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: -·- Zecri tedbirler ne

-

zaman kalk1yor?
Bugiin toplanacak
olan komite tarihini
kararla§hracak

l\lurahhaslarumz Necmeddin Sadak ve Numan :Menemencioglu Milletler
Cemiyeti binasmdan ~Ikarlarken
l\lontrcux 6 (Aksam) -

Bog-azlar
'
konferans1 bugi.in ogleden sonra saat
bei;;te toplanacaktir. ingiliz murahhas1 Lord Stanley, Bogazlar mukavelesine ait ingiliz projesini konfe1·ans riyasetine verrni~tir.

.

ingiliz projesi, ana hatlan itibarile
Tilrk projesi gozonilnde tutularak
kaleme ahnrm~tir. Yalmz buyilk tonilatoluk harp gemilerinin Karade·
nizden Akdenize ~1kmas1 hak.kmdaki
madde yoktur.
Bogazlardan ge~ebilecek harp gemilerinin tonaj1 15,000 ton olarak tesbit edilmi~tir. Karadenizde bir anda
toplanabilccek harp gemilerinin tonaj1 ise (30,000) tona ~1karllnn~tir.
Ancak Karadeniz devletleri filolanm
arttmrlarsa bu miktar azami 45,000

tonilato olmak iizere miitenasiben
arttmlacakt1r.
Konferansm bugi.inkii toplant1smda Akdenizden Karadenize gegecek
harp gemileri meselesi milzakere edilecektir.
Cenevrede ba~murahhaslar arasm·
da vuku bulan konm;malarda en mil•
him meseleler halledilmi' oldugundan
i~Ierln siiratle yiirilmesi ve yeni Bo·
gazlar mukavelesinin iiniimiizdeld
cumartesi giinii imzalanmas1 bekleni-

yor.
•
italyarun konferansa gonderecegt
soylenen delegenin Montreuxye yann
gelecegi rivayet olunuyor.
Hariciye vekilimiz diin ak~am gelm~tir. Diger murahhaslardan bir
k1sm1 dun alq;am, bir klsm1 bu sabah gelmi~lerdir.

Eden dondii

lngiltere - Almanya

lngiliz hariciye naz1r1
Pariste durmadan
Londraya gitti

lngilterede Almanya
aleyhinde cereyan
uyandir1hyormu§

Paris 6 (Ak~arn) - Frans1z hariciye nazm M. ivon Delbos ile ingiliz
hariciye nazm M. Eden buraya gelmi~lerdir. M. Eden burada hig durmaks1zm tayyarc ile Londraya git-

Berlin 5 - Alman gazeteleri ingil•
terede Almanya aleyhinde bir cereyaq
uyandmlmaga ~ah§tld1gmdan bahsediyorlar. Berliner Tageblat gazetesi fliyor ki: «lngiterede halka Almanya
sulhiin hakik1 dii§mam diye gosterilmek·
te ve bu fikrin yay1lmasma ~alt§1lmak·
tad1r.>
Alman gazeteleri bu hareketi protea•
to ediyorlar.

mi~tir.

Londra 6 {Ak~am) - ingiliz hariciye nazm Paristen tnyyare ile Groydona gelrni~tir.

Paris 6 (Ak~am) - l\'lilletler cemiyeti asamblesi tarafmdan zecri tedbidcrin kaldmlmasma ka·
rar ve1·ilmcsi iizerinc M. Vaskonsellosun reisligi altmdaki tanzim
komitesi bu sabah saat on bu~uk
ta toplanarak vaziyeti tetkik edecek ve zecri tedbirlerin ne zamandan itibarcn kaldmlacaguu ka·
rarla~tiaracaktrr.

Evvelce soylendigi gibi bu tedbirlerin 10 temmuz cuma giiniinden itibaren kaldmlacagi tahmln
ediliyor.
Maamafih komitenin
zecri tedbirlerin hemen kaldtn.1masmi kararl~tmnasi da muhte-

meldir.
Cenevre 5 (A.A.) -

Milletler ce-

miyeti karar suretinin diin sabali
B. Musoliniye arzedildigl ve kendisinin bunu biliitiraz tasvip ey•
ledigi haber ahn~.

Habe' imparatoru
Londraya gitti
Londradan sonra
nereye gidecegini
kararla~t1racak

~imdilik

olduiu gibi kalacak olan Harbiye mektebi arkasmdaki bostanlar

istanbulun imar planuu hazirhya-1
~ehircilik miitehasslSl M.
Proste'un Parise gittigini ve eylillde
tekrar istanbula gelecegini yaznu~lk.
M. Proste o zamana kadar, istanbulda yaptigi ilk tedkiklere istinaden
imar plamnm esas hatlarm1 hazirhyacaktir.
Haber aldlgnruza gore M. Proste
Galata, Beyoglu gibi :;;ehrin ~ok dar
ve ~ok Slla~ klsunlarmm ~imdilik
oldugu gibi brrak:J.lmasma tarafdardlr.
<;iinkii buralann iman igin yapllacak
istimlak yiizlerce milyon lira sarfma
mtitevakkiftir. Belediyenin bu kadar
masraf etmesine tabil irnkan yoktur.
M. Proste ileride, belediyenin varidati arttigi zamanlar bu i~in dti~ti
nillmesini, ~irndilik yalmz pek dar
olan baz1 caddeleri geni~letmck ve
urnumi mtinakalat1 tanzim eylernek
icin tedbirler almmasm1 muvaflk gormektedir.
M. Proste Beyoglu cihetinde henliz
cak olan

mahalle halini almarm~ olan Silrp
Agop mezarhg-t, Harbiye mektebi arkas1 ve N~anta~mdan Dolmabahc;;eye
kadar inen bostanlarla rne~gul olmu~tur. Buralarda mahallelerin ne
suretle te~ekkill edecegine dair bazt
esaslar haz1rla~tir. Yeni rnahalleler
daha ziyade bahc;;eler ortasmda evlerden terekktib edecek, rneydanlar,
parklar vlicude getirilecektir. O zamana kadar bu semtlerde in~aata rniisaade edilmemesini rnuvaf1k gbrmektedir.
Harbiye Belvii gazinosunun a~gJ.
smda Yusuf izzeddin veresesine aid
bostanlar ifraz edilerek satihga ~lka
nlrn1~tI. Belediye, ~ehrin imar planile
alakas1 dolay1sile bu k1sunda in~aata
miisaade etmiyecektir.
M. Proste Mecidiye koyi.i, $i~li, Bomonti tarafmda te~ekkill cdecek yeni
rnnhalleleri de umumi plandn. gosterecektir.
(Devam1 5 inci sahifede)
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Tufan1 and1ran yagmur
- Alibey koyune du~en bir y1ld1r1m bir ki~inin
olumune, 3 ki~inin yaralanmas1na sebep oldu
istanbul hallo dilnki.i tatil gi.intini.i
pek ne~esiz gegirmi~tir. Buna sebep,
k:J.sa fas1lalarla rntitemadiyen yagmur yagmas1d1r. Sabahleyin hava kapall idi. Fakat yagmur olmachgmdan
birgok kimseler erkenden ylyeceklerile
Florya, Bogazigi, Adalar gibi nisbeten
uzak yerlere gitmi~lcrdir.
Saat on bugukta ortahk c;;ok kararch
vc ~iddctli bir yagmur ba~ladl. Bu yagrnur son senelerde gorillmerni~ derecede ~iddetli idi. Birkag metre ilerisini
gC:irrnek kabil dcgilidi.
Bardaktan bo~amrcasma yagan
yagmurdan caddeleri seller kaplach,
~km ycrler bircr gol halini ald1.
Yagrnur esnasmda birc;;ok yerlere
yildmm dil~til. Bunlardan biri Kag1thane civannda Alibey koyiilre dti~e-

rek bir ki~inin oli.irni.ine, fig ki~inin yaralanmasma sebeb oldu. Olen Yorgi
isminde biridir. Yorgi, diger be~ arkada~ile birlikte sabahleyin erkenden
Alibey koyilne gitmi~tir. Burada yagmura tutularak bilyilk bir agacm altma s1gmm1~Iardlr. Bu sirada agaca
yildmm dil~mii~, Yorgi hemen olrnil~
tur. Arkada~lanndan f?ernseddin, Strato, Kcmal muhtelif yerlerinden yaralanm1~lar ve Cerrahpa~a hastanesine
kald1rllm1~lard1r.

Kas1mpa~ada da ya~h bir kadm sellet'c kap1hm~ ve dcnize stiriiklenmistir
Denizde sandalc1lar kendisini bayg1~
bir halde kurtarm1slard1r.
Yagan yagmurlara ragmen hava SI·
kmt11ld1r. Termometre aksam uzeri
21 derece idl.
'

.

-Ha~

imparatorile blrlikte Cenevreye
giden ras Nasibu .Milletler cemiyeti
binasma girerken
Cenevre 6 (Ak~am) -

Habe~ dava..
Milletler cerniyeti nezdinde mudafaa etrnek i~in buraya gelmi~ olan
Habe~ imparatoru, dun gece saat on·
da Londraya hareket et~tir. tmparator, gocuklanru ingilterede yerle~
tirdi.kten sonra nereye gidecegini ka-

Sint

rarla~tiracaktir.

Bir rivayete gore dogruca Londradan tayyare ile Habe~istana gidecektir. Habc~ imparatorunun yanmda ras
Kassa ve Londra Habe~ elgisi M. Martin olrnak uzere on kil?i varchr.

Konseyi n gelecek toplant1s1
Paris 5 -

Milletler Cemiyeti konse•
yi gelecek toplant1s1m .18 eylulde ya·
pacaktu.

- Di.in senin Mujgaru ev halile gordiim! ...
- Q1plak rm?
- Hayir, giyimlil. ..
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SahUe I

Son dakika

Filistinde yine kanll
muharebeler ba$1ad

(
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Du. Sabahki Telgraflar
I

b1kt1m
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J
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Araplar, Isko~ya askerlerinin kararga- Danzig senate reisi Milletler cerniyeti
h1na bask1n yapt1lar: 2 olii, 7 yaral1 var
konseyinde bOlye bag1rd1
Kudiis 6 (Ak1?am} -

Filistinde yeniden igti~alilar ~iddetlenmi~tir. Bir
otobtise at1lan bomba neticesinde birisi ag-Ir olmak \izere ii~ musevi yaralannul?tlr. ingiliz askerlerile vuku
bulan bir milsademede bir arap olmu~, u~ arap ta yaralanm1~tlr. Ebro·
da isk~ya askerleri karargahma
araplar tarafmdan blr baskm yap1lJlll~tlr. iki isko~ya askeri yaralannuli,

2 arap olmill?, 5 arap ta yaralannu~
tir. Hayfada, Nablilste yeniden bombalar atilml~t1r.
M1Sirda ~1kan Elmukattam gazetesine gore Kudilste Kopt kilisesi civa·
nnda ~iddetli bir muharebe olmulitur. Araplar, ingilizlerin a\tiklan
mitralyoz ate¢ iizerine geri ~ckilmege
mecbur kalm1~lardlr.

It yan1n Avrupa devletlerile el irrui
e i t dr· v b
i
I

Roma 6 (Ak~m) - italya gazeteleri, Milletler cemiyetinin zecri tedbirleri kald1rrnak hakkmdaki karanm, bir ehemmiyeti mahsusa atfetmeden nel?rediyorlar. italyada hi~ bir
:ferd, zecri tedbirler kaldmldlktan

A

•

sonra Roma hilkutpetinin vaziyeti ne
olacagi hakkmda hi<; bir miltalea
yiiriitmemekteclir. Maamafih italyanm zemin ve zamana ve kencll menfaatlerine gore diger Avrupa devletIerile te~riki mesaisinin bati ve ted·
rict olacag1 samllyor.

Cenene 5 (A.A.) Asamblenin
diinkii toplant1Sinda, Danzig senato
reisi M. Greiser, rnilletler cerniyetinin
Danzig fevkalade komiseri M. Leste·
rin ~iddetle aleyhinde bulunarak,
onun yerine, serbest liChrin dahili i~
lerine kan~mayacak bal?ka birisinin
tayin edilmesini, yahud kl orayn artik bu s1fatla hi~ kimsenin gonderilmemcsini istemi~tir.
Aleyhtar1 ile ayni SJrada oturrnak·
ta olan M. Lester, soguk kanhhgrm
tarnarnile muhafaza etmt~, asamble
ise, mmlt1la1 ile, M. Greiserin kullandl~ ag1r tabirleri kntiyen tasvib eylemedigmi goster;mi~tir.
M. Greiser, onundeki rahlcnin kapag1ru ~iddctle vurarak: cArbk bcn
bu i~ten b1ktlm, usand1m.> diye bagirm1~tir.

Bunun iiezrine meclis, milnhasiran
Danzig i~le1ini milzakere etmek \izere saat 19 da toplanmaga karar ver·
ml~tir.

Milletler cemige-1 lngilfere ilhak1
tanzyacak mi?
tinde verilen
kararlar
GurultOIO, fakat o
nisbette muhim celseler
Paris 5 - Mi1letler Cemiycti nsam·
ble \ c konseyinin bu defaki toplnnh·
la11 ~ok hararctli olmm;, fakat o nis·
b tte muhim k rarlar verilmi§tir. Gorii·
len me elelcr vc vcrilen knrnrlar
fU
rd1r:
1 -- Italy n • H be ii, asamble Ha·
b
m ilhak1m tammam1 , fakat zec•
ri tcdbirlerin kaldmlmasma karar ver·
m· tir. Tanzim komitcsi bunun tnrihini
k
rl iracaktir.
2 - Almanya tarafmdan Lokarno
paktmm ihlali. Bu hususta gori.i§mek
uzere Brukselde bir top1anti yap1la.
cakt1r.
3 - Danzig meselesi. Bir komite va·
ziycti tedk1k ederek bir rapor hazirh·
)ncakt1r.
4Milletler Cemiyetinin 1slah1.
Devletler eylule kadar bu husu ta tek·
)iflerini bildireceklerdir. Milletler Ce·
rniyeti nizamnamcsindc yap1lncak degi·
iklik bu cemiyeti daha ziynde kuvvet·
lendirmege matuf olacakhr.

lngilterede

se~im

Habe§istanda bu hususta
bir cereyan ha~ gostermi§

de yap1lacak se~imde muhafaz.akar fir.
kamn namzedi M. Churche bir mek·
tup gondermi§tir. Mektupta gerek zec·
ti tedhirler, gerek milli mudafan me·
selesindc nld1g1 vaziyetle ixi ftrkasmm
heni.iz imparatorlugu idareye muktedir
olmad1gm1 isbat ettiginden bahsedcrek
diyor ki:
•:i~i fukas1 zccri tedbirlerin ilaniha·
ye devam1m istiyor. Unutuyor ki kin
ve husumet harplerc aebcp olur. Bu·
tun ~ah§manuz bir taraftan giiniin va·
kayiine gore icap eden tedbirleri al·
maga, diger taraftan Milletler Cemiye·
tini kuvvetlendirerek bu ccmiyetin me·
kanizmas1m 1slah etmeie matuf alma·
Ldir.>

ltaryanlar §arki Afrikada
teikilat yapacaklar
Roma 5 (A.A.) - Bakanlar kurulu,
dogu Aftikas1nm tensiki ve ezcumlc sag·
l1k, tecim, mekteb vc tlize ve muslemleke
tC§kilatlart hakkmda bir tak1m tcdbirler
kabul etmi§tir.
Ekonomi alamnda, biiti.in hususi lC§cb.
bi.isler devlct tnrafmdnn kontrol edilccek
ve koope. atif sistcmi tesis edilece-ktir.

Bir Avustralyah tayyareci
dGierek oldu
Melbum 5 (A.A.) Avustralyah
me hur tny) areci Mebrose bu sabah bir
<•r;u~ e n mda, kazaen olmi.i§tur.

SOZLERi
Ccne\Tc 5 (A.A.) - Konsey, Danzig il?lerini gorillimek iizere iki defa
toplanrmlihr. Saat 16,30 vuku bulan
birincl toplantida, M. Greiser, Leipzig admdaki Alman kruvazorilniln
Danzig limamru ziyareti esnaSinda

Londra 5 (A.A.) - iyi haber alan
mahafilden soylendigine gore, Cenevre anla~asmm tadili hakkmda, gelecck hnftalar zarfmda ingiltere htikfuneti, dominyonlar1 ilc taatii efkar
Bostanc1ya kadar
edecektir.
uzablmas1 i~in yak1nda
Sunday Timesin diplomatik muharriri bu husustn: cingiltere, asamblekarar verilecek
nin e:ylul i<,:timamda her tt.IIhi mtiC kud r • Kad1koy tramvay §irketi
na~a imkti.nm1 selbcden, r;ok kati
hnttm Bostanc1 vc Ii; Erenkoyune dog·
bir karariyle, onceden ba h bulunru uzahlma.s1 i~in te1ebbiiste bulun•
mak arzusunda degildir.> diyor.
mu tu. Bu tc cbbi.is iizcrine tetkikler ya·
Ayni muharririn yazd1gma gore,
p1]1yor.
ingIIteredc1 Habe~istanm Italya taraOskiidar • Knd1koy tramvay1 §imdi.
fmdan ilhak1m tan1mak hususunda
ye kadar i~ledigi sahadn buyiik bir in·
ki§uf temin etmi§tir. Bngdnd caddesi·
temayiil ba~ gosterrnektedir.
nin iki tnraf1 yeni ko~klerlc dolmaktad1r.
Muharrir, misal olarak Manr;urlyi
Ekserisi
bah~eler ortasmda vc modern
zikretmekte ve bu yeni de' letin tabir
tarzda
ynp1lan bu ko§kler c;ok gii·
nmmam1~ olmasmdan yalmz Japonzeldir.
Yalmz
baz1smm caddc uzerin·
yanm istifadc eylediginl saylemcktedlr.

~erheylemflitir.

M. Greiser, serbest ~ehire kabul ettirilen hususi rejim meselesini mevzuu
bahsederek dcmt~tir kl: cDanzlgi Alman vatamndan ne diye ayirdllar?
Ben burada, rnukadderatim ilanihaye
ye mllletlcr cerniyetinc baglI gormekte~ usanm1~ binlerle ve binlerle Alman namma soz soyliiyorum. Danzig Avrupada daimi bir hastallk ve·
silesl olmu~tur. Eger Danzig meselesi
halledilebilmi~ ise, bu, M. Hitler ile
mare~ Pilsudskinin,
Almanlarla
Polonyahlann, fevkalade komiserin
mudahelesi olmaksizm, dogrudan
dogruya anla~malan sayesindedir.,
Bundan sonra, M. Greiser, Danzlgin ii~ yildan beridir. bir nasyonal sosyalist ekseriyetine malik bulundugunu velftkin, demokrasi prensiplerini gozetmeyen M. Lesterin, akalliyete,
ekseriyeti tedhi~ etmek f1rsatm1 verdigmi soyl~mi~tir.
M. Grcise, bundan b~ka, M. Lesterin harekti.ti hakkmda halkm ne
dil$ilndilgilnii anlamak i~in umumt
araya milracaat etmege haz1r bulundugunu ilave etmt~. fakat, demt~tir,

en iyisi, Milletler cerniyetinin Danzig
\izerindeki kontrol hakkm1, bir fevkalade komiser tavsiyetine lilzum gar·
meksizin dogrudan dogruya kullanmasidir.
ALl\JAl\"YADAKt TEESSUR

Berlin 5 (A.A.) - M. Greiserin Milletler cemtyetindcki dilnkli. beyannll
nazi mahafilinde dcrin akisler yapnu~
tir. Matbuat, M1lletler cerniyctinin tav·
ru hareketinden son derece munfaildir.
Lokal Anzeiger gazetesi diyor ki:
cKendi iflaslanm ortmek maksnd11e,
bir taklm SJkllmaz diplom ann feda
etrnek istedikleri Danzlgin arkasmda
67 rnilyon Alman duruyor.>
Paris S -

Frans1z gazeteleri y zd1k·

Jn11 makalelerde Avrupa ic;in en hi.iyiilt
tehlikenin §imdiki halde Danzig oldu·
gunu soylii) orlar. Temps gazctcsi Av·
rupada ilk hadisenin Danzigde c;1kaca·
gm1 tahmin ediyor.
Debats gazetesi Danzig senato rci•
sinin gazetecilere ve halka kar11 hare•
ketini ,;ok §iddetle tenkid etmektedir.
Bir ~ok F rans1z gazeteleri Danzig ayan
reisinin hareketinin proteslo cchlmem~
sine itiraz ctmektedir.
Danzig ayan reisinin Milletler Cemiyeti konseyine hucumu fngiltcrede de
fena tesir yapm1§tir.

Oskiidar tramvay1 12 go/cu tagyaresi Silahlanma yar1~1
lngiltere yak1nda bir
daha alznzgor

Yeni mektep binalan
Yeni mektep binalan ic;in yap1lan
tedkikler bitmek i.izeredir. Muvahk go·
riilen bina sahiplerile yakmda kontu·
rato yap1lacakt1r.

Ufakl1k buhran1

M. Baldvin i~~i f irkas1na Bitliste ufakhk yOzunden
hiicum ediyor
s1k1nt1 · cekiliyor
Londra 5 - Bn§vekil M. Baldvin,
M. Tomasm istifas1 munasebetilc Derby·

DANZiG SEXATO REiSiNiN

suvarisinin, fevkalade komiser M.
Lesteri ziyaret etmek istemesi yilzilnden ~1kan hadise hakkmda serbest
~ehir senatorunun noktai nazarim

Bitlis (AkFlm} Burada yi.iz
paralik, kuru1luk, yirmi ve on parahk·
lar ~ok noksan oldugundan halk 1nkmt1
~ckmektedir.
BC§ kuru§ bozacak para
bulunmnd1gmdan mi.itcmadiyen ve mun·
tazamnn fazla kibrit sahlmaktad1r.
Tiitiin bayileri bir sigara vcya tiiti.in
paketi nlmd1 m1 derhnl kibriti uzatmak·
ta ve kibrit almayan mi.i,teri pnray1
bozdurmak gnyc ilc 1uraya buraya ko:i·
maktad1r.

