nıenkul üzerindeki haklarını huıu
•ile faiz ve muarife dair olan iddia-
1-rını ınüabit evraklarile birlikte ve 
~j cüıı içinde dairemize bildirme
leri u_ --mıdır. Abl laalde baklan tapu 
•icil1erUe ubit olmadıqa atış bede-
3ı1'Jn Pllylaptaandan herif bhrlar. 
IDaJıa ıenit bilsi edinmek la~ 
34-249 doeya numara.Ue dainmiae 
ıniiracutl&n ilia olunur. ( 1ıa6S1) 

Deniz yolları 
iSLETMESi 

Aceateteri: Karaka1 IClprtlbqa 
Tel. 42363 - lirhcl Mlllllı_.. 

...... de Hu. TeJ. 22740. 

Mersin yolu 
INEBotu .. ,.. 7 T .... 

PAZARseaı ... t ı•• .._. -.--... cm,. 
Aıvallk ~lu 

BANDJRMA ..,_. 6 T-
mu Cumarte•i WO.G 17 de Ga
lata nhbmnaclan Dikilir• kadar 

(J774) 

1 !atanbul Alli7e IDIJa• ııwll birinci 
ticaret dalreeinden ı 

Banker H. Xutelll .. A. Zer.ada· 
ki tirketinin Beyoflunda lıtikW cad 
deatnde 2152 No. 1ı aıatuada Nlkola 
Eolandlria aleyhine &Çtıft lf1h daft· 
• nedceainde lfl,.ına dair 17-6-935 
tarihinde kabili temJia obnM u..n 
9adıt olan IJ1&br hllJad ha91 ı g -a -•u tarih" 157 adetll u. oturdatd 
>er belli otmıyan Nilcota Ko&uadirtae 
teblii olunamadıinıdaıı ifbu illmı 
teblif ve illm aleyhine kanuni yolla
ra rnUracaat ctınck için 'eft4'ieine bir 

ay IDtılai1 verilmit oldufu H. U M. 
Qt. nwı 141, 142, 144 üncü maddelc
li m•!Qbi&Kc üiaCA bildirilir. 

llZ870 

1 latanbul Harlct Askeri Kltllab lllnl•rı 1 ----------Niğde gamisonunda bu -
lunan kıtaat hayvanlannm 
ihtiyacı olan 365.000 kilo 
kuru ot kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedeli 18250 lira -
dır. İstekliler şartnamesini 
her gün komisyonumuzda 
görür ve bedelsiz alabilir -
ler. İhalesi 22 temmuz 935 
pazartesi saat 15 te Niğde 
eksiltme komisyonunda ya -
pılacalmr. Teklif mektup
lan ihale &ilnü aaat ı 4 te ve 
rilnüı bulunmalıdır. Muvak 
kat teminat miktan 1368 
lira 75 kuruştur. (46) 

(3701) 

••• 
Vıze için 36.000; Pmar -

hisar için 26.000, Alpullu i
çin 32.000kilo bulıur ayn 
ayn açık eksiltmeye kon
muttur. Hepsinin tutarı 
9340 liradır. İlk peyleri 840 
liradır. Alpullu için 7 30.000 
kilo odun kapalı zarfla ek -
ailtineye konulmuştur. Tu -
tan 10950 lira ilk pey 821 
liradır. Bulgurun ihalesi 19 
temmuz 1935 cuma, odu • 
nun ihalesi 20 temmuz ı 935 
cumartesi eünüdür. İstekli
lerin Vize satmalma komis
yonuna celmeleri. ( s 2) 

(3781) 

••• 
1-Belli eksiltme ıünün 

de 34560 kilo yoğurda is -
tekli colmediiinden açık ek 
siltme 11temmuz1935 per
lf:D'lbe ıünü saat 15,30 da 
yap.ılmak iıaerc on ıün uza
tılm11tır. 

2 - Şartname ve evsafı 
ealrisı gıbıdir. Okumak isti -
8llu her RD k()miai:onda 

okuyabilir. 
3 - Bir kilosunun mu -

hammen değeri 12 kuruş
tur. İlk pek paraSI 312 lira
dır. 

