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Bakkallaradtinytizde
SO fazla şeker verildi

Buna rağmen bazı semtlerde halk gene şeker
bulamadı; stokçularla halkı telâşa veren fırsat

düşkünleri ehemmiyetle takib ediliyor

Sun'î olarak yaratıtan şeker dar-
Iı«ını gidermek için bakkallann
m'Jnhasıran halka satıg_ yapmslirı-
n? karar verilmiştir. Imalâtçılsra.
rnıhallebicilere ve kahvecüere ee-
rr'yetleri vasr*?si!e ihtivaclaıının
fevkinde tevziat yapılmaktadır.
D in de bakkallara norma] istıhlâk-
ten "i 50 fazla şeker verilmiş, bu-
n? raîmen bazı seratlerJe seker
"buirr.ak gene mümkün olmaraıstır.

Stokçularla halkı telâşa veren
fırsat düşkünleri takib edilmekte,
Bplediye murakıbları da Şeker Şir-
kftirden mubayaa olunan çekerle-

rin seyrini daimi bir kontrol ai-
t nds bulundurmaktadıriar.

4 şeker fabrikasında kaınpanya
devam ediyor

Ö£renc'iğ:mize göı e. şeker fabTi-
kalarından bir kısmı istihsallerme
-evam etmektedlr. Bugtine kariar
Alpullu şeker îabrikası 210 00, Ea-
kışehir şeker fabrikan 200 000. Iur
hal şeker fabrikası 200 000. Uşak
ştker fab-ik-sı 100 000. Adaoazarı
şeker fabrikası 159000. Amasya *e-
ker fabrikssı 67 000, Konya şeker
f?br]kası 80.000 ton pancar islemi^-
lerdır. Bunlardan ilk dördünde
karrroanva devam etmektedlr.

Amiral T. S. Cotnhs şerefine
verilen koktcyl

Evvelki sabah limanımıza gelen Anıe-
ri^an fllosu snbay ve mürettebatı |eh-
rimizin tarihl yerlerini ziyaret etmek-
teilr.

Filo Kumandanı T. S Combs serefine
<!rn Amerikan Ataşemva'! tarafından
tıı- koktey] verilmiştir. Bu kokteylde
Vali Veküi, Amirallar ve Generaller
h.'zır bulunmustur.

Filo pazar*esl labahı limanımızdan
«;.'Hacaktır.

Şchir Hatlan İşletmesi. persone-
line 2 bin lira borçlu imiş

tstanbul Denızcıler Sendlkası «îün
yaptığı bir toplantıda, baıı muhim ka-
ra-lar almıstır.

Sendika, S?Mr Hatlsrı tşletmeslnln
»T^dan S av geçtlği halde Denlz - U
Kanununu hâla t.itbik etmediğini ve
fazla mesal ücretlerini vermediğini na-
zarı dıkkate alarak. bu hususta kat'l bir
tefebbuse geçmeyl k.ırarlaştırmıstır

îdarenln odemedlll mesal ücretlerl
ydtûnu 2 hln llrayı gectigi hesab edil-
m"ktedlr. Avrıca yemek ücretlerlnln de
z;.manmda odpnmemesi sikâyetleri mu-
c. n nlmaktadır.

Terkos borulanndaki çatlamala-
rın scbebi

Kâğıdhane Ue Terkoı araaındakl su
Isale hattında sık sık boru çatlaması
VUKU bulmaktıdır Buyük su sarfıyatı-
na sebeb ohn bu hnrtjsenln sebebi Sular
İni-est nvjtehassısHrı tarafından blr
tüı iu izah edilememektedir.

Durumun anlaşılabılmesi lçln Fran-
«aiarı bir mütehassıs ımıhendis geMrtil-
mesi TTîiıvafık gcrülmuştur.

Mcçhul bir vankcsici, bir adamın
850 liıasmı çaldı

Galatada Emekyemez mahallesinde
ot'iran Nazmi Hızır adında bîr gahıs
dın tramvayla Tepebaşından Taksime
gi le'-tten bir yankesiet. lçinde 850 lira
bı tunarı cü?damnı çarpmıstır. Nazmi

^E:7i rın muracatı üzerine meçhul yan-
k*~=icınır arsnmasına başlanmıştır.

NEVVYORK

Bir taksi, bir adamın ayağanın
kınlma&ına sebeb oldu

Şofor Halılin tdaresindeki taksi. dün
Osmanbey cadde«1ııden geçerken tlyı-
zar adında oir sabsa çarpmıştır. Bu
çarpma netlcesinde ava£ı kırılan İlyazar
hastaneye kaldınlmıştır. Kazayı müte-
akıb kaçan «ofSr yakalanmıj, Adliyeye
'eslira edilrai?tlr.

İmamı «ke>"if Için» öldirrecekmiş!
Befiktaşta Sinanpaş» camli lkincl

İmamı Mehmed Ayık evvelkl gece ca-
miden çıkıp evlne giderken meçhul
bir jahsın hücumuna ugramıştır. Ima-
mm iddiasına nazaran, elinde bir de
bıçak bulunan mutecaviz. Mehmed
Ayıkı «keyif içln» öldureceğinl tdyle-
miştlı. Güçlükle kurtulan ünamın mü-
racatl üzerlne ıkeyif içln» adam öldur-
meğe kalkı?an meçhul mütecavlzin «-
ranmasına bajlanmıstır.