Berlin polisi Man9ester Gardian
gazetesinin bir nOshasm1
toplad1
Berlin 5 (A.A.) - Gizli polis, Man·
c;ester Gardian isimli lngiliz gazetesinin
haftahk tabmm 30 eyliile kadar Alman·
yada aatl§ml yasak ctmiiltir.

$ilinin Milletler cemiyetindeki
delegesi istifa etti

de, baz1smm ic;eride yap1lmas1 ahengi
bozuyor. ileride caddenin geni§letil·
mesine liizum goriiliirse gi.ic;liige tesnduf
etmemek ic;in her hnlde binalann cad·
deden be1 nltt metre ic;eride ynp1lmns1
muvaf1kt1r.
Hattm Bostanc1ya kadar uzalllmas1
o civnrda oturanlara biiyiik kolayl1klnr
tcmin edecektir. Ynkmda bu hususta
bir karar verilmesi

~ekleniyar.

Hava sporcular1m1z
Moskovada ~ereflerine
bir ziyafet verildi
Moskova S (A.A.) - Merkez tay·
yare klubii pilot derslerini muvaffak1·
yetle bitiren Turk sporculan vercfine
bir ziynfet vcrmi§ vc bu ziyafette Asso·
aviakhim erkam, Turkiye biiyiik clc;isi,
d11 komiscrlik mumessili, Turk el~iligi
ve komiserlik ileri gelenleri, Turk tay·
yarecileri ve tamnml§ Sovyet pilotlan
ve para§iitc;i.ileri hazir bulunmu§tur.
Tiirkiyc clc;isi ile Cidemann samimi nu.
tuklar teati etmi§lerdir.
Tiirkiye eli;isi Apaydm Tiirk sporculannm gordukleri dostane kabul ve
itinadan dolay1 Sovyet hiikumetine,
Assoviakhim' in merkez komitesine ve
merkez tayynre klubiine minnettarhiim
beyan etmi~tir.

-----

Dahiliye vekili Bursada

Paris 5 - $ilinin Paris sefiri ve Mil·
letler Cemiycti nezdinde delegesi M.
Rivas Vikona delcgelikten istifa etmi§tir.
Buna sebep hiikumetinin Milletler Ce·
miyetine kargt takip cltigi politilcay1 mu·
vaf1k bulmamas1d1r. ~iii hiikumeti isti.
fay1 knbul etmemi:itir.

Buna 5 - Dahiliye vckili bugun Ya·
lova tnrikile buraya gelmiotir. Niliifer
kanalma giderek tatkikatta bulunmu~·
tur. Belediye, yekilin gerefine bir %.iynfet
vermiotir.

Belyikada haftahk mesai

Beyoglunda Aragel isrninde biri
dlin fena halde sarho~ oldugu halde
evinin 18 metre y\iksekligmdeki tarasasma ~knu~ ve oradan ~g1 d~
rnti~ttir. Aragel ag1r surette yaralan-

Briiksel 4 (A.A.) - Ayan meclisi,
-44 santlik haftaya ve iicretli tatil giinle·
rine aid olup evvelce mebusan mecli·
si tarafmdan kabul edilmi~ olan kanun·
Ian knbul etmi~tir.

Tarasadan

m1~br.

dO~to

Hava yollan mudurunun beyanat1
izrnirden ~ehrhnize gelen hava yollan mildilru ~evket ~ beyanatta bulunmulitur:
•
- izmir tnyyare seferl ri bir haftaya kadar ba~1yacakt1r. Tayyarc meydam olarak Halkapmardaki sahayi
intihab cttik; ycni hatlanm1z i~in bir
program yaptik. Bu programm 11 vilayette tamamllc tntbiki igin yeniden
12 tnyyare satm alacag1z. Yeni tayyarelcr, dart motOrli.i vc 14 yolcu alabilecek bilylikliikte olacakt1r. Bundan bn¥a 4 tane taksl, 2 slhhiye tnyyaresi de satm alacagiz.
Taksi tayyarelerl, acele il?i olan kim·
selerin her istcdikleri anda hareketlerinc rniiheyya bulunacak ve ~ok
ucuz bir fiatlc istenilen yere gidecektir. u~ ytlhk bir hava program1
hez1rlad1k. Bu sene 1zmirden sonra
Adanadn hazirllk yapacagiz. Adana ~am hatti bundan sonra kurulacakt1r. ikinci y1l Diyanbekir - Van - Bagdad, il9ilncil y1l Erzurum - Tiflis hava
seferleri ihdas edilccektir.

Zorlu kad1n
Sustah cak1 ile a~1g1n1
yarahyacakt1

---

Diin ~ehrimizde az raslanan bir va·
ka olmu~tur. Hatlee adlnda bir kadm
alh senedenberi Mahmed adlnda bir
adamla y~maktad1r. Hatice 40 ya~mdadlr. Mehmed 47.
Son zamanlarda Mehmed Haticeyi
ihmal et~tir. Mehmed be~ geceden·
beri Haticenin Sultanahmeddeki evine gelmerni~tir.
Bunun uzerine Hatice derhal bir
sustal1 ~ alnuli, Mehmedin oldugu
yere giderek:
- Mademki artik beni sevrniyorsun
ben de seni y~tmam ..
Diyerek ~1g-J.run \izerine at1Im1~tir.
Mehrned bu vazlyet kar~lSmda hernen yerinden flrlanu~, etraftan yeti~enler tarafmdan zorla kadlnm ellnden b1~ak alm~hr.
Hatlee adliyeye teslim edilmi~tir.

CengelkoyOne y1ldmm

du~to

Dilnkil yagrnurlar esnasmda Kuleli
askeri lisesi mektebi oniindeki telgraf diregme blr yildmm d~ii~ilr.
Dlrek y1klll'Ill~t1r.
•

istikraz yapacak
Londra 5 (A.A ) Sunday Ekspress'in politllm muh b'ri, b me rnilel vaziy t dolay1sile, k binf" a alannm p rlamento tatili esnasmd payitahttan uz kla!}mamalan i~in, her
b1rine tahmat verilecegini b ldirrnektedir.
htikumet, bilhassa havada teslihat
prograrnm1 derhal tesri edeccktir.
Parlftmento tatil olmazdan once
hilkumet yeniden iki hm-p gemisi in·
~ icin bir mukavele akdeylediginl
Avarn kamarasma bildirecektir.
Diger taraftan, silfilllanma i~lerine
hasrolunmak ilzere htikfune~c bir istikl·az akdedilecegi zannolunuyor.

<;inde bir suikast
Hong Kong 6 (Akvam) - Eski ma·
liye nazm arabasmdan inerken iic; re·
volver kur§unile olduriilmu§ti.ir. Katil
<;inli ka~m•§llr.

Bulgaristanda
Veni bir kanunla grev
yapmak yasak edildi
Sofya 4 (Ak§am) - Son znmanlarda
burada amele grevlerinin c;ogalmnsmdal\
otiisu endi§eye dii§en Bulgnr mesai di·
rektorliigii, Bulgnristanda bundnn sonra
her tiirli.i grev lcrin yasnk edilmcsi hak.
kmda bir knnun layihnst ha.Z1rlam1§hr.
Uyiha, Ticaret nazmnn verilmi~tir. Bu.
giinlerde de tedkik ic;in nazirlnr meclisinq
arzedilcocktir.
Uyihanm bir madde5ine gore, ame·
leler ans1zm ve grup halindc i§le.r:ini
tcrkedemiyecekler, ayni suretle patron"'
Jar da amelelerini ans1zm azledemiyeceli"'
lerdir. Crup halindc i1lerini tcrkeden ameleler, alt1 ay hapse ve 5 bin levn kadar da para cezns1na ~arpunl.tcaklar.
Grev mtioevvikleri de I den 3 sencyc
kadar hnpis ve 5 binden I 00 bin levaya
kadar pam cezalarile cezalnndmlacaklard1r.

Heroin paketleri
Tarlaba~nda

kahveci Alinin dUkkamna diln bir adam geirnl~tir. Bu
adam oturdugu iskemlenin albna 8
paket heroin b1rakarak ka!,:m1~1r.
Yap1lnn tahkikatta heroinleri b1raknn adamm me~ur bir heroin ka~ak.
~ oldugu anla~l~ ve kendisi yakalanl'Ill~r.
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Ac;1kgozler krah !

Biz nas1l belecliye i9lerinden derdli
isek belecliyemizin de bizlerin yanlli;
teiakki ettigi :;;ikayetlerimizden ve bazi muamelelerimizden ayni · surette
dertli oldugu anla~1hyor. Bu siitu:nlarda hal milnasebetile c;lkan baz1 yaz1lar i.izerine belediye iktisad i~leri mudilrliigi.inden ald!g1m1z bir mektup
bu yanll~ anla~mayi meydana koyuyor. Mi.italealanm1za cevap te~kil eden
bu mektubu parc;a parc;a yine bu siituna dcrcedecegim. Gti.zel bir hasbihal zemini te~kil edeceginden ve belediJemiz i~lerinde bizi tenvir edecegi ic;in iktisad i~Ieri mtidi.irli.igiine aynca tc~ekkilr ederiz.
Mektup ~oyle ba~hyor:
¢Kabz1mallara dair bundan bir ka(_f
gtin evvel gazeteniz delaletile ne~ret
mi9 oldugunuz miitaleamn tedkik
edildigini memnuniyetle g6rdtik.
Baz1 gazetelerimizde son iki ay ic;inde belediye i~leri etrafmda hakikattan uzak ve esash bir tedkike dayanrnayan bir c;ok yazilar okumakta ve
bunlara kar~1 verilen cevaplarm yine
gazetelerimizde yer bulamadlgm1 gorerek miiteessir olmakta idik.
' Son cevabmuzm Ak~am gazetesinde c;Lkm.19 olmas1 bizi bundan sonra
mukabelelerimizin oldugu gibi hi~
bir degi~iklige ugramadan efkan umumiyeye aksedecegi kanaatini verdiginden memnuniyetimiz artb.
Mevzu etrafmdaki miltalealarmuzi
s1rayla arzediyoruz ...>
itiraf ederim kl ~u kiic;i.ik mukaddlrne mevzu hakkmdaki miitalealar kadar belki de daha fazla bir ehernmiyeti
haizdir, c;;iinkii biiyi.ik bir esasa ternas ediyor. Gazetede az c;;ok mUahaze
ettigirniz bir makarnm verdigi cevab1
aynen ne9retmek kanunun yiikledigl
bir bore;; oldugu kadar bir diirilstluk
ve ahlak vazifesidir de. Qilnkii ne9riyattan maksad bir hak ve hakikati
rneydana c;1karrnaktan ibaret olunca
alakadarlarm mtidafaa veya izahat1ni dinlemek ve onlan efkan umumiyeye aynen arzetmek pek iptidai bir
vecibe te~kil eder.
Bize bu kadar t abil goriinen bu
vecibenin ifa cdilmemesinden belediyemizin duydugu teessfrre pek tabil
surette i~tirak ederiz. Biz kendi hesab1m1za, belediyeden stikut degil cevap beklcriz. <;ilnkii maksad belediyeye her hangi bir vesile ile tariz
etmek degildir. Boyle bir fikir bizim
zihnimize hie;; bir zaman ugramaz.
Biz yalruz bir ~ikayete, bir ihtiyaca
terciiman oluruz. Bunlarda da rnutlaka hakll oldugumuza evvelden kanaat etmi9 bulunmayiz. O kanaat ancak
alakadar makamm mukabelesini dinledikten sonra teessils edebilir. <;ok
kere vaki oldugu iizere, hie;; bir taraftan hie;; kirnsenin aldm~ etmecligini
goriirsek ancak o zaman ~ikayetin
dogruiugunu tahakkuk etmi~ sayanz.
Gazetelerin en ~ok belecliye ile me~
gul olmas1 ise pek tabii ve zarW'idir.
<;tinkti her gi.inkii miinasebetlerirnlzin c;ogu belediye iledir. Bu mi.inasebetlerde bizi memnun eden noktalar
gazetelere ancak nadir vesilelerle aks
edcr. Hergiin pi~mi~ ekmek yedigim
zaman ertesi gtin gazetede bundan
bahsetmem. Fakat bir iki giln hamur
ekmegc tesad Uf edersem derhal ~ika
yct ederirn. ~ikayctlerin c;;okluguna
bakllarak bundan almmamall.
Zannederim ki ~u izahat arada yan11~ an1a~ma telakki edilebilecek hadiscyi izaleye kUfidir. Yann da mektubun digcr noktalanm okuruz.
.

lnhisarlarda

Y akac1k baglar1

Afzkta kalanlara
verilecek ikramige kararla~tzrzldi

Bu sene iki hastahk
yiiziinden mahsul az

lnhisarlar idaresi 60 ya~1m doldurup
ac;1kta kalmt§ olan memurlara verilecek
ikramiyeleri tesbit etmi§ ve buna miiteallik muameleyi bitirmi§tir. Yi.iksek di.
vana tasdik ic;in gonderilen cetvellerden
baz1lan gelm~ bulundugundan bunlann
ikramiyelerinin verilmesine ba~lanmu1tir.
1 may1sta ac;1kta kalan 340 memurdan ba§ka I tcmmuzda da inhisarlar idaresindc 70 memur kadro harici kalm1~·
lir. Bunlarm ic;inde tefti§ heyeti reisi Hiisnii. levaz1m miibayaa §efi Kemal de var•
dir, Bu yetmi1 memurun 15 i lstanbuldad1r. Mlinhal bulunan vazifclere evvelce imtihanlan yap1hp muvaffak olanlar
tayin edileceklerdir. Bunlar kafi gelme•
digi takdirde yeniden imtihan yap1larak
memur almacaktu.

Tramvaya as1ran bir ~ocugun
elleri yand1
F atihte oturan on ya§lannda Yusuf a•
dmcla bir c;ocuk. Edirnekap1 - Sirkcci tramvaymm arkasmdaki clektrik hortumuna
tutunarak tramvaya as1lm1otir. Boylece
~ehzadcba§ma kadar gclmi§tir. Tramvay
birdenbirc, durmak ic;in frcn yapmca araba sars1lm11 bu sarsmtl neticesinde Yusufun parmaldan clektrik hortumunun
Priz deliklerinc girerck cercyana kap1lm11 vc ellcri yanmt§tlr.

Sarho~

akl1

Sokak ortas1nda sofra
kurup i~ki i~mi~I
Hayri admda bir sab1kah evvelki ge•
cc sabaha kadar kafay1 tiitsiilemi§ sabahleyin da rak1 masas1m getirip adl;ye bina·
smm kar§isma caddenin orta yerinc kurup rak1 ii;mege ba§lam1~br. Hayri, 110·
kak ortasmda rak1 ic;mek kcyfiyeti yetit·
miyormu1 gibi gec;enlere de laf atmaga,
sarkmtthk etmcge ba,Iam11tir.
Polis memurlan, zil zurna sarhot olan
Hayriyi yakalam11lardir.

Tayyare pilotu ve makinisti
yeti~tirmek i~in mektep
Devlet hava yollan idarcai tayyarc pi·
lotu vc makinisti yeti§tirmck ic;in ufak
bir mcktcp ac;maga karlll' vcrmittir. Burada tahsil gorecck talcbelcr bilahare" Av·
rupaya gondcrilerek bilgilcri kuvvctlcndirilcccktir. Mcktcbc almacak talcbelere
ayda 30 lira maq vcrilecck yiyecck ve
giycceklcri de idarc tarafmdan temin edilcc~tir.

Kermese davet edilen beynelmilel §Ohreti haiz artistler
Kermesc tanmm1~ artiatlcri da.vct icin.
F ransa, lngiltcrc, Almanya, Avuaturya vc Macaristana seyahat etmi§ olan
Kermes program komitesi iiyelerinden
bay Franko vc bay Seferoglu bir c;ok
artistlerle gorii~mii§lerdir. Yakmda bun.
lann isimleri bildirileccktir.

Yeni afyon mahsulO
9ok bereketli
Y eni afyon mahsulii c;ok bereketli olmu§tur. Aliikahlar uyu§turucu maddelcr
inhisanna bunlan satmak ic;in miiracaatlara ba§lam1§lard1r. Heniiz bu hususta bir
karar verilmemi§tir. Avrupada bulunan
inhisarlar umumi miidiirii B. Hamzanm
riyasetindeki heyet dondiikten sonra itin
bir karara baglanacag1 anla11hyor.

Ak~all'lCl

:.

Yakac1k vc civanndaki abglara bu sc•
nc musallat olan bagc1lann (yaprak) vc
(salk1m) dedikleri iki hastahk maattees·
siif miihim tahribata sebebiyet vermi§·
tir. Yaprak hastal1g1 iiziim kiitiiklcri iizerindeki biitiin yapraklan dokerek alela..
de c;ubuk halinc getiriyor. Yapraktan
mahrum kalan iiziim salkimlan hcniiz olmadan pi§ip kurumaktad1r. Bu pi§mi§ ii·
ziimlcrden hie; bir suretle istifade edile·
memektedir.
Mahsulii azaltan salk1m hastahg1 da bu
senc her sencden fazladrr. ~imdiyc kadar gozta§l ile bu hastaligm oniinii almak
kabil oluyordu. Fakat bu scnc hastahk
c;ok oldugundan gozta§l da miicssir ol·
mamt§hr. Kartal Ziraat mcmuru B. Tahsin fazla yagan yagmurlann tesirilc zuhur
eden bu hastaltkla miicadeleyc ba~la-

.

ml!JhT.

Y akac1k civarmdaki bu hastahklara
ragmcn Tav§anc1l vc civanndaki iiziim
mahsulii bu scnc bol vc iyidir. lstanbulun
c;avu§ iiziimleri burada ycti§mcktedir.

Bina ve arazi vergileri
bakayasman tahsili ne
ba§lanayor
Bina vc arazi vergilcrinin maliycdcn
idarei hususiyeye devir muamclesi uzad1gmdan 9 36 sencsi vcrgi tahsilab yap1lmakla bcraber gec;en scneyc aid bakayanm tahsili kabil olam1yordu. Vilayctin
bckledigi talimat gclmi~tir. Bw talimatta
bina vc arazi bakaya vcrgilcrinin nas1l
dcvredilecegi gostcrilmcktcdir. Bunlann
dcvir muamelcai bugiinlerdc tamamlanacak nihayct bu hafta sonunda bakayamn
tahsiline ba,Ianacaktir.
Miikclleflcrc bakaya vcrgilcri ic;;in tak·
eitli miihletler vcrmek kanuncn imkanslZ
oldugundan- son teblig edilecek ihbarna•
melerin muayyen muddeti bittiktcn sonra
bu vergilcrin hemen tahsiline ba§lana.
cakttr.

EyU p kazas1
Kaymakamllk iyin
bir bina aran1yor
Y eni

te~Kil

cdilen Eyiip kazasma aid
yapmaga mcmur Fatih kayma•
kanu Haluk Nihad bu i1lc ugra§maga
ba1lam1§ltr.
Bay HalUk Nihad Eyiiptc kaza mcrkczi olacak miinasip bir bina anyor. Y eni
Eyiip kazasma F atihin bir k1s1m mahallclcrilc koylerinden bir k11m1 baglannu§tlr. Bundan ha§ka oimdiyc kadar Sanycr kazasma tabi olan Kemcrhurgaz
nahiyesi de Eyiip kazasma baglanm11tir.
Kazamn kadrosu bu hafta ic;indc tamamlanacakhr. Eyiipliilcr, koylcrinin hir
kaza mcrkczi olmasmdan ve i1lcri ic;in
F atihe kadar gitmcge hacct kalmamasmdan mcmnun olmu§lard1r,

t~kilah

Karpuz, kavun
Bu sene mahsul
bol olacak

~ok

Bu sene bir c;ok meyvalann az olmasma mukabil karpuz, kavun c;ok bol
olacaktir. ~imdiden Antalya, Fenikc
havalisinden karpuz gelmektc ve boyu~
na gore 5 • 20 kuru!ia salllmaktadir.
Trakyadan bu senc c;ok karpuz vc
kavun gelmesi bekleniyor.
Digcr taraftan M1S1rlar da c;ok iyidir.
Son yagmurlar rn1S1rlar ic;in c;;ok faydah
olmu§, butlin m1s1rlar geli§mi§lerdir.