4'- - İsteklilerin belli o -
lan saatte muvakkat temi -
nat makbuzlan ile beraber 
Çorludaki komisyonumuz .. 
da bulunmaları laznndır· 

(50) (378Z) 
••• 

600 ton 87 oktan derece-
li benzin kapalı zarfla ek~t 
meye konmuştur. Tahınlll 
edilen bedel 258.000 liradır. 
Şartnamesi 12 lira 90 kurul 
mukabilinde verilir. Eksilt -
me 24 - 8 - 935 cuma günü 
saat 11 dedir. Taliplerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesile•· 
larla ve muayyen saatten 
bir saat evvel 19350 liralık 
teminat mektubu ve teklif
lerile Ankarada M. M. vo • 
kaleti satınalma komisyo -
nuna vermeleri. ( 5 1 ) 

(3778) 
••• 

150 ton ağır benı.in ka-
palı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. Tahmin edilen be
deli 42.000 liradır. Şartna
mesi 21 O kuruş kai1ıJıkla 
verilmektedir. Eksiltme Z 1· 
8-935 çarşamba günü saat 
11 dedir. Taliplerin 2490 sa 
yıb kanunun 2, 3 maddele
rinde yazılı vesikalarla ve 
muayyen saatten bir saat ev 
vel 3100 liralık teminat ve 
teklif mektuplanm Ankara
da M. M. Vekaleti satınal -
ma komisyonuna vermeleri. 

(54) (3779) 

••• 1600 ton 73 oktan dere-

celi benzin kapah zarfla ek
ailtmeye konmuıtur. Tah -
min edilen bedel 528.000 
liradır. Fenni şartnamesi 
26 lira 40 kuruş mukabilin
de verilmektedir. Eksiltme 
günü 22-8-935 perşembe gü 
nü saat J ı dedir. Taliplerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazdı vesika
ları ve ihaleden bir saat ev
vel 39.600 liralık teminat 
ve teklif mektuplarını An • 
karada M. M. V ekileti satı· 
nahua komisyonuna verme-
leri. (53) (3880) 

••• 
Ba:vranuç pmbonunun 

ihtiyacı olan 629,000 kilo 
Un kapalı zarfla münakasa
ya korunuşdur. Beher kilo
sunun muhammen fiatı g 
kuruş 25 santim olub ihale
si Q ... 7.935 sah .sünü saat 
1 S de Bayramıç Tümen Sa
tınaima Komisyonunda y:t
Pılacakdır. Münakuaya ci· 
rccekler verecekleri unun 
5erait ve evsafını öj'renme
leri için bulunduğu mahal-
lin Satınalma komisyonuna 
müracaat etmeleri. Müna
kasaya gireceklerin 4159 
lira 12 kuruı muvakkat te
minat makbuzu iJe münaka
sa kanununun 2 ve 3 üncü 
llladdelerine ~öre istenilen 
vesikalarla birlikde ihale
den bir saat evvel komia
Yonda huır bulunmalan. 
08) (3390) 4969 

••• 
Kirazlı prnizonunun ih-

tiyacı olan 578.000 kilo Un 
kapalızarfla münakasaya 
konulmuıdur. Beher kilosu-
nun muhammen fiatı g ku-

Deniz Gedikli Erbaş Hazırlama 
Okulu Müdürlüğünden: 

Tahsil orta okul derecesinde bulunan oku1umuz\1n bn 
sene yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır. Kayıt 
şartları aşağıda yazılıdır. ,. 

1 - İsteklilerin ilk okul mezunu olmalan şarttır. 
2 - Yaıları 14 - 16 olmak ve Türkiye Cümhuriyet 

tabasından bulunmak ve ailesi fena şöhret sahibi olma· 
mak lazımaır. 

3-lsteklilerin dilekçe ile ve aşağıdaki yazılı evrakla 
rile birlikte Kasnnpaşa.da Tersane dahilindeki Deniz 
Gedikli Erbaı hazırlama okulu müdürlüiüne bas vu· 
rurlar. 

A - İlk okul şahadetname&i 
B - Hüsnü hal klfıdı 
C - Fotoğraflı nüfus kifıdı 
E - Aşı kağıdı. 
F - Uç adet resim. 
4 - Bu kağıtları hazırlayan her istekli öğrenci tem

muzun beşinden ağutosun 1 S ine kadar okul müdürlü
ğüne müracaatla kayıt muamelelerini ve sı}\hi muayene
lerini yaptırırlar. 

s - Dışarda bulunanlar bulunduktan yerin en büyü?; 
askeri makamlarına müracaat etmelidirler. (3763) 

Teşviki sanayi kanunundan istifa· 
de eden müessese sahiplerine: 

iktisat Vekaletinden: 
Sanayi müesseselerine ıönderilmiı olan sual vara'-... 

