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Boğazlar konferansı bıJgün 
16 da. MontrOde .toplarıııvorJ 

Konferans için bütün hazırlıklar yapıldı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

/\ ltalya ıecrı tedbirler kaldırllclıktan 

sonra Konferansa iştirak 
Montrö, 21 (Tan) - Boğazlar 

konferansı yarın saat 16 da toplana
caktır. Bütün hazırlıklar bitirilmiş· 
tir. Türk murahhas heyetinden er
kanı harbiyei umumiye ikinci reisi 
General Asım ile müşavirler ve Türk 
gazetecileri Montröye gelmişlerdir. 

Bulgar ve Yunan heyetleri de bura
ya vasıl olmuşlardır. Yunan heyeti
ne Slavrudis, Bulgar heyetine Hari
ciye nezareti genel sekreteri Nikolof 
riyaset etmektedir. Konferans müza 
kerelerini takip etmek için muhtelif 
memleketlerden gazeteciler gelmek -
tedir .Konferansa iştirak edecek olan 
alakadar devletlerin murahhas he -
~etleri de yarına (bugüne) kadar 
gelmiş olacaklardır. 

nk aleni celse, lsviçre federal hU
kUıneti dış işleri departmanı reisi 
Motta tarafından açılacaktır. Motta, 
heyeti murahhasalara lsviçre bükü 
meti namına beyanı hoşamedide bu
lanacak ve konferansın maksadını 
anlatacaktır. 

«onfera111ın ruznamesi 
:Montrö, 21 (Tan) - BUtUn heyeti 

,aaurahhualar buraya gelmişlerdir. 
~'"'"'t Rm::vsı h~u: npJpgp~; T .;tu;nnF 

Parti ve hükOmet 

Valiler Sah günü 
Partide toplanıyorlar 
Şükrü Kaya yakında 

Ankaradan lzmire 
ve Trakyaya gidecek 

lsitl..,. Bdtatı oe Halk PartUi 
. Genel Sekreteri Şükrü Kaya 

'.Ankara, 21 (A.A.) - Ankarada 
..1aliler toplantısı salı günü saat 15 te 
parti binasında yapılacakt.Jr. 

Davet üzerine gelmekte olan va -
Jiler ilk i§ olarak veki.lette müsteşar 
la temas edece1ilerdir. Ankara top -
lantısı bittikten sonra içişleri baknm 
ve CUmhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya lzmirdeki top 
lantıyı yapmak U:r.ere lzmire gid~ -
cek ve oradan da Trakyaya geçerek 
F.clirne toplantısını yapacaktır. Bu 
seyahatleri esnasında genyönkurul 
lıalanndan bazılannm kendisine re 
fakat edecekleri haber almmışt:ır. 

lı Kanunu 
Metni bugün 7 inci' 

sayfada neşrediyoruz 

Konlerann bir 11rıtulırla açecd 
olan Motta 

Türlı lteyeti rei•i 
Te111ilt Rüffii Ara 

Fransıa ltey'eti reİ•İ 

Pal Bonkar 

ile Romanya murahhası Titillesko 
yarın sabah Montrode bulunacaklar
dır. 

şam saat sekiz 20 de Montröye vasıl 1 mlştir. v • 

olmug ve garda Isviçredeki Fransız Konferansın toplanacagı bmada 

Pol Bonkur'un bqkanlığmdaki 
Jö.i ncıt7 nl"}U>ti m11f'iıhhAUIU bu A.k • 

elçi8i ve eefaret erkim tarafmdan j bütün hazırlıklar yapılmıştır. 
k&!'§ılanlllJlbr. Fransız elçisi Pol Bon Konferans yıuın saat 16 da top -
kıır Rf>rAfinP. bir aksam ziyafeti ver - [Arkası 6 mcıda] 

Bükreşle kanlı hadiseler 

Faşist talebelerle işçiler 
arasında çarpışma oldu 

Paris, 21 (Tan) - Bük~ten blldirlJdlğine göre bu sabah şehirde 
amelelerle sağ cenahı tutan talebeler arasmda kanb hadiseler olmu.t;
tur. Vak'a şöyle çdmuştır: Sağ cenaha mensup talebeler, bugün De
mokrat gazetelerlll satışlannı menetmek istemişler ve bn ga7.etelerl 
satan yerlere hücum etmJşlerdlr. Bunun üzerine amelelerle talebeler 
aruında blı- mtisademe olmuş, bir mürettip ölmU~ Uç klıti de yaralan 
mıştır. Bir komiser de yanJHmıştır •• 
Bundan miada Demir miğfer faşist teşkilitmm bulunduğu yerlerde 
,de çarpışmalar olmuş ve rüvelverlerle çarpışma yapılmıştır. Yara
hlar '·ardır. 
Polis !!IOD pzetelerln blnalan etrafında barikatlar yapmıştır. Bidi-
11eler devam etmektedir. 

Dünkü lik Maçları 
Beşiktaşı yenen G. Saray, 
İstan&ul ikinciliğini aldı 

,.. ---- --

Galata.ara)' • BeıilıtOJ oyunundan put bır elNtontane 

Dün Istanbul lik maçlannın son llk oyun Vefa - Süleymaniye ara-
oyunlarına Taksim stadında devam sında yapıldı. 
t.adilmiştir. Ha valann sıcak gitmesi 
yüzünden nisbeten tenha denebilecek Vefa .f Süleymaniye 1 
derecede az olan seyirciler araamda 
Türk Spor Kurumu Genel Merkez 
Başkanı General Ali Hikmet te var
dL 

Suphi Baturun idaresinde saat 15-
50 de başlanan bu müsabakada her 
iki takım zevkli bir oyun oynadı ve 

[Arkası S incide l 

Sulh planı 
Almanya sorulan 

suallere menfi 
cevap verecek 
Londra, 21 (Tan) - Sunday 

Kronikl'in verdiği nıalümata gü
re, Bitler lngiltere tarafından 

sulh pli.m hakkında sorulan su
allere menfi c.e\·aı \'erecektir. 
Bitler bu hususta evvelki teklif
lerinin haridnde lngiltere ile u
mumi mü~erelere giri~miye -
caktır. 

Sorulan suallerin ce\•aplan me
yanında yahuz ikisi müsbet ola -
caktrr. 

1 - Almnn~·a eski kolonilerini 
Uerlde tekmr talep etmek husu
sunda her türlü haklanna sahip
tir. 

2 - Almanya bazı şartlar da
hilinde Ceaıiyeti Ak\'ama girebi
lir. 

Söylendlilne göre, Stanley 
Baldvin \'e F..den Bitler'ln verece
ği cevap hakkında daha şimdi -
den malô.mnt sahibidirler. 

Sta.ııley Jbld\in yakında bir nu
hık söyliy erek eğer Almanya 
müşkUJat •rıkarmakta devam e
derse, Belçika, Bü~'Ük Britanya 
ve Fransanm kendi aralannda 
bir pakt y:ııpacaklarmı blldJre
eektir • 

Çinde vaziyet 

Bir Japon gemisi 
bombardıman edildi 
Şanghay, 21 (A.A.) - Uzak doğu 

da hadiseler artmaktadır. Hongkog 
da Çinliler kadmlarla çocuklara kar 
şı haşin muamelelerde bulundukların 
dan, Japon konsolosu himaye ted
birleri alınmasını istemiştir: Cenup
lularla şimallilerin karşı karşıya bu
lunduklan ve aralarında ateş de te
atı edildiği bildiriliyor. Tiençinde 

l Arkası 3üncüde1 

Hitler sulh pllnına dair 

ingilterenin suall•ine 

menfi bir cevap verecek 

/ ngiltere neden geri döndü ? 
Baldvin zecri tedbirlerin 
faydasızlığını izah ediyor 

Şimdiye kadar cereyan eden hadiselerin mecrasını 

değiştirmek için bir tek çare vardır : Harp 
Londra, 21.A.A. 

- Baldvin, lskoç
yada Lanark kont 
luğunda Coltness
de binlerce mu
hafazakarın bu
duğu bir toplan
tıda bir nutuk 
söyliycrek demiş

tir ki : 
"- Zecri ted

birler, harbe ni
hayet vermek i
çin herhangi bir 
millete karJı tat
bik olunan birta
kım tedbirlerdir. 
Bunlar, ceza ma
hiyetinde telakki 
olunamaz.,. 

Hatip, sözüne 
devamla demiş

tir ki : 
"- Şimdiye ka

dar vukua gelmiş 
olan hadiselerin 
macerasını değiş
tirmek için tek 
bir çare vardır. 

Bu çare de harbe 
girmektir. Ben Çorsil ve Stanley Balduin 
Avrupada harbe girmeğe,döğüşmeğe birler siyasetini terketmemiz lbnn
hazır tek bir millet bile" görmüyo - gelmekte olduğu kanaatine vbd ol
rum. Bu sebepten dolayı zecri ted - [ Arlraıı .6 mclda] 

Glizeı san'atler 
akademisi ·talebe 

11 rglal açılJyor· 

Cüael Sanatlar Altatlemİ•ind• talebe falııırlren. ICÖfede r•.._. 
General Halilin bir portreai 

(Yazısı 3 Uncu ••yfadal 

• .................... ..._........_. ..................... 

• 

BOYOK TÜRK INKILABI 
BAŞLARKEN 

Yazan : ZİYA ŞAKİR 

Bu en kuvvetti veıikala ra dayanan harikulSde · 
. tefrikayı yakında aeıredlyoruı 

•••••••••••••••••••••••• 

Anadoluya hücum -eden casuslar 
- . 

ve ·suikastçılar· Ay~sofya meselesi 
•••••••••••••••••••••••• 

Talôf Paıayı öldüren Tayliriyan Anadoluya nlsln .ıeı .. 
celcfi? Major Hey hôdisesi - ICrolcer ofelinln IJodrumlo· 

.. ında dönen lırıldaldor •• 
•••••••••••••••••••••••• 

· Behbut Han niçin ·katledildi ? 
........... , ........... . 

lu harilculôde valı'aların fafıil.Sfını yalıında 11eıre 1Ja1· 
lıyacağımız IJu IJüy~~ ~arllll Nlrilıado oiuyocoitr•ıı 

3 -. .. -. .......... _o .. ......._ ..................... 
t 
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GONAJIRI 

s~~cı.et! 
Merkozi keadi ben1iğimis olu. da.ireler ~e\.irelim ki., genişlcye genişle

ye, son kavsilo biitün dünyayı kuşatsın. 
lşte, bir insanın saadeti için, me.rkez noktasından 80D hududa kadar, 

her ,,.eyill, bu bir kişi)i mes'ut etmek arzu.sile ç~ası li.mn! 
Dişi airıyan bir insana mes'ut diyebilir misiniz? .. Çenemize çakılmı;;. 

bu kemik çhi, g-bJi bir ızmm ş~k lerini göz.lerimi:r.de tu~turup yıldı
rımlannı be~'llimize gönderdikçe, dünya zindandır ... 

Merkez nokta.<ıından uzakla...5ıp küçük bir daire çe\'İrelim: 
Aueaiz, kamuz, yahut çocuğunuz hasta.. Ya, ihtiyar damarların ki

reçlenmiş yollannda kan yorgun <lolaşryor .. Ya, ~enç ciğerlerde, ölüm 
kıztl kone.ala.r dökmüş.. Yahut ta, uzun, bir ömür kadar uzun öksürüş
lerle bir boğmaca ~laııgıcı •• 

Nud, mes'ut musunuz! •• 
Daireyi biraz daha genişlet~Jim: 
Eviniz sıhhattf\. Keseni11 dolgun.. Fa.kat insa.nlan, bacanızdan tüt.en 

)Mnola koku ·ile beslenen fakir bir maha.llcdesin.iz.. Radyonu.run sesini 
dilend ilB.hileri kesiyor .. Yüzüniiadflki pem}H,liğe ayıpla.yan gözlerle ba
kıyorlar ... 

Kahkahanın, bir cürüm gibi, diıılerinizle ısı.rarak yavaş yan.) gülme
yi uautaeaksmıa ! 

Bu daireler, istediğinb Jiadar ı:~ni,,Hyebilir: 
Şn guete siitununda yata.n çiğnenmiş çocuk •. .Şu ım aJtmda. kaJmış 

köy.. u kuraklıktan SJkmtıya dü müş ka.uba.. Şn tan·arelcri düsiiren 
ölüm ı~ .. Şu gözü clönmü~ notuk .. Şu oynak mev im .. Sıcakhfl azalan 
gün~. Puarla.n yağan yağmur .. 

Yi:&Jerimizdeki ~bgid4!', gözJerimi7.dekl düşüncede hepsinin payı \.'ar .. 
tnsuJann, balou yapan an gibi, keadl saadetini keneli yaptığı günler

den nekad&r uağıa ! 

'Mevsi111 kapaaırlcen 
Futbolcülerin olimpiyata hazırlık

ları dolayısile alakadarların bundan 
böyle ma.çla.rı menetmesi üıerine, çok 
şükür, dün .mevsimin son maçları ya
pıldı. Çok şükür diyoruz, çünkü eğer 
bu memnuiyet olma.sa Hk m~ları 
bitecek diye, çoluk çocuk, bu sıcak 
günlerde stadyomun to.z.lu sıcaklığı 

içinde haşır ne{iir ola~klardı. 
Hafta içinde F'enerbahçe - Hilal 

maç\le lstanbul !ikinin birincisi ve 
sonuncusu belli oldu. Dün de Gala -
tt..saray - &.şikt~ maçile ikinci ve 
üçüncü meydana çıktı. Eh, bize de 
bu kp.darı ~ter ... 

Futbolün garip cilveleri var. Bazı 
zamanlar daha fazla gol fırsatları ya 
kahyan takım maçı kaybediyor. Diin 
de böyle oldu. Beşiktaş, hele birinci 
devrede birçok gol fırsatları yakala. 
drğr halde mühacimlerinin booerij -
sizliği yüzünden bunları kaçırdı ve 
Ustüate iki gol yiyerek yenildi. 

Mevaimin son maçı yeni bir isti -
dadı meydana çıkardı: 
~~ müda.fil HUsnü. 
Hüsnü, dün B;eşik4f hücum oat

tmda. en tehlikeli oyuncu idi. Hüsnü
nün bu muvaff akıyeti belki oo bece
riksi.ı mi,ihacim.lerin ortasında oyna
ma.çıdan ileri geldi. Malöma, kır çi
çeklerinin ortasında. pa,patya. gül gi
bidir. 

Fildr köıesi 
151 - l\üçUk irma.lrlar büyl\k ne

hirleri 1'-p&r. 
(Ktiç(lk :menfaatler birike birike 

büyük kiria.n meydana getirir) 
152 - lçini dolduran kadar çuva

lı tutu cb. a~ludur. 
(Hmm kadar cürüm ortağı ve ya

ta.ğl da suçludur) 
ls.1- Koluna göre kan almalı 
(Yilk. yükletilen.le mütenasip ol -

ına.lı) 

154: - Kumarbaz yemini, sarhoş 
)"emini. 

(lna.mlmryacak yeminler) 
155. - Bir oıeğer .. le Pariı! bir şişe 

nill ~- aokulur. 
(Farazi.ye halinde her şey müm -

k:iindür) 
156 -Budala. aıda.m, buda.laca rüya. 

röm. 

Olgunluk imtihanları 

bugün baıhyor 
IMeyi bitimelerin olgunluk imti

hanfarma 00.gün b~lanacaktrr. Bu 
imti'ha.nların .,ehrimizdeki kısmı Ga
lat.Mıuay, Xabl\taı, Vefa, Pertevni -
,.ı ~rinde yapdacaktır. lmti -
hmhln resmi ve hususi Ii~ talebe
Jeri iştirak tde~klerdir. Irotihan su
alleri kapalı zar!lar içinde v~kalet -
tel!. gıelmiştir. Sual 7.a.rflan:, iro.tihau
lsl"8 ba.şlaJIInl,dş.n on dakika evvel a
sıla.cakın. 

'.Ada ıenliklerl dün 
baıladr 

~daları gtizeDeftinrıe cemiyeti ta.
rafından tertip edilen ~enliklere dün 
başlanmı, ve eğlencelerde kil.!\bald.ç 
Qir ha:Jk: kütlesi buhınmuştur. Eğlen
celer Jtf'< yakte kadar !ri.irmüştür. Ge 
Jecek ~ ıü:nü Y1'-Pılacak ıenlilder
ie J111.eriep yıuı,ı.,n; d(I. ol~caktrç. 

Yusuf ZIYA 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Anupahlann kendisine "Şar

km Yolteri,, ismini verdikleri kim -
dlr!' 

- "Dunullla berabl'r, o, dönüyor,, 
l'ümlesi kimindir \·e ne mlinasehetle 
söylenmb;tir? 

- ln~ilterenin Grinviç ı;E-hri ne.sile ' , 
meşhurdur? 

- Haruu Re~idin elindeki sazla 
başına. vurup öldürdü~ ri\.·ayet edi
len kimdir? 

- "Sende iman yok ki, sen alclm 
di~·em imanımı,, mısraı kimindir? 

Dünlcü soruların cevapları 
S - Romanya Kralınııı yazlık .~a

rayı nerededir 

C - Riikrt'Şin fjimalind<' Sinarn'cla 
S - Meşhur Sorbon ii>ıiversite.~i 

i.mıini nereden almı.ştır1 
C - Şimdiki üniversite on üçüncii 

a~nrda kurulduğu 1.aman sadece kö
ı:tik bir kolejdi ve Rober dö Sorboo 
tarafından kurulmuştu. 

S - Spiçborg adalt1rı noredc<lir 'I 
C - Şimal kutup denizinde olan 

Spiçberg adalan beş b\iyiik ve bir 
<türü kfü:ük adalardan ibarettir. 

S - Spcleoloji nedir 1 
C - Mağara, llrıırum, kaynak .ı:t

bi dünyanın tabii b%1uklannı tetkik 
ilmi. 

S - Çald,rmı m~y<lan nwharobesi 
hangi tarihte olm.u*t"r t 

C -23 Ağustos 1514. 

(Budala. uykuda bile budaladır) 
158 - Flütten gek- tambura gi

der. 
<Haydan gelen huya gide-) 
158 - Zaman büyük bir öğretici-

dir. ' 
(Tecrübe çok şey öğretir) 
159 - Bir zaman gelir ki, köpek

ler kuyruklanr ... · ühtaç olurlar. 
(Şimdi faydası,. görünen kims0 ll'r 

ve şeyler bir gün lüzumlu olurlar) 
160 - Tutmak koşmaktan iyidir. 
(Sahip olmak, ümit etmekten iyi

dir) 

Y alovaya rağbet 
artıyor 

'.Akay müdUrü Cemil, büyük otelin 
inşaatını tetkik için Yalovaya ptmiş
tir. Cemil, Yalova kaplıcala.nnın a
za.mi rağbetini kazanmailını temin 
için verilen kararların tatbikatına 
da nezaret edecektir. Akay idaresi, 
Yalovanın bu mene geniş mikyasta 
alaka ve rağbet celbetmesi için esas 
h tetbirler almıştır. Bu cümleden 
olmak üzere nakil vasıtaları ıslah e
dilmiş, otel ve lokantalarda ehem
miyetli mikdarda tenzilat yapılmış
tır. Dün, Yalovaya giden ziyaretçiler 
üç bin kadar tahmin olunuyordu. O
tellerde pek az yer kalmlşhr. Evvel
<'e lıer keaeye uygun olduğu için ih
das edilen bir ve iki yataklık üç kı
~ım paviyondan A. paviyonlan in~ 
,aat dohıyıı!ile yıktırılmıştı.. B. ve 
C. paviyonlan daha f.İmdiden i,gal 
ed,ilm\ş bulunmaktadır. 

r . . • D ' 
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Radyo işlete.~ 

Bir milli radjvo 
istasyonu kurulıncak 

Nafia Vekaleti, radyo işl~rini esas 
lı surette ıslaha karar vermiş bulun
maktadır. nk iş olarak !Ankarada 
bir milli radyo istasyonu 1 ırurulacak
tır. Bu radyonun en uzak ıyerler, ka 
dar neşriyat yapabilmesi ifnmin edi
lecektir. Aynca !stanbul radyo is -
tasyon unun ıslahı kararl;ı.ştırılnuş

tır. Hazırlıklara devam edilmekte -
dir. B~ iş gelecek seneyeı kadar ik
mal edilecektir. Istanbul '!!'elsiz Te -
lefon Şirketinin imtiyazı ~ç ay son
ra bitmektedir. !mtiyaz ırıüddeti bi
tince işletmeyi hükumet ele alacak
caktır. Nafia Vekaleti, bu işler için 
bütçesinden bir buçuk milyon lira 
tahsisat ayrrmıştır. Şarl c vilayetle -
rinden birinde de diğnr bir radyo 
istasyonu kurulması dü f}Ünülmekte
dir. Bunlardan başka, 'bugünkü rad 
yo neşriyatının da daha. esaslı suret
te ıslahı mukarrerdir. Jflerkesin ala
bilmesi için radyo malcineleri ucur.
latılacak ve bu surette, radyo maki
deleri ev eşyası ara~ı1na sokulmuş 
olacaktır. / 

Ayas of yanın la mir 
keşfi hazırlanıyor 

Tamiri takarrür eden Ay~ofyn. -
nın keşfini ha.zırlamak üzere bir he
yet teşkil edilmiştir. :Heyete müze -
ler umum müdürü .Aiaiz başkanlık e
decek ve aza olarak ·ınüzeler mimarr 
Kemal Altan, nafıa ınimarı Faruk, 
evkaf mima.n Nihatlla eski eserleri 
koruma encümeni az;!l]an buhnacak 
lardır. Heyet, bugün .Ayasofya mü

zesine giderek mahallinde tetkikat 
yapacak ve ke§fin esa slıı r.m..ı hazrrlı 

yacaktır. 

Romanya Tra11sit yolu 
Romanya transit yolunda memle

ketimizden gidecek tı~nsit eayasi i:. 

çin bazı tenzilat yapılması kararlaş
tmlmıştır. Romanya ttoansit yolu ge 
çen senedenberi büyük bir rağbet 
görmüştür. llk hazırlııl:ları yapmak 
maksadile şehrimiz Rdmanya Seyri 
sefa.in acentesi Bükrıene gitmiştir. 
Tütün nakliyatı tarifellJrinde şimdi -
den mühim tenzilat y2ıı1ılmrştrr. Ye
ni tenzilat, bilhassa yaış meyve ve 
sebze nakliyatı üzerinde de olacak -
tır. Tenıllatm Balkan demiryollan 
idareleri arasında yapd"ln anlaşma
nın temin edeceği tenzilattan daha 
fazla olmasına çalrşıla~ktır. 

Vapurların h~eket 
kağıtları · 

Vfl purlarm sefer müddetlerini 
uzatması yüzünden }.faıı:mara havza 
r:;mda işleyen denizyoilıurı vapurla -
rınm her uğradığı iskelede gümrük 
muhafaza teşkilatındanı thareket ka
ğıdı almağa mecbu~ tutı11lmaları, pir 
çok itirazlara sebep olrrljllştur. İtiraz 
lar varit görüldüğü için tbu usul kal
dırılmıştır. Marmara haı.vzasmda iş
leyen bu gibi vapurlarıııı senede bir 
defa hareket kağıdı alm~-:ı.lan karaı
laştınlmış, bu suretle U2':ttn muame
lelerle vapurların gecik·rn~meleri te
min edilmiştir. Karar.pı tatbikına 
başlanmıştır. 

Yolcu salonundfa yeni 
kolayhklar, 

Polis, kabotaj hatıarııtharicine gi
den veya gelen vapurlar.a, teşyi ve 
istikbal için girilmesini .evvelce me
netmişti. Bu karar, eV"ırela şikayeti 
mucip olmuş, fakat intiııamm temin 
edilmeı:ıinde esas olduğuı için tatbi -
kata devam edilmişti. 'Teşyi ve is
tikbal meselelerinin ka'botaj hattın
da da birçok karışıkhklmrı mucip ol
duğu görüldüğünden bın hususta ye
ni bir usulün tatbikı k:a:rarlaşmıştır. 
Bu karara nazaran, her yolcu 
beraberinde ancak ;I,ir adamla 
vapura girebilecektir. ?Bir kişiyi teş
yi için on kişinin birden vapura gir
mesi menedilmiştir. Tıe:şyi için gelen 
ler, vapurun kampanası çaldıktan üç 
dakika sonraya kadar• gemiyi terket 
miş bulunacaklardır. Aksi takdirde 
para cezası alınacaktllt'. 

İstikbal için gemffiere girilmesi 
menedilmiştir. Her n~ euretle olursa 
olsun, vazifedarlardırun maadaııı ge
milere giremiyecek, ))Okular rıhtım-
da heklenecektfr. · 

Ne dersiniz ? 
HürmetkCirhk 

Mekteplerde küçük çocuklara ya
§amanın adabını öğretmeye çalı§ır

lar, hürmetkar olunuz, sizden ya§
ça büyüklere saygı gösteriniz, Her 
yerde hakkınızı, haddini:ı.i, iıinizi, 

ıalahiyetinizi aımayrru.z derler, 
Hürmetkar lığı · ef'-!- ederler. 