~oyle bir kalaballk arasmdan biri
g1ksa da ci:<;inizde en a91kg6z kimdir?;
?ese hie;; ~ilphe yok kl bulunanlann
hepsi kendini ileriye si.irer. Hepimiz de
ayni iddiay1 elden birakamay1z. Fakat ge~en giin t.esadilf ettigim bir
hadise ac;;1kgozli.ik hakkmdaki teakkimizin ne kadar yanh~ oldugunu. en
a~1kgoz ge~inenlerimizi bile parmak
ucunda oynatan ne hakiki aglkgozler bulundugunu bir defa daha isbat
Bc§ikta§taki kaymakamhk binas1 c;ok
etti. Otedenberi Beyoglunda oturan
eski vc dar oldugu ic;in biitiin kaza te§·
eski bir dost gec;enlerde gaya davct
kilatm1 istiap edemiyor, bu itibarle kaetti. i:stanbulun muhtelif semtlerinzaya aid bin;ok !)ubeler ve kalemler ka·
den gelen davetlilerle salonda konuza merkezine uzak bulunan semtlcrde bu·
~urken bahis tereyagma intikal etti.
lunmaktadu. Bu dagm1khk birc;ok mii§·
Ev sahibi bil.yi.ik bir mi.itehass1s edakiilata sebebiyct veriyor.
sile atild1:
Haber ald1g1m1za gore B~ikta§ta po·
lis karakolunun arka tarafmdaki odun
«- Azizim, yag bahsinde benim ihdeposu halinde kullamlan belediycyc aid
tisas1rn pek fazlad1r. ~imdi size Ti.irgcni§ sahada ycni bir kaymakamhk bina·
kiyenin en leziz tereyaguu yedirmek
s1 yap1lmas1 muvaf1k goriilmii§tiir.
suretile bu iddiann isbat edecegim.
~imdilik bu arsadaki odun dcposu boBuglin bizim yagcmm giinildi.ir. Bu§altdarak buras1 giizcl bir bahc;c halinc
nun it;in daveti bugtine tesadiif ettirkonacaktir. Arsamn oniindc cadde iisti.in·
deki bir iki kuliibc de istimliik edilcvek vc clim. Yagc1m1z Bursahdlr. Haftada bir
defa gelir, Bursarun en mil.kernmel,
gelecek seneki biitc;c ilc yeni bina yapl·
lacakt1r. Yeni kaymakamhk binas1 yap1l.
en temiz yag·1m getirir. Mti~terisi fazd1ktan sonra bu binaya kaymakamhk,
la oldugu ic;in yalmz bizim mahallemal miidiirlugii, sulh mahkemcsi ta§made dola~rr.
cakhr. Kaymakamltk binasmm bu arsaBe~ikta~tan gelen bir misafir s6ztl
da yap1lmasm1 belcdiyc imar mi.idiirliigii
kesti:
de muvaf1k gormii1tiir.
«- Aman bay cR.> siz bizim yagc1Bir tramvay bir arabaya
dan bir defa yag alsaruz eminim kt,
~arpt1, beygirin ayaklan k1rild1
derhal yagc1yi degi~tirirsiniz. O da
£tfal hastanesi sokagmdan c;1kmakta
Bursadan haftada· bir defa gelir. Faolan Ahmedin idaresindcki au arabas1
kat rnii~terilerini memnun etmek i~in
bcygirine Harbiycden $i§liyc gitmcktc
az kazan~la ilctifa ederek yagm en
olan vatman Ahmcdin idaresindek.i 260
pahal1siru al1p getirir. Oteki yagc1numarah tramvay c;arpml§ arka ayakla·
lann
dalaverelerini de biliyor. Gec;ennmn k1rilmasma vc arabamn parc;alan·
lerde anlatti. Meger bir ~ok kimseler
masma scbcbiyct vcrmi§tir.
buradan topladlklan acli yaglan Bursa ya.gi cliye otede beride satarlarmu;..
o s1rada Kadlkoy tarafmda oturan
Sopa bir ~ocugun ba§ina diger bir davetli de kendi yagc1lar1m
medhede ede goklere ~1kard1. Ve niindi, ~ocuk yaraland1
hayet salonda bir mi.inaka$a ba~lad1.
Herkes kendi yagc1sm1 medl1ediyor,
Kas1mpa§3:da evinin oniindc sopa He
digerlerinin hilekarhklanm sayarak
bah silkmckte olan Ali isminde biri dalklyametleri kopar1yor.
gmhkla miitemadiyen sopayt kaldmp in·
Mi.inaka~a daha ~ok uzayacn.kt1.
dirmckte iken sopa, o s1rada arkasmdan
Bereket
versin ev sahibinin yagclSl
gcc;mcktc olan Azmi ismindc on y~m
imdada
yeti~ti.
Dostumuz iddiasuu
da bir <,;ocugun kafasma isabet etmi~
fiilen isbat etmek gayretile fevkalade
kanlar i<;inde yerc yuvarlam1§hr. (:ocuk
memnun. Gtilerek odadan ~1kt1. Biz
hastancyc kaldmlm11tJr.
de bu e~siz yag iistad!ru gormek meDondurma bardaklarm1
rakile pencereden uzandlk. Sagdan,
a§irmak istemi§ler
soldan hayret feryadlan ba~ladi.
Oiin gcce dondurma yemek i<;in Bcyc - Aaa, bizim yagci.
oglunda bir pastahaneyc gircn 3 arkadat
«- Yok camm bizim yagc1. Fakat
dondurma hardaklanm cchlcrinc at1p
burada ne anyor?.
gitmck istcmi§lcrdir. Masaya iic; hardak
Bir bi.iyi.ik bayan inad ediyor.
gctiren garson Aleksandr iki bardagtn
«- Ayol goziime mi inanayrm, slortadan kayboldugunu . goriincc polise
ze mi?. Bu bizim yagci. Hem de ta
habcr vcrmi§tir. Davudla Muzaffcr admkend.isi. i~te elindeki de dun Burpadaki mii§teriler yakalanacaklann1 anlaym..
dan bize getirdigi yag kutusu. Ve lfl·
ca kac;maga sava§mt§lardu. Davud yakin,
o bizim semtten b~ka yere gitkalanm1§hr.
mezcli. Hem bugiln onun gelme gUnil
degil. Diin bize yag getirdi, ak~am
Eski koprQ temmuz sonuna
tizeri de Bw·saya dondii..
kadar tamamen sokOlecek
Misafirlerin hepsi yagc1yi tamdlGazi kopriisii tcmel alma haz1rhklan
lar
ve kendilerine mal ettiler. O arada
yap1ld1ii ic;in gcc;cn ~iddetli f1rtmada
ben
de tamd1m. Bu ~enber sakalll, siparc;alanan Unkaparn kopriisiiniin ye·
yah ~alvarll adama bir giin Tahtakarinden soklilerek Eylip ontine c;ekilccegile civannda bir handa tesadilf etni yazm1~tik.
mi~tim. 0 zaman yammda bulunan
Kopriiniin do~emelerinin c;1kanlmas1
bir
polis ahbabnnm sozlerini hahrla·
bitmek i.izeredir. Yakmda dubalara is-

Be'i~ta' kazas1

'K~Ymakaml1k
i~in yeni bir bina
gapzlacak

Hali silkerken..

tinad eden k1S1mlann biribirinden aynlmasma ba§lanacak ve her k1s1m diger
parc;adan a.ynld1ktan sonra istimpotla Eyiibe dogru c;eki!P.cektir. Temmuz sanuna
kadar eski emcktar kopru §imdi bulundugu yerden tamamilc sokulerek Eyiip
oniinc gotiiriilecek ve orada baglanacak.
tir.

dim.

«-Bu adami g6ri.iyor musun?. <:Jyle ltin oglu hindir ki' Bahkpazarmdan
karma kan~1k yaglan t-0plar, kutulara doldurup mal1allelerde dolasarak
Bursadan getirdim, halis tereyagi
diye bir <;ok kimsclere yuttururl...
C.R.

Bay Amcaya gore ...

- Duvar ilanc1hg1m1z pek
guzel bay Aroca ...

geli~

I
:.1

. . . Mesela cicili bicili, kocaman bir
aft~ yaptmp yap~tmc1lara veriyorsun ...

•

... Bunu, gilzel g6riinecek, yi.iksek
bir yere asmah degil mi? ... Hayirl...

Getirip yerden bir, hatta yanm
metre yi.iksege yap1~tinyorlar! ... Tabit
o camm afi.~ gaze ho~ goriinmiiyorl

B. A. -Oyle amma llalka kolayhk
oluyor!. ..
- Okurken mi? ...
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Diyarzbekirde
pirin~ stoku
Bir hamal blr mllyon kazandr

lstanbulda 3500
berber dOkk8n1 var

320 bin kilo pirinci sevk
i~in ~are aran1yor

Tira~ b1~aklar1 yiiziinden kaybedilen
mii~terilerin yerini kad1nl~r tuttular

•
Diyaribekir (Ak~am) - Burnda 320
bin kilo pirinc; stoku vard1r. Nakliye iic·
retinin fazlahg1 yiiziinden bu piTinc.;ler
istanbula gonderilemiyor. Ticaret odas1
Diyanbekirden Mcrsine kadar olan nak·
liye iicretinin indirilmesi ve pirincin za·
hire fiatile ta§mmas1 i!;in iktisad vekale·
timt 111iiracaat etmi~ti.
Diyanbekirden
Mersine zahirenin tonu 1439, pirincin
235 3 kuru~a naklediliyor.
Vekaletten gelen cevapta pirincin za•
hire tarifesine tabi tutulam1yacag1, bunun·
la beraber ~eltik halindeki pirim;;.ler esa·
sen zahire tarifesile nakledildigmden ala·
kadarlarm bundan istifade ile mahrei; bulebilecekleri bildirilmi§tir.
Y cni mahsuliin idraki zamarn yakla~
tJgmdan c;ifc;i ve tiiccar bu pirin~leri sevk
ic;in bir c.;are aramaktad1r.

~ehrimizdcki en kalabahk esnnf zijmresini berberler te~kil etmektedir. Son
yap1lan bir hesaba gore, berber c!i.i~ l. an·
lannm yekunu 3500 ii bulmaktad1r.
Her diikkanda vasnti olarak i.i!; ki!ii
cali§ttg1m kabul edersek, §ehrimizdeki
berberlerin I 0 binden fazla oldugu anla§ihr. Halbuki bazt berber diikkanlannda
ii~ ki§iden fazla adam r;al1!iimaktad1r. Bilhassa Beyoglu ve Sirkecideki baz1 berber salonlannda sekiz, on ki§i c;al1§rnaktad1r.
Bu hesaba bakarsak, berberlik i~in·
de on be~ bine yak.in adamm ger;indigine hi.ikiim vermek lazimd1r.

BERBER DOKKANLARI
{:OCALIYOR MU?

Luleburgaz mezbahas1 a~1ld1
Pariste nt yanlllan miinasebetile c;e·
kilen piyangoda 1 milyon frankhk (80
bin lira) ikramiye Liyon istasyonunda
hamal Prumier isminde birine ~1km1!ltlr.
Y eni milyoner bilyiik ikramiyeyi kazanmasma ragmen ertesi giinii mavi elbisesini ve hamal yaz1h kasketini giymi§, istayona giderek nobetindc c;ah~
mt~ltr. Bir kac; giin bu suretle c;ah!iacak
vc yerine ycni birisi geldikten sonra ha·
mall1gi Luakncaktir. Kcndisile gorii~en
gnzetccilerc demi!5tir ki:
«- Altt c;ocuk babas1y1m. Hayat1m·
dan memnunum. Yalmz para hususunda biraz s1km11 c.;ekiyorduk. Bu s1kmt1
hastn bulunan bir c;ocugumu hakkile te•

davi ettiremediiimden ileri geliyordu.
$imdi iptida onu bir sanatoryoma yatt·
racag1m.
lkinci i!f olarak arkada§lanm1 dii§ii•
nerek bir yard1m sand1g1 kuracagtm. Bu
sand1ga I 00 bin frank (8000 lira) ve·
receg1m. Sandtk Liyon istasyonundaki
hamallardan yard1ma muhtac; olanlara
muavenette bulunacaktir.
Bundan sonra kirda bir ev alarak
bahc;1vanlikla vakit gec;irccegim, c;ocuk.
lanm1 buyiltmege c;nlt§acag1m.>
Yukandaki resirnde (X 'i~aretli ta•
]iii hamuld1r. iYanmdakiler arkada§lan·
d1rlar.

insan sac1ndan yap1lm1~ bezler de varmt!?
Hepimiz muhtelif ~ekilde kullamlan
kuma§lann yi.inden, pamuktan, hatta
odundan ve sair nebati liflerden yap1l·
d1gm1 biliriz amma insan sa~mdan yap1lm1~ bez ve kuma~Iann bulundugu·
nu duyanlo.nmtz her halde <;;.ok degU..
dir sanmz. Halbuki bir Amerika ga·
zetesinde okudugumuza gore Amerika
Birlc~ik Devletlcrinde Columbia §ehrinde insan sa~mdan kumall oren iki fab·
rika varmt§... Fakat bu kuma§tan el·
bise ynp1lm1yor, pek hususi bir i~te kul·
lam ltyo rmu§.
Bu i§ pnmuk tohumlarmdan yag 4Y1·
karmak i§idir. Son senelerde fcn:i.in her
§Ubesinde bir ~ok terakkiler yap1lm1~
olmastna iagmen pamuk yag1 elde
etmek ii;in en iyi usul gene iinsan sa-

c;mdan yap1lm1~ bezlerin ne kadar sag.
lam oldugunu anlatabilmek ic;in §Ura~
Slnt da
soyliyelim ki boy)e bir kumal!In
bir parmak murabbai sahas1 alt1 ton•
luk bir tazyike tahammiil edebiliyormul!.

SERQELER
Bir gun ispanyada Puetro • Santa ..
Maria'da oturan biri kalkmtl! Buenos ..
Ayrese gitmi~ ... Ilk goziine <;arpan, da·
ha dogrusu !;arpm1yan serc;eler olmul]!.
Buenos - Ayreste serc;e yokmu5. Tutmu~. ispanyadan 50 lane ser~e getirt·
mi~. Serc;eleri kilisede takdis etmiiiler
ve kilisenin kulesinden kap1p koyuver.
mi~Ier.

Bugi.in Buenos • Ayreste milyonlarca
serc;e vard1r.

~indan

yap1lm1§ lorbalan kullanmak
itni~. Bu torbalar hayvan k11larmdan ya•
p1lm1§ olanlardan daha iyi i§ gori.iyor
Bunun i~in kullamlan sai;le.r on
b~ ile otuz santimetre uzunlugundadn.
imi§.

Pamuk yag1 ~tkanlan fabrikalarda
pamuk tohumlann1 pi§irirler ve i::-san sa·
c;indan yap1lrru§ torbalara doldurduktan
sonra bu i§ ic;in kurulmu!! cendereler
alhnda iyice s1k1;itmrlar vc yaitm ~1ka
nrlarm1~. Boylece c;ok ince ve mebziil
bir yag elde edilirmi~. Evvelce bu tor·

BULGARtSTANDA

~EVRlLEN

F1L1MLER
Mi§el Strogof filiminin d1~ sahnele·
ri gcc;en sene Bulgaristanda ~evrilmigti.
Bu esnada kumpanya yakilan bir Bui·
gar koyii, olen, yaralanan Bulgar hayvanlan ic.;in bol bol tazminat verdiiin·
den Bulgarlar gene Bulgaristanda filim
c;evrilmesi i~in propaganda yap1yorlar.

balan ke(<i k1lmdan yaparlarmH/, sonra
s1rasile deve, Hlma k1h, beygir kuyrugumm k11lan tecri.ibe edilmi~. f.ikat en
iyisi insan sa~1 imi§.

Son zamanda Alman artistlerinden
Lilian Dits yeni bir filim i~in Bulgaris·
tana gelmi§tir. <;;evrilecek bir fiHmin
harici sahneleri alm1yor. Artist Bulgar
milli k1yafetlerinin, tnahalli manzaralarm ~ok ho~una gittiginden bahsetmi§tir.

Bu fabrikalara laz1m olan ham maddelerin bi.iyi.ik bir k1sm1m, son zaman·
Iarda uzun sa~lanm kesmege ba§layan
<;inliler temin ediyorlanm~. 1nsan sa·

hers 40 artistle Karadeniz sahillcrine
gelecek ve 1200 figiiran tutarak bir
Jilim c.<evirecektir.

Gene Alman artistlerinden Hans Al·

Sehrimizde berber dukkanlanmn mik-

LiiJehurgaz (Ak§am) - On bin lira·
ya ve modem bir ~ekilde yapbnhru§ olan
mebzaha ac;1lmtlj, hayvan kesilmesine ball~
lanmt§tlI.

ta~ artmaktad1r. ~ehrin en i§lek cadde]erinden tutun da, en kenar mahallelere
kadar berber di.ikkanlan vardtr. Halbuki birkac; 11ene evvel vaziyet boyle degildi. Berberler i~lerinin azltgmdan c;ok
§ikayet ediyorlard1. Buna sebep olaiak,
herkesin bra§ b1<;ag. ile lira§ oldugu ileri
siiriiliiyordu. Berberler, senelerce tJra12
b1~aklarile miicadele etmek ic;in propaganda yapm1§lard1r. Bir esnaf mecmuasmda, ttral} h1c.;aklarmm cildi bozduguna
dair t1bbi makaleler bile yazmak sureti·
le, davalanm ispata i;ah§mt§lard1.
Bir aralik ta tlra§ b1c;aklanrun memlekete ithal edilmemesi ic;in, hi.ikumete
mi.iracaat edilmi§ti. Fakat bu mi.iracaatin kabul cdilmesine imkan yoktu. <;i.inkii bra§ bu,;aklanmn ekserisi burada yap1lmaktad1r.

Karamurselde maden anyanrar
Karamiirsel (Ak!iam) - iki ii~ y1ldtr
Karamtirsel daglannda maden anyanlar
~ogalmi§tlr. Burada c.<ok eski jeolojik de·
virlere aid arazi tabakast altmda kan§tk
olarak muhtelif madenler mevcuttur. Fa·
kat bunlarm esash bir tedkik ve tahliline
liizum vardu.

Kara Uzum
izmir havalisindeki
bagc1lann derdi

KADINLAR DA BERBERLERE

lzmir 5 -

Burada kara iizi.im yeti§·
tiren bagc1Iar fena vaziyettedider. Kara
iizi.imci.iler diyorlar ki:
Siyah iizi.imiin bilhassa §arap imalin·
de kullamld1g1 malumdur. Bu hususta en
biiyiik rolii oyn1yacak olan, inhisarlar
idaresidir. Gec;en y1l ise, inhisar idaresi,
siyah iiziim yerine c_<ekirdeksiz iiziim ald1
ve bizim gibi siyah iiziim bag1 yeti~tirenler
feci vaziyette kald1lar. Baglarda mahsul,
nihayet agustosun onbe~ine kadar agai,;
i.izerinde durabilir. Daha fazla duramaz.
Gec;en y1l inhisarlara ba§vurduk. Ve
bu vaziyeti anlatllk. Reddettiler, liziim·
lerimizi alam1yacaklan01 soylediler. ~a·
rap amillerine ba§vurduk, ald1rmad1lar.
Nihayet bir musevi, kilosu iki kuru§tan
ve paras1 §araplar satild1klan soma oden..
mek iizere mahsulii ald1. 20 doniim bag·
dan ancak 200 lirahk mahsul satabildik.

M0~TER1 OLUNCA ..•

Ekscriyet halk evlerinde hra§ clduk·
Ian halde, neden berber diikkanlan c;ogahyor) Bunu bir berber §U suretle izah
ediyor:
-Berberlerin i~leri azalm1§tlr, Eski·
den bra§ olmak ic;in herkes berbere ge·
lirdi. Son senelerde l.lra~ b11,;aklan :.,kt1,
berber]er ic;in, bir i§ sahas1 kapand1g1 halde,yeni bir i§ sahas1 daha c;1kti. Evvelce
berber diikkanlarmtn mi.i§terisi yalmz
erkeklerdi. Son senelerde kadmlar da
berberlere mii§teri oldu. Kndm mii~teri
Jer, erkek mii§terilerden daha iyidir.
Evvelce kadm berberlig1 Beyoghmda
birkac; berber salonuna inhisar ediyor·
du. Son birkac; sene ic;inde Oskiidar, Kad1koyii, $ehzadeba§1, Be~ikta~ gibi temt·
lerdeki berberler de kadm tuvaleti ile
ugra§maga ba~lad1lar. Muhtelif sa~ tu·
valetl~ri, manikiir, berberler ic;in daha
kazanc;h bir i~ olmu§tur. Bu suretle lira~
b1~lan yi.iziinden
kaybcttigimiz i~i,
kadm tuvaleti sayesinde elde ettik. >

111 sari lira
Erdek civannda kii~iik
bir define bulundu

le ttra~ olmak i1tin, bii.} iik berber salon·
Janna girrnektedirler. Buralarda elektrik·
le i§liyen makinelerle en k1sa zamanda
tn a~ olmak miimkiindiir. Halbuk1 eskiden makasla snr; kesmek bir saatten faz·
la siiriiyordu.
Halk, rahat, temiz ve si.iratlc t1ra,
olmak istiyor. Bu yiizden, biiyiik berber
salonlarile kii~iik berber diikkanlan arasmda bir rekabct vard1r.
Maamafih bu rckabct neticesinde bii.
yi.ik berber salonlan, ki.ic.;i.ik berber dilk·
kanlanm ortadan kaldiramarn1§tlT. <;;i.in·
kil kiic;iik berber dilkkanlan daha ucuz
l.lra§ yapmaktad1rlar . .Sunun bir sebebi
daha vardtr. Her mii§teri, muayyen bir
berber diikkunma gitrnegi itiyad edinmi!f•
tir. Biiyilk ve ]ilks berber salonlan oldugu halde yine bazt mii~teriler, ~.:-m.:ler
denberi alt§ttklan diikkanlara gitmekte·
dirler. <;unkii o ustamn sac;lanm iyi kestigine kanidirler.
Miil}lerilerin bu itiyadlan kiic.;iik berber diikkanlanndaki emektar ust •Lf ya§atmaktadn. Bunlann arasmda, diikka·
nmda yeni tesisat bulundurmaga bile lil·
zum gom1yen ve diikknmmn t>c;yasm1,
!}eklini senelerdenberi degi§tirmiyen muhafazakar, ihtiyar herberler vardtr.