lan mucibince tertip edilerek 1934 ticari senesi İl cetvel
lerinin beş nüsha olarak tamim edilmesi ve bir nüsha ı
nm veki.letimize gönderilmek üzere en geç 31-7-935 t::1-
rihine kadar postaya verilmesi, diier dört nüshanın ise 
yine ayni tarihe kadar mahallin en büyük mülkiye me
muruna verilmesi lüzumu ilin olunur. (3762) 

" Avukatl•• Kola,lllı ,, 
ATulrat CnlWI Abclarrabi-. H adla tertib ettiti ..,, damp n 
-~ Hukuk, len. cesa. Ş6r&Jl Deftet H Noter lauclanı clanda h• • 
•• olub olauyanlar. bnuaen dinleamir- daYalaq miru • ...ıeıe 
l'i " ltualan aicl feJlt•lut Hakn, Taaret " ceada mlrara zama 
mtlddetleri; icra, Hukuk n Cezada kanuni müddetleıı laoeclen r• 
p1Jmau ıenkea men.tim Salla balümlerbte ai4 halnak " etıA •tl•r 
da,.alarln ispat acbepleri; TtmJ z dairelerillia nııfeleri; UıulQ Hu 
lınaJ11,..1a son tadillb; Vekalet •• AYukatlara dair hükümlerle aı 
*kce hukuki tabirleri alfabe lsere ibti•a etmekte n cehte tafln•· 
Wleeelr " IMr ftldt mlraeutla ı.tı.dl• f8T lrolayea haJaaabilece• 
bir ~ olarak ça•m•P· 
Anlsatlula bltla Hüak .......... fa,ala olea .. ..., cıilcl· 

B olduta balde bir liraya (CiHAN• kitap •Yinele utıı. .. ktadır • • 
Bursa Ticaretve Sanayi Odasından 

Odamızm 2613 ıicil aayıaile birinci amfta byıth iken hııtalığının 

artmamaıı için doktorlann tavıiyeaile ticudhaneaile fabrikalannı Gaffar 

oflu Bay Mchmcd'e dem •e icar etmek 1Uretile terki ticaret eden Demir· 

kapu ça11ı11nda İpek ve menıucat fabrikat&il Bay Hacı Sabri Öz lpck'in 

S-5-935 tarihli ve 1844/ 75 ıayılı Bursa İkinci Noterlllinin umumi veka· 

Jetnameıi üzerine Bursa'da Koza hanında Avukat Ba7 Halil İbrahim'i 
yeld1l umilınt tayin eyledili Yakl mllracaatlarmdan anlatılnut olm&kl.a 
badeıqa Bay Hacı Sabri o~ lpek ununa yapılacak tebliptm n muha· 
beratın doirudan dofruya nkili uanamial olu BUf••da Koıa lıanmdi 
Avukat Bay Halil lbrahim namım Jlpdmaw alAkdularm malbau olanak 
üzre ilin olunur. 5046 

ruı 25 santim olub ihalesi 
10-7-935 çarşamba giinil 
saat 15 de Bayramiçde Tü
men Satınalma Komisyo
nunda yapılacakdır. Müna
kasaya girecekler 3 9 2 3 lira 
2 5 kuruş muvakkat teminat 
makbuzu ile münakasa ka
nununun 2 ve 3 ilncil mad
delerine ıöre istenilen vesi
kalarla birlikde ihaleden 
bir saat evvel Komisyonu
muzda hazır bulunmaları. 
(21) (3392) 4970 

••• 
Kayserideki kıtaat efra

dmm 222000 kilo ekmeli 
kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuşdur. İhalesi 
12 Temmuz 935 cuma cü
nü saat 16 dadır. Tahmin 
bedeli 15 318 liradır. Te
minatı muvakkate mikdan 
1149 liradır. İsteklilerin 
eartnameaini görmek ünre 
her gün milracaat edebilir
ler .• ,.,ksiltmeye iıtirik ede
cekler de teklif mektubları
nı ihale saatinden bir saat 
evvel makbuz mukabilinde 
Ka,vserideki Aakeri Arttır-

ma, Eksiltme komisyonun• 
verıneleri. (35) (3533) 

4982 

••• 
Kapalı zarfla eksiltme j 

ıam. 

1 - Kırklarelinde 125 
şer ton kuru ot ve samanın 
kapalı z a r f 1 a i h a 1 e s i 
16-7 -935 sah ıünü telı· 
rafhane ayarı saat 16 da ya 
pılacakdır. 