4 yaşında bir çocuk mangah
devirdi, yandı

Erenköyünde Senesenevler iokagında
26 numarada oturan Belkisin 4 yajlarm-
daki kızı Sazly» dün odada oynarken
mangalı devlrmljtir. Kaza netlcesinde
entarlsl tutujan Şazlye müteaddid yer-
lerl yamnak suretUe ağır bir şekilde
yaralanmıjtır. Şaziye hastaneye kal-
dırıbnıs. kaza etrafmda tahkikata baj-
Irnmıştır.

Balıkpaznn to-ptanci tarfrler!
bugün bir toplantı yapıyorlar
Balıkpazarı Toptancı Tüccarlar Ce-

miveti bueün s?at 14 30 da çehrimiz Ti-
caret Odasında toplanacakîır.

Bu toplantıda cenvyet idare heyetinln
Vi;âyet ne?dinde yaptığı tejebbılsler
?crü5ulecektir.

Haber aldığımiza gore cemlyet bu
tftsebbusünde BHİıkp,-.iarı bolgesirjn
tstimJâkl hakknıda %-il4vet'.n Dahüiye
VekSletine yaprıgı teklifl bahis mevzuu
eaecek ve bu hususta blr karun tasa-
rı«ı hajırlanmasını sağhyacaktır.

Tedavüldeki para geçen haftaya
nazaran 15 milyon eksiMi

Merkez Bank?sm:r. bu hafta çık^r-
dığı bültene gdre tedavüldeki para
m:kUn 1 537 298.132 Hndır.

Buna göre tedavülcleki para mikta-
rmda gecen haftaya nsrarön 15 milyon
liralık bir ek'ilme vardır.

Çinko bollaşü
Geçen hafta içinde bln tona yakın

s'inko levha gelmiştir Bir müddetten-
oeri piyasada bulunamıyan çinko bu
suretle bollaşmıstır.

Fiatlar 320-330 kuruş arasındadır.

Yumurta ihracatı durdu
Mevflm dolayıslle ls piyasada şTimurta

fiatlannın yükselmis clmssı lhracat ls—
?r nı kısmen durdurmu^tur.

Taze maliarın " sandığı 175 llradır.
Orta mallar 145 liraya verilmektedlr.

Bu hcsaba gore toptan lrı yum'jrta-
nauı tane?t 11.5 ktraşa, orta mallar lse
10 kurusadır.

H E R V I L S E V E S E V E A L O I Ğ I N I Z

SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ
sadece bir takvin değîl, hakikî bir :

bilgi hşzinesidir.
Aylardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta

olan bu eşsiz takvime sakip olmak
fırsatını kaçırmayımz.

SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ
Yeni yılın en kuvvetli ansiklopedik

' eseri elacaktır
' . " - * • • , " , • ' " • •

' Bö eşsir ve emsalsiz takvimin benzerleri vardır.
Aldanmamak için, - .

İAATLİ MAARİF PIJVAR TAKVİMİ
adına dikkat etmelidir. : .*

McrfcMİ: IstMbul. MA*RİF KİTAPHANEŞİDİR.

Hahrukat
tanziiîi satışı

başlıyor
Belediye; memur, esnaf ve
işçilere aybaşmdan itibaren

taksitle odun ve kömür
satacak

İstanbul Belediyesi 22 kasım pa-
zarttsi sabahmdan itibaren Unka-
panı depasunda odun ve mangal kö-
miirü tanzim satışlarma başlaya-
caktır.

Bu depoda evlere teslim şartüe
bir ı-eki odun 18 hra. kömürün ki-
losu ise 22 kuruştur. Eslediye İkti-
sad Müdürlüğü, satışlann intizam
içinde cereyanı ıçın gerekli tedbir-
leri almıştır.

Tanzim satışlan 1 arahkta dlğer
depolara da teşmil edilecektir.

Memur. işci ve esnafa taksitla
mahrukat satışı

Şiddetli soğuklar başlamadan önce
Belediye, dar gelirli vatandaşlarm
mahrukat îhtiyaçlarını kolayhkla
temin etmelerini sağlamak için ay
başından itibaren taksitle mahrukat
satışlarma başlayacaktır.

Evvelce de bildirildiği gibl, tak-
sitli «aüşlardan memurlar, esnaf ve
işçiler istüade edeceklerdir. ALına-
cak odun ve mangal kömürlerinln
bedeli 3 taksitte tahsil olunacaktır.
Bu satışlardan istüade etmek lste-
yenlerin İktisad İşleri Müdürlügüne
müracaatlen lâzım gelmektedir.

İktisad İ§:eri Müdürlüğü şlmdilik
müracaatlen sıraya koymaktadır.
Ay başından itibaren teslimat, bu
sıraya göre müracaat sahiblerinin
evleririe yapılacaktır. Belediye, tev-
ziatı bir an evvel bitirmek için her
türlü tedhiri almış bulunmaktadır.

Tevziattan lstifade etmek isteyen
memurlar müteselsil kefil göstere-
cek, esnaflar birlik ve kooperatil-
lerinden banka teminat mektubu,
işçiler da patronlanndan teminat
mekrubu getireceklerdir.

Bugüne kadar Belediye tktisad
Müdürlüğüne 200 ton kömür ve 5000
çeki odun için müracaat vâki ol-
muşrur. Taksitli «atışlann alâka gör-
düğü ve halkm memnuni\wtini mu-
cıb oîduğu bilflinlmektedir.