F aha mr gariptir ki, hayatta 
çok defa tatbik sahası bulamıyan 
bu hürmet hissi, bugünlerde yine 
gi§e Önlerinde zaafa düfÜrülqyor. 
Ada vapuruna binecekıini.z, saat
lerce gi§e önünde bekleyiniz. Flor
yaya doğru bir hava almak istiyor
sunuz, bilet gişesinde saplanıp ka
lır, 15, 20 dakika öylece durur, sı
ra bulup ta elinizdeki parayı memu 
ra uzatmazsınız. Çünkü, etrafı -
m:ı.ı bazı açıkgözler çevirmiştir. On
lar biletlerini almadıkça sızın ne 
parayı uzatmanıza, ne de bilet al
manıza imkan vardır. 

Si:ı. ııhıla terleye kendinizi sıraya 
sohmaycı uğrafırken açıkgözler, gi
şeyi sökercesine biletlerini alıp gi
derler ve hatta ba:ı.an yaptıkları bu 
lıaksı;dıklarla iftihar ederler. Gü
lerek giderler. 

Hemen her zaman devam eden bu 
vaziyeti, halkın ıehir dıfındahi 

plaj ve mHİrelere akın ettiği fu 
mevsimde vapurda, trende, her yer· 
de daha iyi 11örürsünüz. 

Biz karfımıulakinin hahluna hür
met etmedikçe ondan yeni bir va
zife beklememeliyiz. Hürmetkarlık, 
insana birçok feylcr kazandırır. 

itaat mafevke, doğruluk hakikate, 
ve nezcıltet te etrafımızdakilerin 

haklarına hürmetten baıka birıey 
değildir. 

Bİ;s böyle düıünüyoru%. 

Siz ne dersiniz ? 

KUÇUK HABERLEL 

* Tiirk borcu tahvillerine istek faz 
la - lstanbul borsasında Türk bor
~u t~h\tilloYino lu .... ;ğ ... bl'r:,.:tu.: \....~ ..... " 

lep vardır. Borsamızdaki fiatlar, Pa
ris Borsasına nazaran, nisbet ka
bul etmiyecek kadar yüksektir. Ay
ni zamanda Paris borsasındaki Türk 
borcu tahvillerile bazı esham fiatle
ri dü~tükçe lstanbul borsasındaki 
kıymetler yükselmektedir. Vaziyet 
alakalı makamlar tarafından tetkik 
edilmektedir. 

* Güzel Snn'atler Akademisi ser
gisi - Güzel San'atler Akademisinin 
yıllık büyük sergisi yarın ~aat 14 bu 
çukta açılacaktır. Sergiye san'atkar 
lar, talebe velileri davet edilmiştir. 

• Osmanlı Bankasmrn feykaladc 
kongresi - Osmanlı Bankasının 

Londrada yapacağı fevkalade kongre 
de bulunacak olan Osmanlı Banka -
sı ve Borsa Komiseri lhsan Rifat 
yarın lngiltereye hareket edecektir. 

• Beyoğlu adliye hinasr - Beyoğ

lu adliye binasının nakledileceği eski 
Beyoğlu Halk Partisi binasının ta
miri birkaç güne kadar bitecektir. 
Mahkemeler, önümüzdeki hafta için
de yeni b1!1asına taşınmış olacaktır. 

* Usküda.rdaki pehlivan güreşle -
ri - Dün Kızılay Üsküdar şubesi 

menfaatine, Usküda.rda Şemsi Paşa 
meydanında pehlivan güreşleri ya
pılmıştır. Ayrıca güreşler arasında 
Mehmet adında birinin gösterdiği 
hünerler seyredilmiştir. 

• Besançon saat sergisi - Önümüz 
deki eylül içinde Besançon.şehrinde 
açılacak olan kıymetli .saatler sergi
sinde Türk saatlerinden de birkaç nü 
mune bulunacaktır. 

* Deniz Şı>nlikleri yapılmıyat!ak -
1 temmuz kabotaj deniz şenlikleri, 
yapılm1yacaktrr. Buna mukabil 2 
temmuzda Mudada. zengin bir prog -
ramla kayrk, kotra ve yüzme yarış
ları yapılacaktır. Çal: ·malara devam 
edilmektedir. 

• Bir hukuk profesiirii gelrli -
Viyana ünive~sitesi hukuk profesör
lerinden Kari Şimerst dünkü eks
presle şehrimize gelmiştir. Profe.:ıör 
Berut ve I{ahirede iki konforans Yeı 
mek üzere seyahat etmektedir. 

* Çengelköy Halkevi a~ıldı - Çen 
gelköy Halkevinin açılış merasimi 
dün öğleden sonra yapılmıştır. Mera 
simde Halkevleri reisleri ve davetli
ler bulunmuş1 Usküdar Halkevi mu
zikasr muhtelif parçalar çalmıştır, 
Bu mtinasebetle bir de müsamere ve
rilmiştir, 

Emniyet işleri 

3 üncü komiserlik 
imtihanları açıhyor 
Bir müddet evvel vilayet merkez

lerinde yapılan polis üçüncü komi -
serlik imtihanlarına iştirak edenler 
arasında kazananlar belli olmuş, ter
fi ettirilmişlerdi. 

Fakat mevcut üçüncü komiser ade 
di, bugükü ihtiyacı karşılıyamadığı 

için yeniden bir imtihan yapılmasına 
karar verilmiştir. Imtihanlar yine 
her vilayet merkezinde 15 temmuz
da icra edilecektir. Vaktin dar olma
sı yüzünden iştirak etmek istiyenle
rin haberdar edilebilmeleri için key -
fiyet, telle iç bakanlıktan emniyet 
direktörlüklerine bildirilmiştir. İmti
han sualleri de yakında direktörlük· 
lere gönderilecektir. 

Damızhk Merinoslardan 
azami istifade 

Hayvan cinsini ıslah için bir müd
det evvel Macaristandan getırilen da. 
mızhk Morinos koçları üzerinde ge -
niş mikyasta istifade çarelen aranıl 
ması ziraat bakanlığınca alakadarla
ra bildirilmiştir. Karacabey :ıarasın
da mevcut damızlık Merinosların 
sun'i çifleşme usulile de teksiri düşü 
nülmektedir.Müesseseye yeniden tek 
nik ba7.t makineler alınmıştır. Ru ma 
kinelerde çalışmak üzere elemanlar 
aranmaktadır. Maaşla istihdam edi
lecek olan bu makinistlerin ıaşc ve 
ibateleri de Karacabey harası tara -
fmdan temin olunacaktır. 

Hangi cıemilere teshilat 
gösterilecek 

Hükumet seyyah taşıyan ecnebi 
gemilerine azami kolaylık göstermek 
tedir. Bunlar, ticari muamele yap -
madrkları ve limanlarda yalnız kafi
le halinde seyyah getirdikleri için 
deniz ve liman resimlerinden muaf 
tutulmaktadır. Bazı ecnebi vapurla
rı bu azami suhuletten istüadc ça
relerine başvurmuş ve hileye sapa-
_.. .. ı.. h11\r.,'".~•;-:..:_ ... ef'.Aa_+o-~i .a....nni-

yetİ suiistimal· etmek istemişlerdir. 
Bu gibiler ecnebi limanları arasın
da yük taşıdıkları halde İstanbula 
gelirken seyyah almakta ve bu yol
cuları ileri sürerek liman idaresin
den teshilat gösterilmesini talep ve 
iddia etmektedir. HUkinnetimizin 
sühulet gösterdiği ve bazı kayıtlar
dan muaf tuttuğu gemiler münha
srra n, seyyah taşıyanlardır. Halbuki 
hile yoluna sapan gemiler, Eınanı
mızdan ayrılınca muhtelif iskele -
lerden yük almaktadır. Ru vaziyet 
hazineyi de zarara sokmaktadır. Bu 
gibi y;nlr_şlrklımn önüne geGmek i
çin sühulet gösterilecek olan sey
yah vapurlarının evsafı yeniden tes
bit edilmiş ve alakadarlara. bildiril
miştir. 

Ticaret Odası Esnaf 
ıubesinin faaliyeti 

tetkik ediliyor 
tstanbul Ticaret ve Sanayi odaeı 

esnaf şubesi direktörü Mehmet Ali
nin vazifesinden çekilmesi üzerine, 
vali ve belediye reisi Muhiddin Üs
tündağ işe elkoymuş ve mlistafa re
isi çağırarak kendisinden izahat al
mıştır. Esnaf:' şubesi faaliyeti hak -
kında Muhiddin Ustündağa etrafü 
malumat veren Mehmet Ali, cemiyet 
lerin bir kısmının bugünkü haliyle 
esnafa kifi derecede faydalı olama
dığını ve cemiyetlerde çalışacak ele
manların daha liyakatli kimselerden 
&eçilmesinin zaruri olduğunu ıöyle
mi~tir. Ticaret odası, 'ikiyetleri in
celemektedir. Şimdillk esnaf şubesi 
direktör!Uğünü, vekaleten başmüra
kıp Nihat görecektir. , ____ _ 

ilkokullar haftada iki 
gün ~çık 

Tatil aylarında İstanbul llkokulla
TI haftada iki gün açık bulunduru
lacaktır. Bu g\lnleri Kültür Direk -
törlüğü, cumartesi ve <(arşamba ola
rak Jia bul ve tesbit etmiştir. Bugün 
lerde mektebin baş öğretmeni mek
tepte hazır bµlunacak, mazereti var
sa, Kültür Direktörlüğünün izniyl~ 
öğretmenlerden biri başmua.Ilime ve
kUet edecektir. Açık bulun<lurulan 
günlerde mekteplcr<lc talebe kayıt 
ve kabulü yapılacak ve tl\lcbe veli
Jcrl ile temaslar muhafaza edilecek
tir. 
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Dıı siyasa 
Almanya ve zecri 

tedbirlerin kalkması 
Zecri tedbirlerin kalkma,(9mdan bııı· 

gün i~ln cllplomatik bakımda.ıı m zi· 
yade müteessir olan devlet şüph~iz 
Almanyadır. ltAiya şarki Afrika.da 
me~guJ olup Auuı•ada eli kolu bağb 
kaldığı ve tedbirlerin deva.m ettiği 
möddet{'e en büyük maddi ve maoe,·i 
politik istifadeleri temin eden devlet 
yine Almanya olmu~tur. tık başta. 
ltalyan ticaretinin ambargoya tabi 
rutulnıa.sı Alman harici ticareti için 
son derece müessir bir stimulım (mü
nebbih) olmuştur. Orta ve Şarki Av
rupa.da Doktor Şalıt'm seyahatine 
münl'er olan Alman ticari inkişafı an
(',ak bu sayede vücut bulabilmiştir. 
iki memleket arasında.ki ticaretin 
\'asi miktarda çoğalmasr ile dostane 
bir kanala sevkedilen Alınan - Yu • 
goslavya münasebatmm, bilhassa, e
lıemmlyetle kaydr gerektir. BeJgrat 
ile Bertin arasmdaki bailann kuY -
\

1etlenmesi A"Tupa siya.setine ~k 
büyük bir değişikJik getirmek ve 
Alman nüfuzunu arttırmak ka.biliye
tlndedir. 
Diğer taraftan, Ren'in Versa.y Mu

ahedesi ahkimma ve Lokarnoya mu
halif olarak Almanya tarafmdan 
pervası7.ca. askeri işgal altına -atrn -
ınası ve tahkim edllmf'ğe ba.5lanm..,_ 
sr 3;ne bu tarihte tesadüf eder. lta.ı
ya, İngiltere ve Fransa. arasında ta.m 
bir anl~ma ha.va..'ir olsa, ve lt.alya 
Şarki Afrika.da mf'şgul bulunma.."ay
dr Almanyanm Versa.y ve Lokarno 
Muahedelerlni perv~ızca ylrlmaıll .. 
na zaman ve şartlar imkan vermez
di. 

Yint'l Stresa cephesinin bnzuldo
ğundan ve ltal~·an - Alman llıtilafmın 
anz olduğundanberf Almanya A vm
pa. !lliyasetinde ön planda rol oyna
yan devletler arasma. geçmiştir. Çttn
kü lngiıtere i<;in ltalya aleyhine bir 
muvazene temin edebilmek hmm811n
da. Almanya ihmali kabil obnryan 
bir kuvvet olmuştur. Yani blriblrlne 
muhalif olan İngiltere ile ltalya ara
sında mu\·azene)'i temin edecek ye -
ganf' ı:;arbi Avrupa. devleti haline 
gelmiştir. 

BHtiin bu mülaha.za.lar hatıra geti
rildikten sonra Ahnanyada zecri 
tedbirlerin kaldrnlmas01m büyük bir 
IUCLlUIU.lllJ ~1.n .... ~ OA ,..._... •• ,. Jii,Y..._ U-1..~ba 

lir. Fakat Alman diplomatik mah -
fellerinin Uluslar Kurumu hakkında
ki noktai naza.rlanm tetkik edersek 
Almanlann tedbirlerin kaldınlma~m
dan niçin memnun olduklannı görü
rüz. 

Almanya ta Harp Sonunda.nberi 
muslar Kunımu Almanyayı hudutl~ 
n dahilinde sıkıştınp bırakmak i~in 
kunılmuş bir vasrt.a addetmekte idi. 
Cenevrenin Fransa lehine olan Av
rupa. tatükosunu muhafazadan ba.,. 
ka bir şey Ölm~dığına in~makta idi. 
Şimdi zecri tedbirlerin kaldrnlmMt -
nm Uluslar Kunımuno kökünden bal 
taladığına. kani olduklan itin Alman
lar Jngiltere ''t. ;F'ransad• alınan k11;
rarla1'1' 8eviniyorlar. Ma.amaflh Al'· 
rupa mllletleri konAerlne İtalyanın 
tekrar iştiraki, ve Stre8a repheshaln 
tekrar kunılma lhtim&li kartıımda, 
a,,,ı zamanda, endJşeve dliıJtttklerfne 
de şüphe yoktur. - N. M. 

Profesör Gle11nberg'ln küıuf 
üzerindeki tetklklerl 

Küsuf hadisesini Bilecikten takip 
ederek şehrimize dönen ünivenılte 
profesörlerinden Profesör Glanberr. 
güneş tutulması esnasında Üniveni
te ruathanesinln zaptettiği rakam
ların tetkik edilmekte olduğunu, bu 
tetkikatın bir buçuk ay süreceğini 
ve iyi neticeler elde edildiğini !6y
lemi,tir. Profesörün bş,şka:rılık ettiği 
heyet, kısmi tutulma esnaamda gü
neşle ayın vücude getirdiği hilalin 
iki ucu arasındaki zahiri meejlfeyi 
200 defa ölçmüştür. , Ayrıca arzm 
sathı üzerinde zuhur eden gölgele
rin hareket istikameti de teıbit edil
miştir. 

inhisarlar Umum Miidiirü 
dönüyor 

İnhisar idaresinin tütUn fabrika -
larmı tetkik etmek için Mı!!ıra. giden 
Inhiaarlar Umum :Müdürü tetkikatı· 
nı bitirmi.f ve Iakenderiyeye dönmüt 
tür. İnhisarlar Umum Müdürünün, 
~arapçılık hakkında bir etüt yapmak 
üzere Fransaya gitmesi ve oradan 
şehrimize dönrneei nnılcarrer!li. Fa
kat henüz imalat mevsiminin başla
mamış olması dolayısile bu s,yaha
tini tehir eden Mithatın doğrudan 
doğruya avdet etmek Uzere vapur 
beklediği haber verilmektedir. 
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Bel~ka grevi ihtilal seklini ~hyor 

Bazı şehiler askerler 
tarafından işgal edildı 

BrO.bel. 12 {Tan) - Bel~ikadalti 
pev günden g\ıne büyllmekte ve a· 
det.& bam yerlerde ihtilal m~ı 
~a.ktadır. Kömllr madenlerinde 
grev yapa.n amele Brilbele yilrllmek 
t.ehdidinde bulumnuşla.rd:rr. Bunun n 
ft'in6 ~bu mmta.ka.dan Brüksele 
gi&m yoll.a.r u.kerl işgal &ltma alm· 

~· 
Sair guetesinin bildirdiğine göre. 

Güzel San'atler 

I alebelerin sergisi 
• 

yarın 14 te açılıyor 
~ gfm. '.A:ttlra~__,da., httglh:f!di 

--e=mlanmızın en eskisi General 
Bali bu set'gi..yi açtı. ). ÇÜ'!§ me..1"88i • 
~ wk:iller, mebuslar, elçiler ve 
~erin. ,yiilı:sek memurla..l"J ile 
~e bir mruf bulundu. 

E!1 yag.h ressamın se:rg!sı Ankara
• aıı;rlırkm. yarm da.. btanbulda. en 
~ !'eeMJ!11a.rm rgiei açrlacak: 

Bil eıet'1l Fmdtklıda..Gü.Jfel Sa.n'atler 
alcademmmdedlr. ve yamı M&t 
M.30 da Altad61lri ta..ıebe ergisi a.çı. 
~. 

Seı-gi açrhrken, bura.da da,. va.ti ~ 
~ bqta. olm&k iızere !stanbu 
hm bütün yiiksek memura'"!, sa.'l'a.t. 
matbuat. !!eminm ts.ıl.!nm!ş 'J.haiyet 
16!'1. ya.hane! mahfelle..ıoe men&Ip res.. 
~ ve hususi zevat bulunacaktır. 

An.kara.. ve lsta.rı bul da. açıla.n bu 
iki. sergi. memlekette, yavaş yavaş, 
?eS?Ue kal"§! bir alaka. belirdiğine ~
rettir. Bunu, lrrsa sa.n'at, marilerine 
!'3.ğm~u. ressıı.ınlanınrzm gösterdik -
leri bilyU~ ve §imdiye kadar aklssiz 
blni.ış çahşma.laı-tn.a borçhıyuz. 

Tflrk ~ -~ ~ 'si:ınffiy kadar 
...,em eket ~deklleril'E'l1 ba§ka. Pa-

r ,..8, Vlya.ııa.. ·~ş. ~et :Rusya
nm mtthtetif hirlerinde toplu bir 
lıi!lde, aerr , Nevyork, Athıa, Mila
~ şehh'ler:hıde ferdt olank ıı~rgtler 
çmışlu \le ta.kdiı-le!' ka.za.n!?ll§la1" .. 

d!!'. 
Krymetlerıni böyle bir tecriibeden 

reçirm ola.n Türk reı!IÜıı ea.n'a.tmin 
mem.leketimizdeı de ya.p!lmağa. ve 
hakkı ola.n. ~vkii edinm ğe başla. • 
:mam. cma ha.Ikm olduğu gibi :re&Dli 
'!!1aMelle!i..mitin de alaka göst.erıne· 
il! ~umyetle keydedil~k bi!' ha 

~ lnöniiniin ail..t ıliin A" 
'Lıra iiatünJ.e bir tayyare ~~ yap 
-..,lCrrda. Baytttt. lnöıtii. r~ltl«rile 
llı;llldfictr. K~ ltuı da bobarn.. 
Ü. hricl"..ania "• bbulinlmeei ~ 
_.mıle üt.,,.ralt o da I~ 
.._i§tfr. Gniıttileri ~ Mat 
_., alt • ~ ıt.,cli ~- /.,,. 

Hal ~. işğa.1 &ltmda bulunan '91! 

abloka edi1mi§ olan bil" tehre benle • 
rnektedir. Askarler, bütün mllhim 
noktala.n işgal etmi§ler ve BOka.kla.r· 
da ba.rikatJar ya.~a.rdtr. Şehir. 
askerle doludur. Tren istuyonu da 
i§gal altmdadtl.". Kanal Ugtilnde.ki 
köprü üzerinde bir barikat 1cunıl • 
muş ve köpn1nUn iki bqma da. maki 
ıuı.lı tüf ekler konulmurrt,ur. 

Yunanistanda 

Kral ve Basvekil 
Klik i e gittiler 

"Atin&. 21 C'T.ll.n) - &lt.,,,1.k aba. • 
Hm tanıJmdaıı fevkPIAde teza.hiı,ra.tla 
k;ı rşıJ"rıaıı Krıı.I, hi.ıkftmet. dair"esinde 
konsolosla.n, mvi! ~ tt.8keri erkl:o • 
lı:ı. muht.elif me~e'P r&.Uılerini ka.bu1 
etoıi§til' • ı 

1'!81 Uçimeil. kolo!"du meçhul atıılı:e!' 
a.bid~le F.nl 'Rirfoci Jo,.j Rbid~ine 
çelenkl~,. koymuştuı-. .Ak~am Sel!
nHf belediyesi tJrnıfmda.n ~ere1'ine ve 
rilen slyafette buJ11nmu§tur. Krııtl, 
Başwldl ve maiyeti He bfrlikte bu· 
gün Krlldşe gitm;,tlr.Onıdıı. lturttllu~ 
yrldönüınü mUna:sebetile ya.ptlaca.k 
§enliklerdG ha.zrr buluna.ca.kbr. 

disedir. 
:Yal'!!! <!~tlacak ol!!tt Gı !e! ~.n'l!.t· 

l,,,,. Ak!!lieıni& +al.ebe 111e~ısmde. t.a -
lebelerm, bu senf' irinde tan~ l"&

sim üstatlarrnırz olan muallimlerinin 
atölyelerinde ve o" ı,. "in "e?;Uetlerl 
altında, meydana geHrdikletj eserle· 
ri göreceğiz. Ya.rnu:n S&D'atklrla.n 
bu talebe a.nısmdaıı çtkacağma göre, 
bu serginin hU8usi bir dıenurtiyeti 
v:ırdrı-. 

Bu mi.inmıebetle, Güzel S&iı'atler 
A kadenıitrl bu ytl Avrupa konk'UrU· 
nu muharrir ve reMam a.r.ka.dafla.n • 
nmdıt.TI Bedri Rahminin kazandığmı 
da öğt'endik • 

Sovyet Ru!!ya ~ Rom.anyuta ya.
ptlan Tllrk reMamlan sergiıtj.ne de 
ıştira.k etn:ri§ ve hUktlmet tar&fm • 
dan ta.blolarmda.n birltdnin &lman.k 
Sovyet hUkumetlne hediye edilmiı o. 
lan a.rkailqmmını Avrupa konkoru
!lU da. kazanmI\lf olına.s!!l! merwıuni • 
yetle kaydediyoruz. 

md lnönü meydanclcr:n ~rhn 
pilot Talair~: 
"- Ailecek bizim ltepintmi tq

)'OHei yapacak~, ,/iye iltilatta 
balr:ımnriffar. 

'J"uhrulolti TMmi..r lıct ~an 
nttılalelil intibitltı:N .tNlerme-~ -
mr. 

Gorklnin c:enaıesi 

Tören 700 bin isçinin 
istirakile yapıldı 

lloakova, 21 (A.A.) - Gorldnin 

1 

C611ue merasimi dUn Kızıl Meydan
da yapılmıştır. 
Môt'kova'nm j O 
binlerce işçiei ile 
Sovyetler Birliği 
nln her tarafın· 
dan gelen heyet
ler meydanda 
Gorkiye cıon ta • 
zimde bulunrnuş 
}ardır. Halk ko -
mtserleri meclisi 
baı,kanı Molotof 
Moskova Sovyet 

Gt!ıf'ltt ltoltln.'tda başkanı Bulga • 
bir ıtuhılt 3Öyl~ nin, muharrir A-

yen MOLOTOP lekfli 'rot8toi ıle 
Moekovada. bulunmakta olaıı Aıı.dre 
Jid nutuk s5ylemJ"lerdir. Gorkinin 
cesedi Kremlin 3ara.yma koumu\I ve 
TOO bin 1 c;l ~n tazimi iyfA ic;hı kii
liin öniinden geçmişlerdir. Fransız 
hükumeti ve Mv..aryk tarafuınan 
çelenkler görırlorilmiştir. 

Molotof bir nutuk oyiodi 
M08..1<ava, 21 (A.i-...) - Molofl)f 

Gorkhıin ce:rıaze mera~imind~ ~öyle· 
dlği partıtk nutkunrfıt. hüyiil.- adamın 
ha.yatmt, meıiyetlerlnl ,,e SovyeHer 
birliği h&lk ldltteJ,.ti içinde olduğu 
.kad!tr bUtnn Im~an lık için feragatle 
dolu muuıum m~ail'int kııydettık
ten !Ollr&, Leninden sonra, Gorkinin 
ölümünün Sovyetler birH~i ve bcşe
ı;iyet için en müellim 7.iyalardııın biri 
oldu,,ğunu 15()ylemlşU:r. 

