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rektörleri arasındaki 

yeni tayinler 

ltalga yeniden beş 
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- 2 nci saylfada 

I Yugoslavyada kabine buhranı Bir züğürt tesellisi/ - Kondilisin sözleri hayret uyandırdı 
Birkaç yıl önce idi. Bir gtin bir A

merikalı diplomatla Japonyanın Çin 
üzerinde güttüğü sıyasadan konuşu
yorduk. Japonya Mançuriye girdjk -
ten sonra duracağa benzemiyordu. 
Ya,·aş yavaş bütün Çin üzerinde e -
ğemenliğini (luikimiyetini) kurmak 
plcinını açığa vurmuştu. Uluslar li u· 
rumuna baş vuran Çin buJ'adan bir 
yardım göremiyeceğini anlayınca is • 
ter istemez J aponyamn dilekleri ö · 

Prens Pol, Hırvatların "Cumurluk Yunanistana 
ş·efi Maçekle görüştü normal yaşayış vermedi,, 

nünde boyun eğecekti. 

Kabineyi eski finans bakanı Staya- Eski kral Jorjun adamlarından önemli 
noviç veya .General Jivkoviç kuracak bir zat m~habirimize diyevde bulundu 

Atina, 22 (A. Bu durumu böylece gö.ı:ilnüne ge. grada gelmiş olduğu cihetle bu 
tirdikten sonra Amerikalı diplomata görüşme pek önemli sayrlryor. 
dedim ki: BaY. Maçek'in rejanla (naip • 
- Japonyanın Uzak Doğuda yapmak le) görü§mesi yalnız Hırvat -
istediği şey artık açıktır: Çindeki 
açık kapı politikası çok sürmiyecek. köylü partisi için değil, fakat 
kapanacaktır. Japonya Çini kendi.si i- kendisinin haıkan bulunduğu bir· 
çin bir pazar yapacaktır. Bu koca ül· leşik ayrı§ partileri için de bir ba-
kede Jngilizlere, Fransızlara. ltalyan- ıarrdrr. 
lar olduğu gibi .\merikalıloı u da te. Bay Maçek Havas aytarına de-
cimen alanı bırakmıyacakttr. Bu gi - mitşir ki: 
di§e göre siz Amerikalılar ne yapa - •'Ben Hırvatların şefi olarak 
caksınız7,, 

Bu soruya karşı Amerikalı diplo- deği'l, lakin birleşik ayrış partile-
ma t şu ceı-abı verdi: rinin bir oruntakı (mümessili) 11-

- Ne yapalım, Japonlar ile harp fatile dütündüklerimi söyledim.,, 
etmek lazım. Bu iş bir lıarbe değer Bay Maçek, ıü ve deniz baka -
mi?,. ın general Jivkoviç'i de gördük • 

Amerikalıların Japonlar ile Çin 
ten sonra, gazetecilere şu diyevde 

işinden dolayı bir harbi göze alıp al· . 
mamaları kendi bi!ecekleri bir şey - bulunmuştur: 
dir. Çünkü Japonlar ile girişilecek •'Genel dütünce şudur ki, yeni 
bir harbi kaybetmek ihtimali d«.> var- kabine, ya Y evtiç kabinesinde fi-
dır. Bay Maçe'k ·:· (

1 nanı bakanı olan Bay Stayano -
Fakat Amerikalı diplomat bu ce - Belgrat, 22 (A.A.) - Krallık viç'in batkanlrğı altında, eski par· 

vaptan sonra bir söz daha söyledi ki naibi prens Po1, öğleden sonra tilerle birlikte iş görecek bir ulu • 
bana hayret verdi. Bu diplomat Çin· Hırvat ayrışıklarının (muhalifle· 1 k'" k b" . h t k' 
deki Japon tehlikesinin önüne harp - sa lemer uz a ınesı, ya u 1 

siz de geçilebileceğini anlatmak için rinin) önderi bay Veladimir Ma.. general Jivkoviç'in başkanlrğı al .. 
şöyle diyordu: çek•i kabul ederek, bir buçuk sa- tında nötr bir kabine olacaktır ki, 

- Çin dışardan gelen ulusları için- at görüşmüştür. buna karşı da Hırvatların bir i • 
"tlP. eriterek kendine benzeten bir ül- Temel atastnm hükümleri tirazlBJ"ı yoktw·. 

etlİI', Şımdiy fıda ·rçu-k kt<t e. ya- --·-""·--·=-"'~~...,.-~-~~~~--1, .. ._.~c,,,._;....,...~__.c: 
hancılar gelmişler, Çin üzerine eğe • geri bırakıldığı 5 - 1 - 39 tari • a ine naaıl olursa olaun, ay -
men olmu~lardır. Fakat bu eğemcn- hindenıberi, bay Maçek devlete rışık partilerin istedikleri, soysal 1 

lik çok sürmemiştir. Çünkü yabancı karşı tehlikeli kmavda (faaliyet - özkeniikle güvenliğin yeniden ku- 1 
cğıuncnler az zaman sonra Çinli ol • fo) bulunduğundan ötülii devleti rulması ve belki de yeniden özgür 1 
muşlardır. !lir şüphe ııok ki Çine gi- korumağa hakyerinin karşısına ve gıı:li saylav seçimleri yapılma· 
rccek otan Japonlar da böyle olaca!.- çıkmak üzere ancak iki defa Bel· sıdır, ,, 
tn ... 

Amerikalı diplomat kendine göre 
Japon tehlikesine karşı bir teselli ça· 
re...,i bulmuştu. Ancak onun bir türlü 
teselfüıi beni tatmin edemedi. Çünkü 
Çindeki Japon istilflsmı eski tarih • 
Jerd~ olduğu gibi birkaç yüz bin ki· 
şilik bir ordu ile Çin imparatorluğu -
nu ele geçirmeğe benzetmek pek yan
lış idi. 

Garibi şudur ki birkaç yıl önce be
ni hayıete düşüren bu düşünceye bir
kaç gün önce bir Fransız gazetesinde 
de rastladım. <Pekin) ve (Tiyençin) 
taraf hrını:ı Çin askerlerinden bo -
~altı1nrak Japonlara ,·erilmekte ol -
masından ,.e bu hadisenin ileı·irie do· 
ğurabileccği ihtimallerden söz açan 
bu gazete tıpkı Amerikalı diplomat 
gibi bir zaman sonra Japonlarrn Çin· 
li olacakJarrnr söylüyor! 

Bu tüJ'Jii bir durumda hu türlü dü· 
~üfü;.•Jcre biz Türkler (züğürt tcscl • 
lisi) deriz. Araplrırm (leıılel !ıulya 

lclıclckcl fukara) dedikleri gibi. 

ASIM US 

Bay Recep Peker 
C. H. Partisi genel sekreteri 

. Bay Recep Peker dün sabah An • 
karadan şehrimize gelmiştir. Bay 
Recep Peker Haydarpaşa istasyo
nunda Parti İstanbul vilayet idare 
heyeti başkanı Bay Hilmi ile idare 
heyeti üyeleri ve birçok kimseler 
tarafından karşılanmıştır. 

Samsun valisi Evkaf 
genel müdürü oldu 
Ankara, 22 (Kurun) - Açık 

bulunan Evkaf genel direktörlü
ğüne Samsun valisi Bay Fahrinin 
tayini yüksek tasdike iktiran e t· 
ti. 

Zaf e1le sarılı asker ve 
barış ha vvarisi ! 

- Yazısı dokuzuncu sayıf amızda -

Atatürk'ün gezisi Birinciler 
Delgratta çıkan 21 haziran tarih -

~i Poli~tika ~azctesi Ankarad~~ _aldı - Okullardan en iyi derece 
gı aşagıdakı telgrafı ncşretmı;?tır: ı . 

"Ankara 20 - Reisicümur Ka- ıle çıkanlar 
' mal Alatürk'ün dış memleketler -

de yapacağı seyahat programı 

tesbit edilmiştir. Bu programa gö- ' 
re Atatürk ağustosun beşinde ya
nında D.rşişleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras ve yüksek rütbeli bir 
general olduğu halde Odesaya, o
radan da Moskovaya gidecektir. 

Moskovada on gün kadar kal
dıktan sonra dönecek, ve döner -
ken Bükreşle Belgrada da uğra • 
yacaktır. Seyahatini Atinaya ka • 
dar uzatıp uzatmıyacağı henüz 
belli değildir.,, 

KURUN: Atatiirk'ün memleket 
c!ı :şmda böyle bir seyahat yapacağı 

hakkında resmi makamlarda hiçbir 
malumat olmadığı gibi böyle bir se· 
yahat ihtimal dahilinde de göriile
mcz. Onun ic.in yukardaki haberi a • 
~ı lsız olarak telfıkki etmek lazımdır. 
Geçenlerde Tevfik Riiştü Aras Sof -
~adan geçerken, BulAar gazetecileri 
böyle bir seyahat imkfını olup olmadı

ğını sormu~lardı. Dış Bakanımız ver
diği cevapta Atatürk'ün Türldyeye 
dost olan dış mcm1ckctlercle seyahat 

Ba1J<m .Udilrn Bayan fJJilıma11 

Bu yıl liseforden ve orta okul • 
lardan en iyi derece ile çıkan gençle
ri yurtdaşlarımıza tanıtmak için 
fotoğraflarıni basıyoruz. Şimdiye ka
dar Vefa, Jsfanlıul erkek, Darüşşafa
ka, l'erterniya!, Galatasaray, Kaba -
taş, Ihıydarpa~ı:ı ve Alman liselerin
den en iyi derecede çıkanların fotoğ
raflar;m l;oydul'. bugün de İstanbul 
kıı 1ise~ini en iyi derecede bitirenle -
rin fotoğraflarım koyuyoruz. Bu o· 
kulu11 fen cşubcrini en iyi derece ile 
bitiren bayan :\fihman Sertoğludur; 
baJan Meliha da bu okulun edebiyat 
şubesini en iyi derece ile bitirmiştir. 