2 - Kuru otun tahmin 
edilen bedeli 25375 lira ve 
ilk temin.atı 1903 liradır. 
Samanın tahmin edilen be
deli 10005 lira ve ilk temi
natı 751 liradır. 

3 - Ayn ayn şartname
leri Kırklareli Satınalma 
Komisyonunda her gün gö
rülebilecekdir. 

4 - Eksiltmeye girmek 
istennlerin teklif mektub
lamu ihale gilnü saat on 
beşe kadar Kırklareli Sa
tmalma Komisyon Reisine 
vermeleri ve saat 16 da Ko
misyonda bulunmaları. 
~363S) 4985 
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Satılık !Fabrika 

' !stanbul Ziraat bankasından: 
Adanada eski İstasyon civarında Zindrli mevkiinde 

cem·an 45013, 3250 metro murabbaı arazi üzerinde 
kain Belçika Fabrikası namile maruf : Makine dairesi, 
müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta dairesi, çırçır ve 
temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç dairesi, sulama 
ve paçal dairesi, çiğit anbarı, koza mağazası, prese dai
re~,1, koza mağazası malzeme anhan, petrol ve benzin 
mağazası, atelyeler, hela otomobil garaji ve atelyesi, mü
duriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, müdüriyet 
ikamF.'t binası, baş muhasebeci binasından ibaret ve 
içinde bir aded 3 5 O beygir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki aded kazanı, bir aded 285 beygir 
kuvvetinde Williams markalı buhar makinesi, bir aded 
50 beygir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup 
alektrojen ,bir aded 20 beygir kuvvetinde kamyon mo
törü ve o kudrette mütemadi cereyanlı dinamo, benzin 
cihazı, rutubetlendirme tesisatı bilumum transmisyon. 
çırcsır makineleri, şifleme makineleri ve elyafın tozlarını 
aJmak için makineler, vantilatörler, su çihazları, yan
gın tesısatı, çenber kesme ve delme aletleri, tozlan na
kil vasıtaları, bil'umum malzeme ve yedekler vesair ala: 
tı edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
:Türk Anonim Şirketinin malı olan : 

• 

2 NUMARALI ÇIRÇIR FABRİKASI 
Bankamıza 31-7-931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 

senetle borçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirkeine bu borcu ödemesi için yazdan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10-4-935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun iha
le tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, si
goı ta ücreti, muamele vergisi, avukat ücreti vesair bil'u
mum masarifile birlikde tahsili için bu bor(; mukabilinde 
Bankamıza ipotekli oub yukarda hudud, cins vesair 
evsafı ve müştemilatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün 
Nisan 930 tarih 13 7 .numaralı tapu senedile Şirketin ta
sarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mu
cibince üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 107 ,500 
lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 169 7 numa
ralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddet
le açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 
yüzde 7 ,5 dir. .. 

Şartname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin, 
Adana Ziraat Bankaları kapılarına asılmışdır. (3697) 

5026 

T. B. Meclisi idare Heyetinden: 
1 -- Eksiltmeye konulan iş (Ankarada T. B. M. M. 

b;nasının vantilasiyon tesisatı.) 
Tesisatın keşif bedeli 50000 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır:· 

a : Eksiltme şartnamesi 
b : Mukavele projesi 
c Nafıa İşleri şeraiti umumıyesi 
e : Hususi şartname 
f : Keşif cetveli 
g : Proje 

Isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 250 kuruş bedC'l 
mukabilinde T.B.M.M. İdare Heyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 12-8-1935 pazartesi günü saat 15 de 
T. B. M. M. İdare Heyetinde yapdacakdır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapdacakdzr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3 7 50) 

lira muvakkat teminat vermesi, .bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olub eksiltme Komisyonuna göstermesi 
lazımdır. 

Eksiltmeye en azı, bir parçada ( 20000) liralık vanti
!asiyon tesisatı yapmış olduğuna dair Nafıa Vekaletin
den vesika alanlar girebilir. 