Çekoslovakyada 

Macar kolonisi 
yabancı mı sayılacak 

Pqte. 21 <A.A.) - AH meclıste, 
Çckos.lovakyadaki Mae.ıtr akaJJiyef,i. 
ni'l hukuku hakkında kerıdmme sntı.ı 
la.n suale cevaben, hariciye nazın de 
Kanya demi§tir ki: ''Çekoslovakya 
pa.rli.mentosunun geçenlerde tasdik 
eylemi§ olduğu kanun yabancıların 
ellerinde asken ma.Juırnlar tarafın -
da.n verilınio hususi bir izin ve3ikas1 
bulu.n.ınadlkça, hudut boyundaki böl 
gelerde oturnıaJarmı yasak etmı§tir. 
Çekoslovaklarm, vaktiyle Maca.riata
na ait bulunan bu topraklarda yerle
fik binlerce Macar da. yabancıdan 
Aym&lan muhtenıeldır. 
Eğer ki.nunl vesait elvermiyecek 

olursa., Macar hUkliıneti, eBasen bey 
nelmilel an.dl~ınala.rm tekeffül ey -
lemi§ olduğu Macar hukukunun mu 
ba.fa.zumı ba;ka vasrtala.rla da mü 
dafaa edecektir. 

De Kanya., MacaNtanm. bu husus 
ta Milletler Cemiyetine indelhace bir 
istida takdim edebileceğini ilave ede 
rek sözlerine nihayet vermiştir. 

Çlnde vaziyet 
r ~a.ı? l mc:ıc!e] 

bir ~ lahil muhaf~ kruvazörünün 
bir Ja.pon g$mlsinl bombardıman et· 
tiii kaydedilmektedir. Japon top çe· 
kerlerinin Japon sa.kinleri himaye i
çin Kantona gittiği haberi yalana. çı 
kanlmıştl!'. 

Fran ad ki ~rev ona erdi 
----------------------...,..--~ 

Büyük mağazalardakl IJ Her yarın 
tekrar i terine ba hyorlar 

1 ı, 

Ri1· otonıolJil Fabrikrwnda iılml'• l•k,,~ ~'"- ~ amelele,.. 
f" brikQJJll l!'İlil'f'"' ttr 

Pıııns, 21 (A,A.) - Dahiliye Na.· 
ım, buyuk ın\i.gazalar müdürlükleri 
Lle nüistahdenıini araemda çıkrot' o· 
lan ihtilafa n1iiteallık bir tahkim .. 
name lnm:im crlecekUr. Fakat bun· 
dan evvel patron ve amele dele.:u· 
yooları dirıleyerektir. 

Mnğaıcı it~ilcri İle 
ha lıyor 

P.ıırı~. 21 (A.A.) - Dahıhye Na
mı Salcngro'nun vermiş oldııgu 1'ıt
kcrıı kararı ibo:crıne bUyilk mağaza .. 
laı· grevi sona ermiştir. 20,000 kiti· 
den ibaret olan mağazalar mıistahde 
min~paıartf:'Bi günü tekrar işe haf· 
laya.caklarchr. 

Uf.aktcfel{ müsad€m€1er 
oldu 

Pa.rıe, 21 (A.A.} - G,., vler v~ 
Cemiyetlerin dağrtilınası münasebe -
Ulo Puiste ve nıiilhakatta bazı: ehem 
miyet.siz. hadiseler 'uku bulmU§hır. 

Dün Etual tnPyda.nmda, Dölaroku 
a1k1f1lıyara k meçhul askerin at()§ini 

yakmaya gelmiş olan yüzlerce ate~· 
haç arasmda birlraç ki~i tevkif edil· 
mi;tir. . 

'Birkaç gtin evvel Marf'ılyada ıuilli 
yctç1 bir alayla. bir lı.alk cephesi ala
yı aras.mdaki kal111lıı~mada birkaç 
kiei ya.rıılaıı:mı~trr. Bu gece de hazı 
cemiyetçi unsurlarla halk cephAei a· 
~~nıdaki ka rşrla~m~ lat'd~ n Mııllıııı.1 
Amyw.s. Na11t.. Sentetiım ve KJer • 
mon • Feran da bazı kimseler yara 
Ia.nmrrt..rr. 

Mecliste ha"'l iırtizahlar vuku bul • 
muşıa da badis~lerden hiçbiri cid • 
dt bir mahiyet itlacak §ekle girın 
mittir. 

Bfünı ~ün akr:aın iç ve tüu. bakan· 
lui1e g(lrii§W'..k cemiyetlerın dağrtı! 
TU8.8! hakkmdıJti l<:ararnamelerin şid 
detle tatbiki im.k2nla.rnu tetkik et • 
miştl!'. 

Kolombiyada thtllôr 
Pa,.1"'ig, 21 (A.A.) - Bogota'dan b11 

dirildifhıe göre Kolumbiya'da ıptıl<1l 

çıkmıştır. 

i boksör Coe Luızı döven n 
melin9 Amerikadan ayrdıyor 

Ş!rr..efütg ltaruı Ann~ Onttra. il'e ,,.,..., 

Nevyork, 21 (A.A.) - Bok! §!&m· ı doek ile ,._pmut ınuhtemel olan 
piyonu Schmeling, bu ayın 29 unda maç için antrenma.n ya.pma.k üzere 
"Hindenburg balonu ile Amerika- : .. . . 
dan ayrılacağını bildirmi,tlr. Bokeör, pek yakında Amerika.ya doneceğini 
önümüzdeki eylül ayı içinde Brad • ilave etm~tir. 

Düello hikayesi 

Küçük karamelacı ! Düelloya davet eden 

hakkında kanuni 

muamele mi yapılacak 
Solıald.a hir ~k görtliim dile· ı tekerleri g&terdi: 

ni,,_.J.,.. F alcae, bv cıtandıncı m••· - Karamela mtı)'Oram ! 
leie belli lıi, daha )'eni atılmıftı. Saydım; an tane karamcltin Jtal. 
llirinJ.en para inerken, gö:derini ml§tı: 

)'ere indv•r•lıt konupı~rJ.u. - Bunların hepsini kaf (HU'aya 
- Çocııium, di)le $ordum, :senin •atarsın bana? J.edim. 

liiıftHte ~ mu1. Gözlerinin içi güldü: 
- Artcrnı var/. -Bq kunııa! 
- Anana Hn mi bakıyor.un' Çeyreği verdim, karameldları al-
- Htryrrw. O da, ayrı falı§ır. mt.)'Clrcık yürüdüğümü görüne. .,_ 
- Y oni, aenüı ycıptiğın ifi mi )'4· komdan •ulendi: 

. par1. - Amca! Amca! karamelala"!lı - ...... 
- .ltöyle önüne gelene avu~ a~· 

ına.nrıı tlilencilllt oli/.rıfunu bümiyor 
~Hft1 

Yri..zü kıpkımuzı. oldu. Küçük ba· 
ptı aurvrla halJa~a lcaldırara.k: 

- lf en, dilenci. değilim, dedi. 
- Dilenci obttı,)'4n, Jilenmez. 
- Dill!'llmİ)'OTUltt ki ben ... 
- Y «, ne yqpr)'Oraun 1 
Boynımcr astıiz kü~k ifporta.nın 

~imle,, iiseri &in~k lelıelerile dolu 

unuttun ... 

- Onlar, senin ohun ... 
Niçin dilendiğini aorduium za. 

manki gibi kızardı ve yüaiime dik 
tl.ik balıarak •Öylentli: 

- Hem dilencilik etme, Jiyo,_ 
mn, hem de kmamelayı ıılmadan 
para veriyoraun ! .. 

Çocuk izzeti nelainin bu acı is
yemı karpsında aöyliyecek aöıı bula
madım. 

Avukat Haa.n Fehminin yine avu· 
ka.tlardan Fuat Sedadı ve İsmail Mü
niri düelloya. davet ettiğini yazm1ş
tııc. Bıı davetı şehrfuıizdeki hukuk
çular arasmda hayret uyandırın1ş, 

bundan ~ka nı.einleketimizde düel
loya kanunen cevaz olmadığı Uze
rlnde de alaka.dı.rlarrn nazan dikka
tlrii çekıniştir. Düellonun ka.qunen 
memnu olduğu hakkında beyanı mü 
tale.0.a. bulunan lısUanbul tnüddeiu· 
nıumisi Hikmet, düelloya davet edi· 
lenin herhangi bir mUrace.atı karşı· 
şında daveti yRpan Jıa.kkmda ,kanu· 
nl muameleye tevessnı olunacağını 
s6ylemJ,ıJr. lstanbul barosunun böy 
le bir meseleden ba.beri olmadığı gi
bt, herhangi bir mUraeıııat Jcarşısın· 
da böyle ga.Yri kanuni bir mUrace.atı 
nazarı itibara alamıya.cağt da anla.-
sılmaktadır. Dll o ... 

Sevsinler! 
Şimdi yerini \'C jsmini oylemt:ıe 

lliınm gönucdigim iki St1yriise.f er ma• 
nmru \'t\r 1 i, ''Bllahi şah er... ll!c~ 
belli bole~ be) az clılh·enJi, dıı.r ooy1'7. 
ce~ctJi \'C supl) eli ısi~11h paulalonlu .. 
!;dırdcrLlli Jyan;arn t ~rilı etmJı; o· 
hımm. omtn l<:w :-.ö)1 ıııiyee<'ği.m •. 

l!~ieodinı ! O n~ eda? • c rkga'!1 ':' 
Yarabbi: Bunlardan birj i tıpkı b•· 
pan~·QI flan öılerJ gibi 1\oluuu biraz 
) ılanka\·i ilaJgalıu1dmhldan SQO?a • 
lin• bileğiıu~ doğru ~rka~-ıt ut1p dôr 
parnıa.ğınrlıı'! iki ortad;tkilcrı"• olo• 
mobil•cro ~·ol gö5te"i~·or ,. diğer ib.1 
~ andakileri yukand lutu~·or .. 

Ç~hresi dr. gcJcn gfçon arabıuun, 
dns, u~'i .r~nk1 mar~a w. '".:>föıiin 
göre gijliimserden saznba kadar de· 
~i .. r.n bir ifa.<lr. ifo !lirnrıJan•,) or ... 

Dl~cri. Mi. ük anlliatlann dua.yet 
ınahke.meJcrirulcl\i Jf'-tJedni andıra, .. 
cak kadar diltlmtli. O d~ din.lıt orta 
p~rmaklarilo ~QI ~ij~forilor \'G bir 
m11ddet elini o i~tLl\:ıtrnrtf..e tuttuktu• 
son kasta.rı;yet kapatır ıibı !Qpatı.
yor. 

Bunların iki ini tip önlerinden gef; .. 
Uğun ~ııman hir miıdfJrt .. ~°TOO\Vuc 
rum. Çnnkti cidcl n j Urriıt hepal 
mczürlij ve etüt cdiln i 1 ikin üni· 
f ormtı11ın icap Uiği ,·!'.karla aJi\.ka 
.n~b. 

Bil"1!'111 nt:"Jcn biu1~ tcnıiı1i~ 
"ÜeHifükle \'C inlha'l!, fantezi i!t ka 
rıstıtıll.\ Ol'. 

Diy~lıiHrinı J i, 1 irim se~ rüıorfcr m• 
ımırları .. h~lc hirkaç t2n~; • ıtfu1J lf• 
nm en "'kl:ı rmclan 5ayılabllirler., u .. 
kin dünyaııru en "impQ ant., mnh.ip 
ve v~kurlanmfon M!.~·ılabllirJcr mit. 

O!'ahln' Öl Jf~rni.rcccğim ... 
ı. FELEK 

Şair M hme+ Akif 
Mıs•rda!' dö"dü 

On senelik bır ayı:ıhkbııı sonra le. 
tanbula döıJen 11a1r Mebm~t Akif. 
bir miiddet için Nişantaşındaki Şifa 
yurdunda tedavi allına alına.ca.kt.ır. 
Mehmet Akif, bundan sonra Tilrki· 
yede kalacak ve bir daha Mısıra dön 
ıniyecektir. Mısn·da uzun !llüddet 
merhum Kral Fuadin hiı.f1z1 kütüp• 
lUği.inü ve Mısır üniversitesi Edebı· 
yat Fakıiltesinde ttirkçe ve fa.risl 
profesörlüğünü yapan şair, yeni ede
hlyatla ıneşgul olmaclığmt ve Mısır 
gençliğinin büyük Türk inkili.bını 
adım adım takip ettiğini ve yalnı:t 
Mısırın değil. bütün Şark ve laili.m 
aleminin durınada.n ileriley~n Türk.1 
yeye bakarak meftun oldukla.rnu 
söylenıiğtir. 

"Türk Dili Bilgisi,, nin 
birinci kısmı sıktı 

lstanbul, 21 CA.A.) '- Güneo dil 
teorisinin esaslarını "{österen ve Au· 
kara tarih, dil, coğrafya fakUltcsin
de okutulan "Türk dil bilgiai denle· 
ri" nin birinci krsmr çıkmı,tır. Ya· 
zan Türk dil kurumu genel ~kre· 
teri ve 11.,akülte prof eeörü lbnı.him 
Necmi Dilmendir. 30 kuruıJ fiyatla 
her kitapçıda bulunur. Satış merke
ıi letanbuldn Ankara caddesindt 
Türk kitapçılığı limited ~irketidir. 

Pirede cırev 
Atina. 21 CTa.n) - Dün Pirede ye 

di fabrika işçilerinden 480 kiti grev 
ilan etmi§lerdir. Grevciler ~delik
lerinin artırılmasını ve mesai au.tt. 
nin sekize indirilnıeaini istemektedir· 
le:r. 

avukat Hasan Fehmi, filhakika avu· 
kat .ledndr ve lsmflil Münirl düello· 
ya çağırdr~r, .'.>unun burada. y&Pl• 
lamıyacağma göre yasak olmayan 
memleketlerin blrlndo yapmak arıu 
sunda olduğunu ifade e~tir. Hal· 
buki, Fuat Sedat lhtil!e mevcut ol
ea bile bunun için yega.ne bir ısure· 
ti hallin dUcllo olamıyacağını ve bir 
meslekdaşınm hayatına mal olabt -
lecek tarzı halli kabul ve tasvip e• 
demiyeceğini söylemektedir. bt.an • 
bul mUddelumuınillğinin lfi tetkik 
ederek neticeyi tayin eyleyeceği ha· 



4 

No. 170 Ziya ŞAl(lr 

"Bu gavurların katli vaciptir, hatta 
nikahları bile sahih değildir'' 

(16 mart - Istanbul işgali) felike-1 Arif Bey, müteyakkız bulunduğu 
ti, halka r.erre kadar hiı:ısettirilme- ıçin, milfrezesini bu baskından kur
mişti. Hürriyet ve ltili.f fırkasının tarmq, fakat, Seben dağının orman
hatipleri ve propagandacılan derhal hk kıamma çekilmeğ'e mecbur kal
ortaya atılmışlar; o bilytik facianın mlflı. 
ehemmiyetini tamamile azaltacak Arif Beyin bu vaziyeti, asileri der
mahiyette propagandalara giriımiı- hal ıimartmıttı. Şehrin civarında bu
lerdi. lunan bi köyliller, Düzce asilerine 

Istanbul, zaten aylardanberi işgal iltihak etmiıtler, şehri basmışlardı. 
altında idi... Melun ittihatçılar, vak- Boluda bulunan Binbaşı lhaan ltey, 
tile bu hallere kendileri sebep oldu- derhal bllerin kanpama atılmış, 
lar. Şimdi de, halkı lngilizler aleyhi- makineli tüfeklerle mildafaaya ba9-
ne tahrik ve teşvik ediyorlar. Mak- lamıştı. Fakat, dört koldan gıren a
salları, memleketi velveleye vermek.. siler, her tarafı sarmış; şehnn her 
lngilizlcrin husumetini celbederek tarafına dağalmıştı. 
memleketi baştanbaşa işgal ettir- Ihsan Bey, müşkül bir vaziyete 
mek ... Bu kanşıklılrtan bilistifade or- kalmıştı. Asilerle beraber muti ve 
tahğı soyup soğana çevirmek... munis halkı da kırdırmamak için e-

Diy, halkın basit ve düşüncesi kıt lindeki silah kuvvetini ihtiyatlı bir 
güruhunu ığfal ve ızlil eylemişlerdi. surette idareye başlamıştı. Asiler, Th 

Damat Ferit Paşanın sadaret mev- san Beyin bu hareketini. zaf ve te
kiine geldiği giin. bütiln HUrriyet ve reddüde hamlettikleri için derhal 
ltilif Fırkası mensuptan, çılğınca kuvvetli kollara aynl;trak. muhtehf 
sevinçlerini saklamamışlar... Birkaç istikametten müfrezen\n üzerine sal
gün sonra lstanbuldan gizlice getirt- dırmışlardı. 
tikleri (fetva)lan, belediye dairesi Vaziyetin çok müşkiil bir devreye 
önünde halka alenen okutmuşlardı. girdiğini gören Ihsan Bey. ortıunı-k-

Bu f etvalann okunmasını, binbaşı tep binasının mev('ut oldu~ (Hisar J 
mütekaitlerinden Tahsin Beyin he- mevkiine çekilmiye mecbur kalmrş
yecanIİ bir nutku takip etmişti. Bu tı. 
mütekait zat, fetvaları - tam, Hilrri- Fakat asiler. görülmemiş bir şid
yet ve itilaf Fırkasının imal ve his- detle müfrezenin üzerine atılmışlnr: 
siyatına göre - tefsir ettikten sonra; her taraftan ateş yağdırmıya başla
millt teşkilata mensup olanları· ki- mışlardı ... Ihsan Bey, bu kut'f}un 
n'lilen tekfir etmiş: ı:ıağnap altında şehit olmuştu. Mey-

- B\ı gavurların, katli vadntir. danda bannamıyan efrat, mektep bi
Hatti. nikahlan bile sahih dPğildir. na~ma dolmuştu, Müsademe. şiddt't· 

Demekten bile çekinmemişti. le drvam ediyordu. Koca bina, dert 
Artık bu müfsitlerin Kuvayi Mil- taraftan işliven lntrı:ıunlarla d"'tk 

Iive aleyhindeki yay~ralarile: saf de~ik oluyordu... Dakikıllar gcçtik
vc cahil halk, tamamile isba haline çe. binaya iltira eden efrarhn adedi 
gelmiı,ti... Şu anda Bolu muhiti, bir azalıyor, fl('hitlt'rin ve yarahlann a
tek ktvılcnnla infilak f>tmive mlihPV· d~i ço~hynrdu. 
ya olan bir barut deposuna benze- Din namına, ı,eriat namına. halife 
miAti. ve padişah namına .. ve nihavet Hür-

Bu esnada, Bolu Hürrivet ve iti- riyet ve itilaf Fırkası namına bütün 
lif merke7.i1P: Oilzce. Hendek, Ada- bu vahFJi Asi kitlesini arkasında sü
pazan merkezleri arasında sıkı ve riildi,,Pn bir hoca, birdenbire ileri a
mahrem muhabereler cerevan et- tılmış: 
mekte idi. BUtUn bu feeat şebekesi- (Arkası var) 
nin merkezini <Jzmit)e kuran, Çer-
kez Ibrahim, yakında baslavacak o-
lan isyan hareketi hakkında, Bolu-
ya da icap eden emirleri vermişti. 
Fakat Boluda bulunan Çerkezler. bu 
emirleri ifa icin teenni göstermişler: 
Uk isyan atel'lftıin. baska yerlerde 
parlamaeını beklemiııılerdi. 

13 Nisan günU Düzcede baf-'layan 
hareket. carc;abuk 'R"luva dft eiravet 
etmişti. Bir anda, Milli teşkilat aley
hine büvük bir fr" levan bas!!furter
mil'lti. Müdafaai Hukuk Heveti tara
fmd~n derhal Ankanıva tel,.,,...f CP· 

kilmiş; vaziyetin vehameti bildiril
miqti. 

Muırtıtfa KemRl Paşa ta,..,.f',,,dan. 
24 üncü Fırka KumJtdanı Mahmut 
Beve cekilen telgrafta. asilerin ten
kili ic::in derhal harekete geçilmem 
emredildiiH gibi: Ankaradan kavrna
kam Arif Bey kumandaımıda iki ta
bur piyade, eekiz makineli tUfek. iki 
Hhra ve iki cebel tonundan mUrek
keo bir müfıue gönderilmi§ti. 

Tahlisiye m,,törü 
ısmarlandı 

Bizdeki tahlisiye vasıtalan umu
miyetle kürekle tahrik edilmektedir. 
Tahlisiye umum müdürlüğü, bütün 
tahlisiye vesaitinin motörleştirilme -
sine karar vermiştir. Bunun için ln
giltereye büyük bir tahlisiye motörü 
ısmarlaııllllfbr. 

Kadıköy • Alemdağı 
otobüs ıervlılerl 

Tqdelen suyu membaına. giden 
halkın istifadesiııl temin için lstan -
bul belediyesi Kadıköy ile Alemtlağı 
arumda otobiia aeferleri ihdasına ka 
rar vermiftir. Bunun için bazı ,ıto

biia sahiplerile temHa geçilmiştir. 

Seferlere yakında başlanacaktır. 

Adapazarı, Sabanca 
tenezzüh trenleri 

Fakat bu müfreze. Boluya veti!f
meden evvel, isyan bütün sMdetile 
başlamış: basta mutuamf Haydar 
Bev oldui'hı halde bazı münevvPrler Devlet demiryolları idaresi, Ada -
tevkif edilmiş; hük6met dairesi ele 
gecirilmişti. 

Arif Bey müfrezeıııi. !riir'atle 8'llu 
civarına yaklqmJŞ, (Seben) dağın
dan gelerek, Boluyu her taraftan ku
"8tmıştı. Kumandan Arif Bey, yirmi 
dört saat zarfında teslim olmalan i
c;in bilere haber yollamıştı. 

Bunun üzerine, derhal Bolu caml-
1erinin minarelerine beyaz tes)im 
bayraktan çekilmiş; ve bqta Hoca 
Süreyya Efendi olduğu halde bir he-
yet - Seben dağmm eteklerinde. (Ka
n.caau) köytinde bulunan - milfreze 
karargth""•"' giderek kumandan A-

pazarı, Sapanca tenezzüh trenlerinin 
hareket ve avdet saatlerini gördüğü 
lüzum üzerine bu haftadan itibaren 
değiştirmiftir. UçUncü mevki tren -
ler Haydarpaşadan 7 yi 10 geçe, bi
rinci ve ikinci mev.kiler 8 i 50 geçe 
kalkacaktır. Adapazarmdan dönüş, 
UçttııcU mevkiler için 15,53, birinci 
ve ikinci mevkiler için 17 olarak tes
bit edilmlttir. 

TAN 
rif Beyi şehre davet etmişti. ABONE VE i LAN ŞARTLAR! 

Arif Bey. asilerin hilesini eezmiş-
ti. Onun için kendisi kararglhmd• 
harekete hazır bir vaziyette kala
n.k, müfreze krt'alan kumandanla-
J'Jlldaıı binbaşı Ihan, millizim Ab
dülkadir Beyleri şehre göndermişti .. 
Ihsan Bey, Bolu hUkftmet dairesini 
işgal edecek.. uilerin kimiJ~n tes
lim olmalarmı temin. ve ~birde a
Nyişi tesis eyliyecekti. 

lh11&n Bey; maiyetinde, makineli 
tüfeklerle mücehhez bir milfre:ıf! lif! 
Boluya girmişti. 

Hiç şüphesiz ki, vazifesini llilkft
netle ifa edecekti. 

Fakat Düzceden gelen iiç ,UZ ki
'ilik bir isi kuvveti tehirle Arif Boy 
kara~hınm anumıa girml,, ve der
hal Arif Bey milfrezeslne karp tld
•etle taarrua ıeçm.iftf. 

SicortaJı Normal 

Ttirkiye için 
Lira K. Lira K. 

IQldr 150 135 
3 .. 450 4-
6" ıso 750 
ı ... 17 00 14 -

1>11Uliçin 
Lira K. 

ı-
14 -
21-

llıa kin tıanal• Sirlretlerine mil 
racaat edihnelWfr. 

Kiçtik ilAnJar doinaclan clotrua 
ldaremhce almalıilir. 

Kiicfik IUnJarm S utırlıiı bir 
defalık J0 Jmnaetar, S •tırdan fH 
lası için utır batma 5 bnq alam. 
Bir defadan fasla tein J'ekbdan 
" 10 laanat lndirilir. 

ll-1eket barıcma qortah abone 
,1Udmu. 

Olnti seçmlw atllhalar S lnaraıtar. 

TAN 22 - 6. 936 

KUŞBAKIŞI 

Cukur 
iki türlü dağ vardır: 
Birisi başımızın üzerinde, hafı bu

lutlara dayanan dağdır. Boyu boyu
muzdan yüzlerce, binlerce defa bti -
yük olduğu için ondan gayri ihtiyari 
ürkeriz. Allah yer yüzünü bu dağlar 
la süslemeği tercih etmiştir. Bb b u
na "Allahm dağı., deriz. 

Oteki dağ yapma dağdır. lla§I a
yaklanmızm altinda ve ayaklan, bi
zim kendi elimizle kazdığımız bir 
çukurun dibindedir. 

Herhangi bir ~yi veya bir kesi iki 
türlü metbediş vardır: Birisi onun 
bütün kıymetlerini üstilste dizerek, 
~m aştığım görmek ve önünde 
hürmetle eğilmek. 