Ticaret Odası
seçlm nellceleri

Evvelkl gün yapılan t=tanbul Tir-ret
Odaıı seçıraleri sona ermis ve nerlceler
belli olnuştur.

93 meslek heyetinden bir kısmına 5
asll 5 yeciek, bazılarma da 7 asll ve 7
yedek «eçilmiştir. \

tdare Mecllsl ay bajmda iecllecek-
tlr. Piyasanın umumt lnııbaı çok nıü-
»aHdir Esasen tüccarın seçimlere yilz-
de seksene yakın bir nisbette l?tirak
etmesi a'.akanın büyukiuğünü göster-
mlştlr.

Tuccar, 1« bajına ehll adamlavın ge-
ttrildlgi kanaatindedir.

Sanayi Odasında
Cehrlmtz Sana>i Ooa«ı »eçimleTİ 22

kssım pazartesl günü y»pılacaktır.
Adatarda bazı ha>"\'anlann

beslenmesi >asak edildi
n tahrıbatını önlemek lçln

adalarda keçl, koyun !nek. bküz, man-
da ve domuz beslenmert yasak edıl-
miştlr Bir ay zarfmda. yukanda adı
geçen hayvanların, »ahioleri tarafından
adalar harlcta* çıkarılması lâzım gel-
rrektedir.

Ekim ayında 1052 çift evlendi
1954 yılının baaından eklm ayının

sonuna kadar tehrimlzde 9377 çift ev-
lenmiştir.

Son istatlstiklere göre eylûlde 1129,
ekimrie de 1052 çiftin nlkahları kıyıl-
mıştır.

İki kişide bıçak bulundu
Zabıta ekipleri tarnfmdan evvelki

gece vapılan aramalarda Beyoglunda
Asmalımescidde Mezarlık sokağmda
oturan Ahmedle Gslatada Züra'aa so-
kağmda 25 nurnarah evde oturan Ha-
Hlde birer bıcak bulunnr-asrur. Her iki
sanık adliyeye verilrniş, te\-kif edil-
mişlerdir.
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Roman okurken
Son hastahğım esnasmda gün-

de iki türlü roman okuyorum;
bıri gündüzleri yava» yavaş, sin-
dire sindire okuduğum bir ronnan-
dı. Aldous Huxley'in aziı dostum
Avni Başman Bey tarafından ter-
cüme edılen «Nice yazlardan son-
ra» adlı bu romanı başımı dinlen-
dırecek yerde neler neler düşün-
dürmedi. Zsten şu Huxley, on do-
kuzuncu ve yinninci asırda mü-
n.ewer insanlan cezbeden ve hay-
ran bırakan bir insan, bir aile adı-
dır. Büyükbaba Thomas Huxley
meşhuT Darwin nazanyesinin kah-
raman müdafıi ve Agrıosticisme fel-
sefe mesleğınin başrahıblerinden biri
idi. Torunlardan biri biyoloji âli-
mi Julian Huxley, biri de bu müt-
hı» romanın müellifi Aldoua Hux-
ley'dir.

Bu romandan bahsederken znfit-
hiş dedim; çünkü beni hem yordu,
hem de bir türlü elimden bıraka-
mıyacak kadar kavradı. Roman
tekniği, veya lanat hakkında söz
söylemek benlm haddim değildu.
Ancak bu romanın roman olan kıs-
mı, felsefe, ilim, ilâhiyat, iktisad
olan kısmından daha zayıf olduğu
ve hedeü {imdiki yeni dünya ile in-
ce bir istihzadan ıbaret bulunduğu
için bazı fikırler beyan etmeğe
kalkışacağım.

Bu romanda hangl flim yoktur
acaba? Biyoloji, psikoloji, fiz-
yoloji tecrübt tıb, fizik, kimya,
bilhassa hayvanat (bana öyle geıi-
yor ki müelhfin kardeşi bir Btr
manlar Londra hayvanat bahçesi-
nin kâtibi umumısi idi, o vakit
müellif hayvanları pekâlâ etüd et-
miş olacak}.

İktisad bahislerinde amele - pat-
ron münasebetleri, daha neler ne-
ler. Hele felsefe, metafizik ve ta-
rih, mitoloji ve sanat tarihi, arke-
oloji bahisleri bir mütehassısın '<a-
leminden çıkmıa gibi tafsilât ver-
meden kısaca sanki herkes bun-
lan bilirmiş gibi yazılmış. Fakaı
kültür itibarile müelıife pek uzak
sayılamıyacak olan değerli müter-
cim, okuyucuları yormamak için
hemen her sahifenin altma notlar
koyarak iktıbasların nereden gel-
diğini, herkesin bilemiyeceği tâbir-
lerin manasını koymaktan çekin-
memiştir. Zaten ben o notlan eö-
rünce eserin romandan biraz daha
başka bir şey olacağını anlamışhm.
Amerıkanın bir malikânesinde baş
Sİy"an ve nihayet İn^ilterenin bir
eski «atosunun bodrumunda niha-
yet bulan bu eserin içinde bir gene j
kız ile biri müyoner ve biri mil- f
yarder bir ihtiyar olmak üzere üç
âsığm hikâyesi etrafında işte bü-

A. ADNAN - AD1VAR

tün bu ağır feLsefe, ilim mevzulan
sıralanmıştır.