HAFTA TATlLt MF.SELF.St
Berberler arasmda se:lelerdenberi devam eden ihtilaflartn ba~11nda, hafta tatili meselesi bulunmaktadtr. ~imdiye kadar bcrberler arasmda hafta <ttil: yap·
mak ic;in bir anla~ma kabil olama~
br. Bu anla11amamazhgin sebeplerini §U
suretle izah edebiliriz: Berbcrler bulun..
duklan semtlere gore hafta tatilinin pazar vcyahut ba!lka bir giinde yap1lmas1m istemektedirler. Sirkecide pazar giinler her taraf kapah oldugu i~in i§ olmaz.
Bu itibarla Sirkeci berberleri pa:zarlan
hafta tatili yapmak isterler. Halbuki Beyoglu, ~ehzadeba§t gibi yerlerde en ~ok
pazar giinleri i~ olur. Bilhassa Beyoglun~
da pazar ak§amlan, en ~ok i§ yaptlan
bir zamand1r, Bu semttcki berberler de
diikkanlannm pazar gi.inleri ac;1k bulun·
durulmasm1 isterler.
Has1h, semtlere ~ore, berberlerin i§
menfaatleri yekdigcrinden ayn okluk~a.
hafta tatili i.izerinde bir anla§Illn ) ap•
fmak imkans1z goriilmektedir.

A.O.

Sergi
Gelecek sene i~in daha
evvelden haz1rhk
yap1lacak

BERBERLER ARASINDAKl

REKABET

Erdek 5 - Erdek icra ba§katibi H1fZ1
bir i~ ic;in Biiyiikyap1C1 koyilne gitmi~ ve
burada bir define bulundugunu haber alm1~br. Bunun i.izerine define oldugu soylenen yer kaZJlmt§ttr.
Bu kazma neticesinde buradan 1 I I san
lira meydana ~1karilm1~t1r. icra ba~kati·
bi H1fz1 parayi hazineye yut1rm1§ttr. Kendisine kanunen almas1 laztm gelen ikramiye verilecektir.

Sirkeci otelleri
Son zamanlarda Sirked mmtakasmdaki otellerin mii9terileri azal011§tl.r. Es·
kiden yi.iz kuru§ olan bir yatak §imdi
elli kuru§a indirildigi halde mii§teri bu·
lunam1yor. Bunun sebcbi Anadoludan
ve T rakyadan gelenlerin eskisine nisbetlc az olmas1, ikincisi de gelenlrin bir
ktsmmm Beyoglunu tercih etmcsidir.
Gelen yolcularm ekserisi i§lerini i;abuk
bitirip doniiyorlar. Sirkeci otellerini da·
ha konforlu bir hale koyarak buna ~a
re bulmaga c;ah~iyorlar.

Maamafih iyi bir berber dilkkam ut,.mak
biiyiik bir ecrme.ye i§i olmu§tur. Bugiin·
kii ~erait altmda be§ on kuru§ paras1 ola·
nm berber dii.kkan1 a~masma imkan yok·
tur. Bundan on be§ yirmi sene ev dki
berber diikkanile bugiinkii berber diikkan1 arasmda tesisat itibarile biiyiik fark
vard1r. Eskiden birkai;. ustura, birkai;
ayna gibi tak1mlarla berber diikkaru ai,rt·
labilirdi. ~imdi i§ tamamile biiyi.imii§tiir.
Bilhe.ssa kadm berberligi yapanlar ic;in
§Crait daha geni:;ilemi~tir. Ondiile yapmak ic;in elektrik tesisab ve buna mah·
SUS aletler tedariki sermaye meselesi ol•
mu~tur.

Bundan ba§ka mii§terilcr daha siirat-

Diin havantn fenahgma ragmen yerli
mallar sergisinde c;ok kalabahk vardx.
Fakat gidenlerden ~ogu yeni bir §CY
gormekten ziyade eglence i~in bahi,;eye
giriyorlardt. Bir iki paviyon istisna edilirse diger p~viyonlarda goriilecek !ICY
de pekazdir.
Alakadarlar bunun, serginin a~almaS(
hakkmda gei; karar verilmesinden ileri
ge]d.igini, bir ~ok miiesseselerin sergiye
~tirak ic;in haz1rhk yapamadtklanm ileri
siiriiyorlar.
Bazt mi.ie.o;seseler de bahc.;ede barakada yap1lacak sergiye i§tiraki muvafik
bulmam1}lard1r. Bunlar goz oni.ine ah·
narak gelecek sene i~in daha evvclden
ve daha etraflt hazirltk yap1lacakttr.

istanbulun imar1
(Ba~

Erzincan cive.nnda F1rat nellrinin iki kolunun birle~tigi yer ~ok giizeldir,
Buradaki barun aga~hk ve serindir. Yazm tenezzilh ii~in buraya gidenler
~oktur. Yukandak.i reslmde bu burun goriinliyor.

tarafJ. 1 inci sahifede)

Miitehassis en ziyade istanbul cihetile mc~gul olmu~tur. Qi.inkii burada
bir ~ok yangm yerleri vardlr. Bu sebeble istanbul tarafmm iman daha
kolaydlr. Pl~nda tariht abideler i~in
de hususi bir la.s1m bulunacakhr. M.
Proste bunlann mutlaka blr meydamn ortasmda olmaSllll rnuva.fJ.k zor~
Jllekted.ir.
M. Proste eyli.ilde Istanbula dondiigii zaman bir avan proje getirecek ve
beled.iyeye tevdl edecektir.

\

Gaziantepte elektrik sarfiyat1 artmaktad1r. Bu scbple fablika kuvvetlonYukandaki resimde elcktrik fabiri.kas1 gorilniiyor.

diril~ir.
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Bit/is mektuplari

PAZARTESI KONU~MALARI

Daha pek ~ok artmal1y1z
mada bir kedi yavrusundan daha iciz.
Ne zaman yurdda gezip dolqsam.
Biiyiidiigi.i
zaman, denizleri, karalan ve
heniiz gerc;elde1memi1 bir hayalin tesel•
havalan
kudretine
malikine yapabilecek
liaine 11gmmm. Palandokenlerden JI.
olan
bu
yarallk,
kiic;iikken
bir kuzudan
gazlara, llgazlardan T oroalara, lran hu·
daha
beceriksiz,
bir
kurbaga
yavrusundudlanndan Ege k1y1lanna, Gaziantep•
dan
daha
hareketsiz
ve
kudretsiz.
ten Edirnelere kadar saih, sollu genitle·
Bizde c;ocuk oli.imiiniin oni.ine, her
yen vatan sahasanm iistiinde bir kant
1eyden
once ana hahalann hilgisizlikten
bir topraia bile bot olmayan, insanla do.
kurtulmalan
gec;ecektir. Uzun omiirlii
lu bir memleket diitiini.iriim. Bu hayal,
ve
11hhatli
olacak
yavrulann diinyaya
vusletine can verilecek bir sevgilinin yi.iac;1lan
gozlerinin,
hie;
bir 1ey gormeden
zii ve gozleri gibi ic;ime giiler. Ben de
kapanmamas1
ic;in
Azrailin
kanadlann1
onun sevimli bak11ile giilcrim. Bu ne1e,
kirmaya
degil,
cehaletin
kafasana
kopar·
her kuvvetli sevinc; gibi gozlerimi yapr·
maya
bakmahy1z.
(0
verdi,
o
alda)
teselhr.
lisi
ile
yi.izbinlerce
yavrunun
oliimiine
Vatan, her 1eyden once insandar. Yakol haglattaran sac;;ma sapan inanlan
banca memlekctlerde, iic; bet Tiirkle bekafalanmazdan silmeliyiz. Bugi.in ilmin,
raber oldugum zaman oturdugumuz ye·
fennin de aciz kald1g1 haller yok degilri bir Tiirkiye parc;asa sand1g1m c;ok olmu1tur. Tiirkiyeli olduiunu soyleyip tiirk- dir. Fakat goz gore gore, hagua c;agara
olen c;;ocuklanmmn say1sm1 bile bilmi.
c;e yerine batka bir dil konu1anlan itityoruz. (:ocuguna meme verirken uyuyup
tigim zaman boylelerinin suratlarma
kalan ve yavrusunu hogan analar bile
( vatansazlar !.. ) diye bagirmak isterim;
var. Kendi rahatmdan fedakarlik etmebu arzu, ayni duygunun tersine tecellisiye raz1 olm1yarak ac1madan, ic;;i s1zlamadir. Genii otlaklarmda s1gular, ay boy·
dan yavrusunu daha di.inyaya gelmeden
nuzlu okiizler, ipek ti.iylii koyunlar otyokettiren babalar da var.
)ayan; derelerinin k1y1lannda giirbiiz c;oBu telahhuflan yaparken, bundan
cuklar y1kanan; bir koyden obiir koye
yanm asar once bu yolda savata c;1km1t
gitmek ic;in yanm saatten c;ok mesafesi
bir ilim adama gozi.imiin oniine geldi.
olmayan kalabal1k, canh ve hareketli bir
Mermer hir heykelin heyazliia sac;larma
Tiirkiye, riiyalar1mm beni en c;ok heyevurmu1 bu sayg1 deger insan, doktor Be·
canla uyandiramdar.
aim Omerdir. Hali ayni yolda ncfea tiiBu hayal, hatti beni bugiinkii vatan
ketmcktcn bakmayan doktor, 1887 de
hududlarmdan bile d1pnlara c;akanr; o
nctrettiii (Sihhatniimayi Etfal) inden
kadar copnm. Tuna loy1lannda Sa1936 da bastard1ia (Turk c;ocuiu ya1a·
karyamn iki yamnda dola11r gibi dolatt·
maladar.)
isimli kitabma kadar hep bu
nm. Dilimdc Rumcli tiirkiileri, kulaklanmevzuda diitiinmiif, okumu1, yazmlf,
ma eski serhadlcrin bir yank1 gib1 ic;ime
hatta ya1am11tar. Onun kitaplan c;ocukaksedcn yigit sesleri gclir. Yiiregim bur.
kulur; damarlanm, misli hie; bir hastahkta lanmm yatatmak, onlara iyi bakmak ic;in
yaz1lm11 ogiidler oldugu kadar ana baduyulmayan c;ekilmelerle c;ekilir; yanar, .
balara tevcih cdilmit hirer feey addar.
yananm. Bestesini kimdcn ve nasal oi(Ooganlan yapt"'ahyaz) sozii, onun aircndigimi bilmediiim bir tiirkiini.in tu k1zmda basil hir temenni deiil; bir (yantasm1 m1nldan1nm:
gm var) itaretidir.
Tuna, Tuna, ah Tuna
Bu vadide son zamanda epi netriyat
Dalgasa siyah Tuna
oldu. Bunlar arasmda Kmlay cemiyetinin
Gorn beni sularma
(Yavrulanmaz) iaimli kitab1 da gozii ac;1lGommezsen eyvah Tuna! ..
m1f
ana babalar ic;in c;ok faydah bir eserBu kay1ts1z, hududsuz duygunun; bu
dir.
<;ocugu olmayan her Turk, c;ocuk
ycrlcre, goklere siimaz hayalin hakikatsahihi
olacak 1ekilde kendini yet•§tirmeli,
le kar11la1mas1 acalanmm en biiyiigiidi.ir.
olanlar da yanm yaratacak neac;ocugu
Fakat ozlii bir hayal ile canh bir hakikatten
lin
bir
ciiziinu biiyiitmekte olduklarma
daima giirbiiz dogan iimid ve bu iimidi
dii1iinerek
hilmediklerini ogrenmeie c;a·
gerc;eklettirecck ruh kudreti o ac1y1 bir
h1mahd1r.
Olkiilniiz, vatanam1zda hi~
ilac; gibi yokeder. 0 zaman diitiinceleolmazsa
elli
milyon Ti.irk olmaktir. Burimin §U safhasa batlar:
nun
ic;in
artmah,
daha artmah, daha ve
Ni.ifusumuz, hie; olmazsa elli milyon
olmah. Bu koca vatan topragam ancak
boylc c;ogald1g1m1z zaman doldurabiliriz.
Son on yal ic;indc epi artttk. Fakat bu bize
yetmez. Her Turk kcndi yerine bir insan
diinya; a "'etirmeyi vazifclcrinin ilki tanamah. H .:it •.1 istediginiz kadar artabilmek
ic;in, hie; olmazsa, bunun iki c;ocuk da
fazlas1 olmal1. Koyliimiiz, bu yolda 1ehirlilerden daha uyamk ve daha ileride
dir. Yaz1k ki, onun c;ok doiurmas1, c;ok
zamanlar bo1a gider. <;iinkii dogan c;o·
cuklann c;ogu bir ya11na bitirmeden olmektedir.
Niifusumuzun artmasa ic;in ilk diitiiniilecck nokta, 1ehirli.lcrin c;ok doiurmasa,
koydc dogan c;ocuklann olmemesidir. ln..n hayatmda yapmaya yeni ba1layanlarla yapma hududunun sonuna erenler,
oliim kar11smda hemen ayni tehlikenin
tehdidi altandadarlar. Hatti ba1lamak,
bu yolda bitirmekten daha giic;tiir. Bir
msan yavrusu, kendini oliime kar11 koru-

daha artmalay1z.

Hasan Ali YOCEL

Bitliste havalar 1s1nd1,
bahar ba1lad1

KADIN KO~ESI

Z arlf blr
tpapka

•

Belediyenin daha fazla faaliyet gostermesi, posta i1lerinin de daha
ziyade intizama girmesi bekleniyor

Siyah elbise ile giyilen bu ppka c;olt
zariftir. Siyah hasudan kiic;iik 1apkay1
beyaz bir kut siisliyerek kaphyor.
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Hekimhanda bir
~aki gakaland1
Bltlls orta mektebln4en menn olanlar, maarlf amumt mtilettlfl Bedrl ye
m11•Ilimlerle blr arada

Bitlia (Ak1am)

Bitliste havalar
umda, bahar alemleri ba1lad1. Memur·
lar pazar gi.inleri toplu gezintiler yap1•
yorlar. Bilhassa inhisarlar ba1miidiirliigi.i memurlan her pazar giizel mcsire
yerlerine giderek akpma kadar bir·
likte vuat gec;iriyorlar.
Pazar gijnleri c;ay kenarlara, Y e1iltepeler, Giizeldere, Altmkalbur gibi mesire
yerleri hmcahmc doluyor, 1ehir ideta
bopmyor. Yalnaz kahvelerde tavla, kB.
iat oyunlar1 devam ediyor. Bura kahve·
lerinde heniiz gazcte bulunmamasa biiyiik bir kuaurdur. Bu hususta te tibat
almak liztmdar.
Son zamanlarda Bitlise c;ok erzak ge·
liyor. Yalruz bunlan la§ayan hayvanlara
adeta i1kcnce ediliyor. Kame;• altanda
zavalh hayvanlar yoku1lan ~tkmaga
mecbur ediliyorlar. Hayvanlann ta11ya-

.l

- .,1•
n i

. I

~J
Enlekte denizc:ilar ba,....... .:ok parlak sarette lmtlaJanmq, ha miinuehetle bU:Y'abndaki resimde JUlf& iftirik eden ~ler

yiik deniz yarqlan yapdmqbr.
denize atlarken sOriinU,orlar.

gene; bir klz yanlanna yakl~yor:
- Gene kimi ele alchmz, c;eki~tirip
duruyorsunuz bakallm?
San~m delikanll hemen atll1yor:
- Biz kirnseyi c;eki~tirmiyoruz ..
sen kendi i~lne bald .. Sac;Iann bozulm~. tarayiver biraz!... ~imdi hoca
ic;eri girecek, sen! c;irkin bulur.
- Haydi oradan miinasebetsizler,
adanu c;ekemiyorsunuz bir ti.irlil! ..
Yazan:
- Ey, ey nesini c;ekemiyecekmi~iz
adamm?
ESAD MAHM UD KARAKURD
- Nesini c;ekemiyeceksiniz, her ~e
Tefrika No : 3
yini!. .. giizelligini, ilmlnl, rnevkiini!..
Hukuk fakillteslnin ikincl 51ru.f ders
Esmer bir delikanll hemen atlhyor... Daha ne istiyorsunuz bu ya.!iita hukuk
salonu!.. Ceza hukuku var ... Biltiin
- Arna biliyor musun biltiin klzlar fakiiltesinde miiderris olrnu~. Sorbonu bitir~! .. Siz onun y~mda daha
11ralar dolu .. gene; k1zlar, ondeki yer- bayihyor onal ...
leri tutmak ic;ln adeta birbirlerile
- Bayllsmlar, kac; para eder, adam icrada takip memuru olacaksm1z ankavga ediyorlar. Didi~eler.. giirill- suratlanna bile bakmachktan sonral.. cakl..
- Ya sen, sen de o zarnan karm
Wer.. pat1rd1lar! ..
KJ.sa boylu, c;ll yiizlii bir gene; ellnburnunda
bir mahkeme katibi kalaErkekler bir tarafta, klzlar bir ta- deki deftere kocaman bir burun rescaksm! ...
rafta kafa kafaya vermi~ler konu~p
mi yaptiktan sonra:
- Halt etmi~in sen!..
duruyorlar! .. Dedikodusuz hayat olur
- Yahu bu adamm da nesini be- Sen halt etmi~m! ..
mu? ~u sa~ delikanhya bakm, geniyorlar klzlar anlanuyorum diBa~a bir ko~e! .. i~te defterlerini
arkad~lanru b~ma toplarm~. on Slyor! .. Sade bir burun, ve kocaman bir
yiiilerine yerle~tirerek kas1ralarm
•da sac;lanm tanyan gene; bir lnzi boy!... Smk hamalma .benzlyor helemlcrini
yontmaga ~ah~n iic; k1z! ..
10stererek neler saylilyor:
rifl ..
Birbirlerile konu~uyorlar ... i~lerindc
- ~una bak ~a!.. Klz kendlnl
San~n delikanlI gilliiyor:
bir uzun boylusu var! .. Kiic;ilk, klnmb~r\nr dilkkamnda zannediyor ... Bir
- Ulan biiciir gec;en giin derst!?
Zl dudaklan, karanh.k bir ko~ye dil~
dudak boyasi ile m14as1 eksikl .. Amma sapartayi yedln de hAIA. ac1SI burnun- mii~ ild yilziik ta~ gibi pml pml parda tiitiiyor galiba! ... Pek AIA. yaklflk- hyor:
nafilel.. Ne yapsa.lar para etmez! ..
h
adam, nest var?
Herifin hie; birlsine ehemmiyet bile
- Aman ~iikran bayillyorum bu
VSdiil JGk.I._
o s1rada gozleri 1~1 1~ pa.ruyan. . . _ , •.. Ne cidtUi
aaj.

OLONCEYE
KADAR!..

ae __.,ne

bileceginden fazla yiik yiikletilmemeai
)izamdar.
Bitlia ycm ye1il manzarasile ~ok hot
aoriiniiyor. Bunun ic;in reaim ~ck.me me·
rain ba1lad1. Bir ~ok amatorler miitema•
diyen resim c;ekiyorlar. Bu yiizden filim
satan Yalmaz pazan hmcahmc; doluyor.
Havalann iyile1mesi iizerine Van ve
Mui postalanmn otomobille sevkcdilmesine ba1lanm11tar. Van poatasa otomobille Natvan iskelesine, oradan da
motorlerle Vana gondcriliyor.
Bitliste asay11 c;ok miikcmmeldir. Emniyet direktorii Ahmed Demir biiyiik bir
ciddiyetle c;al11makta, polisleri, bekc;ileri
miltemadiyen kontrol etmektedir. Buna
mukabil belediye faaliyeti pek te yolun•
da degildir. Sokaklar toz ve c;amur ic;indedir. Lokanta, ah~a diikkinlan, bakkallann s1k1 bir kontrole tabi tutulmas1
lizamdar. Buralarda temizlige hakkile riayct edilmesi temin edilmelidir.
Arasara belediyenin arazozi.i ~aya hor·
tum uzatarak sokaklan suluyor. Fakat
bu, muntazam bir tekilde ve her giin
yap1lm1yor. Belediye bu masrafs1z temizlik itine daha ziyade ehemmiyet vermelidir.
Poatalann intizammdan bahsetmi1tim.
Nazar deimif olacak ki tikayetler batlada. Posta geldi diye koli almak, mektup
vermek bazen miihim bir mesele halini
ahyor. Halk mektubunu, gazetesini miivezziden degil, postaneden ahyor. Halbuki iizerinde adresi vard1r. Bu adrcse
kadar teslim edilmesi laz1mdar.
Bitlis halkevi sosyal yard1m oubesi fakir c;ocuklara yardamda bulunuyor. Bun·
lardan bir k1sm1 si.innet cttirilmittir.
Bu sene orta mektepten 21 talebe
mezun olmu1tur. Bunlann arasmda dort
kaz da vard1r.

rur lnsanl... Erkek dedigin bOyle
olur i~te! ... Kimseye ehemmiyet bile
verdigi yok!. ..
Koyu kestane renkli sac;Ian, beresinin arasmdan klv1r k1v1r lnvnlarak
ta~an esmer bir klz cevap veriyor:
- Hakikaten oyle! ... <;ok, f;Ok ciddi adam!. .. GOzlerine dikkat ediyor
musun, oyle parlak, byle kuvvetli kl! ..
Uc;iinciisi.i ilave ediyor ... Bu iic;iinciisil, dama kar yagrm.!ii gibi bem beyaz suratl1 bir k1zd1r! ...
- Kimsenin yilzilne bile bakm1yor.
Konu.!iiurken daima gozii yerde! ... A~1k
m1d1r, nedir bilmem? ... Fakat ka!f def a sokakta rastlad1msa hie; de yanmda
bir kadmla gormedirn. Tuhaf bir
adam! ...
- Ciddi karde~m, ~ok ciddi! ...
Gormilyor musun, son derslerde A.ile
hukuku, hakkmda neler soyledi. Galiba k1skanc; da biraz! .. .
- Kim bilir, belki! .. .
- Bu ders dilnkilnden daha enteresan olacak galiba!... Bugiin ceza
kanununun adab1 umumiye ve nizarru A.ile aleyhindeki cilrilmlerini izah
edecek! ...
- Ncden bahsediyordu bu ctiriimler? ...
- Camm bilmiyor rnusun? igfal
edilen lazlarla, zina yapan zev~, zevcelerden bahsetmcz mi idi?
- 8ahi -.bi... Gene ~! ...