Oteki metbedlş bu YUIDID mev • 
uu"u tE" k 1 f"-fen ve hatalı buldupm 

"çukur kazarak yükseltme,, dlr. 
Bu çukurlu hıethec:lş nevine misal 

olarak size daha evvelki günkü Ak· 
şam'da çık"" bir yazıyı misal vere -
ceğim. Yazı Orhan Selimindir. Mak
sim Gorkiye, bu bü) ük edibin kudre
tiue ve ölmezliğine dairdir. Belkemi
~i, 'Jorkinin biyoğrafif4ini verecek 
kadar mufassal bir yağh boya por -
tresipe da~anan bu yazı Nazım Hik
metin elinden mkmış denecek kadar 
ktn"•etlldir. Ya'9JDJWt sonun kadar 
Gorkinin enerjisini bir dağ gibi önü
müze )'lğaı:. Orhan Selim, bl:llunla 
kanaat etmiyerek bu dağın yttbek
li.ı:tni bir kat dahp arbrmak için 
Dostoye\'Ski')i "müzelik,, yaparak 
dünyanın en büyü' uıc :anndan 
·,ı,.;<ıinl bir ~okur gibi kazmıştır. 

Bu ~it methedlş tarzına biz de 
'ailhassa ediplerimiz arasında ruge
'yoru7., hakıYonunuz Nazım l!lkme
ti meth .. trnrk lsth·.-n ona Necip Fa
zıldan bir ı:ukur kazıyor. Nt'!Clp Fa -
zıh M!Vf"nler ona Naa&l mkmetten 
bir c11k11r, hazırhyorlar. Ben de Or
han Selime, sapma kvar şair Nazmı 
Hikmt-tin hir sabnm hatırlatarak: 

- Maki.im Gorkl~·I ıııev sevebUdl • 
~in kadar Orhan Sellm. Fakat Dosto 
ye\'skl'ye dokunma. Diyeceğim. 

Bedri RAHMi 

MEVLIJT 
Sofu Mehmet Paşa hafidesi ve 

memleket yavrularının terbiye ve ir
fanına uzun zamanlar hizmet eden 
Sofu Mehmet Paşa mektebi mUdUr 

ve müessisi ve İstanbul barosu avu
katlanndan ve İstanbul hazine avu
katı Karni Nazım Dilmanın annesi 
ve avukat Besim Şerifin ablası mer· 
bum Hatice Mihrişah şerifin ruhu . 
na ithaf edilmek üzere 4 Temmuz 
936 Cumartesi günü öğle namazın
dan sonra saat 14 te Usküdarda Ye
ni camide mevluthan Bay Hafız Ke
mal ve Hafız Ferit taraflarından 

rnevlfıdü nebevi okunacaktır. Kendi
sıni sevenlerin hazır bulunmalarını 
dileriz. 

Profesör il Kön: Urciyan'm 
Yeni ve kıymetli kitaptan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhuebe uulü 122 5 . " 
Ticari malumat ve 105 ,, 
bankacılık 
lkt111&t ilmi 
İhtisas muhasebeleri 
(Şirket, 11&nayi, ziraat ve 
banka) Ticari ve mali 
hesap 1 inci ktSım 
Zihni hesap kaideleri 
J.,ügartima cetvelleri (ye· 

87,5 " 
175 " 

70 " 
20 .. 

ni rakam) 56 
" Başlıca satış yeri: lKBAL KUTUP 

HANESİ, müellifin CK. KömUrci
yan, Büyükada) adresine de yazıla
bilir. 

Göz Hekimi 

Or. ŞOKRO ERTAN 
CataJoila Nara Osmanl79 C94. No.SO 

<Cataktıa kaa..t bititili). 
-:-eı 22sae 

MEMLEKET M.ANZARALARINDAN 

1 
MEMLEKE iT~ 

Gönen 
büyük 

panayırı 

rağbet 

bu yıl 

gördü 
Balıkesir, (Tan) - Bir hafta evvel Gönende açılan panayır dün kapan

mıştır. Panayıra binlerce halk iftirak etmiş ve -çok hararetli geçtn41tir. 
Panayırm salıya kadar uzatılmuı, memnuniyet uyandırmıştır. Otel ve 

banyolann hepsi ağzına kadar dolmuştur. Belediye panayırdan 4 bin lira 
kazanmıştır. Güzel bir intizam ve iyi bir alış verişle kapanan panayırın 
gelecek yıl daha çok rağbet göreceğine hiç şüphe yoktur. 

Balıkesir - KUpeler yolu 
Balıkesir, (Tan) - Balıkesir ile Küpeler arasında yeni bir yol yapıla

c~. B~ yolun güzergi.hı tayin edilm.İftir. T&flık kısım, bu arada dü
~~l~lecekt;ir. Bu yol yapıldlğı takdirde otomobil ile Kilpeler nahiyesine 
ılır.ıızde? ıki saate gidilecektir. Yolun yapılacağı haberi köylüler tarafın
dan sevınçle karşılanmıştır. 

Harputta Halkevi binası yanında 
bir çocuk balıçesi tesis edili_qor 

Güzel Tire 

Üzüm satısları için 
bir tamim yaplldı 
l~r (Hruıui malaa6irimd ,._. 

yor) - llıtuat V ewı.fi Aliore ii
.:lliim .allflarının ,ı..,.,.,. etmai mii
naNbctile, plarirnüıdelti alôlıodar • 
lara boa nolrtal.r i-"ne elaenuni• 
yeti• na:sarı diltltaflerini ecl6etrnif. 
tir. 

1 - Ba Nnclti üaüm rclrolteai 
son aamanlanla baa mıntaltalanla 
aa olmaltla 6eraber •örülen ala 
tel•lr lautalılclar 7fiaiiraden •~•n 
senelti relroltcden noluandır. 

Geçen Nftelıi reltolte 80 bin ton 
olduiuna •öre, bu Nne fimcliden bu 
milıtann '11-'16 bin ton alacalı ta/a
min edilmelrtedir. 
Mala..,l~ yetipnoine clalaa epe~ 

zaman vardır. Bu itibarla reltolte· 
nin lea,,i vaaiyeti iteni• tam olaralı 
.._.., ..a-~ - &.-r- ... • • 

'Sİie relıoltenin 6a milıtarJan ilaha 
cu: olmcuı ihtimali ele vanlır. 

2 - Y unaniatanın İİ:llİim relıolt .. 
5t pelı a:sdır. Klfln h•oalar pelıt ltcı
ralı ırittifinclen Yunaniatamn Sul • 
taniye ü:sümleri reltoltea 25 bin ton 
ta/amin edilmektedir. 

3 - Bu Nne ArJCUtralyo ümmle-

1

, ri reltoltai tdtlır. Ve 32 bin ton tala 
' min olunmalıtaclır. Geçen Nrielıi re: 

koltc 48 liin ton idi. Eooellti ..,.. 
rekoltea iH 35 6in tonidi. 

Harpatta yeni yapıla H.uı.oi 6in._ 

Harput, (Tan)- Harput halkevi i bir nahiye halkı ihtiyacına yetecek 
çin yeni ve çok gUzeJ blr bina yaptı- mJktan buhnuttur. Evin 300 kiti a
nlmıştır. Binanın. pli.nmı Dbay Tev- labl&ecü ıenitDkte bir temsil ..ıonu 
fik Gilrer, bizzat kendisi yapmlflır. ile glJl81 bir iahneal de vardır. Evin 
Evin beş ıubest faa}Jyete ıpçmiftlr. arb8IDdakt llleydanm çoeuk bahçemi 
Medresedeki kitaplar buraya nakle - haline ıetirUıusl kararlaşm11 ve ba 
dilmi§ ve JdltUphaııentn kitap sayım rada faali'8te baflanml!fbr. 

Aoadtalyo üdmleri relroltainin 
aa olmaandan memlehtimİ:ll Ü:llİİlll 
ferinin /n~ltereye mülaim milrtarda 
ihracı mümlrün ol:ıcalrtır. Çinltii 
/nııilterc, ilati~ olan üiüNeri 
daima Aomtral7fl'l• temia ._._ 
tedir. 

4 - Ba ..-iri Kolilorni70 ...,.._ 
feri ,.....,, .. ,, .. ,,. - , ... tala
.... .,.,.,..,,,,,.,,. Kalilorra,. i· 
-... Nhllainİll Tiirlri79 Üİİln re-
1ıo1t..ı iiarİnlle tairi ,.....,. "•· 
- 70lı si6idir, Çinlrii A...nJıa "'* rnemı.1Ntı.rw ticaretini anlat • 
malor ,,.... .,. ,,..,. ,,.,. u. 7GP-

malrteılır. 

lurıa Necati ley Kıı lal .. "lr Ha lkvenln .::•=-;.!."'::.;.::. 
Enıtltiiıii aslldı faallyetl ,,,.,.... ..,..,,._,__ İ7İ ..... , .. 

Bunıa. 20 (Tan) - Necati Bey Balık~, <Tan)- Halkevimiz ta- ri ......,,, pp111 .... Aı..n7GJIO 23 
Kız enstitüsü ıııergisi; bqün törenle rafından devamı1 olarak halka para- bin ton iaüm ~ ettifimü luıWe 
açı:lımt, merasimde ilbay, Fırka Ko- sız f1Jmler ltieterilmektedir. Bugtln- 6a milttar 6a Nne 40 6in tona 6ul
mutanı ve daha birçok zevat bulun- lerdeı Afacan adlı operetle, bir per- nnlffar. 
mllflur. delik bilylk .baba piyesi temsil edi- 1 ._ Şimal memI.lretlerinde ii-

Mektebin tarihçesi hakkında mu- Jecektir. sim etoltlan çalı aaalmqtır. Ba fia 
allim Fahrinin söylevinden sonra Va- Evvelld rece, yine halka kUltUrel 6a Hile üaüm malamliiniin iyi ma/a-
li tarafmdan da mukabele edilıırlf, filmler göate..ıı-ı .... ı-. HaUrm, eve 
müteakiben ıııergı· -·"erek davetlı'J•.. ·---.W& reçler 6ulmaaıncla 8mil oloealrtır. 6~ "'4 karp gösterdiği ra.-....t çoktur. Mev- s- - 6 L-pl hazırlanan büfede iz&z ec:ın-1 .. 1:.....tu... dola-n 6 """ ütan a .. _ er ..acın dilrltate 

~· ~ sim ,,-.e halkevt tenis kortu da alınmco aliore ..,.,,,,,.,,. diifiilr fi. 
Frengi 111lcadeleıl açıJmılbr. Tenis ekzenıizleri geç vak· yotlarfa ~ tolulirinde 6ana 

te kadar devam ebnektedir. 1r - •- •-- -~ 1r•~ 
Barttn, (Tan) - BU ay nihayetin-

1 
yapaeo ~ war -ece asri 

de Düzcedeki frengi mücadele te§ki- Kiçil• Haberler 1 anlaplır. Uaüm lrarama da •Cf• 
_______ __,;;......._...;...! latı Bartma -'--rrtir. Bundan bır' 1..----.....;, ..... _____ Mne ta6it edilmit olan upri ii-

6~ cüriim liyatlonnd.,. ""'"' ClfGlı li-

DOKTOR 

Kemal N . im re 
CiLT VE ZUHREVl 

EfAST A l.JT{l.A R MUTEBASSI8J 
&dnB: 8eyolla latlldU ......,., 
Ramell ilan No. 18 

Berglln öğleden eoma hutaJa. 
rmı kabul eder. 

Telefon~ 40153 

iki ay evvel, Uç IJhhat memuru ile • hmit, (Tan) - KarLu, ntlfwı 7flfla üiim ..,.,,...,__ temin ;.. 
Düzceden gelen mUteh888UI Nenni, memuru Mehmeclbı oğlu 16 y•--- · ·--L-~ --"-~ 
fimdiye kadar 87 köyde tarama ame- _... çın •~-• rnüualaalelenle 6ufu. 
fiyatı yapml§ ve birçok frengili teebjt ~~;~ yüzerken boğu- nacalttır. 
edilmiftir. Diğer ~öylerde de' taram,a • Bursa, (Tan) _ Okuv."', -onn• ~.....-... W':l1 
ameliyatı bittikten IOIU'& kuaba ve J-r J- K.. ••k bf k 
köylerde teebit edilen frengililerin te- öğrenml§ olan ceza evi mahkfunlan- uçu r çocu 
daviline bLf]anacaktır. nm diplomalan tev_zi edi1ıııiş ,top-

lantıda Vali ve maarif mUdUrii ile arkadGf lftl yaraladı 
llr yarala111a vak•aıı birçQk· davetliler bulunmu ......... 7 .._ Izmlt, (Tan) - Kandıranın Ak~ 

Izınit, (Tan) - lzmitin Derbent • Menemen, (Tan) - Aliağa na- ova nahiyesine bağb Tekeli köyiiııden 
nahiYeaJnha F4ne köyilndelı Halil, ay- hlyeainde gece kısa fasılalarla tıç Mustafa oğlu 14 yapnda lııluharrem. 
ni köydeİı Kbmı tarafından bıçakla telz.ele ~. Birinci zelzele ayni köyden Bayram oğlu 2~ y&fla
yaralannuttlr. Halllin yaralan çok a- 'iddeW olmuttur. Nahiye MtldUrJU- rmda yqan bir gttree yOzllnden ağır 
ğmhr. Tahkikata devam edilmekte - ğUntln binumm duvarlan çatlamış- surette yaralamılttr. Yqann haya· 
dir. Lr. İnanca zayiat voktur. tı tehlikededir. Carih tutulmU§tur. 



' 
22 - 6. 936 TAN 

Lik maçları ve atıetızm müsabakaları 
...................................................................... 

Eksik kadro ile çıkan Beşiktaş CJÜzel 
oyununa rağmen mağlup oldu 

Atletizmde yeniden rekorlar kırıldı 
eyun •· 1 \' efahların 
n~icelendi. 

[Başı 1 incidt] 1 

ıalibiyeti ile 

Galatasaray 2 Beıiktaı 1 
Günlin ikinci mühim karşılaşması 

Galatuıaray ile Beşiktaş arasında ya 
yıldı. Galip gelen takım lat&nbul i -
lıinciei olacağından maçın ehemmiyc 
ti o niıbette büyük olmasına rağ· 
men B~iktatlılar Hakkı, Nazım, Nu 
ri, Huan, Feyzi, Mehmet Ali ve Eş· 
reften mahrum olarak takviyeli bir 
B takımı şeklinde Bahayı çıktı. Bu
na mukabil Galatasaray cezası affe· 
dilen Lfıtfiyi de kadroımna ah.rak 
'.Avni, Salim, Reşat. Kadri, Lutfi. :5tı· 
avi, Necdet, Danyal, Gündür.:. Ha
tim. Bülent'ten mürekkep en kuv -
't'etli takımile dizildi. Hakem Nuri 
Boıut. 

nk hücumu Galatasaray Necdet 
"aırtuile yaptı. Mildafuda krnlan 
lHı hüeuma Befiktaşhlar bugtln ta
lnmda uğ iç oynayan müdafi Hilrınil 
vasrta.sile mukabele ettiler. Şerefin 

falıolu bir vuru9ile avutla nihayet 
bulan bu akına Galatasaray tekrar 
aa~dan cevap veriyor. Senelerce ev
v~l futbolli terketmi• bulunan ve 

· bug'\in Be,ilcta, kaluinİ müdafaa C• 

öen Sadri gilzel bir çıkıfla bu tehli· 
keyi atlattı. 

Sağdan Galatasaray kaleıine he -
1aph bir akın yapan ııiyah beyazlı
lar, ae.ğ içlerinin aceleııi yüzünden 
büyük bir ftnat daha kaçırdılar. 
Danyal f&hı1i gayretile BCliktaş kale 
ıine kad1r götUrdUğU topu kalecinin 
ellerine yava,ça teslim etti. Soldan 
bu akına cevap veren Betlktaşlılara 
yapılan favle HUımUnUn çok sıkı bir 
r'Hiil'ii Avni ""'"" vatArıı~ 1.-urtıı,.. 
0.1 ve ilk devre O • O berlbere nih~-
yetlendi. 

lkinci devreye Beşiktaş akmiyle 
başlandı. Hayatinin avut çizgisine 
kl\dar ıilrerek geriye v~rdiği pesı 
Şeref vole bir şiltle avuta gönderdi. 
Bülent 'vMıtasile soldan Beşiktaş ka 
leaine inen ıan kırmızılılardan Haşi
min şUtünil Sadri güzel bir yatışla 
bertaraf etti. Bu ıırada Galatasaray 
müdafilerinin ileride bulunmasından 
i11tifade ederek müsait vaziyette to
pu yakalayan Hüınü yalnız başına 

kaleye fiderken Salim yü~ mE;treci
lerimizde göremediğimiz bir ıüratlc 

" 

. ' 

J 

GolataaarGyJan Hôıim lıal•cİ SaJriyle ç•kiıirken 
• 

arkadan yetişerek muhakkak gol o· ni bir an için yaşattı. Siyah beyaz-
labilecek bir vaziyet haı1ıl olmu,. hlann bir hücumunda Hüsnünün ani 
ken kalesini kurtardı. ve çok Bikı şütünü Avni o nisbette 

Oyun karşılıklı akınlarla devam e- güzel bir yatışla kurtararak alkış -
dıyorsa çla Galatasara:nnkiler daha landı. Galatasaray yakinlerinde o -
korkulu ve tehlikeli oluyor. Bu sıra- lan favlü Hüsnü çok sıkı bir vuruş. 
da sağdan Necdetin ortaladığı topu la kaleye gönderdiyse de gol avaze· 
kaleYe sıkı bir şUtle durdurmadan lcri arasında Avni bunu da kurtar
yollaynn GündUz kalecinin göğsün'! dı. 
r,arparak geri gelen topa tekrar ye- Oyun bidayettcnberi kendini müt· 
tişerek ikinci bir darbe ile sağ köşe- hiş hırpalayan ve takımı lehine bil· 
den Galatasarayın birinci goli.lrıU yük gayretlerle yırtınan Hüsnii bu 
yaptı. çalışmasının mlik~fatını nihayet sol 

burun şütiyle A\'ninin yere yatması
Galafasoroy 1 le§llctaı O na rağmen kolları arasından Beşik -

Bu golün akabinde tekrar hücu - taşın ycgiıne golünü yapmakla gör
nıa geçen Galatasaraylılara kale ya- dü. 

kininde yapılan favülü çeken Kadri, Galatasaray 2 Be§iktaş 1 
topu güzel bir vurutla havadan or-
taladı. Gündüz l(ıvrtı.k bir .hareketle Oyun bu vaziyete .girince. çok ze.vk 
ıuı. , . .ı\la.ı• hlı;;u ı.vpuu U) 1 lHl ..ı.,,; i91.l• 

rerek ısağ köfede bekleyen kaleci • 
nin şaşkrn nazarları arasında ııol kö 
şeden Galat~arayın ikinci golünü 
yaptı. 

Galatasaray 2 le§İktaJ O 
Bu golden biraz canlanır gibi olan 

siyah beyazlılar Galatasaray kalesi
ne bir iki akın yaptılar. Bu uzun aür 
medi. Sarı kırmızılılar tekrar hiki· 
miyeti ellerine aldılar. Sağlı sollu 
Betiktaf kale::ıini tehdit ediyorlar. 
Bu sırada sıra ile Danyalin, Gündü • 
7.Ün, Bülcndin şiltlerini Sadri mu • 
vaffakıyetle kurtararak eııki günleri 

ıı 1\ t; Jıt;.) ı:1;cıulı Lh ~e;;hildc: uyno.nmn• 
ğa batiladı. Her ild taraf 'Vaziyeti 
kendi lehine çevirmek için azami 
gayrellerile çahı;ıyordu. Vakit niha
yetlenmek lizerı: olduğundan Beşik 
tasın canlı hücumları görüniiyor .. 

Bu sırada Beşiktaşlılar bir korner 
kazandılar. ~kilen korner kale önü 
nü karı~tırdığı bir anda bugün baş -
tan nihayete kadar bozuk oynamak
ta ve fırsat kaçırmakta inat eden Şe 
ref kaleye iki metro mesafede bu -
lunan topu havalandırarak bu son 
fırsatı da kaçırdı. Ve oyun da bu 
vaziyet değişmeden, 2-1 Beşiktaşın 
mağliıbiyetile ve Ga.latasaraym ls -
tanbul ikinciliğini kazanmasile niha
yetlendi. 

Şimdiye kadar müdafaada gördü -
ğümüz Hüsnünün mübacim hattında 
harikulade muvaffak oluşu şayanı 

teqriktir, Bütün oyun müddetince 
'(;ektiği enteresan §Ütlerle fGalatasa· 
ray l<alesini her vakit tehdit etmi§ 
ve çok mükemmel bir de sayı çıkar • 
mağa muvaffak olmuştur. Çoktanbe 
ri snhRda görmediğimiz hakem Nu· 
ri Bosut müsabakayı.muvaffakıyetle 
idare etmiştir. 

l<HJ m•tr•«• Galat-.arayJan Halült birinci ,.lirke~ 

Gen~ler ıompıyonası 
Kadıköy stadında devam edilen 

gençler şampiyonuında Anadoluhi 
ıar - Güne~e. Vefp. - Altınorduya hük 

! ! 
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Kapı arkasında 
bir cinayeti 

- Likin illç ani tuir etmu. Ve 
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Lcprin~, odanın bir ikeııarma çe
hute., alelık11r ilacı aldı1'tan bir H· kilmi,,, komi~erin l'!?Ylcdiklerini din 
at aonra uyuyabilirdi. !emiyor gibi bir ''l\Ztyet almıştı. Şu-

MUddeiumumi: raya bura>-'a p;ıkmıyor, öten beriye 
- O halde. dedi, kıltil iceri girpi- ~olllfıyor. hazan ~·e:e, Hazan perde

ğl vakit llfüıyö Virnon )b.rcellet u- lcre, kapının tokmagına dikka.lle pa,. 
yınıktJ. Devam ediniı Nöayö Mır • kıy9rdu. 
tet! Lepritwe'in bu hllline sinirl~{lt'!'J. 

,liiklyesini çabuk bitirmek iıtiren ~föfyö Brqs,ard, tahkikatı f P.yle bir 
komiMr: netiçe~·e bağladı: 

- Cinayetten aonra, dedi, katil, Miilyö Martet'nin tahminleri, ye· 
9'okak kapııııınm anahtarını &rJQJ, ve cane hakikate yaklaşan tahmindir. 
geldiji yerilen çıkıp gitti. Ve mantıkidir. 

Müddeiumuml, göılerile Leprince'i Adli polis miidiri de ili.ve t-tti: 
••ıyarak aon cümleyi aynen tekr,ar - Çıkardığım irJel' de hu noktai 
etti: nazan ta~dlk edecek ınahiyetteqir, 

- Geldiği yerden çıkıp gitti. Odanın ucundan bir .._ cevap 

\'erdi: 
- Ayni izler bu noktai nazarın ta 

mamen akşini iııbat etmediği takdir
de evet! 

Bu sözleri spyliyen Leprince idi. 
Müstantik Mösyö CJergerie, yazı

hanesinde oturmuş. meşhur adli tıp 
dokton.ı Pierrenin iıahatını dikkatle 
dinliyordu. 

Mösyö CJergerie iri yarı, matruş, 
ke•tane rengi saçları kafasına bri -
yantinle yapıımıı bir &damdı. O gün 
golf elbiseleri giymijti ve böylece, 
bir lngiliz terzi mağızuının oamakfl 
nrndıın fırlarnı§a benziyordu. 

- Demek aziz doktor, dedi, neti~ 
ceden ,üphe ~demeyiz: Sizce Mösyö 
Vignon-Mareellet, acide prussique 
~chiri ile ölmüştUr. 

Doktor Pierre, başıylq tasdik etti. 
Ve poıı bıyıklarını kıvırarak dedi ki: 

- Ac;lde }lruısique maliım olan ze 
Jıirlerin en ı:-erisi \'e en ·iddetlisidir. 
Renkııir;, ~ffat, acr badem kokar bir 
~hirdir ve bunun bir damlası bir kö 
peği yıldırımla vurulmuş gibi öldü -

Aldatmak ihtiyacı 
Aldatmak derneğe ele dilim ,·armı

yor, ve niçin dilimin ,·annadığını an
latamı;racağtm. Uclki de bu, lıica • 
bımdandır, fakllt hilmem niçin bir 
malı satarken onu olduğu gibi giis -
t.ermeyiz de, hcıncn daima ... :l~iri -
ri7? 

Diin, bir ecnebi dostum ile sokllk
tan geçerken, bana bir nrnhallehici 
diikkanının camel<imında, bir kase 
~·oğurt göstererek: 

- Ka:rmaldarıııız ne ;ıüzel ! 
Dedi. 'oqa, gösterdiği ~e~ in yo • 

ğurt, ka;\ mağın ha ka hir şey oldu
ğunu a.nlatmağa ~nlı.,ırken, kulağı • 
mın dibinde "kaymak!,, dl) e aC'ı bir 
reryat koptu. nostum, lzahatımdan 
ı:-liphe edı•n bir bakı~la gülılii. Israr 
etmedim. Cehaletime hamleUi. 

Evet, l'oğımlu lutl nmk diye sa -
tanı. Hırara badem, bademe, lıiirük· 
liiğiimleıı kinaye re,·iz deriz. Düt dğ
bal, incir bal lmt usudur, karımza 
kurahire \'e iiziimc kebap deriz. 