İnsan kitabı okudukça müellifin
genij bilgisi ve bu bılgiden edin-
diği türlü fikirler karşısında hay-
rette kalıyor. Meselâ sazan balık-
lannın barsaklannın içindeki mad-
delerden bir bahsedişi var ki in-
sanın uykusunu kaçırabilir. Benim
düşüncem su ki müellif bu kadaır
ilml, felsefî bilgileri bir romana
koyacak yerde bir deneme yahud
Eflâtun vt Galilee'nin diyaloğ-
lanm modemlestiren bir diyaloğ

•eklinde yazsa idi o vakıt bu eseri
yalnız düsünmek llletine tutulmus
kimseler okuyacaktı.. Halbuki ro-
man şeklinde yazdığına iyi etmiş;
çünkü roman okuyanlar bir kere
bu muazzam esere tutulunca ister
istemez kültür seviyelerinin yük-
seldiğinl göreceklerdir.

Müellifin kendi korkunç derece-
de genia kültürünü, çok çirkın bir
manzara ile biten bu romana ne-
den do'ayı yerleştirdığini ne yapa-
yım anlayamadım. Yoksa romanın
tercümesi çok kimseye nasib olmı-
yacak bir dikkat, itina ve malûmat
ile yapılmıştır. Ben okurken Avnl
Beyin bu tercümeyi yaparken ne
kadar üzüldüğünü düşünerek acı-
nıyordum. Neticede fu kanaate
vardun ki bu eser edeblyat fakül-
telerinde bir tez olarak talebeye
verilmeğe lâyık ve içinden kolay
kolay çıkılamıyacak bir eserdir.
Aşk, dnayet bir tarafta, çok yaşa-
mak hattâ ölmemek için elindekl
bütün vasıtalarla âlimleri çahştır-
mak, onlara lâboratuvarlar kur-
mak diğer taraftadır. Nihayet İn-
eilteredekl şatonun bodrumunda
b:lmem kaç yüz yaşma gelmiş ve

maamaiıh hâlâ yaşayan mum-
ya halindeki kontun karşısına çı-
kan Amerikalı zengin miljarıer
hayal sukutuna uğruyor ve oradan
kaçıyor. Ben de, başka bir nokta-
dan hayal sukutuna uğradım: Müs
bet ilimlerden, felsefî tefekkürler-
den, ilâhiyattan, psikolojiden derin
derin bahseden bu âlim -ve eski bir
tâbirle- mütebahhir (=erudit) mü-
ellifin romanı böyle bir akıldan.
ilimden uzak bir neticeye bağla-
masına jaşüm. Sazan balıklarırun
barsaklarının neler yaptığma da
5aşbm ve fakat anladım ki okudu-
ğum bir romandır ama o bir ilml,
fennl ve felsefl bir romandır.

Uykusuz geçen gecelerde ls« on
dokuzuncu asruı Fransız romancı-
larınm türkçe tercümelerini oku-
mağa başladım. Ve on dokuzuncu
ile yirminci asrın ilk ienelerinde
memleketimizde dil bilgisinde, kül-
türün hal ve vaziyeti hakkında bu
romanlardan kolay kolay alınan
malûmat çok faydalıdır. Ekerisi
Xavier de Montepin'den Dumas'dan
Emile Baboriau veyahud Emile Ri-
chebourg'tan muhtelif kimseler tara-
fından yapılan bu tercümeleri a-
sıllarile karşılaştırılmağa lüzum
bile yok. Derhal yanlış tercümeler
meydana çıkıyor. Papaz manasına
da gelen Ministne'i nazır diye ter-
cüme edenler bütün hâs isimleri
bir kere lûgate bakıp nasıl okun-
duğunu öğrenmeğe lüzum görme-
de.ı yanlı?, yanlış nakledenler az
değildir. Haksızlık etmemek için
söyliyeyim ki gene yanlış tercüme
kokusunu en iyi bir surette örten
bizim Ahmed Mithat Efendimizdir.
Bir de Hüseyin Rahmi Beyin okudu-
Sum bir te'cümesi dört. beş yüz FS-
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ERGÜN

100 LİRA
FAZLA
ÖDEME

125.000 lirahk î«tikhal
Ke«ideâİDİn bûviik ik-
raoıiye»! 75.00U Iırayı
kazanana para yatır-
dığı günden itibaren

(mebde 1 Ekim olmak
üzere)behergün için
100 lira fazla ödenir

Türk
Ekspres Bank

işde emniyet ve sürat

Arsa! deyip geçmemeli

SUAL - CEVAP
— Yapı ve Kredi Bankasmın sene

sonu fevkalâde ikramiyesi nsdir?
— Müşterilerine 12 arsa veriyor.
— Bu arsalar nerede?

— Kadıköyünde, Acıbademde. Yapı
ve Kredi Bankasının ikramiye
evleri mahallesinde.

— Yolları yapılmış mı?
— Hem de asfalt olarak.
— Elektriği, suyu var mı?
— Hepsi hazır, h?vagazı da geliyor.
— Ya manzarası?
— Adalara kadar ayak altında.
— Beherinin büj'üklüğü ne kadar?
— 600 metre kare.
— Üzerine kaç kat yapılabilir?
— Üç kat lnşaata müsaade var.
— Kaç paradır bunlarm değeri?
•— 15 ilâ 20 bin lira arasında.
— Yapı ve Kredi Bankasmda hesabı

olanlar bu sene sonu fevkalâde
ikramiyesine girerler mi?

— Girerler.
— Başka kimler girebilir?
— 4 Aralık 1954 Cumartesl günü

öğleye kadar para yatıranlar.
— Kaç liraya bir kura numarası?
— Her yüz liraya.
— Kura ne zaman çekiliyor?
— 31 Arahk 1954 te.