1\enclikrini k•!tlulnrız. 
Cclt'hiln1c:-;i C!'aS itibari le di:şüniilmüş uuıuuu111oıım11111tut"ıuınıııtu1U ... Mf"l •tfllll•tlll llllllfllll •lll · n lll"NIHtNlllUllllfflllf"lllUM 

ve huna karar ycı·ilmiş ise de tarihi 
tcsbit edilmemiş bulunduğunu söyle· 

mişti. Ilugün bu vaziyette hiçbir de· 
ğişiklik yoktur. 

A.) - Bay Kon
dilis gazetecile -
re diyevde bulu
narak şahsan ka 
moyun (efkarı 

u mu mi ye ninl' 
kralln ktan yamı 

~ 
büyük bir çoğun- ~ 
lukluk sağlaya -
cağını ummakta 
olduğunu, zir3 
cümhurluk reji -
minin Yunanis -
tana normal bir 
siyasal yaşay12 
veremediğini söy 
}emiştir. 

Atinadaki cüm 
huriyetçi çeven -
ler, şimdiye ka · 

dar innaçları bir. 
cümhuriyetçi di -
ye bellemiş ol -
dukları Bay Kondisin l>u sö~leri· 
ne şaşıp kalmışlardır. 

~tina. 22 (A.A.l. :__ Baabakan 

· General Konrliliı 

yardımcısı General Kondilis Ava
la ajansına yaptığı diyevini burn
<laki gazetelere a§ağıdaki §ekilde 
izah etmiştir: 

Şahsiğ olarak, geneloyun kuv
vetli bir çoğunlukla krallıktan ya
na çıkmasını dilerim. Çünkü cum· 
hurluk yurda, normal bir siyasa 
hurluk yurda, normal bir siyasa 
hayatı sağlayamamıştır. Eğer mo· 
narşi bunu sağlarsa Yunani~.~am 
kurtaracaktır. 

Atina, 22 (A.A.) - Hava.s a

jansının özel aytarr bildiriyor: 

Kral lorj 

General Kondilis krallıktan ya

na olan diyevinden daha önce B. 
Çaldarise haber vermediğini, bu
nun için diyevdeki fikirlerin ker.
di şahsiğ düşüncesi olduğunu bil
dirmiştir. Cumhuriyetçi çevenle .. 
şimdiye kadar cumhuriycti~i o • 
tan Generalin bu hareketinden do· 

'1 · layı hayrete düşmüşlerdir. 
(Sonu Sa. 10. Sü. 1.) 

Çiçek savaşı bugün ! 

Dün BüyüliadaC:la bir çiçeli ser
ıisi açılmıştır. Sergiye birçok mü· 
esseseler girmiştir. Bugün Adad'4 
bir de çiçek savaşı yapılacaktır. 

Savaşm çoli eğlenceli geçmesi için 
birçok hazırlıklar yapılmıştır. 

Resmimiz Adadaki çiçek sergi
ıinden bir köşeyi gösteriyor. 
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Paristeki Fransız 
görüşmeleri 

Alman· lngiliz eksperleri 
dün bir daha görüştüler 

- lngiliz 
dün bitti 

Valiler ve emniyet direk
törleri arasında tayinler 

Ankara, 22 (Kurun) - Vali
lerin tayinlerine ait kararname 
henüz yükıek tasdikten çıkmadı. 
Yarın veya öbürgün çıkınası bek
lenmektedir. Kararnamede Eski -
tehir valiliğine Mardin valiıi bay 
Talat, Sinop valiliğine Çanakka· 
le valiıi bay Süreyya, Mardin va
liliğine İstanbul emniyet direk • 
törü bay Fehmi, Çorum valiliğine 
Sinop valiııi bay Aıbdülhak, Van 
valiliğine Burdur va'liıi bay Saip, 

çet Kutertam emniyet itleri genel 
diı ektfülüğü altıncı §Ube direktör· 
muavinliğine, emniyet işleri ge • 
ne) direktörlüğü üçüncü tube şefi 
bay Cemal lstanbul emniyet di • 
rektörlüğü ikinci tube direktör • 
hiğüne, emniyet itleri dördüncü 
§Ube §efi bay Ihsan Sabri Ma1at
ya emniyet direktörlüğüne, emni· 
yr.t işleri genel direktörlüğü dör .. 
düncü §Ube me~uru bay Tahir 
Iıık Kay11eri emniyet direktörlü -
~üne, Kayseri emniyet direktörü 
ha.:v SaJahaddin Bu!'sa emniyet 
dircktö:lüğüne, emniyet işleri ge
nel dirt>ktörJüğü altıncı şube ıe • 
fi bay Cemal Kaya Antalya em • 
niyet direktörlüğüne, St'yhan em -
niyet direktörü bay M< · • et Ali 
İstanbul polis mektebi t •. • ektör • 
lüğüne, İstanbul polis mektebi di· 
rektörü bay Fahri Seyhan emni -
yet direktörlüğüne, polis müfet • 
tişi bay Sebati Gaziantep emni • 
yet direktörlüğüne, lstanbul mer
kez memurlarından bay Nurettin 
Mardin emniyet direktörlüğüne 
terfian ve nak!en tayin edilmit -
}erdir. 

bay Laval, Fransa ve lngilterenin 
koHektif güvenlik sıyasasına bağlı 

bulunduklarını söyledi 
Paris, 22 (A.A.) -- Fransız Hitlerin bazut sokma 

İngiliz konuımaları bugün saat ' j· & k f 
15 de bitmiıtir. B. Eden Roma . sıyasası muva 1 a 0 uqor 
d dö .... d B L& 1 'I Mo&kova, 22 (A.A.) - Jour 

an nuıun e . va ı e ye • nal de Moscou, lngili2 • Alman 
niden görü,ecektir. B. Edene be deniz anlaşmasından bahsederek 
ıabah Londradan gelen talimat d' k' 

ıyor ı: 

konuımaların ıonu hakkında il · I .1. 1 k d' h d 1 
ngı ız er, en ı azı ev et a-

mi\ veric.i iİbi gözüküyor. Anca.Jr -lamlarınm İngiliz. Alman deniT. 
Fn.nıanm ortaya attıf. mesele•.e· anlatması hakkında bunun silah· 
rin çok <inemli olması ,.:olayısivl-

ıızlanmaya bir yardım olduğu yo· 
lngiltere hükumeti keı:ıı k:ı.•arı:,, lnundaki sözlerinin ciddiğ kar!' · 
kabine toplant111ndan sonra V~· 

recektir. 
B. Laval bugün B. Edenle ya_., 

tıAı konu§malar ıonunda fU di. 
yevde bulunmuıtur: 

"Bugünkü anıulun.1 durumun 
orl"a.ya koyduğu Avrup.ı meselele
rini gözden geçirdik ve iki hük\i. 
met arasındaki beraber çah!ma 

itine 3 Şubat tarihli Londra bil· 
diriğini temel tutarak verilecek 

şekli inceledik ve gördük ki. Lon· 
drada görüşülen bütün meseleleri 
ve yalnız iki memleketi değil, fa. 
kat öteki Avrupa devletlerini de 
ilgileyen bütün itleri kotarmak i
çin pratik araçlar bulmak lazım~ 
dır.,, 

B. Laval, her iki hükumetin de 
ko!lektif güvenlik ııyasasına bar, 
lı bulunduklarını tekrar etmittir. 

Tan gazetesi ne diyor 
Paris 22 (A.A.) - B. Edeni\1 

Parise yaptığı göreli tefsir eden 
Tan gazetesi diyor ki: 

·'Deniş iılerine düzen verilme· 
sinin, lna-ilterenin güvenliği için 
her şeyden daha grekli olduğunu 
iyi anlıyoruz. Lakin lngiliz dost
l arımrz da anlamalıdn 1ar ki, Al

manyanın kara silahlarının d~ 
düzen altına girmesi Fransa içi.n 
d .:- b'itün Avrupa ulus!arı için de 
ayni derecede önemlid~r. 

Stresa ve Cenevrenin elbirliğ\ 
metotlarının, bizi en ziyade ıak. 
nı (ihtiyat) ve üsnomal (fevkala
de) özenle harekete sevkede· 
cek mahiyette olduğunu değerle· 
memek, B. Eden gibi, Avruparu..ı 
durumunu çok iyi bilen bir adam 
için kabil değildir.,, 

Ayni Tan'da fikir yürüten Ent
ranı;ijan da diyor ki: 

"Eğer lniiltere, iddia ettiğ1. 
gibi, Franıız • lngiliz elbirli~i 
siyasal'ını devamını gerçekten ar· 
zu ediyorsa, B. Eden, l>ugünkU 
bütün arsıuluıal meselelerde in 
gilterenin bize yardımını ada • 
makta güçlük çekmiyecektir. Bu 
elbirliği iyice anlatılmabdır. l'on. 
dra, Paris ile elbirliği etmezse, 
Paris de Londra ile elbirliği ede· 
mez. Beklemekte llaklr olduğu • 
muz izahat bize vermek ~avı 
{mesuliyeti) B. Edene düşer.,. 