6 - Teklif mektublan yukarıda (3) cü maddede ya
.zıh saattan bir saat evveline kadar T. B. M.M. İdare He-
yetine getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine mak-
buz mukabilinde verilecekdir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet (3) ncü maddede yazıh saata ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. ( 3616) 4959 

1 
Baş ağrısı mı? Nevralji mi? 

Derhal bir kaşe 

1 GRiPiN 
Ahn. 

GRiPiNin tesiri kat'idir. Kolay hazmedilir mü
essir .maddeler vücude c!erhal yayılır. Kalbe 

dokunmaz. Böbrekleri yormaz 
RADYOLİN diş macunu fabrika11ının mütehassıs kimyaıierleri tara- I 
fından yapılan GRlPlN her eczanede vardır. 7,5 kuruşa eablır. 

Satılık Fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından: 
Adeınada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

bulunan ve cem'an 57915 metro murabbaı arazi üzerin
den kain ve Şinasiler fabrikası namile maruf : Koza an
han, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı 

" D?zel motor dairesi, şifleme dairesi, çırçır dairesi, plat
forma 1-2 Dizel motorler dairesi, buhar kazanı dairesi, 
hiderlik, çiğit anhan, çiğit anhan. balya anhan, temiz
leme paçel ve prese daireleri, malzeme anbarı, zibil an
han, otomobil garajı, kütlü anhan, müberrit su deposu, 
müberrit kuyusu: tamirhaneler, çenber anhan, tahta ku
rutma dairesi, yazıhaneler, 1 No. lı pavyon" fen müdü
rü hanesi", 2 No. pavyon" sevk memuru hanesi", 3 No. 
pavyon" tamirat amiri hanesi" 4 No. pavyon "ustabaşı 
Panesi. amele helası su motoru dairesi, su deposu bina
larından müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei 
muharrek.esini teşkil eden 1 - 2 - 3 numaralı Atlas mar
kah beheri 150 beygirlik üç aded Dizel motorü, çırçır 
makineleri, şifleme makineleri, temizleme ve prese ma
k;ııeleri, vantilatörler, umumi transmisyon, kırıcı maki
neler, pamuk presesi, nemleme aleti, kantar, kütlü kır
ması, su deposu, buhar kazanı, demirhane makineleri. 
marangozhane makineleri, plat çırçırları, plat çırçırları· 
ntn kuvvei muharrekesi, lokomobil, roller gin atelyesi 
yedek alat edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar 
sanayii Türk Anonim Şirketinin : 

1 NUMARALI Ç1RÇİR FABRİKASI 

İstanbul 6 ıncı noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 . 
tarıh ve 15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati 
yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olan 
mikdan malum borcunun 10-4-935 tarihinde gönderil-
diği kayden müsbet ihbarname üzerine tesviye etme
miş olduğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 

Satllık Ev 
lstanbul Ziraat bankasından: 

Adana'da yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 
kain Ziraat Bankasma birinci derece ve sırada ipoteklı 
bulunan Şinasiler Fabrikası namile maruf pamuk ve ne
bati y.;ğlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 
1 numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanı
fa n çimento bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

t 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap mas
rafı, nakli nu~ut, muamele vergisi, avukat ücreti vesair 
bil'umum masrafla birlikde tahsili için bu borç mukabi· 
linde Bankamıza ipotekli olub yukarda hudut, cins ve
sair evsafı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu müdürlü
ği.inün 22-9-929 tarih 64 numaralı Tapu senedile Şir
ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanu-

İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmiş 9-11-931 
tarih ve 1514 2 numaralı ev Beyoğlu 4 üncü Noterliğince 
tasdik edilmiş 11-2-933 tarih ve 640/33 numaralı mu
kavelelerle pamuk ve nebati yağlar sanayii T.ürk Ano
nim Şirketinin Bankamıza olan mikdarı malum borcunu 
10-4-935 tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbar
name üzerine de tesviye etmemiş old1:..~ndan işbu bor
cur. ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komis
yon, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukud, muame
le vergisi, avukat ücreti ve sair bil'umum masarifle bir
likde tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza ipoteklı 
olub yukanda cins ve sair evsafı ve müştemilatı yazılı 
Adana Tapu Müdürlüğünün 2-4-930 tarih ve 87 nu
maralı tapu senedile Şirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vu
kuf tarafından 8000 lira kıymet takdir olunan mezkur 
ev 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dai
resınde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya çıkanlmışdrr. Muvakkat ihalesı 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saa.t 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat akçesi 
yüzde 7, 5 dir. Şartname Galata' da kain Bankamızla 
Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılarına 
asdmışdır. ( 3 6 9 5) 5024 

na tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından cem'an 
72.000 lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 16971 
nu1na1 alı Ziraat Bankası kanununun hükümleri daire .. 
sinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya çıkarılmışdır. Muvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 2 de 
İst:tnbul Ziraat Bankasında yapılacakdır. Teminat ak
çesi yüzde 7,5 dır. Şartname Galata'da kain Bankamız, 
Adana, Mersin, Ankara Ziraat Bankaları kapılrına asıl
mışdır. (3696) 5025 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreo

zot kapalI zarf usulile eksiltmeye konulmuşdur. 
Eksiltme 15 Ağustos 9 3 5 tarihine rastlayan perşem .. 