VÜFI ve KPEDİ BA

ClMHURİYET'in TEFRİKAS1: 1 4

Yazan: NICHOLAS MONSARRAT

— «Sizinle her şeyi tamamile a-
çık sözlülükle, haiisane bir şekilde
koıuşmakta be's görmüyorum, Mrs.
Btnnister» dedi- «Doğrusunu ister-
ser.iz başmıza tahmin ettiğinizden
çok daha büyük b'r derd almak-
tapnız. Farzedın:z ki, burada ol-
duju gibi, Amerikada da doktorlat
kızcağıza hiç bir yardımda IU'J-
na'nadılar. O zaman ne yapacak-
sınız? Kızı ilelebed Amerikada, ys-
nınızda alıkoyacak mısınız*»

üvlrs Bannister de nyakâriıca ka
phaadan:

-- «Bunu hic akhma çe'urremis-
tirn'»< Oedi. "Fakat her halde dok-
toıa'imızın bir şeyleı >apabi!ecak-
lerıncen em'nim!»

— «Ben farzedıniz, divorum Ffr-
•zedinİ2 ki bir şey yapamsdıiar O
zaman ne olacak? Kızı tekrar lr-
landays mı getırocek5İnız'»

Konsolosun gözleri, Snide Mrs
Bannister'in ro-^rıni bulmuştu:

— «Böyle bir ihtimal mevcad ol-
duğuna göre. kıyca^ızı boş bir ü-
nüd pejinde sürükleyip sonradan

fpci bir hayal kırıkhğile karşı '-ar-
şıya bırakmaktansa, onu kendi ha-
lin .̂e bırakmak daha döğru olnii?
mıydı?»

«Kondi halinde?» Bahçenin kuy
ru kösesindeki kulübo. pis, iğrenç,
yatajın ortasındrki pis, iğrenc yö-
rünüşlü kız; hep aynı nakaratı tek
rarlıyan vurdumduymaz ana-baba;
halâya ulaştıran ekli düsîümlü. sa-
<jak!ı ip birdenbıe Mrs. Bannis-
ter'in gözleri önüne geliverdi ..
O hayvan ininin genzi tırmalavan
rnüstrkreh, ekşi kokusunu tekrar
duyar gibi oidu Evct onun < kerdî
halia :ste bu idi ve kendine om-
sanım» dıyen hiç bir kimse, bu
haldo gördükten sonra onu tekrar
o hale döndürmeği aklındnn geçi-
remezdi.

Adeta feveranla:
— Benim bütün istediğim de o-

nu «kendi hah'r, nden kurtarmak
liı rta'-a asla o haîp nü<=rnes'ne rn^~
ii olmak'» âeâl. «Tabmin ve ta-
«ıvvur çcemiyecpâ'niz der^rede
feci bir halde buldum ben onu...

Çeyiren: M. KENAN KAN

I Eğer her hangi bir şekilde her han-
gi bü taahhüdnnme yazıp imzsla-
mak ıcab ediyorsa, yazar, imzala-
rım. Nereye isterseniz imzamı bas-
mağa hazınm!»

— «Süresiz olarak kızın iaşe vc
ibatesini üzennize alacak mısınız? 2

— «Alırım1»
Sonra. birdenbire aklına ^elive-

ren yepveni hir f.kri, s?nki ötedpn-
beri üzerinde düşünmüş gibi söy-
leviverdi:

— (ıPfsmen evlâd edirmegp dahi
düşi'nmfdi de?ilİTi Ne dersin z '
Bıı takdirrie her şey yoluns şirniiş
olma/ m'?»

— «rBittab:! Eteveyninin rizası
olmak şartile.»

— <rKiz9 göstermeylp de ne va-
papaklar'»

Artık komolo? muavinl de vu-
musamîş, eerçektım alâkadar ol-
rrt.'Zn H-ısl,TTi"-tı Rrlkı de Hsmca-
5ır hi^inrlanbpri elinden e^leni
vnnmakta irli dp alnkssız karşılan-
dıeın- l\frs Bannister kendi kendi-
oe. vckmfitmekte idi, • -

Kanşık bir vaziyet muh^kemesi-
ni net'ceye bağlavan bir kurmay
ednsile. konsolos muavini:

— «Her haHe bu ileride düşü-
neceîimiz bir bahisls dedi. «Şim-
dilik, kızm muvakknt bir v ze ile
Amerikayı ziyaret etmekte oldu-
3unu. sizin de iase ve ibntesini ve
her türlü mpsulive+ini iizzerin'ze

I aldrîınızı kobul edeüm. Ne dersi-
niz?»

Mrs. Bannister «kabul» manasına
başmı iğdi.

— «Tabiî telîîraf çekmemiz ve
vaVivetini bütün teferrüat'le bildir
oıemiz ISzım. Ne zaman harek?t et-
mek tasnvvuruidnsmız?»

Bu defn Mrs. Bannister tatlı tatlı
"üHımsedi, üzerindeki yeni elbise-
nin ne tc-ir bıraktıçını anlamak
istiyon znrif ve cazıb bir kadınm
belli etmeden kar^ısmdakini yok-
layı^ı cibi. e'Ğ7. ucile konsolos mu-
avininp bikarak:

— tYınn1» dedi.
Gülüserock sırası muhatabmda

idi:
— c... Yahüd öbür gün... Her

haHe ben elimden geleni yapanm.
En azından iki üç hafta alır bu iş.
Siz de fır<;a'tan istifade şehji ge-
zersinlz. Daha ev\'eMen Liverpool'a
tîelmişliŞiniz var mı?»