!anacağını dü§ünüyorlana herha\. 
de aldanıyorlardır. Şuruı unutul· 
mamalıdır ki, saldırım fikirleri 
açıkça belli olan bir memleketh~ 
silahlanması öteki devletleri ıi · 
li.haızlanmaya değil, tersine ola • 
rak dikkatlerini daha :;;İyade ar · 

ttrmaya ve silahlanma yolund~ 
karşılrk tedbirler almaya sürük · 

ler. Devletler araaındaki ıilah • 
tarı rakam üzerine kar~ıla§tırmak 
imkansızdır. Çünkü, 400 bin 
lonilitoluk bir Hitler donanması 
saldırım am&çları beslemeyen b:r 
devletin 800 bin tonilitosundar> 
üstündür. 

Sonra, ıilahıızlanma konf eran
tının Almanya olmadığı için b1r 
sonuça iritemediğini dütünme'ı: 
silahlarının azaltılmasi ·hakkınd~ 
aralarında uzlaıabilıelerdi, Al -
manya bulunmasaydı, da gene bir 
anlaşma elde edilebilirdi. Silih· 
sızlanma alanında en b\iyük en
gel güvenliğin yokluğudur. Ve 

bu güvensizlik Hitler partiıinin 
Almanyada hükl\meti ele alma 
tından sonra bir kat daha artmıt · 
trr. Şimdi ise Londra anlatma · 

11 ıilahsızlanma için birinci tart 
olan güven duygusunu arttırmak 
tan çok uzakbr. Hakikatte kol
lektif güvenlik prensipi üzerine 
bir takım arsıulusal anlaşmalar 

kurmak için verilen emekleri kö
küııden baltalaınıthr. Hitlerin 
devletleri biribirinden ayırmak 
ve aralarına bozut ıokmak yolu:&· 
daki sıyasıuını az çok batarmıç 

bulunduğu inkar edilemez. Çün· 
kü, İngiltere ıon konutmalarda\ 
bulunmuş olan devletlerin arzu .. 
ıuna kartı Almanya ile tek başı 
'la bir anlatma yapmııtır. Lon • 
dra anla~maıı, Sovyetleri barı · 
~nı korunması kayguıuna dUıür · 
müıtür. Çünkü, Sovyetler bütün 
arsrulusai hi.diıeleri ancak barı!J 

""' hi\kımından gözetir. Büyük Harp· 
ten az evvelki zamanı andıran 

hugünkü Avrupamn boğucu hava 
11 için~e barıt için çalıımayı dö. 
leumi~ olan memleketler yalnn 
kendilerini korumak için değil, 
kollektif güvenliği tutmak ıçın 

ı:le bütün emeklerini birleıtumell · 
<lirler. 

ltalyanlar 
Habeşistanda ka
bile başkanlarını 
ayaklandırmaya 

çalışıyorlar 
lngiliz süel uçakları Mı- Maraş valiliğine Ankara beledi -

ye batkan muavini bay Adli, Ga-
sırda fırsat kollayacak zmntep valiliğine htanbul liman 
Londra, 22 (A. A.) - Newı genel direktörü bay Ali Rıza Çe

Chroniıcle gazetesinin haber ver • vik, Sıvaı valiliğine Gaziantep 
diğine göre, Habetistanda kan - valisi bay Akif, Beyazıt valiliği .. 
§ıklık çıktığı takdirde, oradaki ne birinci genel iıpektörlük iıtih
lngiliz uyrularının (tebaasının) bt\rat direktörU bay Burhaneddi .. 
çabucak dışarıya çıkarılmaları nin tayinleri yazılıdır. 
için hazırlık görülmektedir. Ankara, 22 (Kurun) - Anka-

ln1giliz, Fransız, Alman, Am~ • ra emniyet direktörü bay Salih 
rika uyrularınm {tebaaBinın) e • Ankara emniyet direktörlüğün", 
min bir yere ulaıbrılması için Mı- Tı·akya genel müfettitliği iıkin 
sırda, büyük süel uçaklar fırsat müıav\r muavini bay Sadrettin 
kollıyacaklardır. Ankara emniyet direktkrlüğüne, 

Bu gazetenin Adisababa'daki emniyet i§leri altmcı §ube direk
aytarının bildirdiğine göre, yağ - tör muavini bay lzzetin polis mü
mur mevsiminin başlamış olması, fettişliğine, polis müfetlİ!İ 8. Belı 

ltalyan ve Habeı askerleri ara· - ----~----iııııılıi-----------------
ıında önemli tututmalara engel Başbakanın seyahati Eski gümüş mecidiye/er 
oluyorsa da, İtalyanlar bazı kabi- Ankara, 22 (Kurun) - Başba- 936 da kaldırılıyor 
le batkanlannı ve bilhassa müslü- kan ismet lnönü'nün Doğu Ana· Ankara, 22 (Kurun) _ Finans 
manları imparatora kartı ayak- doluya yapacağı ıeyahatin Van Bakanlığı etki gilIDÜ§ mecidiye ve 
landırmağa, uğraştıklarından, İçe- ve Muta kadar uzayacağı ıöyle- ufaklıkların 936 dan sonra alı~ 
Tide karışıklıklar çıkma!l' ınuhte • nlyor. verişten 1'aTdırılacağınr ilgili (a. 

meldir. Tıbbi Müıtehzarıattan 'Alınacak la.kalı) yerlere bildirmiıtir. 
imparatorun aylesi içinde yar- istihlak Vergisi Bay Muz.al/er Elçi Oluyor 

dım huausunda birlik yoktur. Ankara, 22 (Kurun) _ Tıbbi Ankarat 22 (Kurun) -Ankara 
ALMAN GEMiSiNDEN Çl- müstahzerattan pul yapıftırmak hukuk fakiilteıi profesörlerinden 

KARILAN SANDIKLAR ıuretiyle iıtihli.k vergisi ahnma· Bay Muzafferin Letonya, Eston· 
sına dair olan kanun yakında tat· ya, Litvanyada Türkiyeyi temsil Morning Poıt gazetesinin Ci • 

buti' deki aytarının bildidiğine gö
re, bir Alman gemiıinden karaya 
çıkarılan çok büyük sandıklar şe
hirde büyük bir merak uyandır • 
mıştır. Bu ıandıkla~da Hahetis .. 
tan hükumetine teslim edilmek ü
zere gönderilecek olan F oker tay
yareleri vardır. 
Habeı imparatoru tayyareleri 

hizmetinde bulunan bir uzman 
(müt&ha1111) iki makinistle Cibu· 
tiye gelmi§tir. Bunlar tayyareleri 
kuracaklar ve Adisababaya uçu -
racaklardır. Aytar, Fransız So -
malisine atanan {tayin edilen) bi
rinci İtalyan konsoloaunun Ci.bu -
tiye geldiğini de bildiriyor. 
HABEŞLiLER iŞiN SONUNU 

ANLADILAR 
Deyli T elegraf gazetesi ıiyual 

yazarı Habeıistanda inanmaya 
değer ve bağınuz {müstakil) bir 
kaynaktan aldığı haberlere göre 
diyor ki: Cenevre de verilen ilk 
katarlar üzerine avunmut olan 
H&betliler, üç hafta geçtikten 
ıonra, İ§İn a<>nunu fena görmeğe 
batlamıtlardır. 
Adiıababa'da §İmdi harbin me· 

nedilemiyeceğine inanılıyvr. Si • 
yaaa.l yaların fikrince, HabeıJi -
ler, ıilah kuvvetile ınahvedilecek
Ierini söyliyen Romadakiler gibi ı 
dütünmilyorlar. Habeşlilerin pek 
de savıanmıyacağım (ihmal edil· 
miyeceğini), harbe gönderilecek 
asker kaynağının sonsuz olduğu
nu sağlıyorlar (temin ediyorlar). 

Tutulan son istatistiklere bakı· 
brsa, Habeşistan, müsellah bet • 
yüz bin ki§ilik bir ordu çıkarabi -

bik edilec~ktir. üzere elçiliğe tayin edileceği söy-

T ram vay So•yetle•i Fazla leniyor · 
Aldığı Parayı Veriyor Okulların iç 

Talimatnamelerinde Değ(ıiklik 
Ankara, 22 - Bayındırlık Ba- Ankara, 22 (Kurun) - Okul. 

kanlığı ile tramvay sosyetesi ara- la,rın iç talimatnamelerinde uıu~ · 
sında y~pılan görüşmeler anlaşma süz hareketleri önceden kontrol 
ile bitmiştir. Tramvay sosyete~\ 

esasını temin eyliyecek bazı ted-
Edirnekapı hattını yapmak için birlerin formüle edileceği söylen1· 
harcadığı para indirildikten sonra yor. 
halktan fazla alınan bir milyon ::::::::::::::=::==:::::::============= 
700 bin lirayı hükftnlete geri ve-
recektir. 

Bu paranın ödenme taksitleri 
tespit edilecektir. 