Hekimban (Akpm) -

Kati) au-

~undan giyaben

acne hapse

15

mah-

kum Turan, bir arkada1ile
birlikte
Karamiirselli Mehmed admda bir
jandarmay1 oldiirmii1tii.
Vakay1 haber a·
Ian jandarma kumandana
yi.izba11
lbrahim Erten derhal bir miifreze ile Takip
miifrezesi
takibe c;1km11, diger kumandam yiizbataraf tan Arapkir ve ~I ibrahim Erten
Kemaliyeden de miifrezeler c;1kanlm11t1r.
Yi.izba11 lbrahim Erten miifrezes1 Arapkirin <;ic;ek dag1 namile maruf sarp daimda 1ak1y1 a1k1§hrm11 ve bir saat miisademeden sonra olii olarak ele gec;irmittir. Mi.ifreze cfradmdan hie; birinin burnu
bile kanamam11tar.

Antep f1st1klar1
Zenk ha~eresine kar§l

tedbir ahnd1
Gaziantep 5 - Bu sene Antepte f1stak
mahsuli.i c;ok iyidir. l...ikin birdenbire £11·
taklanmaza zenk denilen bir haatahk muaallat olmu1tur. Zenk yapa!!kan bir mayi
b1rakan bir boccgin ismidir.Zenk hastahga
fashk mahsuliimiizi.i biiyuk zararlara ugratm11tar.
Antebin en miihim ihracat mahsulii
olan f 1shgm zarar gormcmesi ic;in hem en
lazam gelen tedbirler almm11hr. Bu hatcrcyi oldiirmek ic;in agac;lara kuvvetli
zehirler pi.iskiirtiilmiittiir.
Tarn bu sirada

bir giiriiltii oldu.
Yiizlerce gene; ayagimn birden tahta
do~eme iizerine vurarak c;1kard1g1 sesler, Simfm tahtadan yap1Ima tavan·
Janna dogru ylikseldi ve dagildi. ..
F1skoslar... F1s1Itilar...
- Geldi!. .. Geldi! ... Sus! ...
- Siyahlar giym~ gene!. ..
- Ne de kibar yiiriiyor bak! ...
- Sa~lan gene dagmlk, taramanu~!. ..
- Boyle daha iyi!. ..
Aradan bir dakika ge~iyor . .. Tatu,
rnunis bir ses duyuyoruz ...
- Rica ederim rahats1z olmay1ruz;
oturunuz efendim! ...
Oturuyorlar... Uc; yilz ki.!iiinin i~in
de nefes aldlg1 koca sm1fta c;1t yok ...
Herkes gozlerini ona dikmi~ bak1yor...
Heyecanh bir silkut ...
- Bayanlar, baylar; gec;en dersirnizde adab1 umumiye ve nizam1 Mle
aleyhindeki cilrilmleri tedkik ediyorduk. Vazn kanunun i~inde ya~ad1g1rmz cemiyeti ve bu cemiyetin kendine
rnahsus adetlerini korumak rnaksadlle vazettigi htikilmlcri birer birer tedkik sahaSindan gec;irmeliyiz...
Gayet gilzel ve selis konu~yor.
Kelimeleri teker teker soyltiyor. Sesinin tatlI bir ahengi var! ... iri ve kapkara g0zleri o kadar 1~kl1 ki ! . . . Her
halde klrln ge~kin! ...

SahJte 7
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HAYATTAN 1:IRLER: 2

rilozof. baY Ahmed.
lstanbulun en maruf simalanndan biri
de cFilozof bay Ahmed»dir. Yeryiizi.iniin
en pratik adam1 bu halk filozofudur. Ona, Fatin hocanm Uludag tepesine c;1khg1 giinetin tutuldugu giinde raslad1m.
ilk gorii§te tostoparlak sac;s1z ba§l, c;ukur gozleri ve gozli.iklerile Gandi Hindistandan gelmi§ sand1m. cfilozof bay
Ahmed> o derece Gandiye benziyor..
koltugunun altmda bir siiri.i kitab1 vard1.
Esnaf, sahc1lar arasmda onun filozofane
sozJeri pek me§hUTmU§.. gUne§ 0 gUDU
tutuldugu halde filozof:
- Hayn.. dedi, giine§ diin tutuldu ..
- Aman nas1l olur?.
Evet as1l bi.iyi.ik gi.in~ diin tutuldu. Buyi.ik edip Maksim Gorki di.in oldi.i ..
Etraf1m1za toplanan sokak satJc1lan
hayretler ic;inde dinliyorlar.. Maksim
Gorki c1"l. ki!"'l) .. Canh m1? Cans1z ml?·
Ye1.:lir .
• nilmez mi?. Gibi bak1yorlar.
Filozof ayak i.istiinde Maksim Gorkinin
edebi hayat1m, vaktile nas1l fmnc1 c;1rak]1g1 yaptlgm1 anlath durdu.
Bay Ahmed:
- Hayatta, diyor, her §eyden evvel
pratik olmah... Bak, ben diinyanm en
pratik adam1y1m ... Her i§ elimden gelir.
Mesela Kad1koyiinde para ile c;ocuk gczdiririm. Orada beni tamm1yan aile yoktur. <;ocuklanm itimad eder]er.
lsteycne, koyliilere mektup yazanm.
Koylcrinc gonderirler ... Hamdolsun kalemimiz biraz kuvvetlidir. ~imdiki gene;
§airlere ta~ c;1kartmz. Vaktile okuduk.
<;ok okuduk. Bak kitaplara hit.la da okuruz.
Ekmeksiz yapanm ama kitapstz yapamam. Okumanm da hayatta c;ok faydas1m gordiim ha ... lki c;opc;iiye daha gcc;enlerde okuma yazma ogrettim. Yanm~ar liralanm ald1m... Diyorum
size ...
Elimden gelmeyen i§ yok gibidir .. hayatta
insan her boyaya girip «i;1kmah.
Ben filozofum, filozofum ama.. icabmda ekmek paras1 ic;in iki teneke dolu
suyu ah.:ica kotiiriir, be~erden on kuru§u
k1vmnm .•. Hani me!}hur bir sozdi.ir. cl§
bilenin, k1hc; ku§anamn:I) derler ... Bu buhran gi.inlerinde en ziyade dikkat edecegimiz nokta da budur. i§ bileceksiniz.
Para c;1kacak bir i§ gordiinilz mii?. Acaba ben bunu yapabilir miyim? ~ diye dii§iinmcyiniz. «Yapanm» deyip anhmz.

EIAziz modern bir
$ehir halini ahyor
Giizel caddeler a~1ld1, yeni binalar
yap1l1yor. Bir park kuruldu

0

Filozof bay ,Ahmed, her zam an yamnda gezdirdigi kitaplan
Filozofun konu§masmdaki diizgiinliik
dikkatimc c;arph.
- Ncrcdc okudunuz?.
ldadi mezunuyum .•• dcdi, lakin
yalmz bununla kalmak doiru olamazd1...
Mi.itcmadiyen okurum .•
- Hayattan memnun musunu;;}. Muayycn bir i§iniz yok mu~. <;olugunuz ~o
cugunuz var m1 ~.
- Hayatta yapayalnlZllll.. bir kuru kafay1m bu diinyada .. muayyen i§im gi.iciim
yok ... Hcrgi.in oniime c;ikan ba§ka ba§ka
i§leri yapanm .. 20 senedcnbcri bu boyledir.. Olmedigime nazaran demek ki, yiyecck, ic;ccek, giyecek bulabiliyorum ..
Hayattan memnun olup olmad1glllla
gelincc •.• Neden memnun olm1yacak m1§tm ~. Bir kerre diinyamn en serbes adam1y1m •.. Bekanrn ... Agaca c;1ksam pabucum yerde kalmaz... istedigim ycrde
yatar kalkanm, istedigim i11i yapanm ...
Ba,1mda ne i§ amiri vardu. Ne evde
amir.. hi.iriim vesselam .•• Yaz gddi mi?.
Keyfim bi.isbiitiin artar... !?oyle gi.inde
bir iki i~ yap1p ekmek parasm1 dogrult·
tum mu hemen deniz kenarma giderim ..

plajlara pek bay1lmm. Gi.inde iki kcrrc
scrin serin banyo yapanm ... Giine§ banyosu ic;in de kumlara uzanmm, qin do!tw
tun liitfettikleri kitaplan okurum.. kum
iisti.inde ...
~imdi bcnim 1u plaj 1afam muayyen
i1i giicii olan, rnuntazarn bir hayah bulunan kac; kitiye nasip olur, soranm eizc •••
Soma bcndc sizde olmayan bir §CY
var.. hen de uzun miiddet memuriyet hayatmda bulundum. diyorum, pedcrim c;ok
okumu§ bir adamd1. Bcni de okuttu. Se..
nelerce boynumda luravat dold§lun.
Bugiin bak.m, nc yaka var, ne luravat..
okumak ic;in kitap buldugum gibi takmak
i~in yaka ve Jaravat da bulabilirdim. I.Akin allah vermesin ..• Kiravat dcnilen diinyanm en manainz §eyinden kurtuldum.
Boyle gogiis bagir ac;ik, ferah fcrah
gcziyorum .. belki bunu tuhaf goren olur,
fakat her halde makul... Her makul hareket de insana saadet verir ..
Bunlan anlattiktan sonra filozof ken•
disine ikram ettigim sigaray1 yaktl, kitaplanm koltugunun alnna s1kt§hrarak uzakla§t1. - H. F.

PARISTE ESRARLI BIR CINA YET

Bir evde muhtelif zamanlarda ii~ ki§i Oldiiriildii
Paris zab1tas1 me§hur zab1ta romanlan
muharriri Edgar Poenin, eserlerinde an·
latt1g1 vakalan golgede buakacak bir vakanm tahkikine el koyrnu§tur.
Mesele, c;ok kan§1k ve esrarengizdir.
Hadiseyi iyice anlamak ic;in cvveliyatm·
dan ba§lamak laz1m gelir. Bundan yirmi
y1l evvel Roubaix §ehrinde aralarmda
~ok s1k1 dostluk baglan bulunan Ballard
ve Putt aileleri ya§1yorlard1. Urnumi harb
bittikten ve miitareke akdedildikten sonra bu iki aile, Roubaix §ehrini terkederek Paris §ehrinin garp mahallelerindcn
birinde yerle§mi§lerdir.
iki ailenin ~ocuklan da biiyiidiikleri
cihetle, cvlenerek ev bark sahibi olmul!lard1r. Madam Putt, Ri§ar Vallas bulvannda bir evde ogullarmdan biri ve ge]ini He beraber oturuyordu. Diger ogul.
lanndan Li.isyen de gene o civarda ballka bir sokakta oturuyordu.
Madam Ballarda gelince, bu kadm
kocasmdan aynlm1§h. Hafif me§reb bir
kadm olan k1Z1 Valentin ile birlikte,
Li.isyen Puttun oturdugu kabn tam iistiinde bir odada ya§iyordu. Liisyen c;ocuklugundanberi tamd1g1 Valentini metres
yapmakta gecikmedi.
Valentin, yukanda soyledigimiz gibi
hafif me§rep bir kadm oldu<>u cihetle
yalmz Liisyenle ya§a:naga tahammui
edemiyor ve s1k s1k a~1kmm yanmdan
kac;1yordu. Gec;en eyli.ilde, Valentin
Montlusona kac;h ve adresini yalmz annesine bildirdi.
Liisyen, metresinin adresini madam
Ballardm bildigini haber ahru§ ve ihtiyar kadma ba§ vurarak adresi sormu§tur.
Madam Ballard bu suale menfi cevab
vermi§tir.
Esasen Liisyen ile ihtiyar madam Ballard arasmda, eskidenberi mevcud olan
mi.inaferet, bu menfl cevaptan sonra daha ziyade alevlenmi§ ve bir c;ok kavgaIara da sebeb ohnu§tur.
Cec;en kanunuevvelde bir pazar sahah1, madam Ballard Nanterrede bulunan ogullarmdan birine misafirlige gidecegini soyliyerek odasmdan ~ik1p gitmi§0
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m tavsiye ettigi gil.niin
miihim programi
6 Temmuz Pazartesi
lstanbul 18: Senfonik musiki
(plak), 19': Haberler, 19, 15: Muhtelif
plaldar, 20: Halk musikisi, 20,30:
Stiidyo orkestralan, 21, 15: Viyolonist
Margosyan {keman solo) piyanoda: Bay an Blinder ~aporneski (Bah, Mozart.
Sarazat), 21,45: Son haberler.
Saat 22 den sonra Anadolu ajans1nm gazetelere mahsus havadis servisi verileccktir.
7 Temmuz Sala
1stanbul, 18 Opera parc;alan (plak),
I 9 Haberler, 19, 15 Muhteuf plaklar, 20
Sigan havalan (plak}, 20,30 Stiidyo orkestralan, 21,30 Son haberler, Saat 22
den sonra Anadolu ajansmm gazctclcre
mahsus havadis servisi vcrilecektir,

gitmczdcn evvel bir arahk cski muhibbesi madam Putta ugrarm§, oradan aynld1ktan sonra bir daha gi:iriinmemi§tir.
lhtiyar madam Ballardm bu gaybu.
beti uzaymca mesele zab1taya aksctmi§.
Kendisi gitmesi muhtemel olan biitiin
yerlerdc aranm1§, fakat hie; bir tarafta
bulunamam1§br. Bunun iizerine fotograft
belki bulunur iimidiie gazetelcrc ne§rcttirihni§, bu tedbirden de bir neticc c;1kmaymca, dosyas1 intac; edilcmcyen digcr
vakalar gibi h1fzedilmi§ti.
ihtiyar kadmm ortadan kaybolmasmdan iki giin sonra metresi Valentinin adresini ogrenen Liisyen, Monttusona giderek annesinin gaybubetini haber ver~itli: $a"rk Merkez, Taksim: Tiinelde
dikten sonra Parise donrniil!, iki i.ic; giin
Matkovic;, istiklal caddesinde Kemal Resonra annesinin ne oldugunu ogrenmck
bul, Galata: Dogruyolda Merkez, Eminic;in Parise gelen Valentin de ortada
oni.i: Sirkecide Be§ir Kemal, Kas1mpa§a:
hie; bir iz buakmadan kaybo1mu§tur.
Yeni Turan, Haskoy: Hahc1oglunda Yc5 kanunusanide, aym evde oturan ha§· ni Tiirkiye, Hcybeliada: T omaidis, Biika bir kadm uykusu arasmda gece yanyiikada: Halk, Bakukoy: Hila], Sanyers
sma dogru bir silah sesi duyarak ehemOsman, Tarabya, Yenikoy, Emirgan,
miyet vermemi§, fakat etresi sabah LiisiRumelihisanndaki eczancler, Aksaray:
yen de ortadan esrarengiz bir surctte
E. Pcrtev, BC§ikta§: Riza, Oskiidar: Mcrkaybolmu§tur. Kom§ular, bu gaybubete kez, Kad1koy: Rifat Miimtaz, Modada Alahie; ehemmiyet vcrmemi§ler ve cNe olacddin, Fener: <;alidi, Samatya: Erofilos,
cak, mutlaka Valentinin yeni adresini
~ehremini: A. Hamdi, Karagiimriik: Suoirendi de ona gitti ~ diycrek zab1taya
ad, Alemdar: Esad, Kiic;iikpazar: H. Huhaber vermege bile li.izum gormemi§lerlusi, ~ehzadeba§J: isrnail Hakk1, Beyaztd:
dir. Fakat Lusiycnin bu sebepsiz gaybu.
Belkis.
beti annesini endi§eye dii§i.irmi.i§, madam •lllllltOllUtllllllllltllllllll,llllllltllllllllllllltltlllHlllllllllllllHHllllllHlltt
Putt bir kac; defa belki avdet elmi§ iimipag1m kald1rarak ic;ine bakm1~. dibinde
dile oglunun oturdugu eve gitrni§, oda
insan vilcuduna benziyen siyah bir §eki1
kap1sm1 kilitli bulunca, eli ho§ olarak
gormi.i§tiir.
donmii§tiir. Aradan iki giin gec;tikten
Bu manzara kar§tsmda kadm c;ighk1
sonra madam Putt karakola giderek ogIan bast1rrn111ttr. Kirac1lar, derha1 ko§a·
lunun gaybubetini haber vermi§tir. Za.
rak karakola haber vermi§lerdir. Eve
b1ta memurlan, Liisiyenin oturdugu oda
gelcn polislcr, derhal arkada§larmdan
kap1s1m ktrarak i~eriye girrni§ler vc babirini kalm bir iple baghyarak kuyuya
§mdan yedigi bir kur§unla c;oktan olmii§
indirmi§ler ve biraz sonra madam Balolan Liisiyenin cesedile kar§1la§m1§lardir. lard ile klZI Valentinin cesedlerini yukaKorn§ulan, madam Ballard ile Valentini
nya c;ekerek ~1karrm§lard11.
Li.isiyenin oldiirdiigiinii muhakkak bilAnne ile km, Liisiyenin oldiirdiigii
dikleri ic;in cenaze merasimine gitmemil!§i.iphesizdir. Fakat Liisiyen «i;oktanberi
lerdir.
olmi.i§ oldugundan hukuku umumiye taGec;en hafta, bu esrarengiz hadiselerin kibab yapmaga irnkan yoktur. ~imdi
cereyan ettigi ev kirac1larmdan bir kaParis zab1tasmm ara§hrd1g1 nokta, Liisiye.
dm, Losiyenin odasmdan mcrdivcnle
nin anne ilc k1Z1, evde bu kadar kirac1

Nobetc;i eczaneler

Elazlzde belediye dairesi ve beledlye eaddesJ
FJaziz (Ak§arn) Eli.ziz bclediyeei iyi c;ah§1yor. Ge~en sene biit~csi
(69725) lira iken punu bu y1l 97 bin
liraya c;1karmaga muvaffak olmrn~tur.
BeJediye, bir belcdiye dairesi ve §ehir
tiyatrosilc ii~ aparbman yaptutm1§hr.
Bunlar ic;in sarfedilen yiiz bin ki.isur lira
hemen tarnarnile odenmi§tir.
Elektrik tesisatma clli bin lira ile yan
yanya i§tirak eden belediye postahane
kar§IStnda bir park yaphrrnl§, yollardan
bazilanm diizelterek kaldmm do§emi§,
bilahare bir kasap ve
scbze hali
kurmu§, yangm tc§kilatm1 takviyc cdc·
rck tcmizlige onem venni§tir.
Belediye, meyva ve sebze diikkanlarmda saghk §artlarma riaye~ olunmaam1 da temin eylerni§ ve §chrin aydm]atilmas1 ii1i temin edilmi§tir.
936 program1 oldukc;a zengindir.
$chrin imar plan ve haritasile su i§i
ve mezbaha in§as1 on safta gelmektedir. Su, §chrin §imal bolgesindeki hususi sulann bir depoya toplanmas1 suretilc §chre ak1tilacakbr.
Yaptmlan proje vckalete
gondcri1mi§tir. Eskiden .bir mezbaha mevcut ise de bunun plana uygun olmad1gi
gorulerek yeni ve fenn1 bir mezbaha
ini1as1 ic;in but~eye tahsisat konulmu§tur.
Belediye meclisi, kendilerinden tah1ilat yap1ld1g1 halde, §ehrc olan uzakhklan dolay1sile, belcdiyecc yard1mda
bulunulam1yan alt1 mahalleyi koy haline ifrag etmi§ ve karanm vilayete bil·
dirmi§tir. Ni.ifusu bin be§ yi.ize varan
bu mahallat halk1 verilen karardan daba c;ok istifade etmi§lcrdir.
935 scnesi may1smda riyasetc gelen
pay Kemal ~cdcli bir scnc ic;indc kuk
pin lira bore; odemege muvaffak olIDU§tur.