Şehri ce7mo";i aklından dahi ge-
cirmcmis olan Mrs. Bannister, üz-
CÜn:

— «Hayır!> dedi. «Görülecek bir
şev var mı ki?»

Konsolos muavinl dlplomatça bir

cevabla:
— «Alâka çekici bir şehir!» de-

di. «Katedral veni tamamlandı.»
Mrs. Bannister:
— «Memnun oldum!> diyerek

kalktı. Ayrılırken tlâve etti: «Bu
, isi tesri için elinizden ppleni yapa-
î ca.önızdan eminim. Mümkün mer-
! tebe çabuk, yurda dönmek istiyo-
I rum.»

Bu munmelelcrin bitmesini bek-
lerkcn -ki nihaî müsaade celincive
kadar bir sürü pürüzleri avıkla-
mak, yeni yeni bir takım sualleri
cevablnnciırmak lâzım geMi- A-
rlclphi Hntel'deki cenis. rahat da-
irede bekiprken Mrs. Bannister mü
tpmadiven Esther'i tetkik ediyor,
mütemnrliven «ne olacak?» diye
clüsünüvordu. Daha evvel de bir
çok kereler bu mevzu üzerinde dü
şiinmüştü. Fakat şlmdi, nihat ha-
reJfPte gppmezden evvelki bu son
bpkleme fasılasında kendinl istik-
bale h^kim olacak ibtimallerle ?an-
ki daha vakm bir şekilde karşı kar
'i\-i hissedivordu.

Derin rahat koltuklardan biHne
enmülmöş hareketsiz oturan, TM-
her'i seyrederken, hayatının en
biivük muammast, çözülmesi en
2Üç bilmecesi ile knr^ı kar<:ıva ol-
duSiınnn farkında idi Göriiniîşte
k;z eykisino kıva^en cok dnrn iyi
idi Epev kiio aimıs. viizündcki va-
ralar. bere^Pr eecm'sti. Tertemiz.
7arif kıvafetile, «örünüşte, on üç
yaşlarındaki her hangi bir kız ço-

cuğundan farksızdı. Sadece biraz
solgun, hafifçe sakar, lüzumundan
fazla uzun bacaklan. lüzumundan
fazla sıska omuzlan ile belki biraz
sekilsizdi ama bu çelir | 'z vücud
t;enp de zarafet vadedıyordu. Son-
ra Esther'in hareketlerinde de, es-
kisine kıvssen daha büyük bir ne-
fis itimadı fez'liyordu. Anlasılan
hiç terketmediği otel dairesinin tam
^eküni, mobilyelerin nerede oldu
Şunu mükemmelen kafasma nak-
setmisti. Bazan, odanm eşyalannı
ellerile yoklamak, bunlann ne ol-
duffunu anlayabilmek için odanın
içinde uzun uzun dolasıvordu. O
zamanlar, koltuktan koltuŞa, ma-
sadnn masaya eiderken ne bir şev
devirivor, ne bir tarafa çarparak
kendini incitiyordu. Ihtiyacı olun-
ca. kendi kendine yatak odasmdan
banyoya geçiyor ve tam gerektigi
anda elinl uzatarak kapı tokmağı-
nı bulabilivordu.

Bazan, oturma odasınm blr k5şe-
sinde saatler sarfediyor, elile S-
teye beriye dokunuyor, yokluyor,
okşayordu. Rastladığl şeylerin ba-
zılarıran onu hayli şaşırrtığı muhak
kaktı: Meselâ defaatle telefonun

başına geçmlş, ne olduğunu bilme-
di6i, bir türlü kestiremediği bu ga-
rib nesneyi bîr daha, bir daha, bir
daha elıne almı«, evirmiş, çevirmiş,
adeta ö'çüp biçmiş, fakat her de-
fasında kaşlannı çatıp. dudakiannı
bükerek tekrar yerine bırakmıştı.

(Arkası var)

hifelik bir kitabda ancak bir iki ye-
rinde yanlış hissini veriyordu. Bu
tercümeler o vakit dehşetli bir rağ-
bete mazhar olmuş, forması on pa-
raya dilim dılim ekmek gibi satıl-
mış olduğunu düşündükçe halkımı-
zı okumağa alıstıran bu cildleri
yanlışlarma, fena türkçeleıine rağ-
men minnettarane okşamak mecbu-
riyetindeyiz. O zamamn mütercim-
leri hakikaten gajTetli kimselermiş-
Yarım yamalak, belki kendi kendi-
lerine öğrendikleri bir cilden yıl-
madan, korkmadan tercüme etmiş-
ler, okutmuşlar.

Bu tercüme faaliyeti bugün de
hâlâ devam ediyor. Ve halkı oku-
mağa alıştırıyor. Şimdiki tercüme-
lerin ne halde olduğunu bllemiyo-
rum. Fakat eminim ki on dokuzun-
cu asır dil bilenleri ile bupiinkü
dil b.lenler arasında muhakkak te-
rakkiye doğru büyük blr fark var-
dır. Çünkü meselâ şimdi bol bol
seyahatler sayesinde Istanbulun bir
banliyösü gibi olan New York ve-
ya Paris veya Londrada geçen bir
romanı tercüme edenler oralardaki
hâs isimleri olsun yanlıj telâffuz
etmezler.