Okul Kitapları Kısaltılacak 
Ankara, 22 (Kurun) - Kültür 

Bakanlığının yapmakta olduğu 

bir tetkike göre, lise ve orta okul
ların kitaplarında münderacatın 

kısaltılması lehine önemli deği · 
,iklikler yapılacağı söyleniyor. 

Fakat bu değitikliklerin hangi 
kitaplarda ve ne şekilde olacağ\ 
henüz belli değildir. 

Yeni Ankarıa Gari 
Ankara, 22 - Yeni Ankara is

taıyon yap11ı eksiltıneye konmuş 

ve ketif bedelinden yüzde 1,5 kı

ran Abdürrahman Naciye 770.000 
liraya ihale edilmİ§tİr. inşaat. 
kıt müddeti hariç on altı ayda bi. 
tirilecektir. 

lir. Bunlardan yüzbininde yeni si

lahlar vardır. Onbeı bini taıma • 
mile hazırlanmıştır. Fakat ancak 
iki yüzden fazla mitralyözü, bir o 
kadar da makineli tüfeği olduğu 
zannediliyor. 

Italya 
Yeniden 500 
uçak yapıyor 
Roma, 22 {A.A.) - Balkanlar 

konseyi, 1 temmuzdan itibaren 
hava kadrosuna yeniden 500 par• 
ça uçak katmaya kadar vermit • 
tir. Bunlar için ayrıca pilot, mü· 
hendis ve komiserler de atana .. 
caktır. 

Arsıulusal iş konfe
ransında 

Cenevre, 22 (A. A.) - Ar11u • 
lusal iş konferansı, aruuluıal it 
bürosu yönetim konseyini, tarım 
işlerinde, ücretli mezuniyet mese
lesini geleck toplantı gündemine 
(ruznamesine) geçirıneğe çağıran 
karar taslağını 19 a kartı 64 oyla 
onaylamııtır. 

H1llf llllllllU1l-lllfllttıtınAIHHmıtt11lfllllnttl'-tııtııtf llllllltlhfa 

Telyazı/arının devamı 
10 uncu sayıfadadır 
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1 işaretler 1 
Sistem bekçisi: 
Münekkit 

SO:z.ler i§itiliyor: 
"- Ten kit iyidir! 

Talimatname gene\ Üsküdar 48 inci 

" T k"t k''t"d'' ' - en ı o u ur. 
değişecek ilkokulda 

"- T enlrit yapılmalıdır! 
Ed.Jbiyatla tenkit el'l'alınJa çe

r~S~':J,.~ bir edebiyat ifleyip duru-

Lise ve orta okullarda • 
Lise ve orta okullar için yeni 

yapılan ve bu yıldan itibaren tat· 
yor. bik edilmeğe batlanan yeni _(lise 

Anlıyoruz ki bir tenkit mm:- ve orta okullar yoklama) taUmat· 
luğıı var. Dudakları susuzluktan namesinden beklenen iyi netice • 
çatlıyanlar, susuzlar, boğazlan ler alınamamıştır. 
kuruyanlar gibi bağrl§ıyorlar. Ga- Kültür Bakanlığının liselerde 
zetelerin iç sütunlarında, mecmu- 1 b" 'k ve orta okullarda smaç ar 1ttı • 
aların say/alarmda kor gibi yanan ten sonra bu talimatnameyi değiş· 
bu ıeıfir. 

tireceği söylenmektedir. 
Ben, ten.kit iyidir, yahut ten- Yeni yapılacak smaç talimat • 

kit kötüdür, tliye bir söz açmah nameıinde esaslı ve değişmiyecek 
niyetinde değilim! bir tekilde olması için Kiiltür Ba

Ben, olması lazım gelen değil, kanlığı mühim teşebbüslerde bu • 
olanı •öyliyeceğim. Ve sebebini a- }un.maktadır. 
ram.aya çıalışacağım. Bir çok lise öğretmenlerinin 

Gerçek olan §Udur: yeni yapılacak talimatname mü· 

Bizde tenkit yoktur.. nasebetile dilekleri sorulmuştur. 
Niçin? Öğretmenler dileklerini Bilkan • 
Hürriyet yok Ja onun için mi lığa bildirecekler. Bu dil.::k't:rinin 

l d b ıl Bu resim Üsküdar 48 inci ilk bi:d:! t.m~it r;ürbüzlenememi§! ne er o uğunu ve unarrıı yap • 
Bunu kimse ileri 'Siiremez. mas ile ne gibi faydalar temin e • okulunda bu yıl açılan eli§leri ser· 
Biz.de, en uluorta sözlerin btı§t· deceğini de ayrıca yazacaklardır. gisinden bir köşeyi gösteriyor. Bu 

boş konu§ulduğu ve bunun aclının Bundan başka lise ve orta o • okul geçen yıl kurulmuıtu, henü~ 
da aözde hürriyet sayıldığı zaman- kulların okul talimatnamelerinde bir seneliktir. Bu köşe birinci sc
larda Ja bir tenkit eseri meydana bazı mühim değişmeler yapıla - nıf öğretmeni Sel~mi Tahir Özbey 
çıkmamı§ ve tenkit denen itibar caktır. Bu talimatnamefle ~alebe tarafından kurulmuıtur; içinde 
li adam kendi~i gösterememi§tir. yazı, öğretmenleri genel vaziyet- minimini yavruların değerli izer· 

Bu bir gerçektir. leti hakkında da mühim mo.ı:!de • leri ve öğretmenin hazırladığı in. 
Hürriyet mzıtlaka tenkidin ba· ler eklenecektir. ce itler görülüyor. Okul direktö. 

baaı değildir. ---------- rü Bay Nedim okuldaki iyi çalıt· 
Bakırköy mezarlığı malara bat olmaktadır. AnaT§İ tenkidin koruyucu•u O• 

lamaz. 
Tenkit, aan' atte bcqıbozukluğa 

#:::zr§ı bir diuiplinin, bir dü§Ünce
nin, bir sistemin aavgalanmaaıdır. 

Te-.kit, bir "atemin aınul«nnı 
bekliyen, bu aınırlardan dı§arı ta
§euttn yakasından yapı§an adam· 
dır. 

Şu .'Uıld2 m'.inekkit, aklımı eıeni 
yap..1n, ağ:z.ına geleni söyliyen a
c!c-..m d ~ğild ir. 
Eğer öyle olsaydı, tenkitin §a· 

heserleri bizim kütüphanelerimiz
de yer tutmalıydı. 

Bu olamadı, tenkit diye bir a· 
tlam Türk okuyucularına bir siır
tem koruyucusu §eklinde ortaya 
çıkmadı. 

Çiir.kii 'Jf!iinekkidin etrafı çizil mi§, 
sınırları belli bir dütiincesi yok· 
tur. Bir sisteme bağlı ti eğildir. Bir 
siıteme bağlı olmıyan adant1 geli. 
ıi güzel laflar eder, okuyanları §a· 
ıırtır .• 

Siltemlerin kurıılduğu zaman~ 

larda tenkit de ber'aber yürür. 
Tenkitsiz sistem olamaz. 

Tenkitsiz siıtem içinde insan 
kendini kaybeder .. Siıtemsiz ten· 
kite de b'ir lal kabalığındtı11 bet§· 
ka bir §ey denemez. 

Sadri Ertem 

Tuz satışını kontrol 
Tuzun on beı Hazirandan itl· 

haren ucuzladığı vilayete hildiril· 
mittir. Gümrük ve inhisarlar Ba· 
kanlığından Belediyeye yeni bir 
tezkere gelmittir. Bunda bakkal· 
ların ve tuz satanların sıkı bir kon· 
trol altında bulundurularak halkl 
kandırmamalarının temini, Hazi· 
ran sonunda Bakanlığa bu hu.su•· 
ta izahat verilmesi bildirilmekte-~ 
dir. Belediye, bunu bütün §Ube 
direktörlerine bildirmiştir. 

Sütçülere gösterilen film 
Sovyet Ruıyadan getirilen 

ııhhi sütçülüğe dair film, dün Be
yoflunda lıtanbul ıütçülerine ıöı
terilmittir. 

yenileştirildi 
Bakırköy lslam mezarlığı son Tatil günlerinin gündeliği 

günlerde pek harap olmuttu. Bu Hafta tatili kanunun tatbik e. 
nu gören Bakırköy belediyesi me- dilmesi dolayııile cumartesi gün· 
zarlriı yeni en yapınıı vem 
bir hale koymuflur. 

General Seyfi 
Gümrük muhafaza genel ka 

molanı General Seyfi, dün İzmir• 
den ıehrimize gelmiıtir. 

lstanbul muhafaza kurumunu 
gözden geçirdikten sonra Ankara. 
ya gidecektir. 

Fütürist şair geliyor 
ltalyanm tanınmıf fütürist ta· 

irlerinden Marinettinin bir ltat
yan kitap ve resim sergisi açmak 
üzere önümüzdeki cuma günü U· 

çak ile ıehrimize geleceği öğre· 
nilmittir. 

Sergide gösterilecek tablolarla 
kitapların çoğu lstanbula gelmiş 
bulunuyor. 

Sergi ayın 28 inci cuınartesi gü · 
nü Beyoğlunda. T omtom sokağın
daki ltalyan elçilik binasında açı · 
lacaktır. 