Jla)·~li diyelim, hiitiin bunlar hal -
kın benzeti~ Jrnhlliyctleriııc hlr mi -
·alı1ir ye ... Edebiyattır, fakat niçin 
biitiin 1ıatlıcanlar ve en~inarhır bay
ram Paşanın, çilı-kler Arna\'utl<i))'iİ
niin, ınarullnr Ycclikıılcnin, portakal
lar Diirtyohm, }~imalar h.. mı ~anın, 
kestane rn ~cftaliler Hıırsanın? Bu
na iml<an mı \'ardır'.' Aı•nlıa Halep • 
ten haliı cslddcn nlıluf;u ~ilıi rn n ka
ılar ya~ ~<'liyor mu? 

''e ha katarının e ·erlerine bizim 
eleriz. 

Fikret ADIL 

rnen galip sayılmışlardır. Son olarak 
yapılan lstanbulspor - Galatasaray 
karsılaşmasmı lstnnbulspor gençleri 
S-2 kazanmışlardır. 

Halkevi turnuvası 
Eminönü Halkcvi tnrafmclan Kara 

gümrük stadında gayri federcler a
rasındn tertip edilen futbol turnuva • sına dün de devam edilmiştir. llk o-
yun Aksaray - Bozkurt takımları a
rasında ve 3-1 Bozkurdun galibiyeti 
ile de\·am ederken çıkan bir ihtilaf 
yüzünden yarıda kalmıştır. lkınci 
karşılaşma Altın hilal ile I<üçükpazar 
takımları arasında yapılmış ve Da
rüşşafakalr oyunculardan mürekkep 
olan Kü~ükpazar takımı bu maçta 
2-1 mağlup olmuııtur . 

Pera 2 Şi§li 2 
Karşıyakanın en kuvvetli klüple· 

rinden Pera - Şişli, Beşiktaş sta 
dında büyük bir knlabahk önünde 
Apoyevmatini ga::etesi tarafından 
konan kupa maçlarının finalini oyna 
mışlardır. 

Çok heyecanlı geçen bu knrşılaş • 
mada takımlar iki§cr sayı ile berabe 
re kalmışlardır. Klüpler, kupayı ka
zanmak için tekrar haq~rlaşacaklar -
dır . 

Merkezi Avrupa kupası 
:Merkezi Avrupa kupası maçlarına 

dün Burlapeşte ve Torinoda devam e
dilmiştir. Alman neticeleri yazıyo -
ruz: 
Franş Vnruş: 5 - Slavya: 2 
First Vicnna: 2 - Hongarya: O 

Torino: 2 - Uypeşt: 1 

Boçkay Yugoslavyayı 
2 - O yendi 

ünümüzdeki hafta şehrimizde mil 

li takım namzctlerile üç müsabaka 
yapacak olan Boçkay Macar takımı, 
gelirken Belgrntta Yu1zyslavya klü
bile yaptığı maçı, çok gtizcl bir oyun 
dan sonra, 2-0 kazanmıştır. 

:Şelgratta geçen hafta oynıyarak 
First Viennadan daha güzel bir inti-

rür. Bu zehir suda kolayca erir. Bu 
zehirle ölenler de bir bere falan bı
rakmaz. Kokusu da çabuk uçar. Bu
nunla beraber bazı emareler bırakır. 
Ho§, meslekdaşunrn cesedin yanında 
bulduğu §İşenin dibindeki eserler, ad 
liycye bu hususta kafi bir delil teşkil 
etmektedir. B.j.naenaleyh bir zehirlen 
me hadisesi vardır ve bu zehirlenme, 
bir cinayet eseridir. Vignon - Marcel 
let mutaarrız ile mücadele etmiştir. 
Bunu da maktulun kollarında ve göğ 
sündeki çürüklerden anlıyoruz. Ze -
hir ona zorla verilmi§tir. Zira, ağzı. 
na dayanan bardağın izleri dudakla
rında sarih olarak gözükmektedir. 
!';ihayet, pijamasının üzerindeki le -
keler, mal<tuliln i!:memek için uğra
şırken btı.rdaktan bir Jrısmmı döktü
ğünü jfade eder. Bütün bunlar, önü· 
nü2de duran raporumda yazılmıştır. 

Müstantik raporu, dosyasına ko • 
yarl<en; 

-Teşekkür ederim, dedi, izahati· 
nı% tahkikatın karanlık kalan nokta
larını aydınlatacaktır. 
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Deneme yüzmeleri 

Yüzmelerde yeniden üç 
rekoru kırıldı Türkiye 

tüzücüler kesif bir ıeyirci kütlesi önünde denem•lere haz.ırlanıyorlar 

Denizcilik federasyonunun hazır- 100 metro gençler yarı~mdıı. G~a-
adığı deneme yüzmeleri dün Heybe- tas,ıı.raydan ustafa 1,20 ile birinci gel 

liada plajında yeni inşa edilen yüzme miştir. 
havuzunda ve büyük bir seyirci küt- 50 metro gençler yarışında Gala
lcsi huzurunda yapılmıştır. Yüzme- tasaraydan Mustafa 1,20 ile birinci 
lcrc antrenör Aleksandr Ferenzvy gelmiştir. 
nezaret etmiştir. Alınan neticeler 100 metro gençler kurbağalama 
şunlardır : yanşında Vehap ll47 ile birinci gel-

200 metro serbest yüzmede Gala - miştir. 
tasaraydan Halil 2,31 ile birinci ol - Bundan sonra bayrak yarı§ı yapıl 
muş ve eski Türkiye rekorunu kır· mıştır. 4 x 200 bayrak yarı§mda 

mıştır. Eski rekor 2,35 idi. Saffan, Fuat, Orhan, Halilden mU • 
100 metro serbest Galntasaraydan rekkep A takımı ile Ali, Yusuf, Rauf 

Orhan 1,7,2 ile birinci gelmiştir. lsmailden mürekkep B tııkımını 
200 metro kurbağalama da Kara- 12,8,l le mağlup etmiştir. 

mürsclden Yusuf 3,11,5 ile eski re- Bundan sonra su topu müsabaka-
koru kırarak birinci gelmiştir. ları yapılmı§tır. 

400 metro serbest yüzmede Gala • 
tasaraydan Halil 5,35 ile eski reko- Su topu oyunu 
ru kırarak birinci olmuştur. Eski re Su topu oyıımtnda Celal, Kemal, 
kor 5,44 idi. Naili, Halil, Orhan, Sııffıı.n ve Adnan 

500 metro serbest yarışında 7,45 i· dan mürekkep A takımı, Vedrı.t, Ni
le Ismail birinci, 100 metro sırtüstü ko. Fuat, lskender, Nedim, Ismail, 
yarışında Karamürı:ıeldcn Yusuf 1,291 Ccrardan mürek~ep "':J ta~ı~ını (l)e 
ile birinci gelmiştir. karşı (9) la maglup etmı§tır. 

ba bırakan Macar takımı, halk tara 1 
fından takdirle alkışlanmıştır. 

Atletizm müsabakası 
Dün Taksim ı;tadyomunda sabah -

leyin Galatasaray.Beyoğlu :apoı~,J{ur 
tııluş atletleri arasındA. mevsimin 
dördilncü atletizm mlısııbakası yapıl 
mıştır. Organizasyon cihetinden çok 
mükemmel olan bu müsabakalarda 
3000 metro ve yliksck atlamada iki 
rekor kırılmıştır. 

Alman neticeleri yazıyoruz: 
100 mrtro: 

I Hnlük (G.S.) derece ·11,9 10 
Il Yorgi~·adis (K.) 
JII Orhan (G.S.) 
200 metro: 
I Münci (G.S.l derece 21.4 10 
II Yorgiyadls (K.) 

III Gizis (B.S.) 

100 metro: 
Münci (G.S.) 54.8 10 

11 Foik (G.S.) 
IlI Merkodıs (B.S.) 
800 ınrtro: 
I lbrahim (G.S.) 2.9,4 5 
Il Fethi (G.S.) 
III Yekta (G.S.) 
1500 metro: 
I Tcoharidis (G.S.) 4,2G 5 10 
TI Nuri (G.S.) 
III Duşan (Il.S.) 
3000 metro: 
l Teoharidis CG.S.) 9.41,3 10 
Il Nevruz (K.) 
III lbrnhim (G.S.l 
Müsabaka harici koşan GUneş klU 

bünden Rıza Maksut 9.10,2 10 ile ye 
ni bir Türkiye rekoru tesis etmiştir. 

Giille atma: 

Müstantik koltuğa yaslandı, de • 
vam etti: 

- Bu cinayetin f e\'kalade olan ta
rafı, her şeyin adliyeye yardım eder 
şekilde oluşudur. Sadece odadaki par 
mak izlerini almakla kalmadık. Fa
kat, maktulün r·ra'ktığı bir album 
sayesinde, eve giren çıkanların bil .. 
tün parmak iılerine aahibiı. Bundan 
paşka ... 

Tam bu aralık telefon çaldı. Müs· 
tantik telefonu aldı: 

- Hay bay, dedi, söyleyiniz gel -
sin! 

- Memurlardan Leprincc ile mü· 
fcttiş Choqueti, meselenin tali dere
cede tarafları ile meşgul olmağa me· 
mur etmiştim. Beni görmek istiyor
lar. 

Doktor: 
- Iyi memuilardır. tanırım, dedi, 

bilhassa Lcprı11ce .. 
- Leprince çok zekidir. J<::,·et. l''a

kat ha.zen inatçıdır. Bu. meslegi için 
iyi değildir. 

Polisler içeriye girmişlerdi. Lep -

I Kangclidis (B.S.) 11,03 
lI Ethem (G.S.) 

111 Sakalikıs { K.) 
Uzun atlama: 
I Asmanidis (K.) 6,25 
Il Polat (G.S.) 
IIJ Sari& (B.S.) 
l"iiksek ntlama: 
I Polat (G.S.) 1.86,1 2 (~·c: · I'tir 

kiye rekoru) 
II Ya\TU (G.S.) 
III Nobar (B.S.) 
Cirit: 
I Orhan (G.S.) 48,66 

II Merkoris (B.S.) 
III Apodyako!3 (B.S.) 

Sırıkla atlama: 
I Vicarapulos (Kl 3.10 

11 Yorgiyadis <B.S.) 
m J{arabinidis (K) 

u~ adım: 

I Saris (B.S,) 12,6:1 

TI Yerardos (K) 

III Ai)cl (K.) 

Disk: 
I Yorgiyadis (B.S.) 85.i::! 
II Yavru (G.S.) 
III Etem (G.S.) 

100 X 400 bnyrak: 

I Galatasaray ekibi (Haluk, Fılı 

ret, Ôrhan, Semih) derece 46,2, 10 
II Kurtuluş 
HI Beyoğlu Spor. 
Neticede 78 puvanla Galatasaray 

birinci, 36 puvanla Kurtuluş ikinci, 
29 puvanla Beyoğlu Spor atletleri Ü· 

çüncü olmu§lardıv . 

rince odadakileri selamladıktan son
ra: 

-Choquet ile 'bankalarda yaptığı
mız tahkikat şayanı dikkat neticeler 
verdi. 

- Ne gibi neticelef? 
- Mösyö Vignon Marcellet'nin bir 

çok bankalarda hesap carileri var • 
dır. Bunlar arasında "Credit - Tou
lonsair" bankası da vardır. Cinayet
ten bir glin eve!, Mösyö Vignon - Mar 
cellet bu bankada bulunan eshamınm 
bir kısmının satılmasını istemiş ve 
elde edilen 3000 frangı 259,751 nu • 
maralı çek ile 13 Mart tarihinde al
mı3tır. Bu itibarla, bence, Mös;•ö Viı; 
non - Marcclletin katline se'bep sir
~attir. 

Mösyö Olcrgeric yumnığuyle m&
saya vurarak ayağa kalktı: 

- Fakat, dedi, bu paranın Mbsyö 
Vignon Ma.rcellet'nln kasasında oldu
ğunu nasıl isbat edersiniz? 

Ve onu başka bir yere yatırmadı
ğını nasıl iddia edcbi~iniz. 

(ArkAsı var) 
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Büyük ve beynelmilel edip 
MAKSIM GORKI 

nasıl çahştıCjını anlatıyor 
"Edebiyatın güniin hadiselerinden 

a.ktüaliteden ileri.<ıini görebileceğini 
zannetmiyorum. Kimse muharririn 
bir peygamber olma.~m, istikbali 
keşfetme,<Jüıi istememiştir." 

Bu sözler Maksim Gorki'nindir ve 
onım bütün şahsiyetini, san'atinin 
özünü gösterir . 

Edip, sana'tkar, nasıl bedeni te
şekkülü, mizacı ile uzerinde yaşadı
ğı toprağın kuraklığı veya bereketi, 
teneffü.'f ettiği havanın, içtiği suyun1 

gördüğü manzaranın tesiri altın<!a 
'8e, ruhu, di4üncesi ile de içinde bu
lwnduğu, muhitin tesiri altındadır ve 
eseri, bu muhitin bir aynasından 
'lxı.1ka bir şey değildir. San'atkarın 
modellerini seçmekte kiiçük bir ro
lü vardır. Kendfoi ona kabul etti
ren bizzat modellerdir. Eğer, bugü
ne kadar, bütün dünyada, edip ve 
muharrirlerin çoğu, eserlerinde, pi
yeslerinde hep burjuva şahsiyetlerfoi 
canlandırmı.şlarsa, 'b-u sadece, miLŞ -
terilerini, okuyucularını o sınıf ara-
81nda bulmak ihtimalleri olmasın

dan değildir. Hakim sınıf bıt sınıf
tı, ve san'atkcira modeli olarak ken· 
ditıi kab1ıl ettiren :ıahsiyetler de bu 
Mkim sımfın sivrilmiş §ahsiyetleri 
idiler, edip ve muharrirler de bu te-
8ir altında kalmaktan, onları eser
lerinin tipleri olarak kalJul etmek -
ten kendilerini alakoyamazlardı. 

Maksim Gorki de, içinden doğrnu§ 
olduğu sınıfın baldırı çıplakların, 
Be/illerin hayatın romantik bir tarz
da yazmış, onların esarete karşı is
yanlarına tercüman olmU§tı.tr. Bir -
çok kimseler, Gorki'nin tiplerinin 
"Niçe" nin tesiri altında kalmt.ş tip
ler olduklarını iddia ederler. Halbu
ki bu, Gorki'nin, tiplerini canlandır
mak için bulduğu bir §ekilden iba
rettir ve Gorki bıı edebi tarzla, 11ah-
8iyeti öldüren, yıkan tasallutUıra 
karşı isyanını ifade etmiştir. Gorki
nin butün eserlerinde, bu isyan var
dır. Fakat o, sadece isyan etmekle 
kal.maz, mücadele de eder ve onda 
meraret dolu bir nikbinlik vardır. 
Halbuki Anton Çekov bedbindir ve 
o da asi olmakla beraber, daha iyi 
bir cemiyeti, hulyalar arasmdanff!Ö
rür. 

Tolstoy, Çek.ov, Korolenko henüz 
eağken ve herkes Dostoyevski'nin 
tesiri altmda bulunur ve sembolist -
Zerin modası Mkim. iken GO'Tki, 
tek br5ına, biitün bu mcşhıır adam
ların tesirleri.le mücadeleye girişti. 

Dostoyevski ölürken "Mağrur a
dam, teslim ol!" demi.Jti. Tolstoy 
fenalığa karşı mücadelenin liizunısuz 
olduğunu. tavsiye ediyor. Yukarda 
da söylediğimiz gibi Çekov büyük 
bir bedbinlik ile, itaatten ba.şka ça
re olmadığını gösteriyor, sembolfat
ler okuyucularını mistik bir aleme 
davet ediyorlardı. 

Maksim Gorki işe koyuldu ve kırk 
aeneden fazla siircn bir edebi mesa
iden sonra Balzac'ın "insanlık Ko
medyası" ile Emila Zola'nm "Roıı
gon - Maquart'' Zarına müsavi bir 
eser yarattı. 

Gorki'nin ihtilalden evvelki Rus
payı en karakteri.<ttik şekilde tasvir 
eden ba.~lu:a eserleri "Thomas Gor
diev", "Uçler", Okurov Kasabası", 
uMatyas Kojemyakin'in Hayatı" dır. 
Bunları, ihtildlden sonra yazdığı 
., Artamonovlar'' ile "Klim Samgin" 
eser'lerile tamamlamıştır. 

Balzac Fransanın derebcylikten 
krallığa kadar geçen zamanını,Zola 
da Fransanın ikinci lmparatorlıtk 
devrinde bir ailenin hayatını can -
"landırmt.şlardı. Gorki de Rusyanın 
köleliğin kaldırılmasından Sovyet 
ihtildline ve Sovyet ihtildlinden bu -
güne kadar olan devrini a1ılatmıştır. 

Bundan başka, Gorki, san'atkci.r, 
edip, siyaset adamı, gazeteci, işçi o
larak birçok faaliyet göstermi.ştir. 
Son zamanlarda, Sovyet Rtuıyada o
nun nezareti altmda, sekiz on mec
mua neşrediliyor, genç muharrirle -
rin klasik kültürlerini temin için 
seri halinde eserler neşrediliyordu. 
Kendisi birçok tabı evlerinin neşri -
yat miidürü idi. Bu bakımdan Gor
ki'nin faaliyeti ve e.<tcri Voltaire, Hu
go ve Tolstoy ile mukaye.se edilebi -
lir. Şu. farkla ki, Voltaire'in maka
leleri ve hicviyeleri, Hugo'nun nu
tukları ııe Tolstoy'un feryatları M

tırabın imkansızlıklar içinde çırpın
masından, şikayetlerinden başka bir 
§ey değil iken Gorki'ninkiler hep, 
ayni sebeplere ve haksızlıklara kar
§1 m1ü:adele ve müspet hücumlardır. 
'Adeta bir hakimin verdiği mahkU
miyet kararlarıdır. Şimdi, sözü ona 
1Jtrakal1m: 

Maksim Gork i 

Nasll çahşırım ? 
On iki yaşında yazı yazmağa baş

ladığımı zannediyorum ve beni buna 
sevkeden şey de, mevzuların çoklu
ğu idi. Evvela, bende şahsi intibalar 
uyandıran darbımeselleri, ata sözle
rini kaydetmekle işe başladım. Me
sela "Hayat güzel. Fakat kimi döv
meli? Kimseyi'' veyahut hokkabaz
ların el çabukluğuna benzediği için 
beni hayranlığa sevkeden "Kişka, 
kişkiye kukiş kajet" ( 1) darbımese

lini. Fakat buradaki ku hecesi ile 
ş nin çıkardığı ses hoşuma gitmi -
yordu ve darbımeseli şu şekle koyu
yordum: "Kişka kişkiye kişka 

je" (2). Daha sonraları bizzat ben 
darbımeseller icat ediyordum. Mese
la: "Büyük baba oturdu, büyükbaba 
yedi, büytikbaba terledi, büyükbaba 
sordu: Ne zaman yemek yiyeceğiz?" 
Kitaplarda, okurken anlamadığını 

cümleleri bir tarafa yazıyordum. Bil
hassa: "Doğrusunu söylemek 1azım
gelirse, barutu kimse icat etmemiş
tir" cümlesindeki "doğrusunu söyle
mek lazımgelirse" yi uzun müddet 
anlıyamamıştım. Ve "kimse" keli
rnesini "birisi, bir kimse'' şeklinde 
tefsir etmiştim. Bu suitefehhüm 
bende o kadar yerleşmiş idi ki, 1904 
te yazdığım "Sayfiyeler" piyesinde, 
kahramanlardan birisinin: 

- Kimse gelmedi mi? 
Sualine şöyle cevap verdirmiştim: 
- Kimse olmak veya olmamak o-

lamaz. · 
Birçok şiirler yazıyordum ve bir 

şiirde, kelimeler üzerinde uzun müd
det dü~ündüğümü hatırlıyorum. 
"Araba yürüyor" demiştim. Araba 
mı yürüyordu, at mı? 

Çok, bilhassa ecnebi edebiyat ter
cümeleri okurdum. Incil ile Kurokçi
nin neşrettiği haftalık "Kıvılcım" 

mecmuasını okumağı çok severtlim. 
Ilk eserim 1892 de basıldı. Lakin 

1895 senesine kadar, edebiyatın be
nim için bir meslek olacağını zan -
nctmiyordum. Gazetelere yazdığım 

kü~iik hikayeler bana, ciddi bir şey 
görünmiiyordu. Halbuki bunda çok 
haksızlık ediyorum, insana küçük 
hikayeler kadar yazı yazmasını öğ
reten bir şey yoktur, bu, kelimeleri 
tasarruf etmeğe ve daha toplu yaz
mağa alıştırır. 

Eserlerim için, başlıca, başımdan 
geçen hadiselere ait vak'aları kulla
nıyor, fakat kendimi şahit vaziyeti
ne koyarak, hikayeci rolümde kendi
mi müşkül mevkie koymamak için 
şahsımı faal bir kuvvet olarak ileri 
sürmüyordum. Bu, anlattığım haki
ki vaka'lara, Turgeniyev'in bahsetti
ği ve onsuz sana't ihtimali olmıyan 
"kendimden bir parça" ve "fiction" 
koymuyordum manasına alınmama
lıdır. Fakat müellif yazı yazarken, 
kendi kendine, zekasına, malilmatı
na, görüş kuvvetine hayran olursa, 
"san'at hakikati" denilen şeyi mu
hakkak surette bozar, tahrif eder. 
Kahramanlarının içtimai çehresini 
zorlıyarak, onlara yapmaları imkan
sız hareketler, söylemesi kabil olmı
yan sözler tahmil ederse yine ayni 
şeyi yapmış olur. Tasvir edilen he~ 
canlı mahluk bir madene benzer. 
Fikri bir hararet nisbetinde teşek
kül eder veya şeklini bozar. Şahsi
yetler soğuk bir muameleye tabi tu
tulursa, mevkilerinin ebemm.iyetle
rini kaybederler, düşerler, bu itibar
la muharrir, kullandığı malzemeyi 
biraz canlandırmalı, hiç olmazsa, o
na, malzeme olarak hayran olmalı -
dır. 

Bende hemen daima, şahsiyetleri
min prototipi, yaşıyan insanlardır. 
F~ kat pek tabii olarak. kahramanın 

karakted, mensup olduğu ic;timai 
grup ve sımfda yaşıyan muhtelif 
tiplerden teker teker ajınmış husu
siyetlerden müteşekkildir. Bir tek 
işçi, papas veya dükkancıyı hakiki 
bir şekilde tasvir edebilmek için yüz, 
iki yüz işçi, papaz, dükkancı tetkik 
etmek lazımdır. Şüphesiz yaratıcı 
bir işe sevkeden ilk şey mütekasif 
bir halde bulunan tecrübenin,müspet 
veya menfi. Tesirinde bulu-
nan doğrudan doğruya alınmış 

intıba ile, dünyanın anlayış tarzı, 
telakkisi yani fikriyattır. Benim, 
bundan gayri malzeme kullandığım 
iki vaziyet olmuştur. Bu da "Yaz" 
ve "Itiraf" isimli hikayelerimde
dir. "Itiraf" hikayemin malzemesini 
Nijni - Novgorod'ta bir "sekter" in 
anlattıkları ile ayni yer "seminer,, 
inde Profesör Kudrinski'nin bu 
hususta yazdığı bir makaleden al -
dım. "Yaz" m malzemesini ise, bir 
ihtilalci sosyalistin evrakından elde 
ettim. 

Sabahları saat 9 dan 1 e, akşam
ları da 8 den 12 ye kadar çalışırım. 
Sabahları daha müspet neticeler alı
rım. Fakat masa ba§tndan kalkm:t
dan 24 saat mütemadiyen yazdığım 
da oldu. Bu cümleden olarak "Izer
gil", "26 ve l", ''tnsanın Doğuşu" 
hikayelerimi üç saatte yazdım. Hat
ta daha az. 

Hiçbir zaman bir plan yapma
dım. Plan,c;alışma inkişaf ettikçe,ken 
di kendine olur. Onu bizzat kahra
manlar yaparlar. Bana kalırsa, seçi
len şahsiyetlere nasıl hareket ede
cekleri gösterilmelidir. Onların her
birisinin hayati bir iradesi vardır. 
Müellif, onları karakterleri ile ha
·yattan alır, onları kendine ait bir 
malzeme, fakat yarı mamul bir mal
zeme gibi kullanır. Sonra onları, 
kendi şahsi malumatının ,tecrübele
rinin yardımı ile muameleye tabi tu
tar, onlara tabii ve müktesep ka
rakterleri neticesi olarak yapmala
ları, söylemeleri icap eden, fakat 
yapmadıkları, söylemedikleri hare
ketleri yaptırır, sözleri söyletir. San' 
at yaratmasında "fiction"nu yeri iş
te buradadır. Bu "fiction,, müellifin. 
kahramanlarına, karakterlerinin ta
bii: hatlarına uygun olarak vereceği, 
tatbik edeceği nisbette iyi veya ek
sik olacaktır. 