Geçen asnn törkçeye tercür.ıe e-
dilmfş romanlarından Ahır.ed Mit-
hat Efendinin telif romanlarına da
geçtim. Gördüm ki Mithat Efendi
taklid ettiği Fransız roman.'ilaıın-
dan hiç de geri kalmamıştır. Hele
Hasan Mellâh adlı romanını okur-
ken sahife sahife psikolojik tahlil-
lere, ahlâk üzerinde etüdlere te-
sadüf edınce Efendi merhumun ju
son Amerika cinayet ve poli» ro-
manları gibi bir roman yazmaktan
ziyade okuyanlan biraz düşündü-
recek tarzda roman yazmayı he-
veı ettiği «nlaşılıyordu. Vakıâ bu
tahlillerde ne derinlik, ne de ma-
lûmat bolluğu görüîmez; fakat ne
de olsa o vakitki aile bağlarına,
denlzciliğe, kahramanlığa dair ah-
lâk üzerinde iyi tesirler bırakacak.
fzileti sevdirecek mütalealar ek-
sik değildir. Kuvvet ve ceberut
kahramanı onun romanlarında ay-
nı zamanda bir de ahlâk ve fszilet
kahramanı 5eklir.de gösterilmiştir.
Işte aziz okuyucular yeni ve eski
zamanlarm eserlerini okurken s;ze
de bunlardan bir yaprak açmak is-
tedim.

TASHtH — Geçen haftakl «Yetmis
Jene suren laik mek'eb» rrakaîeEİ
Association Cultuelle sözü dıkkntle
tashfhlme rağmen daha maruf bir sıfata
berzetllerek Association Culturelle
şeklinde çıkmıştır. Halbuki bu iki tabl-
rin birbirile hiç münasebetl yoktur.

Hayal ve...
Yazan:

HASAN ALI
YÜCEL

tnşaat demiri istifçiHğbıl ve
ihtikânnı önlemek için alman

tedbirleı

Ithal malı 4emlr!erden yOzde 35 Inln
serbest pıvasaya bırakıldığı m?]'irr'1'ir

İstifçiIıŞi ve ihtikârı önlemek ir.fr,
thtıvac sahiblerine s.itılan demırler Be-
lediyece verilen inşit ruhsatiyelerinln
a!tma l'aret ed!1ecektlr.

Bu suretle Belediye mühendlslerl, gar-
fiyatı kontrol ve tuccar tarafından sa-
tısların yapılıp vapılmadıSını mura-
k.ibe er'cbi'.eccklerdir.

Limanımızdan yapılan ihracat

Son 24 saat zarfmda lim.-ınımırdan
yap'.ian ihracatın değeri 224 bin lirayı
bu'.miıştur.

Bu arada Almanyaya fındık, Fran-
saya gulysğı. înpiltereye fıstık Yuna-
nistana taze ve kuru balık, İtalyaya
keçikılı, Eelçlkaya yapağı sevkedilmis-
tir.

Amerikalı ilkokul müfehassısı
çalışnıalaruu bitirdi

Gerl knlmıç öŞreTiciİTİn <îurumunu
memleketimizde blr senedenherl incele-
mekte olnn Amerikaiı mütehassıs Dru-
beck, şchrimlz ilkokııllarında yaptığı
çalışmaları bitirmı^tir.

Mutelıas-,ıs şchrmu? koy ilkokulla-
rında ynpmakta old.ıju tetkiklerden
sonra ranorunu harırlıjacaktır.

Mrs. Drubec!;, bilhassa köy llkokul-
larında yapılan ^melî çalışmaları tak-
'lirle karşılaımktndır.

ABAHTAN
ABAHA...

Bugün Villâ için
sen gün

Bugün öğleye kadar Garanti
Bankasında hesab açtırırsanız,
30 Kasımıia Bostancıda Villâ
ve Para ikramiyeleri kazanabi-
,lirsiniz. Avni zamanda yılba-
sında bir kişinin kazanaca^ı
yüz bin lira ve üç yüz kişinin
kazanacaC-ı altın ve para ikra-
miyeleri çekilişine de istirak
edersiniz. Garanti Bankasında
her yüz liraya bir kur'a numa-
rası verilmektedir.

TüBı5T KcVKI

7 9 9 TI

LONDRA
PM

R\xt.

Dört manzara
İKİNCİ MANZARA:
Komşu memleiıetlerden
birinde .. Bedevi çadı-

nııda biz gazetecUere ziyafet çek-

Knnıin püâv lengerleri ortadan
kB!kr.ktan sonra, ellerinde süpür-
»clerle hi/mctciler geldi. Y°TP HO-
külen pinnç tanelerini orurdueu-
nraz şiltelerin altma dehledUer Bu
şilteler, geceleyin yatak vazıfesmı
de çorüyordu.

Ve pilâv, elberte ki bol yaghydı.
Önccden yenmiş ve süprülmüş pi-
rinclerin izleri şiltelerde gorulu-
yordu.

Aman öt. ö vesaire...
İKİNCİ MANZAFA:
Gene civar memleketlerden W-

rinde... Vali ve komutan mevkiin-
deki zat, kabilelerin reislerinl, eş-
rafı davet ermişti.

Misafirler. arasıra öksürüyorlar,
orta yere tükürmeyi uygun bul-
madıklan için, sedirlerin. köşele-
rindekl ipek yastıkların arkasını
aralayıp, <<usulünce» oraya tüktt-
rüyorlardı.