ELAzlZDE MAARiF
Elazizde; maarif ileridedir. Halkm
tahsile kar§I gosterdiii arzu, mazhar oldugu kolayl1klar dolay1sile bir kat da..
ha artm1§tJr. Koyliilcr hemcn daima miiracaatla kadro verildigi takdirde gostcrilecek plan dairesinde bina yapacaklanm rnazbatalarla bildirmektedirlcr.
Orta mektep talcbe saylSI alb yiiz'dcn fazladu. Son sm1f mcvcudu 1 I 0

olup bunlardan dordi.i kizd1r. Bina c;ok
haraphr. Elaziz modern bir okul yap1•
sma da §iddetle muhtac;hr.
Merkezde alb ilk okul ve rnerkezc
tabi koylerden yirmi alt1smda be§ veya
i.ic; dershaneli okullar vardu. Kaza
merkezlerindc de hirer tam te~kilatli
ilk okul mevcutttur ki, biitiin vilayet dahilinde 38 mektep var demektir.
Bu mekteplerde otuz be§i merkezde
ve digerleri rni.ilhakat vc koylerde olmak iizere seksen sckiz ogrctmen c;ali§maktadu. T alebe say1s1 merkczde:
467 si kiz olmak iizere 1499, koylerle
kazalarda 369 u ktz 1889 talebe vard1r.
Merkez ilk okullannm son s1mflannda I 79 erkek vc 54 k1z vard1r. Kaza
ve koylerde 19 kiz ve 59 crkektir. Talebe saylSI her sene normal §ekildc artmaktadu.
istasyon caddesi iizerinde on dershaneli gayct gi.izcl bir mektep binas1
yap1lmaktad1r. Bir miize salonu, resim
ve el i§i atelyesi, kiitiiphanesi ve bir
k11?hk teneffiishanesi vard1r. 500 c;ocuk
alabilir geni§likte olan mektep bu ders
y1l1 talebeye a~1lacakt1r. Sivrice ilc;esinde de modem bir ilk okul binas1 yap1lmak ic;in ihale yap1lm1§hr. Merkezdeki diger mektep binalarmm hcmen hie;
birisi elveri~li degildir.
Koy mektepleri hemen ekseriyetle
iyidir. Cec;en sene koy kanununa tevfikan yaptmlan sekiz koy mektebi vekaletin planlarma tamamile uygundur.
Haziramn on alt1smda biiti.in mek.
teplerin i§tirakile ac;1lan biiyi.ik sergi
c;ok ragbet kazanm1§br.
Kiiltfu direktorii bay Cemal Ata-;,
degerli ve ~ah§kan bir maarifc;idir. llmi
ve meslcki yirrni iki kitabm her birisinden onar tane getirtilerck ogretmenlere rni.iddetle dag1tilm1§ ve bunlara
okuduklan kitaplar iizerinde umumi toplantilar tertip olunmu§tur. Ayni i§ kaza merkezlerindc de ve koy muallimleri de bulundurulmak suretile tekrnr
edilmi§tir.
Gec;en y1l alti mesleki konferans veren muallimler bu ytl da ayni mikdar
konferans verrni§lerdir.

Samsunda ihracat faaliyeti devam ediyor. Resmimizde lhracat iskelesinde
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Lavanta merakl1s1 h1rs1z!

Amerikan1n Voronofu
Olii olarak bulundu

Kulland1g1 lavanta yakay1 ele
v rme i e s be oldu

Yakalanan metresi gUzel Vera nihayet
cinayeti itiraf etmege mecbur oldu

Kahirede elmaslar1 c;ahnan kad1n
Montekarloda h1rs1z1 nas1I tuttu
Gec;en mayunn sonlarmda Kah.irenin
bi.iyiik liiks otellerinden birinde miihim
bir hirsizLk vaka81 olmulJ, lngiliz astlzadeganmdan Leydi Campbellin miicevherat sand1g1 ac;1larak on bin lngiliz lirahli
mucevherat1 ~almm1~t1. I lrrs1zl1gin vuku
buldugu akpm Leydinin giymi§ oldugu
elbise uzerinde buakt1ii't gayet k1ymettar
bro§a da c;almnu~tl.
Leydi hirs1zhit haber ahnca o~P.l miidilri.ini.i nezdine c;ag1rm1~ ve nas1l olup ta
b<)}·le bir li.iks otelde bu kadar ci.iretkirane bir sirkat yap1ld1itndan hayret et..
tigini ve on be~ bin lngiliz lirahk zaranm
otel idaresine odetecegini soylemi§tir.
Otel idaresi vakay1 derhal zab1taya ve
hususi det ktif idarelerine haber vermit·
tir. M1sxr emniyct umumiyesi ve ingiliz
detektifleri aramad1klan yer brrakmami§lardu. Otelin biitiin miistahdemini sor..
guya cekilmi~lcrdir. Otelin mii~terilerin4
den §i.ipheli olanlar da s1k1 takibata tabi
tutulmu!llard1r. Fakat <;ahnan miicevherattan hie; bir iz bulunamamt§lir.
Leydi Campbell ugrad1g1 sirkatten fena
hnlde s1k1ld1gmdan Mism birdenbire terkederek Frnnsamn ccnup sahillerine git•
Dis, burada !\llontckadonun me!bur ku
mar gazinosuna devama baslam1r;ihr.
Rulet m asmda hep erkekler bulunuyordu. Kachn olarak 3ralmz l.eydi Camp•
bell oynuyordu. Bir gece rulet masasm•
da zengin lngiliz kadm1 oyunun en ha•
raretli bir zamanmda burnuna gelen keskin bir levanta kokusundan duraklaIIll§
ve kokunun nereden geldigini ara!ltmn1;•
tn. Yanmdaki iki oyuncunun otesinde ga..
yet miikcilcf bir ln~ili:dn son derece dal·
gm olarak oynad1g1m ve alnmdaki tel'•
leri silmek i!;in mendilini c;1kard1gm1 gor.
mii!5tiirr Kcskin levanta kokusu bu men•
d1ldcn gdiyordu.
L eydi Campbell levanta koku.sunan
men eini tayin ettikten sonra aalondali
siv1l polise isaret ederek yamna c;aitr•
nu§ ve yanmdaki oyunculardan i.i~iincil•
siini.in tevkifini istemi}tir.
Taharri memuru kapmm d1§anSinda1d
iiniformah polise keyfiyeti b1ldirmi§, po•
lis i~eri girmir;i ve Leydinin soyledigi ada·
m1 polis idaresine davet etmi§tir.
I iararetli oyunu ic;inde taciz edilen bu
adam kcndisinin Amerikada Detroitto
biiyiik bir fabrikas1 oldugu ve hie; bir su• ·•
retle tevkifini icap edecek bir harekett•
bulunrnad1gm1 soylemi§tir. Maahaza PO"
lis idaresine gotliri.ilmii§ti.ir. Polis yapbgl
tahkikatta kendisine zengin fabrikat.Or
Mister <;;arles Stak adm1 veren ~ahsm Av..
rupanm en tchlikeli otel h1rs1zlanndan bi·
ri oldugunu anlam1~tlr.
E~ya91 ara§tmld1g1 zaman yol c;anta•
aandan Leydi Campbellin Kahirede c;al-

rak ettik: Montekarlo kumar gazinosu·
nun binlerce mudavimi arasmda hir81n
nastl buldunuz? .>
Leydi Campbell hemen cevap vermi§·
tir:
¢<;;'.ok zor bir i;ey degil. Benim burnum c;ok hnssashr. Her tiirlu levanta kokulanni tefrik ederim. Bir defa duydugum kokuyu hie; bir zaman unutmam. Nerede ilk defa duydugumu da hatmmda
tutanm.
Kahirede mi.icevheratrm ~mdiktan
biraz sonra daireme girmi~tim. ~imdiye
kadar hie; duymad1g1m bir levanta kokusu hissettim. Bunun h1rs1zm kulland1g1
ender ve enfes bir levanta oldugunu an·
lam111t1rn.
Rulet masasmda da ayni koku burnuma geldi. Bunun delaleti ile hirs1z1 ke§·
fettim.>
Zab1ta otel hus1zmm hususi hayatm1
ara~ttrd1g1 zaman hakikaten levanta me·
rakhs1 olup en nadir markalardan levan·
talaT kulland1gm1 meydana c;1karm1~tlr.
I l1rs1zm levanta merak1, yakay1 ele vermesine sebep olmu~tur.
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Cemal Nadir
d.irmt1 oldugu mi.icevherat aarsmda bulunan bro1 meydana c;1km1§hr. Montekarlo
poli• mi.idurii Leydi Carnpbelli ;- iyaret
ederek kendisino demi§tir ki:
cMadam sizi tebrik eder~ Keskin nazanru.z en zeki zab1ta ve cinayct mernar•
lanm1Zl golgede brraktt. Bir ~eye c;ok me-

Karikatur Albumu
Mevcudu tiikenen « Cemal Nadir
Karikaliir Albumii » tekrar bastlarak sah§a ~1kanlm1~hr. Muallim
Ahmed Halit kitaphanesinde bulunur.
Fiati 50 kuru§tur.

Marifetli kOpekler

New York gazeteleri, Amerikanm
Voronofu lakabilc amlan doktor Zehhardm feci ab1beti ile uzun uzad1ya me§•
gul oluyorlar.
Doktor Zebhard ehemmiyetsiz bir
doktor iken hastalanmn tedavisinde
Voronof metodlanm tatbik.a b~laymca,
hem milyoner ve hem de Amerilrnnm
en mC§hur doktorlanndan biri olmu~tur.
Doktor Zebhard Almaodrr. Bundan
bir kac; yil evel New Y orka gelerek yer•
le§rni§, kendisini taruttlktan sonra Amerikamn en muhte§em binalanndan bi
rinin en liiks aparbmanma yerle~r.1i~tir.
Doktor, ailesi ve ~ocuklar1 Almanyada
bulunduklan cihetle, bu liiks e.p<utlmanda yalmz ya§l,Yordu.
I•
Ce<;en haziramn altmc1 giioii bu muhte§em hinanm kap1c1 daiTesindeki ttlofon zili i;almaga ba~lam1§tlr. Telefonu
ac;an kap1c1, ahizeyi eline alarak E>or•
mu§htr:
Allo, allo, buras1 kap1c1 dairt:sl,
kimsiniz.
4

Ince ve titrek bir kadm sesl
vermi§tir:

cevap

- Ben mis Vera Stre<;im.
Bu cevap, telefonun hangi d~l-, den
c;almd1gmt kap1c1ya anlatm11 oluyordu.
Vak1a mis Vera bu binada oturmuyor·
du, fakat Zebhardm metresi oldugu ve
s1k s1k doktorun dairesine gidip geldigi
cihetle, kap1c1 kendisini tamyordu. Mis
Vera, Amerikanm etzotik giizellik tiplerinden biri idi. Bu kadmla tanl§IP c.azibesine kap1lmamak imkam yok.u.
Doktor Zebhard elliyi c;oktan gec;mi;
olmasma ve evli bulunmasma ragmen,
ledavi ii;in kendisine miiracaat ed-'n bu
sehhar kadmm gi.izelligine daya~.ama
mt§, onu metres tutmu§tu.
Kap1c1 telefonun doktor Zebhardm
apart1manmdan c;almd1gm1 anl'l.)1nca
asansore atliyarak 19 uncu k ...ta ~1kta.
apartiman kllplSlm c;ald1. Kap1yl bizzat
doktorun metresi mia Vera ac;ta. Kap1c1,
Veradan bir emri olup olmadai•rn rnr•
du. Kadm gozleri fal ta~1 gibi ac;1lm11
bir vaziyette tir tir titriyor, sorulan euallere cevap veremiyordu.

kimi kooma yar11lan yapar, Bir k'iann ko
pekler bir orkatra te1kil etm~ierdir. Ha·
kikt aanatkirlarla gjbi elJerindc sazlar otururlar. Bir bun kopeklere lngiliz polis·
lerinin kaaketleri giy4iri!mi;tif. J!ufil_ar
4
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biiyi.ili bir heybet ve vukarla sirkte dola·
oarlar,
...
Yukaridaki resimde marifetll ko·
peklerden btr k1sm1 vc bunlan terbiye
e4en !£adlg 1~riini.iy_9!,.

.J

Giizel Vera

DOKTOR KANLAR iQiNDE..
Kap1c1, doktorun aprhmanmda ftv•
kalade bir hadise cereyan ettigine hi.ikmederek §a§km §a~km etrafma b"k.!nan
gen~ kadma sualler sormaktan ve7g~ti
ve dogruca doktorun muayena odasma
girdi.
Kap1cmm bu odada gordiigu manzara
pek feci idi. Zebhard, yerde s1rt iistii yahyor, gogsiinde ac;1lan geni§ :yaradan oluk
gibi kanlar ak1yordu.
Kap1c1, bu vaziyet kar~1smda telefona
sanlarak, yamagml yukanya c;agud1ktan sonra polis karakolunu bularak, hadiseyi anlattJ. Kap1c1, polislerin gelmesine intizaren, yerde can ~eki§en doktorun derin yarasmdan akan kanlan,
pe§kirlerle durdunnaga c;ali§trken, Zebhardm intihar ettigini zaonediyordu.
Zira doktor Zehhard, Almanyaya yaptiii son seyahattan New Y orka dondiigii zaman ne11esi kac;mt§tl. 0 srrada po•
lisler doktorun dairesine geldiler, cesedi muaycne ettiler ve mis Yeranm
ne oldugunu kap1c1dan sordular. Kap1c1
mia Vera ile apart1man kap1smda nas1l
kar111la§tlgm1 polislere anlatttktan sonra
gen1; kadinl bir daha gormedigini soy.
ledi. Polisler derhal, dairenin odalannt
a.ramaga ba§lad1lar ve gene; kad101 ya·
tak. odasmdaki karyolamn altmdan kendindeo gec;mi' bir halde c;ekip c;1kard1lar.

Mis VERANIN iTiRAFI

fngilterede gene; bir kadin kopek1erden
miirekkep bir camba.r:hane yapmiithr• Bu
kumpanyada muhtelif cins kopekler. muhtelif hunerler yap1yorlar. Kopeklerden bir
k1sm1 spor merakhs1dar. Kimi atlama,_

•••:

Gene; kadm karakola gotiiriildi.i ve
uzun bir sorguya c;ekildi. Mis Vera gozleri ya,Ia dolu oldugu halde dedi ki:
- Doktoru hen oldi.irdiim. Sinir hastahima miibtela oldugumdao i.ki sene
evvel tedavi ic;in kendisine muracaat et·
tim. Doktor, Voronof usulile beni tedaviY• ba,Iad1. T edavi ederken beni i;ml
c;1plak soyuyordu. Birgiin tedavi esnasmda bana tecavi.iz ederek kendisine
metres yapt1. Aglad1m, sizladun. Doktor, Almanyadaki kar1smdan bo§anarak benimle evlenecegni vadetti.
Bu vaitlere inanarak kendisile miina· ,
sebete devam ettirn. Bu rni.inasebet netjcesinde, bir 1tocugumuz diinyaya geldi.
c;;ocuk dogduktan sonra benimle evlenmek ic;in doktoru daha ziyade s1k1~hr
maga baolad1m. Doktor bu sozlcrime
kanar gibi oldu ve kar1S1ndan bo§anmak
ic;in bundan iki ay evvel kalk1p Almanya.ya gitti.
Ben arhk miinasehetlerimizin ve i;oeugumuzun vaziyeti norm.al bir ~ekil alacagm1 umarak seviniyor ve dostumun
~lmanya9_an donmesini ~ort g(izle bek.

Amerikanm Voronofu doktor Zebhard
liyordum. Halbuki doktor, Almanya·
dan doniince beni derin bir inkisane
ugrattJ. Zevcesinin kendisinden bo~'ln•
maga ran olmad1itm, bu itibarla bcnimle evlenemiyecegini ac;1kca soyledi.
Ben bu cevap i.izerine c;antamdaki ta·
bancam1 c;1kararak insafs1z a§1g1mm goz.
Jeri oni.inde hayattma hatime c;ekmege
ugra,1rken, doktor iistiime at1larak elimdeki tabancayi almak istedi. Aramazda
vukubulan bogu§ma esnasmda, taban·
ca pathyarak oli.imiine sebebiyet verdi.
VAKANIN i<;YVZU
Zab1taca yap1l~n tahkikat, kadmm bu
ifadcsini k1smen c;iiri.itecek bir mahiyettedir. Mis Vera cineyetten evel bir mu·
hibbesine gonderdigi mektupta, c;ocugunun doktor Zebhard ile miinasebetinden degil, bir kac; ay evel i:ilmii~ bulunan dostu Emil Ruet ile miinasebetin'den
dogmu~ oldugunu, fakat ge<;en y1l Almanyaya vukubulan seyahatinden istifade ederek bu c;ocugun kendisilc olan
miinasebetinin mahsuli.i olduguna kand1rmaga muvaffak oldugunu itiraf ediyordu. Bu mektup iizerine Vera yeni..
den sorguya c;ekilmi~ ve mektubun sah·
te oldugunu iddia etmi~ ise de sonunda
bu mektubu kendisi yazd1gm1 itiraf etmi§tir.
Ciizel Vera kasden adam oldiirmek
tohmetile Ne~ York ag1r ceza mehkeme:sine verilmi~tir. Bu giinlerde ba§lanacak olan muhakemesi New York ma·
hafilinde derin bir alaka uyandmyor.
5

'
Kirahk mobilyah
konforlu apart1man
Be~

oda, s1cak su, asansor; f evkalade havadar ve manzaralI. u~
ay i~in bi.iti.in mobilyasile kirahktJr. Taksim topc;:u ca.ddesi 2 numaralI (UYGUN) apartimam kap1c1sma miiracaat.

'
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Bogaz vnpurunun arka giivertesinde
gogsiirniizii riizgara vermi§ konu§uyor·
duk. ~erif:
- Ah .. ah azizim .•• diyordu, ne kn·
Clar yalmztm bir bilsen .•• Hnyatta yalmz·
hk, kimscsizlik lc.ndar feci ~ey olamaz .••
Yeryiiziinde tek ha§rna bekar bir ada.
m1n ev hnyahn1 ne sen sor, nc de hen
.Oyliycyim.•
Yalmzlrk rniithi, §ey, rniithi,... Kim·
acsiz, scssiz bir ev.. hele 0 olii sessizlik ... \
{:ok yalmztm, c;;ok •••
Dostum ta Sanyere gelinceyc kadar
durup dinlemenden yalmzhktan, sessiz·
likten, kimsesizlikten §ikayet etti. Ve soz·
Jerini:
- Bu yalmzlik boyle devam ederse
ben mahvolurum .•. diye bitirdi ..
Aradnn tam iic;; sene gec;;ti. $erifi iic;;
scne ic;;inde bir kerre bile gormemi~tim.
Oc;; scne sonra gene Bogaz vapurunda
kar§1la,t1k.
Vay, vay, vay .•. 0 yalmzhktan, kim·
•esizlikten bahseden dostum ne halde idi.
Bir elindc bir c;;ocuk, yanmda bir gene; ka·
dm arkasmda iki ihtiyar cadaloz, iki ih·
tiyar ad am. Aynca bir siirii de c;;ocuk ..•
~erif beni goriince yanmdnki gene;; kadm·
d n miisnnde istedi. Geldi. Kendisini tcb·
:rik ettim:
- T ebrik edcrim karde§im .. bak arttk
yalmzhktan, sessizlikten §ikayet edemcz·
sin ... Yalnrzhktnn nrt1k adnm ak1ll1 kur·
tulmu§sun ..
- Birak allahn§kma .• dedi.
- Ne o? .. Ne oldu ..
Evlendik yahu .. yalmzhktan kur·
tulmak ic;;in evlendik i§te ..•
Hnydi hny1rhs1 ..•
Fazla konu~amad1k.
- ~riffff ••• diye bir se.s c;;mlad1.
Kans1 ~erifi c;;agmyordu. Aynhrken:
- i§te boyle birader .•• dedi ... 0 sesaiz sadas1z adam vimdi hkhm tikl1m dolu ... Bir kiic;iik kaynana, bir de biiyiik
knynana... Bir kiic;;iik kaympeder, bir
biiyiik kaympedcr.. c;iftcr c;ifter kaymhi·
:raderlc.r.. hepsi de yumurcak m1.• yumurcak ... Evin ic;;indeki giiriiltiiyii bir duyaan.. kulaklann aag1r olur.
Sessizlikten, yalmz!sktan §ikayct eden
:zavalh dostum pains pandiras ko§tu. ~c
rif ve ailcsi erkamnm oturduklan kana.
pede k1ynmetler kopuyordu. En kiic;;iik
kaymbirader:
- Yaaaa, diye bagmyordu, isterim •••
Nane limon §ekeri sat1yorlar.• o.,dn isterim ...
Buna $erifin oglunun sesi kanvryordu:
- Bak c;;ayc1 gec;ti.. gazoz vnrmt§ .••
lsterim .•
Arkasmdan cdiiiiiiiiiit> diye yayvan
yayvan oten bir diidiik scsi ...
Bu arnda biiyiik kaynana sesini perde
perde yiikseltiyordu:
- Ben size demedim mi?. Ben size
demedim mi?.. Limon nlmadan · apura
binmeyelim diye ..• 1'1tC gene gozum
gonliim bulanmaga ba§lad1 a dostlar ..•
J§te gene safram kabard1 ••• Ayol sen na·
s1l damadsm.. kaynananm bir limoncu·
gunu bile dii§iinmezsin ..•
Biiyiik kaympeder kiip gibi sag1r ••• Sa·
i1r telefonu denilen siyah borunun bir
ucunu kendi kulagma oteki ucunu da ~e
rifin ag1zma day1yor .•• Yiiksek sesle soruyor:

•

- Ayol.. §U kar§1da goriilen koy ne·
resi? .• Vamkoyii mii o? .•
Kiic;;iik kaynnna:
- A .• iistiime fenahk gcldi a dostlar.
Bu vapur de. ne kadar yava§ yiiriiyor ..•
Ayol ~crif bey hen size demcdim mi?·
Bu vapur zikzak vapurdur.. buna bin·
meyelim diye •••
Kendi kendime bu manzaraya kar§l•
dan bak1yor:
- Hey gidi yalmzhktan ve sessizlik·
ten 1ik&yet eden dostum hey... diyor·
dum ..
Ertcsi gi.inii elinde bir 1iirii pnketle
dos tum ~erife ras gddim.. beni goriin·
ce:
- Aman dedi fcna terlcdim .. ~ura·
ya oturahm 'dn bi;er bira j~ip scrinleyelim ..•
Oturduk:
- Biradcr dcdi .. istirnhata c;ok muhtac1m .•• Sessizlige, yalmzhga oyle ihtiyac1m var ki ••• Ah ah .. ~oyle ba~1m1 al·
earn bir koye c;;ekilsem, sessizlik, yalmzhk
ic;inde ya§Clsnm ..• Ciinler gec;se de tek in.
aan yiizii gormesem ... T ck insan sesi i§itmesem .. buna oyle ihtiyac1m, oyle ihtiyac1m var ki, tasavvur edemczsin ..
Meger aessizlik diinyanm en btiyiik nimeti, en lczzetli §eyi imi§ ... Ah siikunet ••
aksi gibi de birahanenn camekam o·
niindeki masnya oturmu§tu .. ~erif boyle
soylenirken oturdugumuz masanm oniindeki cnmm knr§lsmda iki ihtiynr kadmla, iki c;ocuk ve hir gene;; lcadm belirdi..
~er if:
Eyvah.. dcdi. Kaynanalanm •••
Kaynanalanm.. kaympederlcrim.. ka·
nm ..
Kaynananm biri cam1 vurdu:
- ~erif.. ~erif.• ayol §imdi bira ic;ip
keyif c;atacak zaman m1?.
Biiyiik kaynana hemen ilave etti:
- Haydi kalk kalk ayaklanma kara
au indi.. iyi ki sana raslad1k ..
Kaym biraderlerin en kiic;;iigii d11,lan·
dan seslendi:
- $erif agabey.. hana halon al..
Ve ~erif:
- Ah ah aiikunet .• diyerek d1~an f 1r•
lad1..
(Bir ytldrz)
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Cazetemizde ne~neuilecek
ilanlu ic;in miiracaat yeri:

i1Ane1hk kollektif 1irketi
Ankiua caddeai, Kahraman
zade han. Tel. 20094-20095

K AYELKENLi KADiRGA

• Yazan: !SKENDER F. SERTELLt

- Buna ge~imsizlikten ziyade renksizlik demek daha dogru olur. Rils·
tern, bir saat once beyaz dedigine bir
saat sonra kara der. ~imdi s1caktan
bahsederken, biraz sonra il~ildilgi.inii
soyler. Ben omrumde ooyle bukalemunc benziyen bir insan gormedim.
Sonra birden gozlerini silzerek:
- Erkek dedigin scnin gibi rncrd ol·
mah, dc<li, scnin gibi sozilnde durma11. Vallahi a~kolsun sanal Ne sabirl1,
ne sars1lmaz bir erkekmi~sin.. iki yil
bir kadlm bcklemek. Bu hcrkese nasib olmaz dogrusu ..
Zeynebin anaSI bu sozleri soylerken, duvardaki dolab1 R!;tl.. kil!;ilk
bir kavanozdan iki bardaga bir ~ey
ler doldurdu:
- Nar ~rubumuz me~urdur bizlm .. Bunu kendi elimle yaptim.
Diyerck bardagm birini Yunusa uzatti.
Yunus reisin sabn tilkenmi~ti.
Bardagi Gi.lliln elinden allp yanmn
koydu:
- Zeyneb gclmeden bir~ey i~e
mcm ...