Destoyevski de, hemen bütün kah 
ramanlar ve bilhassa tvan ve Dimit
ri Karam az of, Prens Mişkin, Stav
rajin, Gruşcnko sonuna kadar izhar 
edilmiştir, bunlar tiplerdir. Fakat 
Destoyevski. Raskolnikov'u, kendisi 
ıztırapla selamete ermek gibi hıris
tiyanlara ait gayri insani fikirle meş 
bu olduğu için, berbat etmiştir. Be
nim için tam ve mükemmel tipler, 
Hamlet, Faust, Robinson Crusoe, 
Werther, Madam Bovary, Manon 
Lescaut'dur. Bunlar benim için bi
rer abide gibi yaratılmış tiplerdir, ve 
şüphesiz, hatta hazan menfi tasvir
lerde bile görünen tam ahengi az ve
ya çok hissedenler için de böyledir. 
Misal: Gogol'in "Ölü ruhlar,, ve 
"müfettiş" deki tipleri ile Dickens'in 
Dombey ile birçok tipleri, Hugo'nun 
Kazimodosuve ilah... tekrar ediyo
rum: Müellif yalnız malzemesini iyi 
tanımakla kalmamalı, fakat onu 
sevmeli, daha doğrusu ona hayran 
olmalıdır. 

Dostoyevski'nin birçok kahraman
ları ile Marmeladov, Karamazov ba
ba şüphesiz iğrençtirler. Fakat şu
rası muhakkaktır ki, ve bana kalır
sa hakikatte bunları sevmemekle 
beraber, Dostoyevski, onları büyük 
bir aşkla yaratmıştır. 

En müşkül şey başlangıç, ilk cüm
ledir. Musikide olduğu gibi bütün e-
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Damarların 

sertleşmesi 
Bu hastalığa eskiden utasallübil 

şerayin" derdik. Şimdi damarların 

sertleşmesi dememiz daha doğrudur. 
Çünkü şerayin yalnız kırmızı kan 
damarları demektir. Halbuki, onlar 
gibi, kara kan damarları da sertleşe
bilirler. 
Damarların içerileri, tabii halde, 

düz, pürüzsüz ve yumuşak olurlar. 
Yaş ilerileyip te damarlar yumuşak
lığını kaybettikçe, kanın vücut içeri
sindeki dönmesj de bozulur. Bundan 
birçok rahatsızlıklar meydana çıkar. 

Dk alametlerinden biri, çabuk yo
rulmaktır. Fikirlerile çalışanlarda ça 
lışma arzusu azalırı hem de çabuk 
yorgunluk gelir. Bazılarına vakit va 
"kit unutkanlık gelir. Bir takımı da 
söz söylerken birden bire • güçlükle 
tutulurlar. Ağır işlerde çalışan işçi
lerde damarların sertleşmesi pek bel
li olur. Önceden pek çok iş meydana 
çıkaran işçinin damarları sertleşince 
verdiği mahsul azalamağa başlar. 

Yorgunluk birçoklarının, soluk, 
çekik benizlerinden bile anlaşılır. Fa~ 
kat bazıları kırmızı yüzlü olurlar. 
Kimisinde de benizsizlik, kırmızılık 
vakit vakit gelir ... Damar sertleşme
si insanı sinirli, öfkeli yapar. Bazısı 
da uykudan baş kaldıramaz olur. 
Baş ağrısı yorgunlukla birlikte ge

len bir alamettir. İnsan sabahleyin 
uykudan kalkınca başının üzerinde 
bır ağırlık varmış gibi ıztırap duyar. 
Baş dönmesi de yine damar sertleş
mesinin alametlerinden biri olur. Ba
zılarında ufak bir hareket, mesela 
yataktan kalkmak baş ağrısına sebep 
olur. Kollarda, bacaklarda iğnelen -
meler, sancılar, hele ayakların çabuk 
üşümesi yine bu hastalığın alamet
lerindendir. Nefes daralması, burun 
kanaması, yürek çarpıntısı, uykunun 
geç gelmesi, kulakların uğuldaması 

da yine öyle. Damarları sertleşen 

geceleri sık sık idrara kalkar. Sert -
leşmiş damarların içinde tansiyon 
yüksek olur. 

:Damar sertleşmesi, damarların i
çinde pek ağır bir surette hasıl olan 
bir iltihap neticesidir. Bu iltihabı 
da türlü türlü sebepler yapar. Da -
mar sertleşmesine sebep olan şeyle
rin cu bc.~Jllll4 d.l~vıu 04)'4L ııs.ı. 'V4h.ill. 

bazı hekimlerin fikrine göre alkolün 
yaptığı bayağı bir damar sertleşme
si değil, steataz cinsinden bir sert
leşmedir. Herhalde neticesi yine da
marın sertleşmesi demektir. Alkol • 
den sonra, en mühim sebep yemek
lerdir. Bazıları pek çok yediklerin -
den damarlarının sertleşmesine yol 
açarlar. Bazıları da çok yememekle 
b~raber etli, baharlı, hardallı yemek
lere fazlaca rağbet göstermekle yi
ne damarlarını sertleştirirler. Bun
lar ikinci derecede sebeplerdir. En 
büyük sebep, damar sertleşmesine 
yol açan bünyedir. Bundan sonra da 
böbrek hastalıklarının damarların 
sertlesmesinde ehemmiyeti vardır. 
Da~ar sertleşmesi kendi başına 

belki bir hastalık sayılmıyabilir. Her 
vakitki gibi yaşamaya engel olmaz. 
Yalnızca, ihtiyarlamak demektir. Fa 
kat başka hastalıklara yol açtığı için 
onalnn yerleşmelerini kolaylaştırdı
ğı için ihtiyatlı, tedbirli - yani ihti
yarca - yaşamaya sebep teşkil e
der. 

Bu hastalığa karşı korunmak, has 
talık gelse bile onunla uyuşmak i -
çin tutulacak tedbirler ilkin yemek
lere dikkat etmektir. Bir kere az ye
meğe alışmak lazımdır. Öğle yeme· 
ği akşama nisbetle biraz daha mu -
fassal olabilir. Fakat akşam yemeği, 
hele uykuları geç gelenler için, hafif 
olmak lazımdır. Sonra et yemekleri 
fazla olunca damarları daha ziyade 
sertleştirdiğini herkes bilir.Onun için 
daha ziyade yeşil sebzelere rağbet 
göstermek lazımdır. Tuz tansiyonu 
arttırır, tuzu az yemekler tercih edil 
melidir. Sütlü yemeklerin her t ürlü
sü, taze peynirler, y u m ur t a, 
iyice olmuş yahut pişmiş meyveler 
zararsız olur. 

Yemeklerden başka imkan olduğu 
kadar temiz havayı, mütedil derece
de beden mümaresesini unutmama
lı, çalışmayı da ancak lüzumu dere
ceye indirmelidir. Hergiin kolonya 
suyu ile, bulunamazsa kuru kuruya 
friksiyon fayda verir. Deniz kenarı, 
yüksek yerler damarları sertleşenle
re yaramaz. 

Lokman HEKiM 

sere ton veren odur, ve alelekser o
l"U uzun müddet ararsınız. 

M. Gorki'den ve fransızeadan 

Fikret ADIL 
I 

(1) A::ıaiı yukarı manası ııudur: İşkem
be, işkembeye nah dedi. 

(2) Aşağı yukarı manaa ~udur: İşkem
be. iskembeye nazaran i::ıkembedir. 
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Bütün hazırlıklar bitli 

Montrö Konferansı bugün 
saat 16 da toplanıyor 

---BAŞl 1 

!anacaktır. Motto'nun açış nutkun -
dan sonra Türkiye Dışişleri Bakam 
Tevfik Rüştü Aras Türkiyenin tezini 
izah edecektir. Bundan sonra konfe
ransın teknik komisyonlara ayrılaca 
ğı söylenmektedir. Bu komisyonlar 
Boğazlar mukavelesindeki mevcut 
kayıtlar üzerinde müzakereler yapa
caklar ve formüller hazırhyacaklar
dır. 

26 haziran cuma günü konferans 
azalarından bir kısmı Cenevreye gi
decekler ve tnuslar Kurumu Konse
yinde hazır bulunduktan sonra tek
rar Montröye döneceklerdir. 

Bundan sonra umumi celse aktedi
lecek ve Türkiyenin haklı isteği bir 
neticeye bağlanacaktır. _ 

Talebimiz kabul edilecek 
Montrö, 21. (A.A.) - Havas a

jansı bildiriyor: 24 Temmuz 1923 
tarihli Lozan muaheresi ile ihdas e
dilmiş olan Boğazlar rejiminin tadi
li için Türkiyenin talebi üzerine top 
!anmaya çağrılmış olan Boğazlar 
konferansı yarın saat 16 da açıla
caktır. 

Bu sakin ve çiçekli şehirde, 20 teş 
rinisani 1922 de Lozan konferansının 
açılması arif esinde, Türk delegeleri
le müzakereden evvel noktai nazar
larını karşılaştırmak istiyen Puanka 
re, Musolini ve Lord Kürzon ara
sında bir mülakat vuku bulmuştu. 

Montrönün intihabı, Rusların Vo
rovskinin katledildiği Lozanı ve 
Japonların da çekildikleri Cenevre
yi istememelerinden ileri gelmiştir. 

Boğazlar rejimi mukavelesini im
za etmiş olan dokuz devlet Montrö 
konferansında hazır bulunacaklar
dır : 

Lord Stanhope, tarafından temsil 
edilecek olan Ingiltere, Pol Bonkur 
ile büyük elçi Hanri Ponso tarafın
dan temsil edilecek olan Fransa, 
Japonya, Türkiye, Bulgaristan, Yu
nanistan, Romanya, Sovyetler Birli
ği ve Yuğoslavya. Italya da mukave 
leyi imza eden devletler arasındadır 
ve konferansa davetlidir. Fakat hiç 
olmazsa konferansın ilk safhasına 
ll:l\.l.141\. <:ıl.1U!)'t!ÇCl\.Wl. l.l.d.l)'ö.U1U ı Zt:Ç • 

rl tedbirler kalkdıktan sonra işti
rak edeceği umulmaktadır. 

Hatırlardadır ki, 1923 mukavelesi 
Boğazlardan barış zamanında da ol
duğu gibi harp zamanında da tecim 
ve harp gemilerinin geçmesi serbest 
olduğunu ilan etmekte ve bu da mez 
kur vesikada gösterilen bölge ve a
daların askerlikten tecridini intaç 
etmekte ve bu suretle Türkiyeye bir 
nevi süel tahdidat empoze etmekte 
idi. Bu tahdidat muahedeyi imza et
miş olan devletler memleketlerine 
ilaveten bir de Amerika mümessilin
den mürekkep beynelmilel bir ko
misyon tarafından kontrol edilmek
tedir. 

Türkiye bugün bu k?1ttC'n usul ve 
müsalemet yolu ile kurtulmak isti-
yor. 
Boğazların tekrar teslihi h&klun

daki bu talep her halde kabul edile
cektir. Zira alakadarlar arasında bir 
karşılıklı samimilik ve itimat hava
sı h ükO.m sürmektedir. 

Atatürkün zaferi 
Ovr gazeteainde, en doğru siya.ti 

havadialeri vaktinden evvel vermek, 
ve beynelmilel politikada en isabet
li mülahazalarda bulunmakla ıöh
ret ka~nan Madam Genevieve Ta
bouis Boia::clar konleranşı hakkında 
f'lyanı dikkat bir makale )'CU'mılf• 
frr. Madam Tabbouis bu makalesin
de evvela zecri tedbirler m eselesi
nin Montrö konferansında kulia ara 
nnda belki m üzakere edilebilece
ğini kaydettik t en .ronra Boğazlar 
mesele•i hakkında ıu mütalealan 
yürütmektedir: 

Montrö kon!eransmın teknik bir 
mahiyette kalacağı ve bunda şekil
den ibaret olan bir işin halli için as
keri bahri mütehassıslar ile diğerle
rinin karşılaşacağı zannolunuyor. Zi 
ra işin esMı daha şimdiden halledil· 
miş bulunmaktadır. Bunun içindir ki 
çok pratik bir şekilde hareket etme
ği bilen Londra bu konferans işiyle 
artık hiç meşgul olmamaktadır. Ha
kikatte bu konferansın toplanmasını 
Türkiye hilkO.meti talep etmiştir. Ve 
bunun için de hükmi ve kanuni ihti
yaçlar duymuştur. Bu konferans ile 
AtatürkUn zafcr:Ierine bir tane daha 
Uive edilmiş olacaktır. Çünkil Tür
kiyede Boğazlar protolrolunun revi
ziyonu meselesine çok ehemmiyet 
verilmektedir. 

Konferansta halli icap eden üç 
meseleyi şu şekilde tebarüz ettirebi· 
liriz: Ticari noktai na?.ardan Rer -
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best seyri sefer, Boğazların tah • 
kim edilmesi, ve nihayet üçüncü ve 
en mühim şekil, istikbalde harp ge
milerinin Boğazlardan ne şekilde ge 
c;cbileceklerinin tesbit edilmesi; bu
gün için bu husustaki talimatname 
Boğazlardan geçebilecek gemiler 
mikdarmın Karadenizde mevcut en 
büyük deniz harp kuvveti mikdarmı 
tecavüz edemiyeceğini işaret etmek
tedir. 

Bu son mesele dahi hakikatte bü
yölk bir şe; ifade etmemektedir, çün 
kil Türkiye harp zamanında istediği 
gibi hareket edecektir. Diğer cihet
ten Boğazların yeniden askerileşti • 
rilmesi işi, modern vasıtalar ve Tür
kiyeye empoze edilmiş olan gayri as. 
keri mmtakanın küçüklüğü nazarı 
itibara alınırsa, bu hususi vaziyet i
çin büyük bir ehemmiyeti haiz bu • 
lunmamaktadır. Nihayet, eğer umu· 
mi harpte hasıl olmuş bulunan vazi
yet hatıra getirilirse denizde yüzen 
mayinlerin, harp gemilerinin müru
runa, sahil bataryalarından daha faz 
lr. mani olabilmiş bulunduğu gözö • 
nüne gelir. 

Hakikatte herkes uzun teknik mü 
nakaşalardan sonra, Türkiyenin Bo
ğazlar protokolünün tadil edilmesi 
isinde, tamamile tatmin edileceği 
kanaatindedir. Hatta bu hususta her 
kesin Atatürkün hoşuna gidecek şe
kilde hareket etmek fırsatını kollı • 
yacağı da tahmin edilebilir. 

Ve müttefiklerimizden bazıları 
Fransanın nihayet, bundan evvelki 
Hariciye Nazırlarımızdan biri zama
nında teklif edilmiş bulunan bu ka· 
dar faal bir dostluk politikasına ce
vap vereceğini ümit etmektedirler. 
Fransanın bu mukabelesi belki geç 
bile kalmıştır. 
' Hiç şüphe edilmemelidir ki Tlir

kiye bugün en modern silahlarla teç 
hiz edilmiş, en kuvvetli bir orduya 
malik bulunan bir şark memleketi
dir. Nihayet orta Avrupa ve Akde
niz m üvazenesi meselesi ancak gele
cek beynelmilel toplantılar esnasnı • 
da ve kulis arasında mevzuu bahse
dile~ektir. İnıtiltere~bu hususta _açe
IE> e-ttrreni :re--ve OU ' nm"'3:zenenm ı..c 

min edilmesi işini Milletler Cemiye
tinin reforme edilmiş paktı dahilin· 
de yapmağa az,ınetmiş görünmekte
dir. 

Genevieve T abouis 

lngiltere neden geri 

döndü 
[Başı 1 incide] 

duk, çünkü bu tedbirlerin tatbikine 
devam edilmesi takdirinde, hatta bü
tün milletler arzu etseler bile, fayda 
h bir netice elde edilemiyeceğine ka
niiz.11 
Almanyanın. Japonyanın ve Ame 

rikanın hattı hareketlerine telmih 
eden Baldvin, şöyle demiştir: 

"-Bütün milletlerin yeniden Mil
letler Cemiyetine girecekleri ümidini 
kaybetmemeliyiz. Silahların ta~didi 
için de bir şekil bulunup tatbık e
dilmesi meselesinde de ümitsizliğe 
kapılmamıza mahal yoktur.,, 

Hatip, bundan sonra kollektif em
niyet sisteminin işlemesi için bu sis 
teme i~tirak eden bütün m~etle~ 
-ıı'it <>"'" 'i"İ lwn i• 1il<te suel zecrı 
tedbirlerle tehdit etmeğe ve hatta 
icabında döğüşmeğe hazır bulunma
ları icap eder, yoksa bu sistem asla 
işleyemez.,, demiştir. 

Londra, 21 (A.A.) Esseks'de 
kendi intihap dairesinde bir nutuk 
söyliyen Çörçill: 

"- Memleketimizin bilhassa ha
rici politikada mühtaç olduğu şey, 
muayyen bir istikamettir. demiştir, 
bu olmadıkça nazırların bütün mesa 
isi hemen hemen imkansızlıkla kar-
şılaşır.,, 

Bundan sonra Çörçill: 
"- Habeşistanı kendi haline ter

kettiğinden dolayı hükumeti ayıpla
dığı halde, ayni zamanda, A vustur
ya bir taarruza uğrayacak olursa 
kendisine yardım edilmiyeceğinden 
bahseden Loyd Corcun ifadesini 
cer he çalışmış ve: "Loyd Corcun 
mantığı, işte budur.,, demiştir .. 

Hatip sözlerine şöyle nihayet ver
miştir: 

"-Avrupada, Asyada, Şimali M· 
rikada, her yerde, vaziyet bir yıl ön 
cekinden berbattır. Bu bir sene için
de, Almanya silahlanmakta devam 
ederken, Liberal demokrat devletler 
fevkalad" bir zaaf J.evrer' ~eçirmiş
lerdir.,, 





8 ================================:::;::.==========::::::::::;==::;====~TAN 
22. 6. 9J6 

EKONOMi 
P i YASA 
VAZiYETi 

Buğday fia tleri düşüyor 
Bu sene buğday mahsulünün çok 

elacağma dair çıkan haberlere rağ
men, buğday fiyatları yine yükseli
yordu. Bu vaziyet karşısında Zira
ttt Bankası piyasaya müdahale et
ıniş, fiyatları indirmiştir. Bundan 
başka Mersin piyasasından da, Is -
tanbula buğday gelmesi, fiyatların 
düşmesine yardım etmiştir. Bütün 
bunların tesirile yumşak buğday 
fiyatı 7 kuruşa, 6,5 kuruşa kadar 
düşmüştür. Mersin malları 5,5 ku
ruşa kadar satılmaktadır. 

Piyasada. tacirler, muhtelif mah
"ullcrin miktarları hakkında malü
ınat almağa çalışmaktadırlar. Bun -
lardan tütün, afyon rekolteleri ev
velce de yazdığımız gibi anlaşılmış
tır. Fındık rekoltesi hakkında bir 
tahmin yapmak kabil olamamıştır. 
Elde geçen seneden kalma pek az 
rna.l vardır. Böyle olmalf.la beraber 
fiyatlar geçen seneye nisbetle yük
ek değildir. Geçen sene bu mevsim
de iç fındık 58 - 60 kuruştu, bu sene 
41 • 43 kuruştur. Ihracat mevsimi 
geçtiği için siparişler de azalmıştır. 
Bütün ümitler yeni rekolteye kal -
mıştır. 

Izmirden alınan haberlere göre, 
bu sene üzüm ve incir mahsulü iyi
dir. Izm.ir üzüm tacirleri, üzüm şir
ketinde toplantılar yaparak, yeni se
ne üzüm ihracatı etrafında görüşme
ler yapmı§lardır. 

Alıcı memleketlerde, bilhassa Al
manya.da ü~m stokları azalmıştır. 

Bu yüzden elde kalan son mallara 
karşı da talepler olmaktadır. 

Hamburg piyasasında incir stoku 
i1a. aulmıştır. En ziyade hurda mal 
lar üzerine satışlar olmuştur. Elde 
kalan mahsulün, yeni son siparişler 
tir.erine biteceği anlaşılmaktadır. Ih
ra.catçılar yeni sene mahsulü için 
hazırlıklara başlamışlardır. 

Balda piyasası biraz 
gevıektir 

lstan bul bakla piyasaeı gevşektir. 
Marmara baklalarını 4 kuruş 10 pa
radan satıcı vardır. Bu fiyatlar ge -
çen hafta fiyatlarından 10 para ka
dl\r noksandır,. 

Ege mmtaka.."lmda, lımir piyasa -
ımıda 11on hafta içinde 150 ton ka
dar alivre muamele olmuştur. Ahş
lann spekülasyon için olduğu ve bin 
netice piyasanın gevşek bulunduğu 
bildirilmektedir. Yapılan alivre sa -
ıı,ıa.nn fiyatları ise 4,25 kuruştur. 

lskendcriye bakla piyasasının nor
mal vaziyetini muhafaza ettiği, yapı 

lan aa.tışlarm iç istihlake inhisar et 
tiği bildirilmektedir. !bracatm pek 
u olmasmm fiyatları yeniden dü
~mıeğe sebep olduğu ili.ve olun -
maktadır. 

Fra111i yüliseliyor 
Londra, 21 (A.A.) - Kambiyo 

borsasında, Fransa Finans Bakam 
Vincent Auriol'un frangın kıymetten 
cfüşijrülmiyeceğine dair olarak ver
diii teminat tesirini göstermiş ve 
frank oldukça mahsüs derecede yük 
11elmiştir. 

No. 00 

Ademle Havva· 
attrban CAWD 

Kalattı yukanda leşi değil, haVPyI 
kı>klıyor. Yahut ta.bil vaziyeti buda 
bana ~le geliyor. Arkadaşlara da 
bir ~ey !öylemek mümkün değil. Ka
rara göre Mlan leşe gelince ilk de
fa Qğrı)ıdaki arkadaş ateş edecek. 
~am isabetle yere serilmediği tak
dirde biz ateş edeceğiz. Ortada ben 
1'ar:tm. 

A11lanm ikinci duraklamruıı u -
za.n atirdü. 

Hepimiz kalbimizin hareketini du 
:puyoruz. Y alDız tetikteki parmakla
Jl.DllZ demir gibi. 

Heyecan 'Ve korku; öyle vahşi bir 
ft'\'k k:anf!YOr ki! 
Korkun~ gölgenin iri kafaıı kal

kıp iniyor. 
Anls.,ıJ.ıyor ki ısahraların Kralı 

lteş adım ilerisindeki ziyafet sofra
mnın bir tuzak olup olmadığını kon
trol ediyM. 

Yerde ya.tan le~ yerine canlı bir ö
k1lz olsaydı fU dakikada ulanın 
pençelerile ı,imdiki haline gelecekti. 

Jl'akat ulana gayri tabit gelen 

Fındık ve cevız 
İki madde üzer inde de bu halffa. 

durgun geçti muameleler 
Istanbul fındık piyasasında son 

hafta içinde muamele olmamıştır. 
Yeni rekolte için yapılacak tahmin
lerin eldeki stok mallar fiyatlarına 
tesir edeceği bildirilmektedir. Son 
fiyatlar şunlardır: 

Son hafta 
Kabuklu 25 
lç 42 
Samsun mıntakası fındık piya

sası sakindir. Yapılan muameleler 
nisbeten azdır. Fiyatlar: 

Giresun da: Son hafta 
Tombul iç 40 - 43 
Tombul kabuklu 19,75 - 21 

Orduda: Son hafta 
Tombul iç 41 - 41,50 
Tombul kabuklu 20 - 20,50 

Fatsada~ Son hafta 
Tombul iç 42 - 42 
Tombul kabuklu 19,08 

DIŞ PİYASALARDA - Ham -
burg fındık piyasasında geçen haf
taya nazaran kayde değer bir deği
şiklik görülmemiştir. Fiyatlar eski 
~eviyelerini muhafaza etmektedirler. 
Türk ihracatçılarının eski mahsul -
den derhal yükleme şartile 100 kilo 
başına cif Ham burg 46 - 46,50 lira 
istedikleri bildirilmektedir. 

Yeni mahsul üzerine pek az tek
lifler alındığı bildirilmektedir. 
önemli işlere rekolte tahminlerinin 
öğrenilmesinden sonra başlanacağı 
beklenilmektedir. 

Ceviz 
İstanbul ceviz piyasasında me\•cut 

stok az olduğundan muameleler dur 
gundur. 

İzmir ceviz piyasasında dn mal 
bulunmadığından muamele olma
mıştır. Piyasanın inkişafı için }'eni 
mahı:ıulün idraki beklenmektedir. 

Samsun ceviz piyasasmdaMson haf 
ta içinde önemli muamelelc ır kayde
dilmemiştir. Yapılan işler J,JıJek ehem 
miyetsiz küçük partilere iı thisar et
miştir. 
DIŞ PİYASALARDA•- Ham-

burg piyasasında Türk cıcMi.zleri fi
yatlarında geçen haftayıa, nazaran 
bir değişiklik görülmediğiı rbildiril 
mektedir. 