Ne7akoten kendilerine blr şey
söylenemiyordu ama, bu mahalU
âdete aiı^mamıs yahancılar tizerfn-
deki tesir. şimdi sizin ve benim ü-
zerimde kalan tesirin aynıydı.

Gene aman. öf. ö vesaire...
t c f N C Ü MANZARA:
Maalesef bu, bizim memlekrt-

tedir... Her gün karşılaşıyoruz...
Gazete okumak, mekteb bitirmek
seviye^ine ulaşanlar bile bunu dal-
ma yapıyorlar:

Vapurdayız .. RfiîTâr, burundan
esiyor... Lisenln fîlânca sınıfına
kadar pelmis, bay. sırf eğlenmek
için, burun tarafından rükürüyor...
Tükiiriietinü rüifâr vasıtasile hal-
ktn tizerine püskiirriiyor.

Daha paribi ve fecii: Bu mnı-
meleyi denize yapması mümkfin-
ken, hayır efendim, kırk santim
iğilmck ihtlyacını duymnyor. Te-
re, tahtalann üstüne, yallah!

Denizci kıhğında olanlann, resml
eH)ise Rİyenlerin, okul talebednta
bile bu mahallî âdete sadakatle ria-
yet ettiğini hepimlz blliyornz!

DÖRDÜNCÜ MANZARA:
Halkımız, veremden habeTdar-

dır. Veremin sirayet şeklini. mik-
robu filân falan hep ögrenmişİTdlr^
Fakat bu bilsiler sankl sırf naza-
rî... Ve sanki bu biljrileTİn tatbikatlt
hir iltflsi yok... Dııa kitahmı okuduk-
tan sonra rafa kaldınr gibi. btın-
lan da belledikten sonra gemered
hasıl oldu; sevabını kazandık!...
MuriMnce amel etmek yok.

Ycre tüküren hcmşeri» ayağila
ezdl mi tükiirüğünü, küçük cana-
varın giiya kpfasım ezmiştir. Ma-
zarratını önlemiştir. "Zehirli böcek
tepelcndl. sıvaştı bile! Sokmaı gay-
ri!> demiyoruz ama, öyle sanıyo-
ruz.

* * *
B!z pazeteci olarak varifemlzî m-

rasıra vapmaktayız. Bunlan yan-
yonız. İşte nltekim...

Pekl ama. diğer teDtin v« yaym
va^ıtalan: Aile terbiyesl, okulîar,
vaazlar, radyo, sinema? Onlann
sesi duynlmuvor...

Aile relsleri, ögretmenler, yfik-
sek memurlar. mahslle ihtiyarlan,
iinifonnalanndan kuvvet alanlar,
bazıılanna ırüvenenler, ihtiyarlık-
lanndan hürmet görenler?... Hele
eenclik? Sira^ete bile kanşmasını
ııyîrun bulduenmtız şanlı, şercfll,
onlı . kanlı genclik?

Bu pibi kötü manzarslarla k»r-
«ıla^ınra niçin hep blrlikte:

— He>-y! Vatandas! Kendinl top-
la! diyerekten harekete geçmiyo-
rti7?

Yukanld fiçünc« •« dördüncû
nfianzaralan yaratanlann dost dfi|-
man karsısmda blrind ve tkind
man7nralan vaTatsrılardaTi farkMZ
olHuklarını elberte hepimiz kabul
ederiz.

«Bir şehrin hikâyesi» fibni
Almanyada büyük alâka ,

tophıyor '•-
Denlzcilik Bankasının renkl! olank

hazırlattıgı oBir sehrin hikâyesl» adlı
P'opagsnda fılmi Almanyada büyük
alâka tonlamaktadır.

Bonn Büvük Elç'ÜSImiî bu filra!.
Bonn ve Kolonya Üniversiteleri i!e
Achen. KoblfTiz ve Frankfurt şehirlerin-
de gös'ernıek üzere tesebbuse geçmis-
tir.

Şehir ralerîsincle rlanışma \
bürosu kuruluyor

Schir ealeri?inde onümuzdeH ay ba-
sınd?n itibaren faîlıyete eeemek üzere.
bir danışma bürosu kıınılması karar-
laşmıştır.

Euro sehrlmlrf ziyaret edecek turlrt-
lerin musküllertni halledecek. sonıları-
nı covThland

Okullarda sağlık tefrişleri
Millî Eğıtım Mudur'.uğu Sa|hk Teftl»

Şefi Dr Hikmet Sezer. gıle ve A^va
bol^clerinrieki nkuüarla cEretmen vo
öğrencilerin sağlık dtırumlarım tetkik
etmektedir.

Veni teskil edilen sağlık merkezi
tesisi ile f-öassa tüberkuloz ve dijer
bulasıcı hastahklar ve Vaccination du-
rumu incelenecek. umumî zâfiyetlert
dolayısile prevaitoryom tedavisine muh-
tac olan ö*r»»men ve ojrencüer İçin
yerinde jrercklj tedbtrler alınaeaktır.

Tcksif Federasyonunun Sümer-
banka müracaati

oTeksif.) Federarvonu. S-jmerbank V-
mum Müdürlüfüne müracat ederek: Sü-
merbankta müst?h'Il duruıcda çalıjan
işçilere verilmekte clan yıllık teşvik
primlprinin bütün İşçilere teşmilinl 1»-
temiştfr.
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