Bu münasebetle elçilik tarafın· 
dan bir ıölen (ziyafet) verilecek· 
tir. Şölen sırasında Marinetti bir 
söylev verecek, fütürizm, sergi ve 
eserler hakkında sözler söyliye. 
cektir. 

Sergi Haziranın 30 uncu pazar 
ve Temmuzun birinci pazartesi 
günü halka açık olacaktır. 

Şair Marinetti ıah günü uçak· 
la memleketine dönecektir. 

Marinetti ıehrimize evvelce hir 
kere daha gelmişti. 

Köy evleri nasıl yapılmalı? 
Trakyada yapılacak köy evle

ri için halkevi taraf mdan alaka • 
darlar araıında bir müsabaka a • 
çılmıştrr. 

Halkevi yönetim kurulu önümüz 
deki sah gi1nü bu mesele etrafm
da görüşmek üzere bir toplantı 
yapacaktır. 

eri öğl •n ~o r i O ı • 
ıeaeler fabrika ve ticarethaneler 

tatil yapma.ktad.rdC\r. Bu mi!naı;e· 
betle m!ie11eselerinde çalışan me• 
mu' ve müıtahdemlerine o günkji 

yevrr.ir·leı-ini yarını olarak ver • 
mektediı·ler. B\rçok ticarethane • 
ler. de iıçilerine öğJeden sonra 
yevmiye vermemek için ticaret • 
hanelerini saat on ikide kapat • 
maktadırlar. 

Bu vaziyet çalıtanlarm mağ • 
duriyetini mucip olmaktadır. 

Vaziyet lçi§leri Bakanlığına 
sorulmuıtur. Gelecek cevaba gö • 
re hareket edilecektir. 

Nümerotaj 
lıtanbulda numerotaj Ağuıtoı 

ayının sonuna kadar tamamen bit. 
mit olacaktır. Sokaklara asılacak 
levhalarla evlere konacak numa· 
ralar hazırlanmıtlır. 

Levha ve numaralar çocuklar 
tarafından çabuk kırılmaması ve 
tatlanmaması İçin yüksek yerlere 
aaılacaktır. 

Biçki ve dikiş ders evi 
ve san'at okulları 

Biçki, dikit dershanesi açan 
kimselerin mesleki gilgilerinden 
ba§ka okul tahsilleri olmadığı gö
rülmüttür. Bu dershane direktör 
ve öğretmenlerinin bazılarının el· 
lerinde ilk okul şahadetnamesi bi
le yoktur. 

Önümüzdeki ders yılı başına 
kadar öğretmenler genel bir sı • 
naca tabi tutulacaktır. Bundan 
batka Kültür Bakımlığı teknik ted 
riıat direktörlüğü duyduğl.1muza 

göre ~an'at okullarnm tali • 
matname ve müfredat program -
larında bazı değitmeler yapacak .. 
lir. Birçok yabancı memleket san' 
at okullarının talimatname ve 
müfredat programları tetkik edil-
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Deniz bayramı 
hazırlanıyor 

Gündüz tören gece şenlik 
Bir temmuzda yapılacak deniz 

bayramı hazırdıklarına devam e· 
C:lilmektedir. 

Bilindjği gibi bir temmuz, Tür· 
kiyenin kabotaj hakkının tanm • 
'dığı gündür. Bu önemli gunu, 
Türk d~nizcileri ellerinden geldi
ği kad.:.r tes'it etmeğe çalı~acak • 
lardtr. 

Ha:ıırlanan program alaka • 
darlara dağıtılmaktadır. Bir tem· 
muzda öğleden evvel tören, gece 
de zengin bir donanma yapıla • 
caktır. 

Geceleyin bütün deniz kurum· 
ları bir vapurunu, kendi fonunu 
gösterir bir tekilde süsliyecektir. 

Akay ve Şirketi Hayriye, bazı 
vapurlarmr halka ayıracaklardır. 1 

Unkapanı köprüsü otuz 
yıl gençleşmiş! 

Geç~n yıl tahsisatı bittiğinden 
ta.miri bitirilememi~ olan Unlca· 
panı köprüsü, 935 bütçesi geldik
ten ıonra tekrar tamir edilmeğ~ 

baılanacaktır. 

Yapılan tamirin bu köprüyü o
tuz yıl gençleıtirdiği söylenmek~ 
tedir. Unkapanına Atatürk köp· 
rüsü kurulduktan sonra bu köprü
nün baıka bir yerde ku1lanılabile· 
ceği temin edilmektedir. 

Kanunsuz ~u? 
Finans Bakanlığı, Tıbbi adli m:.i 

tahedehane doktoru Bay Hayru]. 
lah ile morg doktoru Bay Saim· 

den, Trbbi adlide memur oldukları 
halde üniversiteden hocalık maa
fl aldıklarından kanunsuz görü· 

len ve fazla maaş olarak alınan 
ikişer bin lirayı geri istem ittir. 
Her iki doldorun bu paraları mah. 
keme kararı olmadan vermiyecek
leri söylenmektedir. 

Vapurculuk sosyetesinde 
Vapurculuk sosyetesi genel 

toplanhsı yarın yapılacaktır. B\ı 

toplantı bilindiği gibi, favkalad~ 

dir. 

Sosyete hakkında, bazı kimse· 
lerin söyledikleri ve istedilder? 
tasfiye kararı ve sosyetenin idare· 
si için verilen on bir maddelik tak
rir üzerine, bu toplantıya lüzum 
görülmü§tür. 

Bay Ôzmen yerine gitti 
Birinci genel ispektör Bay A

bidin Özmen, Burııadan gelmi~ Ve! 

dün T oros ekspresiyle doğru Ela. 
dze gitmi9tir. 

Romen tayyare filosu 
gelecek 

29 Haziran günü şehrimize bir 
Romen tayyare filosu gelecektir. 

1Gezintiler1 
21 = 

•• 
Od evimiz 
Bu mudur? 

Bir akfam gazetesinde "Nasıl 
boyanmalısrnız?,, ba§lıklı bir ya
zı okudum ve sonunda belki de 
hiç iıtemi.yerek kendi kendime: 

- Bütün borcumuzu ödedik de 
sıra buna mı geldi? 

Dedim. Her gün vapurda, tren
de, tramvayda binlerce kadın gö
rüyoruz, içlerinde ancak yüzde bi
ri boyaaızdır. Boya deyip de geç-

miyelim. Bunların artuıncla bo
yayı tahtaperde halinde koymu{} o
lanlar var. Eıkitl.en yanaklarda 

İnce bir bulut gibi duran pudra. 
şimdi katkat kremler, tutkallı düz. 
günlür, çeşit çe§it •ular ve daha 

bilmem nelerle kadınla bizim a
ramıza a§ılmaz ayrılıklar koymuş. 
tur. 

Yetil, eflatun gözkapakları ıal
hndan "Mesalin,, yorgunluğuyla 
bakan yosmalarm bu renk tutkun
luğu hangi iatekten doğuypr bil-
mem. 

Bildiğim, gördüğüm §U ki ba 
zıları yalnız. yii:z.lerini boyamak, 
sade dudaklarını pancar tur§UtlU· 
na döndürmekle kanmıyorlar. 

Tırnaklarını da kana batırarak 
kıpkızıl pençelerle dulcqıyorlar. 

Yaradılı§ın verdiği güzel, yum
§ak bir eli, pençe yapmakta na

aıl .bir incelik var, anlayattQ D§kol
sun.. Gün geçtikçe daha kuvvet
le inanıyorum, ki moda, tarih i-
çintle sık ıık tekerrür eden bir 
§eydir. Eskiden kızlarımız beya" 
avuçlarını kınalarla maskara e · 
derler, parmaklarını Eyüp oyun .. 
caklar111a çevi.rirler'Ji. 'Hiç ol • 

ll 
ma.zsa bunların sağlığına dolM • 
nur yeri yoktu. Son kimya yo.l ~ 
dızlarının ise tırnağı, tleriyi nğır 
ağır öldürdüğünü söylüyorlar. 

Yapma her §ey kötüdür; göze 
lena, çirkin ve ıoğuk görüni!r .• 
Güzele, güzelliğe gönlünün en de· 

rin telleriyle yaradılıştan bağl• 

kadın, bunu na1tl aez:niyor bi! .. 
mem. 

Aloda aaltanallnın en büyü.fi 
kuvvetlere erdiği, en yiikseh yer
lere çıktığı bir ~ağda YCl§ıyoruz. 

Bütün tahtların yıkıldığı günlerde 
yalnız onun tek lxı1ına bütün dün• 

yaya dizgin tuttuğunu görüyoruz. 
A.'e!ın durgun aydınlığüe bc:lunca 

bu alabildiğine yükselişi korkunç 
buluyoruz. Fakat niçin onun koı· 

tuğu alanları boı, 8ipersiz bırakı· 
yoruz! Hatta bununla da kalmıya. 

rak yürüyüıüni.i, atlayışını alkıı· 

lamaktan çekinmiyoruz. 