Zeytiny:ağll 

Son hafta sa1islar 
biraz harare~ endi 
lstanbul zeytinyağı piya:önsında u

zun zamandanbcri görülen durğun
luk zail olmuş ve son haft~ı içinde 
bir mikdar satış yapılmış't:ır. Yeni 
rekoltenin ihtiyaca kifa) ~t edecek 
mikdarda olacağı tahmin c tdilmekte
dir. Son fiatlar şunlardır: ı 

Son Geçen haftaiGeçen yıl 
hafta 

Ekstra 55 60 33 Kuruş 
Yemeklik 50 57 30 ,, 
Sa bunluk 39 43 ,, 

Ege mıntakasında zeytilııyağı pi
yasası durgunluğunu muhafaza et
mektedir. Muameleler hen wen he
men küçük partilere inhisaır etmek
tedir. Kokusuzların fiyat !lb.rı 38 -
39, kokuluların ise 36 - 37 lkıuruştur. 

İskenderiye zeytinyağı piyasası 
durgundur. Bunun mevsim itibarile 
sadeyağlarrn mebzul ve UCl ıız olması 
dolayısile istihla.katrn azalı nasından 
ileri geldiği bildirilmektedi· r. 

BORSA ........ ~ 
Paralar 

20 HAZlRA.N CUMAilTESt 

Esha m 

Sterlin 636,-
L Dolar ı 23.-

20 Fransu; fr. 165,75 
20 Belçika frangı 80,-
2-0 Dr,ahmi 21,-
20 İsviçre fr. 810,-
20 Çek kuron 90,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 190.-
Florio 82,-
Avusturya ~ilin 22.-
Mark 28,-
Zloti 20,-
Pengo 22,-
Leva 22.-
Ven 32.-
lsveç kuronu 31,-
Altm 977.-
Banknot 245.-

Ç ek 1 er 
Paıiı üzerine 
1nıiliz iızerıne 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Sofia 
Rlorin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
hveç kuronu 
İspanya pezeta 

636.
\26,-
166,75 
84,-
23.SO 

820,-
90,-
16,-
52,-

195.-
84,-
24,-
30,-
23,-
24.-
25.-
34.-
33.-

979.-
246.-

12,03 
633,50 

0,79,13,50 
10,09 

4,68,88 
2,45,25 

63,-
1,17,22 

19,11,68 
4,18,32 

1,96 
3,05,50 
S,80,80 

zaten önündeki et yığmmın bir ölü 
hayvana. ait oluşu. 

nk kurşunu atacak olan sağdaki 
~rkadaşm heyecanı belli oluyor. O 
anda bir münasebetsizce hareket a
yağımıza kadar gelen bu mükemmel 
avı kaçırtacak. 

Fakat Kral Hazretleri bizi çok bek 
k:tmedi. 

önündeki hazır ziyafet sofrasına 
birrn evvel kavuşmak iç.iç, birkaç a
dım daha atmak zahmetinde bu
lundu. 

Şimdi tam yirmi adım önümüzde 
onun heybetli vücudu ile karşı kar
~nyayız. önümüzde birden biraz yük 
ıselen kaba otlar ve ha(if çalı, çırp! 
var. 

Elim tetikte, gözüm aslanda. Ka
fasını tüfeğin namlusundan kaçınxu 
yorum. _ 

O anda arkadaşımın silahı patladı. 
Ve bu patlayışla beraber aslanın 

kafası olduğumuz tarafa döndü. !ki 
korkunç göz parladı. 

Ve bir anda bu haşmetli mahlu
kun yıldırım gibi üstümüze atıldığı
nı gördüm. Tetikteki parmağım oy
nadı. !ki silah birden patladı. Fakat 
bu bir an içinde ne olduğumuzu an
lamadan kendimizi yerde bulduk. 
Prens Hasan hikavesinin burasında 

İş Bankası Mü. 
N 

,. ,. Hamiline 
Anadolu 3 60 

.. 3100 

$irkethayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento Kupon kesik 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez: Ecz:anui 

ls f i lc r a ıl ar 
Türk Borcu I 

" n 
., ,, III 

lstikraıı dahili 
Ergani A. B. C. 
Sıvas Erzurum I 

,. il 

,{ 

85,-
9,90 
9.90 

24,yO 
40,50 

16.50 
19,10 
9,20 

12,50 
9.35 

66,75 
27,-
4,45 

2tıı.01.so 
19,80 
19,90 
96,-
95,-
97,-
97,-

M ı s ır faltviller 'f 
1886 1 
1903 Ti 
1911 III 

Tahvilat 

Rıhtrm 

Anadolu I ve II 
.. III 

-.-
94,50 
88,-

Anadolu Mumeıısili 

-.-
95,50 
89,-

10,70 
43,10 
44,50 
51,55 

o günkü heyecanı, korkuyıu duymuş 
gibi gözlerini yumarak, )fÜZÜnÜ bu
ruşturdu. 

Herkes gözünü ona. dikmiş bu kor 
kunç maceranın neticasiı:ıi bekliyor. 
Kadınlar korkudan sa~a t::'f kesilmiş
ler, büyüyen gözleriyle o na. bakıyor
la.rdı. 

Pren.ş Hasan baygml~lian kurtu
lur gibi silkindi, açıldı. 

Marifelli bir sahne :ıı:rtisti gibi 
elile saçlarını düzelterl!lc ağır ağır 
deva.m etti: 
- Kendimize geldiğimizı ~akit her ta 
r fımız kınlmış, ezilmişi gibi acıyor
du. Yanımızdaki yerlilen:1'en biri bize 
masaj yapıyor. Elektl\ ik fenerinin 
aydmlattığı yerler kan N;linde. 

Bu sersemlik ne kadaTıııdevam etti 
bilmiyorum. 

Derlenip toplandığımu;~zaman va-
zjyeti anladık. ı 

Arkadaşın ilk kurşumu•gövdeainin 
yağlı bir tarafına saplanan aslan 
düşmanın istikametini ta&1in edip üı
tümüze ok gibi atıldığım • görmüş ve 
üstümüze düşen hayvan.a. ikimiz de 
ateş etmiştik. Bu bir an üçinde olan 
hareketler neticesinde k11ırşunlardan 
biri aslanın kafasına, bir[ de ciğeri
ni bulmuş. Fakat bu öldrlrücü yara
ları alırken hücum vaziwe;tinde olan 

Fotoğraf 
Tahl i lleri 

Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Hükıbiinü vermek için herhangi 
Selamı kesti, fakat alCikadar 

bir şeyin kiln~ne vakıf olmak ister. 
Azimkardır. Zeva
hire ehemmiyet 
vermez. Esaslı ve 
.kökleşmiş kanaat -
lere sahiptir. Ha · 
yatını, mesaisini 
onlara uydurur. Ri 
yaziye ve makine 
işlerine kabiliyeti 
vardır. Zekasını bu 
vadide inkişaf etti
rirse mühim keşif
lerde bulunmak ih-

y alçın timali kuvvetlidir. 
Bir işin başında muvaffak~yet gös -
terir Emrine verilen adamları iyi ça
lıştırır, onlara kendi kanaatlerini a
şılayabilir. 

Enerji vardır. Fakat bu enerjiden 
daha kuvvetli bir çekingenliği de var 
dır. Deruni müca-

özer imzasile : 
Çok iyi ahbaplarımızdan birinin 

kızı ile konuşmak istiyordum. O da 
benimle al<ıkadar oluyordu, lakin 
bir türlü cesaret edemedim ona a
çılmak için. Bir gün omm çok sami
mi bir arkadaşına açıldım. Benim
le lconu.'jamıycı.cağım bana söyledi. 
Ben de bımu anlayınca ondan hiç 
bir kimseye bir şey söylememesini 
rica ettim. Lakin gitmüı bizim ktza 
söylemi§, o da kızmış olmalı, benim
le verdiği selamı kesti. Tabii, ben 
onu sevmekte devam ediyorum, lJeııi 
her gördüğünde kaçıyor. Lakin be
nim haberim olma.dan beni takip e
diyor. Geçen gün pcnçcrcdc?1 ders 
yapıyorcfu, ben gördiirn, görmemez
liğe vurdıım. Beni arkadan ko1lı
yordıı.Sokakdan arkad<ı§ım beni ça
ğırınca o tarafa döndüm. Tabi ilk 
tesadüf de beni pcnçcrcdeJı takip ede
ni gördüm. O da anladı benim gör
diiğiimü) kaçtı. Şimdi bir lıafta son
ra yazlıkta Adada bulu.Jabi.liriz. Ne 
vaziyet tıdayim1 Yana§ayim mi1 
Yoksa yanaşnıayayım mı1 

Yan<ı§mazsam ,'jevdiğimi nasıl an· 

delelerle onu yen
meğe çalışır, mu -
vaffak oldum zan
neder, ve bunu 
kendi kendine de 
isbat için ani, lü -
zumsuz feveran -
larda bulunur, ve 
şuur sahibi olduğu 
için bunun farkına 
varır ve eskisinden 
daha şiddetli bir 

• latayım. Yaşı küçüktür, 17, benim ki 
26, lm 1ıaziycte nazaren nasıl hare
ket edcğinı' Bizim eve gelmesi ihtı
mali vardır. 

çekingenlik devre- A. R. E. 
sine girer. Çünkü tamamen ilcai 
karaktere sahiptir. Fakat zamanla 
azimkar bir irade:ye malik olacak
tır ve o zaman ihtiraslarını tatmin e
decektir. 

Mağrur ve kendinden emin bir 
~ahsiyet. lyi taliine iı'ltinat ederek 

birGok şeyleri ih -
mal eder. Asabi ol
duğu için ihmalleri 
nin mes'uliyetini 
kabul etmek iste
mez. Fa kat şayanı 
dikkattir, onun 
muvaffakıyet sır -
larmdan birisi de 
karakterinin bu hu 
sıısiycti ve nihveti
dir. Kendisine is -
tisnai muamele ya 

S Kaya pılmasını ister. Bu 
nu istediğini de göstermemesini bi -
lir. Seyahati sever. Edinmiş olduğu 
fikirleri deği§t irmez. Ona aksini is
bat lüzumsuzdur. Talih oyunlarına 
zarı vardır. 

* 
Müteşebbis. medeni cesareti olan 

Size karşı evvela göstermiş oldu
ğu alakasızlığı, sonradan gösterdiği 
alaka ile birleştirirsek, görürüz ki bu 
kız, hemen ekseri kadınlar gibi, pek 
fazla üzerine düşülmesini istememek 
Ledir. Bu itibarla, sayfiyede onunla 
buluştuğunuz zamanlar tedbirli ha
reket ediniz, aceleci olmayınız. lşi 
zamana bırakınız. Fakat bunu "onu 
ihmal ediniz,, mnasına almayınız. O
na karşı hürmetkar davranınız. E
min olunuz ki, size karşı hakiki his
lerini şu veya bu tarzda gösterecek
tir. 

Dör gün i~inde 
İstanbul A. O.O. imzasiy,lcce~:~~"""' 

16 y<ı§mda bir gaıcim. Şimdiye 
kadar hiç, bir kızla. scvi~mcdim. 
Fakat, bıuıdan ilç ay cvelisi, aile 
dostlarımızdan 17 yaşlarında bir kr'! 
bi::dc d-Ort giin mi.safir kalmıştı. Bu 
dört gün zar/mrJa, biribirimi:::i çılgm
ra ..wvdik. Fakat biribirimi.:::c bir 
türlü cesaret edip sevgimizi itiraf 
edemedik. Bu ktztıı babası Adanaya 
mamur tayin edildiğinden, dört gün 
sonra kız Adanaya gitti. Ayrtltrkcn 
boynuma ,<ıarılarak oradan mcktup-
la~ırız dedi. Fakat gideli de üç ay 

bir karakter. Zekası, hayali 
kuvvetlidir. Bu -

oldu; Hiç, bir mektup gelmedi. Ben 
de adresini bilmediğimden mektup 

kadar yazamıyorum. Şimdi ne yapaco.ğtmı 

nun için macerala
rı sever, herhang_i 
karışık bir vaziyet 
te tabii bir soğuk 
kanlılık gösterir 
ve insiyaki saye -
sinde en iyi netice
ye varır. Kavradı
ğı meselelerin hal
linde şef rolünü 
derhal ele alrr. Re
fah içinde bir is -
Ukbali olacaktır. N. M. Etan 

a&lan da şiddetle üstümüze yüklen
miş. Fakat korkunç pençelerini bize 
geçirmeden bütün ağırlığı ve hızı ile 
üstümüze ~kılmış, hatta hızını ala
mıyarak birkaç metre gerideki ağaç
lara çarpmış ve ölmüş. 

Biz sadmenin tesiri.le kendimizi 
kaybetmişiz. Fakat tehlikeyi sezen 
yerliler hemen geriye kaçmak iste -
mişler. 

Biri muvaffak olmu~. öteki davran
madan bizim gibi yuvarlanan asla
nm altında kalmış. Bereket altımız 

ot ve yaprakla beslendiği için bir tara 
ftmrz kırılmamış. Yalnız hepimizin 
yüzü, elleri sıyrık ve ezik içinde. 

Yanımızdaki rom şişelerinden bir
kça yudum aldık. Birer crgara yak
tık. Artık ormanın öteki canavarları 
bizim için tehlike değildi. 

Bu müthi~ mahlUku elektrik lam
baları altında doya doya. fakat hala 
korka korka seyrettik. 
Kurşunlardan biri tam alnma gir

miş. Her halde ölümü yapan bu. öte
kinin yeri de ciğer hizasında. 

Ne büyük tehlike geçirdiğimizi ya
vaş yavaş anlıyorduk. 

Aslan tam bir erkek aslandı. o. 
nun cidden şahane yelesi her hangi 
kıymetli bir kürkle kıyas edilmiyecek 
kadar azametli.. Hayvanat bahçeJe. 

.şaşırıp kaldmı. Lı'-lfen siz bana doğ
ru yol gösterin de ona göre hareket 
edeyim. 

Her insanın hayatında, hele sizin 
yaşınızda iken böyle ve buna benzer 
bir macera olur. Bu itibarla sizin 
başınıza gelen bu işte bir fevkalade
lik yoktur. Ne yapayım? diyorsu -
nu.ı~. Yapılacak birşey yok ki. Ma -
demki kız size üç aydır mektup yaz 
ma mış, ve siz de adresini bilmiyor
sunuz, artık ondan ne mektup bek
lersiniz, ne de birşey. Şimdi artık 

rinde gördüğümüz aslanlar belki de 
küçtikten ehlileştirilmeğe çalı,ıldık
ları için insana. o kadar korku vermi
yor. Fakat bu sahralara sığmayan 
vahşi mahlukun sıcak ölüsü karşısın
da insan tüylerinin ürperdiğini hisse
diyor. O ne aısilane ölümdü. Düşma
nın üstüne aWarak ve onu ölüsU ile 
altına alarak! 

Prens Hasan sahnenin azametine 
hörmet etmek lazımmış gibi bir daki
ka sustu. 
Dayanamadım: 
- Hakkın1z var Prens, dedım. 

Aslanın o a:ııili.ne müdafaasına kar§t 
insanların ona kurdukları caniyane 
tuzak araJ?ında ne detjn fark va.r. 

Konf aransın b~ından beri mü tema 
diyen dinlenmekten ve dinletmekten 
duyduğu gururu kınlmı§ gibi kaşla
nnı çattı. 

- Ne demek istiyorsupuı! 
Gibi yü~me baktı. 
- Evet, dedim. Erkekçe, mertçe 

düşmanın& hücum eden aslanın asa
leti yanında insanların ona. tuzak ku
ruşları. le§ kokusuna tahammül ede
rek onu bu tuıağa düşürmeye çalı§
maları pek adice bir hareket! 

Onu hayretle, takdirle dinliyen ba§
lar bana çevrilmiıtti. 

Son sözüm üstüne bu gözl~rin btiyU 

yaz geldi, havalar da düzeldi. Bol 
bol spor yapınız, denize giriniz. 

* 
Fena bir arkada§ 

Fatihten I. S. imzasile : 
Henüz 19 ya§ındayım. Uç senedir 

bir kızla scvi§m<ıkteyim. En samimi 
arkada§larımdan biri bu. kızla konu§ 
tnğumu biliyor.Kız oldı"kça güzeldir, 
Bu arkada§ım kızla birlikte gider
ken beni daima görürdü. U;;aktaıı 
uzağa bu kıza gönül bağlamış -ı·e bu 
çoculc hiç ohmyacalc bir şeyden ba
na darıldı. K1zm daima yolunu çe
virip beni kötülüyor. Arkada.şımla 
dargm olduğuma rağme'ı ona çok 
.<Jeyler söyledim bir türW o vazgeç
miyor. Siz buna ne dersiniz' 

Arkadaşınıza icap eden her,eyi 
söylemişsiniz. Sizin için artık yapı
lacak birşey yok. Yalnız, arkadaşı • 
nız bir daha sevdiğiniz kızı rahabırz 
ederse, gidip polise şikayet eder, ve 
bu rahatsızlıktan kurtulur. Başka 
çare yoktur. 

* 
Evleneyim mi, 

evlenmiyeyim mi? 
Geyveden A. H. K. imzasile: 
Her giitı vcrnı~ olduğunuz cevap

ları kemali dikkatla okuyup çok ma 
kul gördiiğümitzden benim de müş
kül vaziyetitıiıı halli hakkında m~u
mat istiyorum. 

Ben orta mektep mezunuyum, ya
§'lm 22 dir. Bir çok vazifelerde bu· 
lundum. Askerliğimi daha yapma
dım, bunun için belli ba§lı bir vazi-
fc alamadım. Vaziyetim: Köylü ço. 
cıığuyum,arazim var kardeşlerim ta
rafından işletilmektedir. Madde: I. 
iki ,,encdir yirmi ya.şın<la bir kız'/.cı 
sevi.5iyoruz, ta1ı.-tili. yok. Annesi ba
ba.<ıı razıdırlar. Benim ailem razi drJ 
ğil; Madde II: Köyiimde bir kız var 
bww almak için annem razı ve kızın 
amıe.~i babası vermek taraftardır
Tıır. Fakat benim bir türlü kanım o-
a ıs n 11a ı M a · l l. i1 fbir-

li kimsesiz bır aile 11ani ihtiyar bir 
kadın bi~ kızı var: ~Malı çok. Kı: 
benden altı y~ küçük beni seviyor. 
Bunun annesi beni içgüvcği,si almak 
i.stiyor. Ben. fae hiç birisi1le karar 
vercm~dim. Ancak sizin vermiş ola .. 
cağınız crvap ii:::crc hareket edece
ğimdcm acele olarak ve ilk yett.,ecek 
olan gazetenizle cevabınızı beklerim. 

Aileni:ı:e bu üç vaziyeti anlatınız 
ve bir aile meclisi halinde bu işi mü· 
zakere ediniz. Verilecek karar han· 
gısi olursa olsun o karara göre ha· 
reket ediniz. Çünkü, evvela, gen~
siniz. Sizden daha yaşlı, daha tecrU· 
beli kimseler kadar iatikbali göre· 
mezsiniz. Sonra, kendi aklınıza gele
ni yaparsanız ve bu da ailenizin ar
zusu hilafına olursa, yuvanızda ge .. 
C'imsizlik olur, mesela yarın aakere 
ğittiğiniz zaman, karınız hırpalana
bilir. 
Yalnız şunu da söyliyelim ki, ar• 

zunuz ve kanaatiniz hilafına da ev· 
lenmeyiniz. Çünkü karınızla geçine• 
cek olan nihayet sizsiniz. Alacağı
nız kadın hakkında hem sizin, hem 
ailenizin muvafakat karan olmalı· 
d1r. 

düğünü, korku ile karışık hayreUe a
çıldığını gördüm. 

Prens Ha.san kıpkırmızı ol:r1ıuftu. 
Dudakları titreyerek: 

- Ne demek istiyorsunuz, ne söy
lediğinizi biliyor musunuzl 

Dedi. 
lıstifimi bozmadan, hatta biraz da 

gülerek cevap verdim: 
- Sizin sözünüzü tasdik ediyorum, 

dedim. Aslanın azametli ölümündeki 
Maletten bahsetmiyor musunuz. Ben 
de onun asaletine karşı insanların o.. 
na karşı gösterdikleri cebi.netten bah 
sediyorum. 

Herkes bir fırtına. karşısında kal· 
mış gibi birbirlerine bakıyor. 

Prens Hasan ka.§larmı çattı. Hay· 
kırır ~bi: 

- Beni tahkir mi etmek istiyorsun 
Efendi. 

Ayni şiddetle mukabele ettim: 
- Benimle senli benli konu§mak 

hakkmı vermiyorum. Terbiyeli bir in· 
$an gibi konu~unuz! 

Nasıl oldu bilmem, aslan aveııı 
Prens aramızda.ki yuvarlak bir mua• 
yı çekip fırlatarak üstüme doğru sı.l· 
dırdı. Seri bir hareketle onun bu hü· 
cumunu yana aldım. Kendini topar-

( ~rkn"'ı · q 
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~----- BiLGiLER 
Bugünkü Proırana ......... 

111: Opera mu11Juai (pllk): 19: 1'4ber· 
a.; 11>,15: .Mahtelıf pllklar: 20: Halk ma
üi1t: 20 30: Studyo orkeatralan; 21.30:, 
len haberler. 

Saat 22 dm sonra Anadota Ajannun 
pı:etelere mahııaa havadiı ıerwai Yerile
cektir. 

4Jabra 

1a_30: JlUt YV1"'1 ve AJaM "'befleri; 
19.30· Çocuıctara otütler: 19.SO: ffafif 1'ti
ıft (plO); JO.JO: Ajua haberlert: 20,.a: 
Kanı• muzik, • 

BUlmıt 
18,15: Plik; 19,15: Orkestra; 20: Ken

feranı; 20,20: Konserin devamı: 2J,05: Ba
ki oda mu11kili• JJ,,30: Haberler; 22,45: 
Mandoha orn.trw, 11.IO: KnMr aıakfi. 

v..,.. 
1130• lvkderı UMı .,...._ ldt6 

..... ,.,., rı: ltarttılı netn"8t: 22: Diio Mft; 
2Z ŞO: Kuartet hnaerı: 23,lSı tllk; 14.1G: 
()puctlerd-. ..,.. 

211 Konalftl•1•l'· Jt• ,..,..., .... 
ro ınuaıkııı; 23: Jlabc,.ltt; 14.IO• 111111 
muaılriıı 

Moskon 

20: Şarkıl r; 20,45• DanJ ve hafıf DUlfİ· 
ld; 22: Yabucı dillerle nqrı:.~t. 

~ 
20,4S: Opera orkestrası; 22,IS: Haber

ler: 22,40: Çınıene muıııkiıi: 23.40: Pi7'ı10 
keman sonattan: 24 30: CP1saat 

81nemalar, 'nyatrolar 

çıngeanıer namuslu 
adamlardır 

D 
- 0.ıllDdakl torbada tuaırdt· ,.... ... , 
- Twnlllri tuıalr tam &letıer. 

!'idi Utt: lılr ... lllr laüaç, bir 
t.an&\'lda. lllr en. 1* tımee~ aı., 
" k6atır. 8ütllal a1ltmala .... 
l)a!. .. 

- Teneera ıni t&lltr ldlellalla 
Awam! 

- Ne ele akdl1At !u&ll lladm 
bi~ Mkllfuıu., .. lilU dQfll\Gee 
leritnl Nlt llaluJan• AcaM cebin .. 
de tüir Awam& la~ etmU lçiD 
bir....,.1Vmı f 

JQl.a fflı._ dank Cevet) et. 
cUm. 

- Oa" l~kB bhuıq.ıun OllDt 
koy d& b . 

- Peki, A.vruı, o elinllelıi ne W· 
WJlldk? 

'ftdk sivri bir deıııiNen ibaretti. 
- 'IMlt mu, beaiJD qil ve br-

- ... gibi güzel bu~. YU-
llD .. f Demek GDU gôrdijn. Bu yti· 
..... cmıeneı.,re it verdirmek 

'illllıllııtdır. -Bu •de--oldıığu 
......... lllizkalmam. 

a; ~ bir tı1mın? 
1ılr Arap tılmnı. Nerede 
~ beni oraya gotU· 

SOLDAN SAGA VE 
AŞAGI 



karşı • 
Har~· 

da a-rJ"6-A 
lar ijp.\t 
kalan\&"' 
nzeriJm• 
ne.at~ 
hazırl,.-. 
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?.2 - 6 - 936 

Fazla itina ile bile 
ve yumuıakhğı sayeı 
TRUFLEKS biçaklara 
inccı derinin üzerinde 
tife gibi kayar. Bunlar 
taraflı her nevi traı 
kinelerine uymaktadı ,~~~~=~~l 

TRUFLEX 
llEG U. S . PAT OFF 

B 1 d Rl6 U s.PAT. Off. • a e S• MADE '" u.s ..... 

Afyon ılbt,ndan · 
1 - Muhammen bedeli 7l 1 ?OOOO kilo 

motorinin bedeli layık hadde 0d~r;. d n yeniden 
kapalı zarf usuliyle 26 Hazirci"Ce ıgın ge ünü saat 
d .. b k k ,. "h 1 · 1 uma 

t
?rt uçu ta at ı ı a esı yapı \zere tehir edilmiş-
ır. 