be günü saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Mü .. 
dürlüğünde yapdacakdır. Talihlerin tekliflerini Tica
ret Odası Vesikası ve 6250 liralık muvalikat teminatla .. 
n ile birlikde 15 Ağustos 935 perşembe günü saat 14 e 
kadar Malzeme Müdürlüğünde tevdi etmeleri lazımdır. 
İstekliler bu husustada şartnameleri 5 lira mukabilin· 
de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden ala-
bilirler. (3660) 4988 

Denizcilere ve gemicilere ilan 
Tahlisiye U. Müdürlüğünden: 

1'111111111 iyi Bir istenoğrafi 111111111' 

~ Bilen bir işyar aranmaktadır. ~ 
~ · istiyenler "TA rt,, idare direktörlüğüne ~ 
iil il 111111111111111111111111111111 g e 1 si n 1 er. 111111111111111111111111111 ~ 

1 - Karadeniz Boğazı Rumeli Feneri yanında yeni
den yapılan Radyofar tesisatı 10-7-1935 çarşamba saba
hı saat sekizden itibaren çalışmağa başlayacaktır. 

2- Radyofar, sisli havalarda gece ve gündüz iki da
kika işaret ve dört dakika sükut ve açık havalarda ise 
iki d~kika işaret, dört dakika sükut, iki dakika işaret ve 
yirmi iki dakika sükut olmak üzere her tam yarım saatte 
gece ve gündüz işaret verecektir. 4919 

Denizli Vilayeti Daimi Encüme
ninden 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = r·· k H K - Denizli Memleket hastanesi Rontgen şubesi için ko-$ ur ava urumu § dak safeti markalı muhtelif eb'adda (130) düzüne fi-

3 - Ra<lyofann karakteri ile evsafına ve jşaretleı ine 
ait bilgiler Tahlisiye Umum Müdürlüğü tarafından bas
tırılan ve İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünce dağı
tılmakta bulunan türkçe, almanca ve ingilizce yazdı ta
limatnamede mevcuttur. Alakadaranın bu talimatlardan 
birer tane. edinmeleri lazımdır. Bütün gemicilerle alaka
darlara ilan olunur. (3757) 

s B k p • := li.rr.le yine aynı markadan yirmisi birinci, yirmisi de ikin = Ü y Ü 1 yan g o s u = c: olmak üzere 40 kutu banyo satın alınmak için mu-
$ S hammen bedeli olan 1056 lira üzerinden 10-7-935 çar-
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ şamba gününe kadar açık eksiltmeye konulmuşdur. 
5 19. cu tertip 3. cU Keşide 11 Temmuzdadar := Şartnamesi İstanbul ve İzmir ve Denizli Sıhhat Mü 
§ BÜ y Ü k ikram iye §_ düriyetlerine gönderilmişdir. İstekli olanların teklifle-= rini ihale gününden evvel Derı~zli Valiliğine gönderme-

§ 50.000 Li rad 1 r ~ =l=er=i =bi=ld=ir=ilir. (3640) 4960 

- - = 

· ~ - - -- ' ~ 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara / ı:, 

Banka Komerçiyale ita yana 
Sermayeıi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

T ravellers ( Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 

, bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni- 1 

yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, , ı ı 
şehirde, otellerde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük - -i§ Ayrıca: 20,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrami- =: 

9 yelerle 20,000 Lirahk mükafat vardır. 4928 § 
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem lzı:et BENiCE 

1

, 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden başka kimsenin kulla- , 

~ayacağı bir şekilde tertip v~ iht_as_~_di~miştir. (5999) ~~ 
iiiUllllJJ 1111111 lllJJIUIJJ ili ili il l il l il l l l l il l l l l l il l il l IJ 111111llJJil111111 J il fra 
~ 

desi, 100.-=._ Basılcbğı ıer .:_ l' AN matbaası. 