Gazetelere düıen ödev yurtJ~. 
lara bu ıüs yolunun sonundaki çir
kin buruşukları göıtermek değil

se, nasıl boyanılacağını öğretmek 
de hiç değildir. Bu noktalarda bi

raz daha titiz davranıak iyi olur 
sanırım: 

Misafir tayyareciler lstanbulda S. Gezgin 
üç gün kaldıktan sonra Ankara --------------
ve Eıki9ehire gideceklerdir. Yedinci yedi mallar 

ltalyan elçisi geliyor. sergısı 

Evvelki gün Ankar::ıdan lstan· İstanbul l\iilli Sanayi Birliğin • 
bula gelen lt~lyan elçisi Bay Gal. den: Yedinci Yerli Mallar Sergiıi 
li bu akfamki ekspresle Ankaraya 18 Temmuz Perıembe günü Ga -
dönecektir. latasaray lisesi salonlarında açıla-

ımııııım11ımı11mııı•ıu111111,ıtııttfHlllJlllfllllllllllllftlllllllllllUllllllUllll1111HIJtllUltlJIQlll 

mektedir. Bu okuHarda yalnız 
mesleki dersler değil ayni za • 
manda. buraya devam edenlerin 
hiç o!maz?a hir lise mezunu dere
cesinde tahsil &örmelerine çahtıl
maktadır. 

cak ve 5 Ağustosa kadar sürecek
tir. 

Sergi her yıl olduğu gibi bu yıl 

da satışlıdır. Sergiye gelmek iıti • 

yenlerin yerlerini her gün Sanayi 
Birliğinden almaları. -
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ismet Paşa kız ens
titüsüne girme 

şartları 
Bu oku): Kız enstitüsü meslek 

.. w , 

ogre'Lmen okulu ve ak!.ım kız san· 
at okulu olmak üzere üç kısımdır. 

Onlun bulunduğu yer Ankara
dır. 

Enstitü kısmına ilk okul mezun
; arı alınır. 

Bu talebeler orada orta tahsil
le beraber istidadı olduğu san'at
ları da öğrenirler; ayrıca ingilizc~ 
almanca ve fransızca dil dersleri 
de gösterilir. 

Meslek öğretmen okuluna kız 
san'at okulu mezunları ile ensti
tü mezunları alınır. Tahsil müd. 
?eti tiç yıldır. iki yılı bitirenler 
orta okullara sınıf öğretmeni olur
orta okullara san'at öğretmeni 0 • 

;urlar. Üçüncü sınıf ihtisas san' . 
nt?dir. Burada meslek okullarına 
öğretmen yetittirilir. 

Parasız yatılı talebe de alınır 
BRtvurma çok olursa müsabaka 
imtihanı açılır. Ve kazananlar 
~la alınır. Yatılı parasız Qla
rak alman talebe üç yıl Kültür 

Bakanlığının göstereceği yerde 
öğretmenlik yapmak zorundadır. 
Gündüzcü talebe olarak devam E 

denlerle ücretli pansiyon olan ta. 
lehe bu kayıt dıtında bırakılır. 

Akıam san'at kısmına. da oku
ma yazma bilen 16 yatından 40 
Y&fına kadar talebe alınır. 'Den-

lere gündüzden batlanır. Bura· 
da aile kadınlarına dikit, biçki, 
J&pka yapmak, çamaıır dikmek 
ve haıka kadınlara yarıyacak ders 
ler gösterilir. Yabancı dil dersle· 
ri de okutulur. 

Oku1a yatılı girmek istiyenler 
için bir pavyon açılmııtır. Yıllık 

ücreti 225 liradır. Bu para üç tak. 

sitte alınr. Maaıı 55 liraya kadar 
ola.ti memur çocuklarına yüzde iki 
ve daha fazla çocuğu olanlara d" 
yüzde 15 tenzilat yapılır. 

Halde dükkan tutmak 
jstemeyenler 

Tecimel komisyoncular, dün de 
Tecim Odaıına müracaat ederek 
halde büro tutmamak istediklerini 
bildirmiılerdir. 

Tecim odası bundan, kendisin
de yazılı olduklarını, bir taraftan 
da halde satılacak ya§ meyva ve 
sebzelerin yalnız lstanbulu d~ğil, 
bütün men1leketi ali.kadar ettiği
ni düşünerek, durumu tecim genel 
direktörlüğüne ve lstanbul ilbay
lığına bildirmittir. 

Halde satılacak ya§ mey'Va ve 
ıebzelerin hemen hemen hepsi J,. 
tanbula dıtardan geldiği gözönü11-
de tutulursa, bu it in genel teci•n 
kanunlarına uyacağı ve sonuç iti
bariyle de iç tecim genel direl:
törlüğünün salahiyeti dahiline gi 
receği ileriye sürülmektedir 

Polis ha~erleri : 
, 

Dün dokuz yaralama 
vak'ası oldu 

Yirmi clört saat içinde ıehrin 
muhtelif •emtlerincle dokuz yara· 
lama ve yaı•alanma vak'cm. olmu(
tur. Sırcuiyle yazıyoruz: 

1 - Tophanede otur•n Mah
mut, sabıkalı Ziyayı aebepsiz o
larak sol dizinden yaraladığından 
yakalanmıthr. 

2 - lstinyede Hamam sokağın 
da Basrinin evinde oturan Cahit, 
çalıttığı Dok fabrikuında parma· 
ğını makineye kaptırarak yaralan

mıttır. 

3 - Samatyada Kasap llyas 
maha1lesinde oturan on dört ya
tında Halit Ziya, on iki yafınd~ 
arkadatı lımaili çakı He aol baca-
ğından yaralamıttır. 

4 - Galatada sabıkalı Arap 
Şükrü ile Haıan Fehmi ara11nd& 
bir ıahitlik yüzünden çıkan kav· 
gada Şükrü bıçakla Fehmiyi sol 
kasığından, Fehmi de Şükrüyü be
linden yaralamıtlardır. Her ikisi 

Maltepe vapuru 
karaya otururken 

Sis düdüğü çalmış mı 
çalmamış mı ? 

Akay itletmesinin Maltepe va
purunun uğradığı kaza tahkika~ı 
önemli bir safhaya girmittir. Va
pur kaptanı Bay Mustafa sis dü
düğünün ötmediğini ileri sürerek 
otuz yolcunun imzaladığı bir zab
tı liman idaresine vermittir. 

Diğer yönden tahlisiye genel 
direktörü Bay Necmeddin tunları 
söylemİ§tir: 

"M t ·· d"k - evzua a gore enız azı\· 

larından kara tesisatı mesul tutu· 
lamaz. Gemiler sis esnasında si5 
düdüğünden ancak yardımcı oll\• 
rak istifade edebilirler. Fakat me• 
suliyet düdüğün çalmamasında a• 
ranamaz. 

Durum böyle olmakla beraber 
biz sis düdüğünün kazanın vuku3 
geldiği gün ne halde bulunduğu· 
nu araştırdık. 

Sis düdüğünün o gün sisin baş· 
ladığı saat 6.40 dan sonra munta· 
zam surette itlediği ve saat 8.40 a 
kadar 1 çalııtığı anlatıldı. 

Kaza bu müddet içinde oldu • 
ğuna göre, gemi karaya oturur • 
ken sis düdüğünün çalmadığı id • 
diası doğru değildir. 

Sis düdüğünün faaliyetini gö,. 
teren kontrol saatindeki kağıtla 
Fener civarında oturanların imza· 
ladıkları mazbata sis düdüğünün 

ses verdiğini teyit etmektedir. 
Binaenaleyh kazanın sis dildi\· 

ğünün duyulmamasından ileri ge?. 
mesi varit olamaz.,, 

Öte taraftan kaptanın derinliği 
iskandil ederek demirlemesi la • 
zım geldiği ileri sürülmektedir. 
Kaptan Bay Mustafa bu iti de yap 
tığını söylemiştir. ~ 

f de yakalanmııtır. 
İnans uzmanları şehri- 5 - Eyvansarayda Atik Mu.ı · 

Bunun üzerine kaza yerind" 
denemeler yapılmıtbr. Kimin 
suçlu olduğu birkaç güne kadar 
anlatılacaldır. mizde çalışıyorlar tafapafA mahallesinde oturan Htf 

Finans Bakanlığı müıavirlerill· zr, polise ba9vurarak otobüs bi
den Bay Alfan ile arkadatları la- letçisi Rauf tarafından yumruk- inkılap dersleri sınaçları 
tanbuldaki Finans kurumlarında la vurulmak suretiyle yaralandığt· lnktlap derslerinden sınaçlara 
tetkikat yapmak üzere Ankara • nr tiki.yet etmittir. Rauf yaka bir Temmuzdan itibaren batlana
dan •ehrimize gelmi•I d.. B lanmıttır. caktır. Bu derslerin notlar~, 

:r • ,. er, un e -yoğlu taİıakkuk müdürlüğünde 6 - Beyoğlunda Akarca yo- butırılarak dünden itiba • 
metıul olmutlardır. Fransız mü- ku9unda oturan Taksim maliye ren talebeye satılmağa başlan -
tehassıslar bir hafta sonra gene memuru !fakat, polise gelerek Ka- mıttır. imtihan programı edeb; • 
Ankaraya döneceklerdir. rad~t caddeıinden geçerken Kad- yat fakültesi dekanlığı tarafından 

............... ;;· .... :.:::::::::::m::::::::nı~ r ........................ . 
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riye ait ba91bot bırakılan bir bey- hazırlanacaktır: 
gir tarafından muhtelif yerlerin- --·•
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den yaralandıiını söylemittir. Beyoğlunda Karaağaç caddesinde 
7 - Karagümrükte Karabat yüzbatı Netetin evinden yangın 

mahallesinde oturan dört yatında çıkmıf, söndürülmüttür. 
Adem, Cemalin idaresindeki bi • Tahkir eclilmiı - Kasımpaşa· 
sikletin altında kalarak yaralan . da oturan avukat Bay Cevdet, po· 
mııtır. Cemal yakalanmıttır. lise başvurarak Beyoğlunda terzi 