2 - Eksiltmeye girmek iste 525 rra muvak
kat teminat verecekler ve teklif 1 

1 yukarıda 
1 .. k d V"l" ıp arını 

yazı ı. gun .ve saate a ar ı aye\men Reisliğine 
yermış olacaklardır. 

3 - Bu işe ait c:.~rtname Elektr sı·nden üc-
• •1• ( 73 ) esse 

r~tsız ven ır. 31 •313 

Askerı F abrıkaıar Umum \ür\üğü 
Satınalm~ Komisyonu 'lrı 

40000 metre harr"ek 
Tahmin edilen bedeli (32000) lira yukarıda 

mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri \'ikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonun Temmuz 
936 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapa\.f ile iha
!e edilecektir. Şartname (bir) lira (60) kt mukabi
linde Komisyondan verilir. Talihlerin muvat temi
nat oJan (2400) lirayı havi teklif mektublan mezkur 
günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri \endile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madö..indeki 
vesaikle mezkur gün ve saatta Komisyona miıaatla-
rı. ( 3307) 4481 

-
150 Ton Saf Kurşun 

... 
"4!'1 ll~a.ilılllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:E ~llllllllllllllllllllllllllllımlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıııııı 
1 Türk Hava Kurumu Büyük ~ 

Tahmin edilen bedeli 19500 lira olan yukarda rrltarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum ~ü
diirlüğü Satınalma Komisyonunca 6 Ağustos 936 \.i
hinde Perşembe günü saat 15 te kapali zarf ile i~ 
edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan vt. 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1462 lira 50 k 
ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat ı 4 
kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezklıı 
gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 314 7) 4484 İ(F)ÜW &~@@~lYJİ 

1 Şımdiye kadar binlerce kişıyı zengın etmiş1ir §1 
:E 3 c.U kqide 11 • Temmuz · 938 dadır. :: 

1= Büyük ikramiye ~ -
50.000 Liradır ~ --Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami- 55 -= velerle (20.000) liralık bir mükafat vardır.. . E: 

~lllllllllllllllllllflJlllffllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllll[llll~ 

Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılmak üzere satın alına

cak 210 tane sap arabasının 6-7-936 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabaların tutarı 14700 liradır. 
3 - Şartnamesi, Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bur

sa Ziraat Direktörlüklerinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin arabaların yüzde 7 ,5 tutan olan ban

J:-1 mektubu veya hususi muhasebe Direktörlüğü vezne
sine yatırılmış makbuz ve teklif mektuplariyle birlikte 
eksiltme günü saat 14 de Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri. ( 1411) ( 3449) 

TAN 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

T. ira Kf. ltitabm iam1 Müellifi -
ı 25 Ganmden G&ıille M. Turan 
o 40 Muvaffakiyet Ganon tercUmeai Muallim Mübahat 
o 50 Propapnda • -o 75 Çok Seri Kaunç Yollan • -o 15 Kendhıl Tanır amm 1 • • o 15 Tali SaWn • • 
o 75 Mopilllerle lltkadele • • 
~ 50 tdeal BOro • • 

50 Yeni Mtlfteri Bulmak Sanatı • • .. 50 Askerf Mektepler için 
tı yeni Kınat ltitabı Muallim Osman Semi 

15 Bq Milrebbl Muallim Hhlyet Bekir 
) 50 Kıbamı Sthlltorum Retat Enle 
J~ _.ıÇb Bet taneden fut. alanlan % 30 Iskonto vapılrr. 

Türkıye Ziraat Bankasından: 
Buğday teşkilatında çalışdırmak ve müsabaka im

tihanlarında göstereceği muvaffakiyet derecesine gö
re 70 - 100 liraya kadar aylık verilmek üzere 10 
memur alınacaktır. Müsabaka imtihanlarına girebil-

mek için en aşağı lise, Ticaret Lisesi, Galatasaray Ti
caret kısmı mezunu veya mali bir Müessesede veya 
Bankada en az üç sene çalışmış bulunması ve yaşı 20 
den aşağı ve otuzdan yukarı olmaması şarttır. Müsa
baka imtihanı 30 Haziran 1936 tarihine müsadif Sa
h günü saat 15 de Ankara, İstanbul ve İzmir' de yapı
lacaktır. 

İmtihan programı ve diğer şerait Ankara, İstan
bul ve İzmir Ziraat Bankalarından öğrenilebilir. Ta
lipler istenilen vesikalarla birlikte 25 Haziran 1936 
akşamına kadar bu Bankalara müracaat etmiş olma
lıdırlar. (3386) 

960 Ton Adi Kok Kömürü 
Tahmin edilen bedeli (23040) lira olan yukarıda 

mikdarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 27 Temmuz 
936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan ( 1728) lira
yı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e ka
dar Komisyona' vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
giin ve saatta Komisyona müracaatları. ( 3308) 

::;;::: =-

102000 metre torbahk bez 
MOTORLU 

VASITALAR 

lstonbul Levazı Amirliği 
Satınalma l<omisyonu Tahmin edilen bedeli 30600 lira olan yukarda mıkta-

11.S•ları n ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mühendis : 

Adnan Halet Tqpmar 
Satış yeri : 

lstanbul: Kanaat Kitaphanesi 
Beyoğlu : Haşet Kitap Evi 

İstanbul ve Beyoğlu cihe- Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 15 Temmuz 
tinde bulunan birlikler ile 936 Çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edi
Anadolu cihetindeki birlik- lecektir. Şartname bir lira 53 kuruş mukabilinde ko
lerin erzak, yem ve ekmek- misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
!erinin tahminen 1412 ton 2295 lirayi havi teklif mektuplarını mezkur günde saat' 
mikdarındaki kara nakliyatı 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 

numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez .. 24 Haziran 936 Çarşamba 
günü saat 14,30 da Topha- kiır gün ve saatte komisyona müracaatları. (3145) 

4483 
nede Satmalma Komisyo- -----------------------4 
nunda pazarlığı yapılacak-
tır. Tahmin bedeli beher ki
lo nakliyesi İstanbul için 18 
santim ve Anadolu için 25 
santimdir .. Son teminatı 410 
lira 64 kurµştur. Şartname
si Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikala
rile beraber belli satte Ko
misyona gelmeleri. (24) 

(3458) 

9900 Paket Kulp Vidası 
27200 Paket Kuşak Vidası 
19400 Paket Menteşe Vidası 
21400 Paket Dip kapak VidaSı 
•1600 Kilo Perçin Çivisi 
2-500 Kilo Karfiça Çivisi 

Tahmin edilen bedeli 28352 lira olan yukarda mikta
rı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satınalma Komisyonunda 17 Temmuz 936 ta
rihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname bir lira 42 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2126 
lira 40 kuruşu havi teklif mektuplarını mezktir günde 
saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (3146) 
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Askeri lise ve orta mek. me kapalı zarf usulü ile ya
teplere öiretmeıı ve Kınk .. W..Qktlf. İ1k ~.2308 
kale san'at lisesine tedrisat lira 50 kuruştur. Eksiltmc
ıaüdürü aruuyoC": ye iıtirik edeceklerin 3490 

1 - latanbul ve Bunada Nyıh kanunun 2, 3 maddele 
ki Askeri li811erle, Kırıkkale rinde yasılı veaikalan gÖl
deki alkeri aan'at liM&ine ay termeleri lazundır. Teklif 
hk ttcr.tle tarih, ri)'Uiye, fi· rnektuplan 7 Temmuz 936 
dk. saat 14 e kadar Satmahfta 

Erzincan, Konya, Anka- JC~onuna wrilınit ola
radaki orta aıektOl)lere T•- caktır. (l9) (3348) 
rih Coirafya, fen bilgisi, Al • • 
nıanca, Franaızca, İn&ilizce ı - 936-937 ders senesı 
öjretmeni ve aan'at Jisesine Kuleli, Maltepe, ve Bursa 
tedrisat müdürü alınacaktır· liMlerile Kınkkalede ki As-

2 - LiM Hiretnıenliii i- keri S.n'at lisesine ve Kon
çin: Ll• atntnıent ehliye- ya &-ancan AS. Orta mek
ti, orta mektep içiÖ orta ınek teblerine talelle allnac\kdır. 
ttP öifetmenlik ehliyeti ge - 2- Kabııl ~ A.S.Li 
r~ ı.t.kl olanlann dilek se ve orta mıekt.W,r talima
kAiıtlanm ... lıda sıralan .. tmda yazıJı4u, -.;ılimat 
llltl evrakla Ankarada Milli askeri meklebl.,.. .."IJe as
llüdafaa VekUeti Askeri Li- kerlik şubelerinde görülebi-

aeler Müf.uitliiine pqder - lir 
0

3 - İsteklilerin .sc!lg-ıda 
oıeleri lbımdır. -w-

a) Tasdikli fotolr~ fit yUJlı huaualan da s9a önün 
b) Yüksek tahsil tabadet .. de ltUlwıdurmaları liaımdır. 

namesi veya tudikli benzeri. A - Bütün mektcblerde 
c) Univertited• inıtihan kaydı kabul 1 Temınt.ıa 936 

..-erek ehli,_mame almıtsa da b•ılar ve 1 O Ağustos 936 
ehliyetname tasdikli benze _ da biter. Müsabaka imtilıa-
ri. nı da 15 Aj\la\Q• 2 l Ağus 

d) N""f k · .. ,ı:k tos arasında yapılır. u us teı eresı ta.,,... B M ı-. bl . b 1 ti bepz • · - e ... ~e erın u un· 
4 - ~u uygun gö- duldan yerler haricindeki 

rillenlenlen •Rtıdı yuılı mevkilerde oturan iMellliJ. 
evrak aoııra istenecektir, rin 1 O. Haziran 936 dan 31 

a) HU.iibal ilmühaberi Temmuz 938 tarihlM kaS.r 
b) Tanı ı.eldJitlı a&Mri bulunduktan yerlerin Askw 

hastaneden a1uurut Nilık ra lik şubelerine müracaat en. 
poru. mit olmaları ı&aııdu'. 

c) Teahhüt Mnedi (noter C -Xıbal 1111W'mı ta-
likten) 111•n lıtek!ll• •vrllemı tı• 

5 - Ueretler. nıtm!ıttırılıb alkerlik f\I• 
İaqnbuJ.daki aakeri lise - beteri vuıta.Ue nıtktıbc9 

1er riyuiye, fizik, denlerifte ıönderm•l•ri ve molntbler· 
1101: 121 tarih denine fi: den davet vaki olmadan hig 
ıoa •· · · 

Buna li-1 ve Kınkkale liCtir. 
-..ıt'at 11"11 ~· fbik :O - MüsabQJ iıptihNlı-
den1.._ 108: 126 ı.rih eter na aimıelc f41in davet edilen 
litıe 91: 101 liraya kadar. isteklilorin bntihuı yapıla
Orta ~ep derslerine 108 çak yere kadar ıhJllek v• im· 
liraya keür aylık Ucfet veri- tihanı kazanmay1nça ıeri 
leeektir. dörunek lçin y~~acaklan 

6 - Kmklrale san 'at lise- mar,flar t«mamen iftekli
lbıe alın.cak tedrisat mitdti - ye aittir.Bunun için de gidiş 
rt itin U.. 81Mntenllll prt- ve dttnUI mnrıfmt tiiraW 
1arnu tqımak ve ilğ dcrı götUnncsi 1i~w. 
stimrelinde ihtisası olmak se ı: - İstekli mektebe ka-
rektir. Ucreti U55 liradır. bııl ıcfil~ii t•a.diltle hic; 

7 - lıteldilerin 1 EyKil bir hak iddia «Wemez ve bir 
tıı slinilne kadar müraca- aen~ terl(i t•hsiH olanlar d, 
at etmelll'I dileii )'erine ce- mektebe alnımQJar, 
tirilıniyenlel' Wr hak iateye - 4 - Mektcbler leyli ve 
mezler. (9) (3073) mecc:a~ddir, T•le~nin iaşe-• • • cı• sinden batk• giydirilmesi 

ı - Alpulluda tes(ım e· teçhizatı ve ldtaplan mekte
dilmek üzere 7 6 ton sığır e- be ait olduiıı ıibi ayrıca 
tinin kapalı zarfla ihalesi her ay bir ınlkıar maaş da 
D."enuınııun 3 inc;i Pvlembe v~rilir. . 
Pııü saat 15 de v~ >'•· .5 - ~skfrl l~Jeri ınu· 
~- ~ailtme,e p ... Vfffaldyeıle bıtfrenterden 
--L :-. _,__ .:ı..-ı ·• ·· ~u fdenler müa,.b-ka iro· 
~ .un.e11t•~ u~e PDU .h • k 1. d J 
teklif mlktı\biyle kan_pni bs1 tt anın~ cıre~ l\Uan ık a 
ceı..w aaat 14 e k•dar ko. n takcJırde '!'ülıerutis v~ fen 
milyon Reiaine vermeleri ve memuru yett.ıtlr:f lnıeJc üzer~ 
... ı 15 de Komisyonda bıı- ~vnıpaya t•h••le ctin~eri-
lunmalıdır, lir. (18) (S244) 

2 - Sıiu' etinin tahmin ........ ~_...,..._ .... _..._ 
edil• fiatı 22 lı~tw-. llk 
tecniııatı 1254 lir•dır· 

S - lartnameıi Viwde 
Satınabııa Konıiayonunda 
her cUn ıörülebilir. ( 24) 

(3317) 
• • • 

8una, Mudıny' ve BJn
duma carnizonlan için 
684000 kilo yulaf satın alı
nacaktır. Tahmin edilen De
deli 30710 liradır. Sartna
meli JS\1111 Ş,tıaı.ıına Ko
mil1•undlclır' 14\lhıelif 
Gamis-1ara ait yU}aflar ay 
l'I Ql'I tali .... ikale edi .. 
lebllir. Bkliltme 7 Teınmus 
tsı hb cWıU aa•t ış 4• 
8~ Satuıalırıı Komiı· 
~- olacaktır. Eksilt-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-llt••llll•lll~llll•llll~llll~llll~llll~llll•llll~llll•lllt~l lll•C 
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latanbulda T .,_ ıazeteai •iıerta •erviaine. 
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KUMBARA DE STEKTIR • 
1 

ua, .. ıenızın !!t Ntı.an l!r.lfi oib•ha 

,apdaıa )'~lı "',.", r da1"""11d• k•ı. 

•·• ka~ı l UUV '' a&ıh "ıa:ortaıı abun• 
vazllmak ıatı~·orum. ~hon .. man bede
li 1&M•l•r1llul1>1ir 'hu•rt. muameleeti 
11ln va pwlmaıunı flllrrlm. 

16 1 
1 ı, Bankasının kumbaralarını almakla 

y•lrnz para biri~tir111if olftla•, 
.,nı z•manda: 

Taliinizi de denemiş 
olurSunu~I . 

• .... .-.. •••rl 35 llta mevduatı 
tin ku"'bara aahlplerl· 

--•••• 7 dete kur'a çekerek 

O Lira m ük8f at 

• • 
ırıncıge 

ikinciye ,, 
10kişiye100 ,., •• , .. , ...... 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 ,, 
17 5 ,, 10 onar ,, 17 50 • ,, ----
Ceman 207 kişiye 5000 

ikişer bin li ki 
Diler bet ke lclon•n h • 
ftlZ 1 kl'i' iki n lir• v r u 
keşldeter hır ne Şub•t. ran, 
T••muz, E,ıaa .ve Birinci Klnun a 

ıa ri yapdm•ktadıt. 

' 

-
1 1 
"•ıııı•ıııı••ııı•ıııı•ını .. ıııı•ım ım•nn•nu ıııı•ıııı•ım•r. 

Kapalı Zarf U ulıle 

Eksiltme ilanı . 

SÜMER BANK 
Umumi Müdürlü v ünden 

2 - Bu i'e aid eksiltme evrakı ,un1ınhr · 
A) Eksiltme ,artnameai 
8) Mukavele projesi 
C) Fenni ıarınam~ 
O) Fiat cetveli. keşif hüliıaları ' 
E) H uausi şartname 
F) Projeler 

istcycnl•rin bu evrakı 25.00 lira mukabilinde Ankara'da 
Ziraat Bankası binasındaki Sümer Bank Muamelat müdBr
lüğiinden atabilirler. 

3 - · Eksiltme 8 · 7 · 936 Çarşamba günü saat t fi ela An
kara Ziraat Bankası binasında Sümer Buılc Merkuindcki 
komiayo,ıda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf Ul\llilı yapılJealjur. 
5 - tsetklilerin 22.5~4,90 lira muvı~t ı.m!~ı vemte· 

li Jbmıdır. Bundan bJşka ejsiltmcye ıirec4khır ihale I'.! 
nünden 3 cün evvelin~ kadar 8anloayı bu i,i baıuabilecek· 
terini iıbat edecek evrak göstererek bl• ehliyft"V,sikJıı ala· 
caklar ve bu ehliyet veai\sasmı tqıif mektuplarnua leff ede
ceklerdir. 
· Posıa jJe gönderilectk "ldJı ııı.~•nnnı nihayet ihale 
>IQUnd~ ijir uat evveline kad• ~· ve zarfın kanuni 
telükte ppatılquş bu1unvıaaı aarttlr. « ı · 

M aş Belediye R isliğınden· 
1 - M•ıın takriben iki kik>metre meaafJlindı bu

lunap menba ıulannın fenni "killerde tehr• isalesi ve 
aynı zamanda bu sldardan i1Stif ade edilerek Elektrik is
tihsali pro,Weri ilin tarihindtn itibaren Yirmi ,un müd 
dıtle kapalı sarfla eksltıneye çıkarılmııtır. 

2 - PrQjeler Nafıa Bakanhimın ıu talimatnamesi· 
nin 5 inci maddelint söre yapılacaktır. 

3 - M\IMııuntn lttdeli bin beşyijı liradır. 
4 - SDUtım• ~esi arzu edenlere bilabedel 

•ıı.ı sllftderlJir • 
S - Talipler eksiltmt kanunundaki maddelere uy-

iun olmak şartj)'lt Temmumıı 6-7 9i6 altıncı pazartesi 
giinü bu iş için t.ıanacak Daimi Snc:iimene 91üracaat
ları ilan olunur. (IS•d) 

Sahıbi : ŞVKRU ABIÇ - Umumi N.,ııatı İdare Eden: S, 1ar.t11 
awteailill ve -....ıı.udık T 'A.. a. -- ll•ldlil nr; ı~ •u.a.ı 
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TAN 

r- . 
Hayatta ilk erbiye! 

Çocuklara drş hıfzıssı~hasını öğretmektir 

Halis ve Turunç çi
çeklerinden yapılmış 

HASAN ÇlÇEK SUYU 
ve NEROLl: 

Halis Isparta güllerin baş mahsulü 

HASAN 
VE 

GÜLSUYU 
YAGI 

Dünyada mevcud çiçek sularının, 

ve gülsularının ve gülyağlarının en 
nefisidir. Bu kadar mükemmel ve 
tabii gül ve çiçek suyu olamaz. Bir 
damlası bir çiçek bahçesi veya bir 
gülistandır. Bu nefis gül suyu ve çi
çek suyu istihzarma muveffak olan 
eczacı Hasaru herkes tebrik ediyor. 
Şişeleri 40-60-100 kuru.ştur. 

Hasan deposu : 
Ankara, Istanbul, Beyoğlu. 
• 

.... Asipin Kenan ~ 
R 'A D Y O L 11 N ile sabah ve akşam iki defa 
dişlerini muntazaman temizlemeğe alışan çocuk
lar yarın en güzel, en sağlam dişlere sahih olurlar 

Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, baş 

ve diş ağrdarmdan koruyacak en iyi ilaç budur. 

~ İsmine dikkat buyurulması 

HiLMi ZjYA ÜLKEN--------. 
BugUnUn en mühim eseri: 

YiRMiNCi ASIR · 
FiLOZOFLARI 

::nı:nrn111111111111ı1111111111111111n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mnmı!:: 

§ Bugünkü felsefeye genel bir bakış - İrrasyonalist felsefe : Eı:nile Boutroux! § 
2 Emile Meyerson - Pragmatizm: W.James, John Dewey, F. S. Schıller - Henrı : 
:E Bergson, Maurice Blondel - XIX uncu asır ideaizminin mukavemetleri : Bene- : 
= detto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mek tebi ve Cassire - Simmel, Le Senne - § 
;:: İngilterede yeni realizmin tekamülü: B. Russel, Alexender, Whitehıead'in realist : 
: felsefesi, Ruyer - Phenemenologie : Husserl, Max Scheler, Emile Lask, Nicolai : 
i Hartmann, Martin Heidegger - Mathem atik felsefesi: Hilbert - Fizik felsefesi : : 
: Emest Mach, Einstein - Arnprizm logist ik: Wiener Kreis, Schlick, •Frank, Hans : 
:i Reichenbach - İdealist fizikçiler: Edding ton, James Jeans - Biyoloji felsefesi - : 
: Sosyoloji felsefesi - Materiyalizme. : 
;l1111ıırrı11111111111111111111111ııııııııııııııııırı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i". 

Büyük kıt' ada 30 forma ve 24 resimle. Fiatı 27 5, cildlisi 300 kuruştur. 

~-----K Art A AT Ki TA BE Vi-----·~ 

Son sistem makinelerle 

8 SAAT 
havalandırılan 

Venüs Pudras, 

Pudracılık fertnin en son şaheseri

22 - 6 - 0~6 

.. Anneçiğim, neye beyhude baş 
ağrısı çekiyo~sun? Bir kaşe 

., 

Al da hemen kurtul! 

r ~ 

l-
-E_n_ inadçı baş ağrılarmıt en şiddetli diş ağrıla· ı· 

rmı şaşılacak derecede süratle geçirir. 
WWW 14!WM•lll - .... Hl ... llllllllff! ___ .,,J 

!pekli, jarse, bez, yazlık sıhhi 

çamaşır takrmları, çocuklar için 

gömlekler ve banyo 

havlularının her cinsi 

Istanbul, Sultanhamam No. 24/ 4 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 376, 

Bursa, Uzun çarşı No. 98 

~lı • &J-.LO•ı 'J'A ,,,.J,,.~ .; ı "'" "cı:,~ı,;, .nar~ 
' OTOMOBİ'L VE 

Makinist Mektebi 
~ Taksim - Stadyum 
, 3 aylık yeni devre Temmuzun 

ilk haftasında başlıyacaktır. 

Şoför olacaklar şimdiden mü
racaat edebilir. Amatörler : 
Seyrüsefer merkezinde geçire
cekleri imtihanlara hazırlanır. 

Program ist~yiniz. Tel. 42508. 

KUPONLU · VADELi · MEVDUAT 
dir. Bundan böyle narin ve nazik ••••••••••••••••••••••••••I 
cildlilerin endişesine mahal yoktur. 

AD~PA:ZARI 

TURK. · TiCAQET · BANKASl 

Aradığınız ve hayalinizde yaşattı

ğınız pudra bulunmuştur. Bu da 
(VENUS) tür. VENUS PUDRASI-
LE pudralanan bir cild dünyanın en 
taravetli güzelliğini ifade eder. Hiç
bir pudra VENUS kadar cildi mat 
tutup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

esmer, kumral her tene uygun renk
lerilc ve çQk kibar kokusile de rağ
beti umumiyeyi kazanan VENUS 
PUDRASINI muhakkak tecrübe e
diniz. Kullananlar terkedemez, alı
şanlar bırakamaz. 

Deposu: NUREDDIN EVLIYA 
ZADE Ecza ve ıtriyat ticarethanesi 
Istanbul - Bahçekapı. 

Saçların köklerini kuvvetlendi
rir. Dökülmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Neşvüne-

masmı kolayla.şbra.rak hayat 
kabiliyetini artırır. · LA.tif rayı-

halı bir saç eksiridir. 
" lNGlLlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

Ankara Şehri imar 
Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan İş Ankara Mezarlık drvan 
kapak taşları olup keşif bedeli 2107 5 lira 31 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şarnameler ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele Projesi. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli 
F-Proje 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı bila bedel Anka:
ra 1mar Müdürlüğünden alacaklardır. 

3 - Eksiltme 10 Temmuz 936 Cuma günü saat On 
altıda Ankara İmar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1581 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi la
zımdır. 

Eksiltmeye en az bir parçada SOOO liralık temiz dıvar 
ve taş işi yapmış olduğuna dair vesikası olanlar girebilir. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Ankara İmar Müdür
lüğüne getirilerek eksiltme Komisyonu Reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta · ile gönderilecek 
mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice ka
patılmış olması lazımdır. Postadan olacak gecikmeler 
kabul edilmez. ( 1425) ( 3~4 7) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
' Teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 seneleri mayıs 

sonuna kadar bir senelik muhammen kirası 300 lira olan Çarşam· 
hada Deniiş Ali mahallesinin Tijrk Ağa sokağında defterdar 
ibrafıim efendi medresesi bir ve iki N. lr odalar hariç, kiraya ve
rilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levaznn Mü
dürlüğünde görülür. İstekli olanlar 22 lira 50 kuruşluk muvak
vat teminat makbuz veya mektubile beraber 6 Temmuz 936 pa
zartesi günü saat 15 de Daimi Encümen<le bulunmalıdır. (i) 

(3402) 