•

No. 24 •
- Aman ne tuhafsm sen de Yunus
reis! Ben de kadm degil rniyim? Zeyneb olmasa, sana kcndi elimle yap1p
ikram ettigun bir kadeh ~urubu i~
miyecck misin?
- Senin de hatmm sayanrn, Gill
hamm! Fakat, klZlm ne kadar sevdigirni bilirsin! Ben, onun cvinde otururkcn, onu gormeden bogaz1mdan
blr~ey ge~mez. Haydi, seslen de ~a
buk gelsin .. Ne kadar sab1rSizland1gim1 gorilyorsunl
Zeyncbin anas1 o gece solyanagmm
iizerine siyah bir ben yapm1~, gozlerine kuyruklu si.irmeler ~ekrni~. keskin
ve ba~ dondilrilci.i kokular si.irilnmil~
til.
Yunus, Giililn manall bakl~lanndan
~ilphel~dl..
Goziini.in ucile bu azgm
,,..
kacfma bakarak:
- Evde bir tikird1 falan yok. Zeyneb bh· yere mi gittl yoksa .. ? dedi.
Tavam bas1k odanm i~inde Sik1c1
bir hava dalgalamyordu. Pencereler
s1ms1k1 ortillmil~tu.
Zcnynebln anas1 ilk defa Yunusa
i~ini dokmek istedi:

Paris hukuk mahkemesinde garip
bir dava gorUIUyor
Paris hukuk rnahkemcei ~ok 1arip bir
bo,anma davas1m tetkik etmekle metguldiir. Davac1 gene; bir kadmd11. llti
1ene evvel cvlenmi,tir. Kocu1 vakit ve
hali yerinde, c;ali§kan, ailcsine muhabbetli bir geni;tir. Fnkat kadma nazaran
~ok biiyi.ik bir kusuru vardn: Opmek·
ten ve opulmekten ho§lanmamak ... Kan
koca iki acnedenberi cvlidirlcr. Bu miiddet zarfmda koca, kans1m bir defa bile
opmemi§tir. Kcndisi opmedikten ba~ka
kansmm da kendisini opme.o;ine mi.isaade etmemektedir.
Adamcagizda bu hal doiu1tan hoyle
irni§. Daha kundakta bir bebek iken
opiildiigii zaman aglar, bagmr, k1yame·
ti kopanrmt§. Bir par~a biiyiidiiktcn eon·
ra kendisini opmek istiyenlerden dnimn
kac;;arm1§. Kendisi de kimseyi opmez·
mi§. Biiyiiklcrin dini opmek laz1m geldigine dair anasmm, babnsmm sozleri, teh·
didleri hii; para etrnemi~. Bu hal senelerce boyle devam etmi§.
C>pii§me dii§Illnm biiyiidiikten, deli·
lc.anlr olduktan eonra dn kendisinde hie;·
bir degi1me husule ~elmcmi§. En tazc
dudaklar, en giizel yanaklar, en beyaz
ense kendisinin OpU§ffiC dii~manhgm1 iza•
le edemcmi§.
Adamcag1z, kansm1 1evmi§ ve hir •tk
evlenmesi yapm1ii. Eliin kansma kar~t
muhabheti yerinde .•• F akat kadm1 opme·
ae veyahut kans1 tarafmdan opiilmcsic;ok 1eviyor. Bu yuzden aralarmda kav·
ga c;1k1yor ve kadm mahkemcye rniira·
cantle bo§nnrna davas1 ac;1yor.
Kadmm avukati metr Robert Loewel
rnahkemcde davay1 uzun uzad1ya te§rih
ctrni§tir. Opmenin aile hnyatmdaki mevlc.iinden, bunun delalet ettigi manalnrdan
bahsctmi~. kocanm zahiri rnuhabbct gos·
ten1me ragmen opmckten kac;;rllasmm
karrsm1 sevmedigini anlathg1m 1oylcmi1
ve tabiatlcri tnban tabana zid olnn kan
kocamn aynlmalan laz1m geldigini anlat·
rnJ§hr.
Kocamn vekili ise, aynlmaga katiy·
yen muhaliftir. Diyor ki: cMiivckkilim
kamnm derin bir a§kla seviyor, onu her
auretlc mesud etmek ic;in dinden geldiii kadar c;ah§ryor. Miivckkilim kusursuz
bir kocad1r. Esasen has1m taraf ta opiifmegi aevrnediginden ba§kn hic;bir iddia·
da bulunam1or. Opii~mck iyi bir §CY ola·
bilir, fakat muhakkak liizumlu degildir.
Nice kocalar vardn ki kanlanm cv]erinde miitemadiyen optiikleri he.Ide evden
c;1kar c;1kmaz onlan unuturlar.>
l'fap1lan istievap, kocanm hic;;bir ku·
suru olmad1gm1, hakikaten kansm1 aev·
digini meydann c;1karm1,br. Bu vaziyet·
te opii1me dii§manhg1 ncaba bo§anma
ic;in sebeb olabilir mi? Mahkeme buna
karar verememi1, davay1 talik etmi1tir.
Bu garip davanm neticcsi merakla beklc·
niyor.

Fra sada bir a 1
ac1kl1 ak1be i
Frans1z operasmm artistlcrinden Madlen Bug Fransada derin bir acfalet ic;in·
de oJmii§ ve cenazesini kaldsracak hic;bir
para b11akmad1g1 cihetle arkada~lan
aralannda toplad1klan ianc ile ceaedini
kald1rarak gommii§lerdir.
Madlen, yrumz iyi bir 1ahne artiati degil, ayni zamanda C§i az bulunur bir mu•
ganniyc idi. Bu artistin k1ymeti hakkm·
da okuyuculanm1za bir fikir vermek ic;in
Paris konservatuarmdan taganni, Ope·
ra komik ve Opera birinci rniikafatlan..
m kazanarak c;slc.t1gm1 soylemek klfidir.
Bu muvaffnkayetten 1onra Madlen Bug
pek §erefli ve mesut giinler gec;irmi~, hil·
hassa taganni sahasmda hiiyiik bir ooh·
rct kazanm1§br.
Opernyn knbul edildigi znman giizel
1esi yiiziinden kendisini Frnnsada tam•
m1yan ndam kalmam11t1. Operaya girdik·
ten aonra ayni muvaff nluyeti KOstermi§
ve maruf eserlerde dnima bn§ rolleri oyDatnl§br.
1924 sencsinde, Romaya giderek or •
da uzun miiddet kalm§, fakat ltalyada
talisiz bir a§k neticesinde uzun muddet
hastalanml§ ve nylarca olumle penc;clC§•
mi1tir.
Bug, hastahg1 atlntarak iyilqtigi za·
man Fransaya donmii11, fakat FranSIZ
sahnesindc ycni dogrou§ olnn y1ld1zlar,
bu eski yild1z1 golgede b1rakm111, aencler
gen~ligini ve giizelligini silip siipiirmii§,
kendisini eski takdirkar ve hayranlanna
unutturmu_§tu.
Mad~en Bug, kelimenin tam manasilc
ac; kalm11, ha§tm sokacak bir c;;ab bile
bulnmam11hr.
Eski arkadaolan, bu talisiz ve 1onmii1
y1ldiza ac1m1olar ve kendisine baz1 ma·
ruf aileler nezdinde, piyano ve tan muallimligi bulmu§lnrdr. Fakat eski artisti,
bulmak ic;in adrea olarak vermi§ olduiu ticra bir mahalledeki ecfil ve pejmiirde otele ha~ vurduklan znman Madlenin oda paras101 veremedigindcn do·
layi c;oktanberi kapt d1,an cdildigini og·
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l\lalden Bug
renmi§lerdir.
Uzun ara§hrmalardan sonra Madlen
Bug, aefil bir kuliibede c;;ok ag1r hastahkla makil olnrak bulunmu§ vc beledi·
ye hastanesine kaldmlmi§hr.
Madlen, belediyc hastanesinde can
c;eki§irkcn, bir nrahk kendine gelmio ve
etrafmdnki hnstabnk1c1lara:
- Meger dostluk bo bir soz degil.
mi§. dedikten sonra gozlerini ebedi'yen
kapami§hr.
Fakat bu §Ohretli artistin faciasr olmek!e
bitmcmi§tir. Hnstnne idaresi, kimsesiz
bulunan bir oliiyii, tsp talebesinin istifadesi ic;in tC§rih paviyonuna tevdi etmi§tir.
Artistin cski arkada§lan oliimiinii haber alarak cenazesini almnk i~in hastancye ba, vurduklan zaman cesedini talebcnin nc§ter dnrbelerile delik dc11ik bir
halde bulmuiilar ve aralannda para tophyarak bu parc;;alnnm1§ ce edi bir tabuta
koydultt n 1onra umumi mezarlrga gom·
diirmii11lerdir.
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Her 1ene bir ~ok mezun1ar yetittiren Kurtulutta Papazyan diki§ ve bi~ki mck·
tebi bu sene de bir ~ok bayanlarn diploma vermi1ti!-.
diirii ve diploma alanlar goriinUyorlar.

- Rilstem bugiin eve gelmi~.. Zey- Sindan on yildan fazla da aglamaz ya.
nebi esyasile birliktc ahp gitmi~. OnYunus bu sozlerden o kadar ~ok
dan sana hayir yok, Yunuscuguml
sinirlenmi~ti ki.
Zeynebin anasma
Zaten boyle cahil k1zlardan sadakat verecek cevap bulam1yor.. Hatta boybeklenir mi? Sen olgun, ag1r ba~lI bir
nunn dolanan kollanm bile ornuzunerkeksin! Kendine gore biraz y~1ca
dan silkip atam1yordu.
bir kadmla evlensen, vallahi ne kadar
- Sen ~1ld1rdm nu hatun?
rahat edersin!
Diyebildi. Fakat, Giiliin kollan bir
Yunus hayretler i~inde kalm1~1.
mengene tazyikile Yunusun boynunu
- O halde bugiln beni buraya nes1kt1k~ Siklyor; i~ini kurd yiyen kuden ~ag1rdm? Haniya Zeyneb beni
ru bir tahta par!;asmdan farkSlz olan
seviyordu.. Beni arnnu~ti .. ? Demek sert gogsilnil Yunusun omuzlanna
bugi.in soylediklerinin hepsi yalanm1~, dayayarak soyleniyordu:
oyle mi?
- Sen istanbulda klrk yil arasan,
Zeyncbin anas1, yapraklan solmu~ benden daha uygun, daha gi.izel bir
bir Gill gibi, s1ska kollanm Yunusun kachn bulamazsm, Yunus! Benimle
omuzuna atmak istedi:
evlenirsen nekadar mesud olacaksm
- Ben seni ~oktan beri seviyordum, bilsen .. I
aslanrml Buras1 benim evimdir.. Sent
Yunus vpcudunu biraz geriye ~ekti:
evime getirmek i~in yalan soylemege
- Ben yak,nda tekrar seferc gidemccbur oldum. Benl reddetmel Ben, cegim, gozum! Ben art1k hi~ bir kaZeyneb gibi vefas1z bir kadm degilim.
dmla evlenernem. Birak benim yakaVaktile seferc giden kocamm arkn- nu da yava~ca s1vi~p gideyim ~ra
smdan yillarca aglad1m. Onun Oliim dan ..
haberini ald1ktan sonra, hi~ bir erGill hamm yalvanyordu:
kekJe evlenmedim.
- Senin kapatman olarak da is- 0 halde h:'.i.Hl onu seviyorsun detanbulda kalmaga raziy1m, Yunus!
mek .. ? ! Neden ba~ka bir erkek anyor· Seni seviyorum.. Beni bu gecc yalmz
sun? Bu, vcfas1zhk degil de nedir?
birnklp gidersen, ben arbk yaµyaGill, bh·az daha sokuldu:
mam.
- Ne dedin, Gill? Benim kapat- Fakat, aradan on yil ge~ti, Yunuscugum! Benim gibi gene ve gil- mam olarak da ya~amaga raz1 m1sm'?
- Evet. Goriiyorsun ki, senln olmak
zel bir kadm, olmii~ kocnsmm arka-

Resmimizde mektep

1~in her~cye

mu·

tahammi.11 etmek istiyorum. Sen istemezsen aii;zimn bir yudum ~arap koymaml Scnin istemedigin yerlere gitmem! Eger istersen mahalle camiinde okunan rnevludlara
bile gitmem.. Bir csir gibi evde kapamp yalmz seni , senin yolunu beklerim.
Yunus bu sozlere kar~llk vermeden kalkb. Fakat, odanm kap1smn.
dogru blr ad1m bile yliruyemedi.. Sokakta bir kalaballk duydu. Ayak $esleri birdenbire ~galnu~ti.
Gill hammm kap1s1 ~1m1yordu.
Zeynebin anas1 ~~lam1~t1.. bcnz.l
balmumu gibi sapsan oldu.. Pcnce1 enin arahgma goziinli ili~irdi:
- Eyvah .. Baskin var, Yunuscuguml
- Ne diyorsun .. BaSild1k m1?
Bu Sirada sokaktan bir ka<; scs
birden yiikseldi:
- Gill hamrn, kap1yi a~! Zamparam i<;criye girerken, gozilmiizle gor..
dilk .. !
Yunusun ~eneleri biribirine gc<;·
mi~ti. Bu nc btiyilk rczalctti! Yann
istanbulda hc1kesin agzmda onun
ad1 dola~cak.. Gunlcrce, haftalarca
bu baskmdan bahsedilec"ktl.
var)
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Satihk KO§k, Yah, Ev,
Diikkin, F1r1n
Emniyet sand1t1ndan :
lhale bedelinin o/o 50 si ikraza kalbolunabilir.
Mevkii
1 - Goztepede eski Y eniyol ve
yeni (Y eni sokak) ta
2 - Biiyi.ikderede Biiyiikdere
caddesinde
3 - Kartal Maltepesinde Bagdat
Ayazma, Gulsuyu caddesinde
4 - Biiyiikadada eski Nizam ve
yeni Ziyapa~a sokagmda
5 - Uskiidarda Hayreddin ~aVUf
mahallesinde C~me sokagmda
6 - Fatihte Kirmasll mahallesinde Emirhan sokagmda
7 - Alacahamamda Hac1 Ali.eddin mahallesinde Tahmis
ve Asmalb sokagmda
8 - Beyoglunda Huseyinaga mahallesinde Fmn sokagmda
9 - Beylerbeyinde eski Abdullahaga ve yeni Bostac1ba,1
mahallesinde Rasimaga sokagmda
10 - Kad1koyiinde Rasimpafa
mahallesinde Sogiitlii~e!me
sokagmda

No.
Eski Yeni
15,16, 22 11, 11

Cinsi
Ko~k

121

120

14-949

470-50

Yah
Ev

Ko,k

5

Ev

8 Mii.

6

4

Maa oda iki
19, 19 Mii. 17, 19,
diikki.n
21
21
Ostiinde odalar1
28, 30 28, 30
bulunan diikkimn
yar111
Ev
11
15

7/2
18 Mii.

Firm

KUMBARA DESTEKTiR

3 Mii. 7, 7/1,

Maa miittemili.t
bir ev

If Bankas1n1n kumbaralar1n1 a/male/a,
yaln1z para blrlktlrmlf o/maz,
ayn1 zamanda :

279

Sand1k mal1 olan yukarida yaz1h emli.k 3/8/936 tarihine miisadif
pazartesi giinii saat on dortten itibaren on alt1ya kadar Sand1k bina·
smda a~1k arthrma ile sablacakbr. isteyenlerin % 10 pey ak~esile
birlikte o gun Sand1ga gelmeleri.
(3763)

En hot meyva usarelerile haz1rlan·
mittlr. Hazm1 kolaylattmr. lnlubaz1 izale eder. Kana te:nizliyerek

viicuda

BURSA
Odarmz istihbarat miidiirliigilne ayda 100 lira iicret1e a~gida yanlt
evsafta 15 Ternmuz c;ar~amba giinii saat 14 de Bursa Tecim ve Endiistri Odasmda yap1lacak imtihanla bir mcmur almacaktu.
isteklilcrin yaz1h gun \'e saatte ellerindeki vesaikle beraber Bursaya
gelmelcri rica olunur.
1 - Frans1zcadan Tiirk~eye, Tiirk~cden Frans1zcaya her nevi tercii·
meleri yapabilmek, Fransizcadan rnaada Almanca veya ingilizce bilmesi sebebi tcrcihtir.
2 - Ticaret ve Sanayi i~lerine aid munta.zam istatistikler grafikler
yapabilecek iktidarda olmak.
3 - Tiirk olmak, cezai miistelzim bir f iil ile mahkfun olmanu~ olmak, vazifesini muntazaman ifaya mani olacak hastabkla mah11 olmamak.
4 - Lise tahsilini ve askerligini bitirmi~ olmak, ya~t elliden yukan
olmamak.

iTALYANA

BEYO<:lLU - lsTANBUL

1STANBU I, ~UBE :M8RKEZt

Galala Yoyvo la ca ldesi Kara:~vy
Pa .., l'l'eler. 118-11 /2/3/HJ 1
~ br d tl1 '.,ndek1 acenteler:
1stanbuld i: A lalemciyan harunda.

lskontolu Sall!J Listesi

1 Ku~i.ik tlanlar
2 K1v1rc1k Pa~a
3 Deli
4. ,Yah <;apkm1
5 ·Bu Perdenin Arkasmda,
6 Dugi.in Gecesi

7 Sumer KlZl
8 Asyadan Bil- Giine11 Do~uyor1
9 Dipsiz Kuyu•
10 Kadm' Asker Olursa
11 Pembe. Ma~lahh Haimn
12 Pembe P1rlanta'
14 lki cinayet · gecesf

)5 ltalyadan

Tc1'.s taribi: 1888
lda_re merkezi :

iSTANBUL ( Oalata )
Tiirkiye ~uheleri:

21,

Bah~ekap1

EHVEN

T A.$HAN No. 29
$ERAITLE

"

Her tOrlO Banka muamellt1
Kirahk kasalar

EMLAK iDARESi
Kil~ALII{ APARTIJ\ilAN

E~tLAK
ALIM ve SATll\ill
TELEFON:

20307

OSMANLI BANKASI
TORK ANON1M $1RKET1
TES1S TAR1HI: 1868
Sermayesl: 10.000.000 lngillz llraSJ

.....

TQrkfyenln ba1;1hca ~ehirlerlle
Paris, Marsllya, Nls, Londra Tt
Man~ester'de,

!ran,

Fillstin

M1s1r, K1bne, lralr,
Te Yunantstan'da

katili

25
25
25
25
150
1

'

I

1ekilde

1000
250

10 ki~ige 100 giizer Liradan 1000
20 ,, 50 elli~er ,, 1000
175 ,, 10 onar ,, 1750

,,
,,
,,
,,

Cemen 20 7 ki~ige 5000

iki$er bin lirahklar:
Diger be, kefiidenin her birinde yaln1z 1 kitiye iki bin lira. veriliyor.
Bu ketideler her sene ~ubat, Ba.ziran,
Temmuz, Eylttl ve Birinci Ka:nun &J'•
lar1n1n ilk giinleri yap1lmakta.d1r.