8 - Boğazkesen caddesinden Dursun tarafından tahkir ediJd:. 

geçen 1771 numaralı ıoför Vaha- ğini iddia etmittir. 
hın idaresindeki otomobil, polis Bir yatak çalmq - Kalafat 
Necibin ıekiz yaıındaki oğlu Hay- yerinde mavnacı Bayram, mavna
riye çarparak yaralamıthr. Şoför sında bulunan bir yatağının o~. 
yakalanmıttır. man tarafından çalındığını iddia 

9 - Beyoğlunda Karabaş ma- etmittir. Osman yakalanmıtbr. 
hallesinde oturan Aziz, polise mü· Sahte odacı - Bir dolandırıcı 
raLcaat ederek ev sahibi Ali ile oğ- odacı elbisesi giyerek Kadıköyün
lu Kemal tarafından bıçakla ha· de iki kitiyi dolandırmıttır. Do
şından yaralandığını iddia etmi!· landırıcı ilk önce Kirkor adlı bir 
tir. Suçlular yakalanmıılardır. kunduracıya giderek dairede mc· 

Kahve kapatılınca - Balatt& murlardan birinin kundura almak 
evvelce kumar oynattığı için kah- iıtediğini, bir nümune vermesini 
vesi kapatılan Kemal ile Leon. söylemif, kundurayı aldıktan son
bot bir torbaya fit doldurarak ıo- ra bir daha uğramamıttır. Ayni 
kakta gelip geçenlere piyango ov· adam, hal!i.ç Hüieyin adlı diğer 
nattıkları ıörülmüf, yakalanmıt- birinden dört lira dolandırmıftIT. 
lardır. Polis bu sahtekar dolandırıcıyı a 

Yangın - Dün ıaat yarımda ramaktadtr. 

Berberler pazar günü dük· 
kanlarını kapatamıyorlar 

lstanbul berberlerinin pazar 

REŞAT ENiS 

R GECE 
- Konuştu 

günü dükkanlarını kaapmak için 
yaptıkla~ı .teşebbüsler bir sonuç o 
vermemııtır. 

1 - Kumarhaneleri, barla
rı, umumhaneleri, bin bir se· 
fahet ve sefaletile, geceyarı· 

smdan sonraki lstanbulu an-

Bir kısım berberler pazar günii 
çok it olduğunu, diğerleri pazl'\r 
günü dükkanlarını kapamak içh 
iş olmadığını, bunun için hafta h· 
tili yapılması doğru olduğunu i)e. 
ri sürmektedirler. 

Belediye, her iki fikri tetk!k 
etmektedir. 

Pazar günü berberlerin dük . 
kanlarını kapamaları için bir 
mecburiyet olmadığından berbeı 
esnafının aralarında anlaşarak 

hafta tatilini yapmaları doğru o~
duğu ileri sürülmektedir. 

t;KONOMi 
Yaş meyva ve 
sebze çıkarıyoruz 

Bütün Balkan ülkelerinde oJ. 
duğu gibi bu yıl, memleketimizd~ 
de ya§ meyva ve sebze ihracat i
tine pek fazla bir önem verilmek· 
tedir. 

latıyor. 

2 - Bizde hiç deşilmemi!J 
içtimai bir yarayı neşterliyor= 

M 
Düşmüş erkek çocuklarına. 
cındırıcı portrelerini çiziyor; 
bütün iğrençliklerile hayat -
hırını anlatıyor. 

A 

N 

3 - llk defa olarak bir ro-
man içinde, küçük esnafın ya
şayışlarını tetkik ve düşünüş· 
lerini, haleti ruhiyelerini tah
lil ediyor. 

4 - Sizi Tophanenin hiç 
bilmediğiniz, duymadıfınız 

yerlerinde dolaştırıyor; kimi 
iyi, kimi kötünün kötüsü, ki -
mi zavallı yüzlerce serseri ile, 
hırsızla, yankesici ile karşı-

laştırıyor. 

GECE KONUŞTU muharririnin 
aylarca süren tetkiklerine ve görüş -
lerine dayanan bir eser olmak itiba
rile tam realist bir romandır. 

Renkli bir kapak içinde 2SO sayfa 
75 kuruş. 

Basan: 
kitap evi. 

latanbul Semih Lutfi 

Ay başında çıkıyor 

Evvelce de yazdığımız gibi, 1 nöbett;i e ezan erle 
yaş meyva ve sebzelerin harice _ 
gönderilmesi için ilk evvela taşı- .__S•a•m•a•t·.\·a·d•a•:•T-eo .. f•i!•o·s,--Ak-sa•r•a•y•d..a.a: 

ma masrafının azalması ve kolay- S. Nuri, Karagümrükte; Arif, Şehre· 
laıtırılması lazım gelmektedir. mininde: A. Hamdi, Fenerde: Emil -

Bunu elde etmek üzere, tark yadi, Şt•hzadeha~ında: Asaf, Eminö-
demiryolları direktörlüğüne mü nünde: Salih Necati, Beşiktaşta: Ali 

Rıza , Kumkapıda: Belkis, Zeyrekte: 
racaat edilmiştir. Hasan Iluiüsi, Divanyolunda: Esat 

Bu sorumu konuşmak üzere Fmdıklıda: Mustafa Nail, Gala tasa -
§a.- emıryonarr atreKtoru ..,7 ravda · hmct Cevat. Yüksekkaldr -
Paskal Sofyaya giderek diğer rımda: Ymikopulo, Şi~lide: Asım 
k ~ül\rü, Kasımpaı:ada: Merkez, Has • 
umpanyaların delegeleriyle bu - köyde· Halk. • 

luşmuşlur. ,.. ............ ,. l!llRi 1 Rll .... 

Burada verilen kararlara göre. Geçmiş Kurun/ar: 
bütün Balkan mahsulatı bir bütün 
olarak sayılacak, Balkanların 
yaı meyva, ve sebzeleri ayni tari-

• feye uygun olarak taşınacaktır. 

Bundnn bafka bu gibi madde -
lerin taşınması için de doğru pos -
talar yapılacaktır. Ayni zaman 
da bu postalarda soğuk havalı va
gonlar bulunacaktır. 

Soğuk hava yapılı vagonlar -
dan birkaç tane bugünlerde, ~a -
rımıza getirilecektir. 

2 Haziran 1920 
Aıııerikada içki memnuiyeti e.ski 

hir v;.:ki miiptelasımn ölümüne se -
LebİYl't ,·ermiştir. Müteveffa Nebras
k;ıdıı ııtur:rn 126 ~·aşında hır çift~idir. 
Kfü;Uk ~ ;.ı;;ındanheri viski içmeye baş· 
lamı~. \e unın müddet ya;,;ayışını ,·is
kimıı f:ml<·tıne atfetmişti... 'l'abaan 
pek şen n latifeci olan ihtiyar, içki 
me·ıı•ıu'.q t• konduğu 1amand~1nber: 
eski nt\ e~ıni kaybetmiş, düşünceli 
bir ta·.ır ahnı~tı. ihtiyar tedricen ye
mekten ke ilıni;, gittikçe solarak sön
müyhi. Anw1!karla içki memnuiyetine 

Buğday fiyatları aleyhtar bulunanlar bu hadiseyi büyük 
Dün buğday fiatlarındaki yük- nün a~iı:lf'r tertibi için fırsat addet . 

seliş bir gün evveline göre b1r mişle!"tlir. ihtiyar çiftçinin cenaze i 
kuruşa yakındır. binlerce küul müptela.•" tarafından 

.. kaldıı ılmı~. ,.e birçok nutuklar irnt 
Dun borsaya 226 ton buğday edilnıislir. 

gelmiştir. Yumşak buğdaylar e:ı ..... & '''"'"" F .... üu&F a ı:ı'Hlltııııııııııtll 
atağı 6 kuruş 15 paradan, en yu
karı 7 kuru! 30 paradan, sert buğ
daylar ise 6 kuruş 15 paradan mu
amele görmü~lerdir. 

Paris borsasında Türk 
tahvilleri 

Fransada kabine buhranı do -
layısiyle, Pariste kote olan, Türk 
tahvilleri üzerinde düşmeler ol -
muştu. Lival kabinesi kurulduk -
tan sonra, bu düşmeler ortadarı 
kalkmış ve Ünitürk ile Anadolu 
tahvilleri eski değerlerini bul
muılardır. 

Flotyada 

KURUN' 
GUndellk 81ya.st Gazete 

latanbul Ankara caddesi. (VAKiT> yurdu 

fELEFON NUMARALARI: 
\"az.ı itleri telefonu: 2-IS79 
idare telefonu : HS'70 

Telrrat adresi: btanbuJ - (KURUN) 

ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No. 46 

Türkiye Ecnebi 
Senl'llk 

6 aylık 

S aylık 
l a) lak 

1400 Kr. 

730 .. 
coo • 
l50 • 

UAn Ucretlerl: 

2700 Kr. 

1450 
800 .. 
soo .. 

Ncarl ııanıann nan ııayıfalannda aan • 
Uml 30 kuruotan baotar. tık aayıfada ~ 
kunıoa kadar çıkar. 