Darphane ve Damga Matbaas1 Miidiirliigiinden:
Vaki teahhUdiln yapilamamas1ndan pu:arlikla almacak olt D
20,000 adet n~ boy dikitsiz torbantn 1517/936 aaat on dortto 1 , 1k
ekstltmesi yapdacaktar. Muvakkat teminat 422 liradar. ~artname
her glln <Sgleden sonra MDdiriyetimiz Muhasebesinden abnabilir.
(3522)

Maliye Vekiletinden:

~taplarm .fiatl!!~an .si:ie: y\lzde,

nuna miiracaatlan.

Bu "ki.iponu kesip : •Ak~am Matbaas1

?Qiapv Servisine'• getirir iveya gonde.
~1·rJ~~~rukar~~~kt.J_iStede .be~enece·
r

Birincige
ikinciye

§U

. onto yapllacaktir.

tSKONTO KUPONU

"

veriyor. Mliklfatlann 10,000 Llras1 her sene 1 Nisan

Beheri bir litrelik tifeler i~inde sekfa bin litre yaz1ldiktan 1onra
siyah olan yaz1 miirekkebi a~1k eksiltme .suretile miibayaa olunacakttr.
rahmin olunan bedel 3232 lira ve muvakkat teminat ak~esi 242 lire.
40 kuru,tur. ~artnamesi istanbulda Dolmabah~e K1rtasiye deposundan
paras1z ahn1t. lsteklilerin 2490 say1h kanunun tnyin ettigi vesaik ve
teminat ak~esile 15/7/936 tarihine miisadif ~ar~amba giinii saat 15 de
Ankarada Maliye vekaleti binasmda toplanacak Satmalma Komisyo-

~

vardlr.

yapar

nasll

AK$AM
. ,.okuyucular1na
. . .....
. . mahs~s ~ 1.20

YugosJavya, Romanya,
Suriye ve Yunanistan'da Filyallerf

Her tOrlD banka muamelelerl

Karde~

_ ,.,

1;1ubelerf.

......

25
50

23' Si~cma Y1ld1zlar1
100
24: Bir- k adm ge~ti
20
25 1stanbuldan Londraya $ileple
:bir 'yolculuk·
26 Nereden geliyoruz
21 !stiklal Sava~1 Nas1l Oldu
28-33 . ·Arsen Lilpen (Bir·Cildi)
34. ~Tarih Ogreniyoruni
35 Cografyada llk Adlm
50
4
361 <;ocuklara Cografya Ktraatlert__ 50
37e · Fazil Ahmet
80
38 Devler. Kaldmrru
~75
39,I 'A~k
F1rtmasi
50
'
40. ;yerytizU Gokyilzil.
150
41i Ci.lceler ~ve 1Devler memleke·
'
- - \.
'"
4. ' ...... .
~tinde Gi.illiveriq Seyahatlerl' , ~'15
42. Edebi Hatiralar
'60
43 Bir~Jiirk. K1zmm Amerika
Yolculu~
75

!Z:\I!RDE $URE

UmumEmlak
Acentesi

1

;10

22 Hayvanlar Aleml

~ubeleri:

SELANiK, A T1NA, PIRE

Te, f. f.!;J00/3/ 11 /12 l;J Beyog.uud.i:
btiklil. caddesl 'l'eler. 4 L046

180

I ·25
1
25

!8 Karacaahmedin esrari
19 rArzm Mcrkczine. Seyahat
20 :n on Ki~ot

ISTANBUL, (Galata, Yenicami)
iZM1R, MERSiN
ADANA Bllrosu
Yunanistan

Amerikaya

125

u~tular
16 11.kmektepler !~ii\ Yard1mc1
Tarih Hulasas1
17 !ttihat ·ve Ter~kki Tarihlnde
~srar Perdesi
150

-·~

20,000 Lira miikafat
Bu iki ke1idenin her birinde 5000 lira,
tevzi edilmektedir:

-I

I

/f Bankasi asgarl 25 /Ira mevduat1
bulunan bUtUn kumbara sahiplerine
senede 7 defa kur'a ~ekerek

ve 1 Te1rinievvel tarihlerinda kur'a Gekilerek varilmektedir.

No.

Selanik Bankasi

Liret 700,000,000
lhtiyat ak<;esl Liret 144 2U <!93. 35
Merkezi ldare: M 1 LA N 0
ltalyantn ba~hc1 $ehir1crinda

Peru, Bkvator ve Kolumbiyada
A filya yonlar

..

AK$AM NE$RiVATI

1

Sermaye!i

~UBELER
lngiltcre, !svic;re, A vustu rya, Macarist~n , Qe,ko:;lovakya, Yugoslav ya,
Lelu::it.111, 1• 1111anya, 1~ulgarbtan, .\fr·
m, A1 nerika Cemahll'i !Iattehid~si,
Brezt ya, ~Ii, Uruguav, Arjantin,

bahp-

lNGlUz KANZUK ECZANF.Sl

Tecim ve Endustri Odas1ndan :

BAl\KA KOMERCIYALE

tazelik. Ve canhhk

eder.

Taliinizi de denemi$
olursunuzl

,(1467)

(3546).

..

Sahife 11

6 Tcmmuz 1936

Bu cazip tecrObeyi yapmaz

DOYf;E LEV ANTE
LINYE HAMBURG

AlDM

PUDRALARI
Di~lerinizle

eziniz.

fYVATUZU

Hamburg, Brem, Anvcn, J1tanbul
vo Bahriaiyah arumda azimet TO
avdct muntazam po1talan
Hamburg, Brem, Stctin, Anvcrs ve
Roterdam' dan limamnuza muvasal&h bcklcnen vapurlar
Yalova vapuru 6 Temmuzn dogru
Chios vapuru 14 Temmuza dogru
Karaklca vapuru 24 Temmu:za
doiru
Derindze vapuru 27 T emmu:za
dogru.
Burgaz, Varna, Kostence, Kalas ye
lbiail ic;.in liman1m1zdan hareket
cdecok vapurlar

Ahmz.

KABIZLIGI

defeder. Yemeklerden birer saat
sonra ahmr~a :

Derinclze vapuru 27-29 Temmuza
dogru
Yakmda Hamburg, Brem, Anvcr1
vc Rotcrdam limanlan ic;.in
harekct cdecek vapurlar
Tinos vapuru limamm1zda
Kythcra vapuru 6-7 Temmuza
dogru
Sofia vapuru 9-1 0 T cmmuza douru
Chios vapuru 14-1 7 T emmuza
dogru.
Fazla tafsilat i~in Galata' da Ovakimyan hanmda Lnirter Silbermann
vc fiirekA11 vapur aoentaligma mil·
raeaat. Tclefon: 44647. 6

. . _ . FENNl S0NNETCl __!.,_

i

FiDAN

Be~ikta~

Erip aparhmam
Telefon : Kabine 44395 ev 40621

Satibk vekirabk
Modern yal1
Miicedded ve modern on iki
odah iki kath birinci katta be~
ikinci katta yedi odah i~i ve
d1ft boyah telefon, elektrik,
havagaz1, terkos, alnturkn hamam1, bah~esi, r1hhm1 mcvcut
Bogazm en nezih bir snhili
olan Vanikoyde iskele yak1nmda (76) numarah kuleli
yah hem kirnhk hem sabhktar.
Mezkur yahya miiracaat.

HAZIMSIZLIGI, MiDE EK~ILIK

Milyonlarca kadm bu tccriibeyl
yapmca hayran kalm1~lard1r. Zira; Ekseriya yiizdcki siyah nokta-

Yalova vapuru 6-8 T cmmu:za
dogru

j

ve yanmalanm giderir. Ag1zdaki tats1z.hg1
ve kokuyu izale cder. ~i~esi 75 ve 120 kuru~

lar, ai;ik mcsamcler vc her nevi
gayri saf maddclcr, tane tanc
olmu~ adi bir pudradan ileri geldigini biliyorlar. F1lhakika, bazi
pudraiai· parmaklar arasmda tutulunca kadife gibi yumu~k gOrilnurse de hakikattc .kls1m los1m
taneli ve sert olur. Bunlar, goziintizden kac;abilir. Fakat di~eri
niz1e pekala hisscdebilirsiniz. Bir
par~a pudra allp di~lcriniz nrasmda eziniz ~yet cilz'i bir tanelik olsa derhal hissed~rsiniz. ~im
di de bu tecri.ibeyi havalandmlm1~ ycgane pudra olan Tokalon
pudrasile ynpm1z. Bu pudra yeni
vc imtiyazh bir usi.il dairesinde
istihsal edilerek evvelkinden on
dcfa daha ince vc daha hafif k1lmaktad1r ve binaenalcyh clldi
nazik mesameledni tahri~ eden
tanelere tcsadiif edilcmcz. Bu gibl tancli pudralardan sakmm1z.
ve yalmz havalandmlmUi ve garantili ycgftne pudra olan Tokalon pudrasm1 kuUammz. Terkibindc krem kopu~ii bulundugu
cillctle clldde uzun miiddet sabit
kahr ve artik parlayan burun1ara nihayet ve1ilmi~tir. Ve s1k s1k
pudralanmaga ihtiya<; kalmamJ~tir.

Deposu: Yenipostane arkas1,
A~irefendi sokak No. 47.

JUVANTi
ANZUK
SAC BOYALARI

Kad1koy Vak1flar Direktorlugu lranlan
K1ymeti mu- Muvakkat
Anadolukavagmda istinye mev·
hammenesi teminati
No. $i. kiinde Umuryerinde ~i~ek~i firm1
Lira K. Lira K.
E. Y. Dosya demekle arif kire~ ocagmm 3/64
75 23 1539 pay1.
90 06
6 76
265 33
19 90
79 14 1537
Anadolukavagmda Umuryerinde
81 15
mukaddema ekmek!ri f1rm1 timdi
83 16
bah~eli kahvehanenin 45/120 pay1.
74 44
17 10
5 Anadoluhisarmda Sediistiinde
992 42
19 10
bostanla evin v kif yerinin 1/2 payi
Yukarda mevkilerile cinsleri ve k1ymetleri yaz1b mahlul olan yerler
otuz bir giin miiddetle a~1k arthrmaya ~1karilm1tbr. fhaleleri 21/7/936
aah giinii saat 15 te Kad1koy vak1flar miidiirliigiinde yap1lacakbr. lsteklilerin miiracaatlar1. (3404)

Naf1a Vekiletinden:
20/7/936 pazartesi giinii saat 15 de ADknrada Nafia vekaleti Yap1
ltleri eksiltme komisyonu odas1nda -31546- lira ·14- kuru§ ketif bee
delli Polath jandarma techizat anbar1 intaab kapah zarf usulile ek·
siltmeye konulmu~tur.
~artname, mukavele projesi, Nafia i,Ieri feraiti umumiyesi, fenni
tartname, ketif cetveli, proje vc tafsilat resimleri -155- kuruf mu·
kabilinde vekalei yap1 i~leri dairesinden verilec.ektlr. Muvakkat teminnt
-2366- lirad1r.
lsteklilerin teklif mektublnnna ~af1a vekaletince verilm~ miitet\hhitlik vesikasm1 ilittirmeleri lnz1md1r.
Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplar1m 20/'J/936 pazartcsi gii·
nii saat on dorde kadar Yap1 itleri artt1rma, eksiltme ve ihale lkcmisyonu reisligine vermeleri laz1md1r.
(1519) {S634)

Bir Su Miihendisi ile iki Naf1a
Fen Memuru al1nacakt1r
Kumral vc siyah
olarak aabit
ve tahii renk verir. Ter ve y1kan•
makla ~1kmnz. Y egane zarars1z ve
tanmm1• s1hhi sac; boyastdtr.

INGtLlz KANZUK ECZANESl
Beyoglu • Istanbul

Dr. AHMED ASIM ONUR

Ziraat Vekileti den :

Konya ovas1 sulama idaresinde ~ahfllrtlmak iizere bir su miihcn·
disi ile iki Naf1a fen memuru almacaktir. Su miihendisinin Yiiksek
miihendis mektebi mezunu olmas1, su ve invaat i~lerinde ~ahtmif bulunmas1 fen memurlarmm da Naf1a fen mektebi mezunu olmns1 laz1m·
d1r. Askerliklerini yapmtf olmalan muktazi bulunan isteklilerin vesi·
kalar1 ile birlikte Ziraat velcaletinde Zirnat i9leri umum miidiirliigii·
ne miiracaat etmeleri. (1533) (3678)

Dr. I- af1z Cemal
Dahiliyc mi.itchas..m
Pazardan bn~ka giinlerde ogleden
sonra sa.at (2,5 tan 6 ya) kadar istan·

bulda Divanyolunda

( 104) numarah

hususi knbincsinde hnsta.lanm kabul cder. Sah, cumartcsi giinleri sabah
-c9,5 • 12> snatleri hnkiki f1knraya mah·
austur. Herkcsin haline 1;orc muamele
olunur. Muayenehane vc ~v telefon:
22398. K1~hk telefon 21044.

Yatak iicretleri 2 liradan itibaren••
3 iincii smtfdn llmcliyat ucreti
nlmmnz.
Dogwn ve kadm ameliyntlarile
flhk, apandisit, basur ve diger
ameliyeler i~in ~ok ehven bususi
fiatler. Ortakoy tramvay yolu Muallim Naci cad. 111 - 115
Telefon • 42221

0

BIRE,
1000

KUM BARA

VEREN
TARLADIR
·-- ~tll

-JI

-

$imdl e k d r binlerce
zen in etmi$ ir
3. cii Ke~ide 11 Temmuz 936 dad1r.

Biiyiik ikramiye:

50.00

Lirad1r

Ayrica: 20.000, 12.000, 10.000, lirahk
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikafat va1·d1r.

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~letme
Umum ldaresi llanlan
M uhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i portland ~imen--------------------------------------------------------

tosu 22/7/936 ~artamba giinii saat 15,30 da kapah zarf usuliylc An·
karada !dare bina11nda aatm ahnacaktir.
Bu ite girmek isteyenlerin 2227,50 lirahk muvakkat teminat ile
kanunun tayin ettigi vesikalar1, resmi gazetenin 7/5/936 giin 3297
No. lu niishasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde almmlf vesika ve tekliflerini ayni giin aaat 14,30 a kadar Komisyon Reialigine vermeleri laz1md1r.
~artnameler 145 er kurufA Anka~a ve Haydarpa~a veznelerinde
sablmaktadir.
(3749)

Ankara Belediye Reisliginden:

l/fft _

..

1 - ~ehir dahllinde muhtelif yerlerde yaptmlacak asfalt ve
parke yol in§aah on bei glln mDddctle ve kapah zarf usuliylo
eksiltmeye konmu1tur.
2 - Muhammen bedeli 497000 llrad1r.
3 - Muvakkat teminab 23630 lirad1r.
4 - ~artname ve ke1ifnamesi Belediye Fen ltlerl Direktarlil·
iDnden 12, 42 lira bedel mukabilinde ahoacaktar.
5 - 1steklilerin 10/Temmuz/936 Cuma gDnD aaat on bei bu~ukta
Belediye Encilmenine mDracaatlan ve u1uln dairesinde tanzim
edilecek zarflaran1 ibale 1aati olan on be1 ba~ukdan bir aaat evvel
yanl saat on dort bu~uga kadar Belediye Encllmenine vermeleri.
6 - lsteklilerin ek&iltmeie airebilmelerl i~in Fen i11leri direktor·
lUjUnden bu i1e aid ehliyet vesika11 alm11 olmalar1 llz.1md1r.

(3529)

Eelektrik Ustaba~1s1 Aran1yor
Eregli komiir havzasmda blr komur ocagi i~in miitchassis ve tecrubeli
bir elektrik ustaba~1sma ihtiya!t varcbr. iyi maa~ verilecektlr. isteklilerin vesikalarile birlikte Galatada Tahir hamnda Hayri Araboglu ve
~eriki ~irketine milracaat eylemeleri.

6 Temmuz 1

Sahife 12
IC!

ELEK'rRiK AL-ETLERiNiiv

AMiRi

Eger sizde bozuk veya kullanalm1yacak vaziyette bulun
clektrik aJetleriniz varsa, onlar1 derhal Sahpazarda Necatib
caddesindeki SAT1E Sosyetenin ldare merkezine, veyahud diA
~ubelerine getiriniz.
Bir ufak tamirle i§inlzi gorebilecek iletleri ni~in eviniz
bir ko~esine abyorsuouz?
Bilmiyor musunuz ki 44.963 No. ya telefon edince SATI
sizde bulunan bozuk elektrik aletlerini dcrhal ald1r1p en k1
bir mllddet zarfmda, mtikemmel kullamlacak vaziyette 1i
iade eder.
Siz de bu aletleri SATIE'ye getirebilirsiniz.

Venus Ruju:

Kti.9ilk tamirler bedava yap1hr

Gayel cazib renklerile
hayretlere diifiiriir v~ 24 saat dudak·
larda sabit kalir•

Digerleri

.Venus Kremi:
Terkibi, esrarh,
giizellik kremleri·
nin i~inde en 11ayaru emruyet ve itimad
lolarud1r.

.Veno

I

Pudras1:

~tlc

ve kibar familyalann ragbetini
: kazanan, narin ve nazik cildlileri tes•
hir eden yiiksek evsafta e11siz
pudra-

dir.

eniis Rimell:
ince ruhlu ve duygulu kibar kad1nlar bu ~ok
cazip ve p1rlanta (Brillant)

Hasan T1rnak Cilalar1na
bay1hyorlar.

Venus Rimeli ile tuvalet goren kir·
pikler kalblere ok gibi saplanar.
Beyoglunda tanmm1~ ve maruf Karlman, N. Tarika, ~ark Merkez 1triyat ve
tuhafiyc magazalannda sahlir.

I

Nureddin Evliya zade kimyel vi Deposu:
ecza alat ve itriyat ticarethanesi, is-

l tanbul - Bahc;ekap1.
Beyaz ve k1rm1z1 10 ve 20 k rufi
Sedef 40·. 60 kurut
J '-!:'l:M-e-=m•u=r•A•r1E1a•n•1y..o•r-q
Hasan deposu : Istanbul • Ankara • Beyoglu

~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~•

I

I

BUGUN SON GUN
Galata'da maruf

KS.EL

YO R.

ELBlSE MAGAZASININ RESM1 T ASFIYESl dolay1sile

MECBURi SATl$TAN
istifade firsahn1 ka~1rmayin1z.

iSTOK MALLAR AZALDlll MOAN ACELE EDiNiZ.
Haz1r elbise, Pardesii, Palto. Manto, <;ocuk elbisesi, Kadm, Erkek
ve <;ocuk mu~ambalan tasavvur edilmiyecek bir ucuzlukta satilmaktadar.

Frrsattan istifade ediniz.
Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Palas j. Her1kovi~i ve ~ki
Tasfiye memurlari: Avukat I. Agah Akkan, H. Suleyman

ROTEJ1N
Frengi ve Belsoguklugundan muhafaza eden en mtiessir ilagtir.
Sahibi Necmeddiu Sadak

Umumi nesriyat miirliit·ii: Enis 'l'il
A1qam matbaasa

Beyoi~ndaKad1k5yUnd~O~

kUdarda, ve Adalarda, komis•
yon)a ~ah,acak ve iyi teminat
verebilecek ELEKTRlK TES1SATI Y APTlRMAK 1STEYEN M0STER1LERI BULACAK ADAMLAR aramaktadir.

I

••••

Ciddi bir ~irket, lstanbul~a,

"Sataf servisi,, rumuzile 2248
posta kutusu adresine tahriren
muracaat edilmesi.

i~in

yalmz yap1lan masraf bedeli alamr.

KA~VO.lbA M~$H~~

a~bg1 me~herin

I

r:.abrikanm yeni binasmda hususi surette
bir kere goriilm
rka ederiz. Karyolalar ucuz ve saglamd1r. Somyelerimiz dunyanm en rahat
yeleri dereccs~nde olup en hassas kimseleri memnun edecck miikcmmeliyett

I
•

HA L IL

SEZ ER

Karyola ve madeni

e~ya

fabrikas1

Sirkeci, Salkimsogiid, Demirkap1 caddesi No. 7 (Eski Ford Garaj1 binas1
Telefon : 21632

I lnhisarlar U.

Mildilrlil

n:

Sivas dahilinde kain Hargun tuzlasmda yap1lacak 49833 lira
bedelli tabahhur abdam gol ve kanahndan miite~ekkil tuzla te
tmm 2/7 /936 tarihinde kapah zarfla yap1lacag1 ilan olunan e
m·esine istekli ~1kmamasmdan dolay1 bermucib kanun pazarhkl
niden eksiltmeye konmu~tur.
1 - Eksiltme 13/7/936 tarihine rasthyan Pazartezi giinii
11 de Kabata~ta Levaz1m ve Miibayaat ~ubesindeki Alim Sabm
misyonunda yap1lacakttr.
2 - Eksiltmeye Mimarlar da ittirak edebilirler.
3 - Proje, ketifname, fenni llartnamelerle mukavele projes
fartnameden miirekkep evralu 250 kuruf mukabilinde 1stanb
lnhisarlar Umum Miidiirliigii Tuz Fen ~ubesinden ahnabilir.

4 - Muvakk at teminat mikdar1 3737 lira 47 kuru,tur.
5 - lsteklilerin eksiltme giiniinden en az iki gun evvel lnhis
Tuz Fen ~ubesine gelerek istenilen vesaiki ibraz ile ehliyet vesi
almalar1 ve bu ehliyet vesikalar1 ile birlikte sozii ge~en komis
miiracaatlari li.z1mdar.
(3739