BUyUk, fazla devamlı UAD verenlera 

Belediye reis muavini Bay Ha· aJd ayn tcnzııtt vardır. 
mit Uskay ile ilgili kimseler dün ·'llli ilanların bir satın ıo kuruıtuı 
sabah Floryaya giderek yapı ça· KUçUk llAnlar: 

l d 
Bir defa 80, iki detaaı M>, Uç defuı 65. 

ı9masını göz en geçirmiılerdir. dört defıuıı 75 ve on defaaı ıoo kurU§tur. 

Floryanın telfon, elektrik, su it\,.. üç aylık UAıı verenlerin btr defası beda· 

ri bir haf ta içinde tamamlanmıı vadır. Dört satın geçen lllnlarm fazla 
- aatırlan be' kunı§tan hesap edilir. 

olacaktır. ._ _______ ;..;;;;;...._: 
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Krali~e ıza~eı. o uece roynsın~u fo~umsu 
~ızıı ~ir renue ~oyonnııs oör~o ! 

Kraliçenin son rüyası .• ! 
~ralİÇ'e lzabel, lspanyol ordu· 

ıunun Garnataya girdiği ıilnür: 
akıamı ıarip bir rüya görmüttü 

Kraliçenin rüyalarına ehemmi. 
yet veren F erdinand, bu rüyanın 

1 da manaıım anlamak iıtedi. 
Kraliçe rüyaıında dünyayı kt· 

zıl renıe bürünmüt görmüıtü .. Bi
raz sonra bu renk yavaf yavaı ıa
rarmıt ve bulutlar arasından be· 
yaz bir ay doğmuf tu ! 

Büyük mahkeme papazların . 
dan biri kTaliçenin rüyasını §U su· 
retle tabir etti: 

"Endülü• devleti yıkılıyor •. Fa· 
kat, bir müddet sonra, yeniden di
rileceılı ve bayrafında ay taııy.art 
bir devletin itltnY•i altına ıire

cek!,, 
Kraliçenin rUyası Ferdinandın 

canını ııkıyordu. Rahipler onu 

ketki bu tekilde tabir ebneaeler
di .. Çunkü, bu rüyanın neticesi :..
larak, Endülüs mUslümanları ıÜr· 
atle imha edilmeğe batlanmıttı. 

Kral Ferdinand, EndülUs dev
letinin bir daha dirilmemeıi için, 
bütün müslümanları imha etmek 
ıiyuetini en kestirme bir kurtulu~ 
yolu olarak aörüyordu. 

Krala bu yoldan gitmek için 
-ı.~-"'"'-aret verenlerden bbi u 

kumandan Petro idi .. 
Don Petro (Gamata) ya gir • 

diği ıündenberi bu siyaseti el al . 
tından tatbike batlamı!b. 

Kraliçenin rüyası yüzünden bir 
kat daha iıkence görmeğe batlı • 
yan müslümanlar, etraftan düt • 
manm Garnataya girdiğini haber 

ahm::a dağlara kaçıtmağa mecbur 

olmutlardı. 

Ferdinand, hayratında ay ta· 
tıyan devletin (Türkiye) olduğu
nu biliyordu .. Ve gene biliyordu, 
ki Türk devleti yeryüzünün en 
kuvvetli donanmasına malikti .• 
lıterae, lıpanyol ıularını baıtan
bata abloka edebilirdi. 

Se.hilde bekliyen Türk donan -
masının hlli çekilip gitmemeıi de 
krahn iç sıkıntısını arttıran ıe • 
beplerden biriydi. 

Ferdinand, bir ay 6nce Kem~l 
Reise eönderdiği bir mektupte., 
Garnatayı iHal eder etınez Sinan 

·Reiıi buldurup Türklere teslim e
deceiini vadetmiıti. Buna karşt· 
lık olarak da (Alfons) un kend;. 
lerine teslimini iıtemitti. 

Şimdi, Alfonaun Türkler elin
de öldülü haberi kralın kulaiın~ 

da iritmitti. Fakat, F erdinand. 

her ne pahasına olursa olıun, 
TU~lerin lapanyol ıularından çe
kibnesini istiyordu. 

Bir zabit için Endüliiıil tehlikf'· 

da - gösteri§ olarak - rahipler 
mahkemesine veriliyor, orada sor
guya çekildikten sonra idam edi
liyordu. 

Prenses Salina, iki gün bekle
dikten sonra, bir sabah arabasımt 
binerek, ve yanına Ufağını alarak 
(rahipler mahkemeıi) ne ıitmit· 
ti. 

Salina iki gece 11ra ile rüyasın· 
da. Emir Saidi görüyordu. 

Emir Sait ona rüyada bile: 
;ı- Sen beni aldattın . Halbuki 

ben sözümde durdum.. Seni ara· 
mağa geldim! 

Diye bağırmıttı. 
Salina, gözlerini açtılı 2ama11, 

yi.ireği koparcasına çlltpıyordu. 
O, çok aevdiği Emiri aldatmamı,. 
tı .. (Kara Rahip) onların araımı 
açarak, bu suretle lıpanyol kanı
na müslüman kanı karıttırılma
ıının önüne geçmi!ti. 

Rahip Melli çok müteasaıp bir 
papazdı .. Bir lıpanyol orensesinin 
yıkılan bir saltanatın tf)n çocufuy. 

la evlenmesine meydan vermek 
istemiyordu. Bunun için kralı bi
le kandırmıflı. 

Kara Rahip, krala prenaeıin 
temayülünden bahıettiği sırada: 

- Bunu dü,ünmek bile lspan
r..a dey),etine u" rsuzluk etlrir. 

Demitli. Kral da papazdan az 
müteaasıp bir adam değildi. Za· 
ten bütün devlet dizginlerini de 
bu yüzden papazların eline ver . 
memit miydi? 

Ferdinand, ıon rünlerde ken
disini gizlice ziyaret eden (Kara 
Rahip) e: 

- Ne yapmak fikrindeıin? 
Diye sorduğu zaman, rahip sa

dece bir kelime ile ecvap vermit · 
ti: 

- Oldiirecetim ! 
Ve kralın itirazına meydan ver 

memek için: 
- Bu suretle imparatorluğun 

ıerefini de korumu§ olacaiım, 
hatmetmeap ! 

Diyerek, Ferdinandın gururunu 
okıamayı da unutmamı§ll. 

Rahip Melli önünü ardını gö
ren, uzağı dütünen te}lan bir a
damdı.. Salinayı ikna edecek ve 

onu batka yollara ba9vurmaktan 
menedecek engelleri önceden ha
zırla.mıftf. 

(Kara Rahip) mahkeme ıalo· 
nunun penceresi önünde oturur· 
ken prensesin arabasını uzakta:'l 
gördü .. Ve nöbetçilere seslendi: 

- Salina geliyor.. Onu Emir 
Saidin yattığı yere götürünüz .. ! 

Nöbetçiler hayretle papazın yü
züne baktılar .. 

Rahip Katlarını çatarak bağır 
dı: 

• • • - Şatkın ıatkın yüzilme ne ba· 
kıyoraunuz 1 Size, prenaeıi Emir 

lıte, kraliçenin rüyasından ıon· 

ye dütUrecek değildi! 

Said in yanına götürün diyorum! 
ra baılıyan (tazyik ve itkence si- ( Arkcuı var) 
yaıeti) bir kat daha arttırılmış- ___ ......., .......... ________ ......... __ _ 

tı. Matbaamıza •elen uerlerden: 

Tıp Dünyası 
lspanyol karargihında bulu .. 

nan müılüman tutsaklar birer bl • 
rer öldürülüyordu. 

Sek;?.inci yılın altıncı sayısı mes
le4e .ııt olgun yazılarla ~ıkmıştır. He

Bu tutsaklar arasında bulunan ktmelerP. ,,. }·ekimlik talebesine tav · 
Endülüs aıilzadelerinden bazı la r1 siye ~deriı.:. 

Dil isleri 

Kılavuz için 
dersler 
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Acala verece= Teslim tesellütn 
Fabrikayı dün devraldım. Fa. 

kat henüz alaca verece' ıini bitir
mecl ik. 

• • • 
Dolan = Tezvir 
Dolancı = Müzevir 
Politikada dolan ancak ahlak· 

aızların silahı olabilir. 
Halkı politika ve dalancı elir!· 

den kurtarmalıyız. 
• t& • 

Türlüç = Tuhafiye 
Böyle 1eyler ancak türlüç 

ğazalarında bulunabilir. 

Danak = Ucube 
Gazetelerde yarıatılıı danakları 

nın resimlerini görmekten iğreni · . 
rım. 

• • • 
llinli, düiüm = Ukde 
Dünkü •Özlerini:, içimde, bü .. 

yük bir ilinti bıraktı. 
Bu §Üphe, içimde, çözülmez bir 

clüfUm'dür. 
• • • 

Büyült Petro'nun bir tutıu bı~k· 
mıı olduiu tarihçe belgin midir? 

Cumuriyette kimsenin malına 
elltonmcu. 

HiJkumet l•tanbulun tQfıtt ve 
nhtım itlerine elkoclu. 

Bir özsÖ%, bin laftan Ü•tündür. 
Atatiirk'ün sözleri lakonik ve 

lresirtdir. 
Dostum büyük yazarlardandır; 

bir kusuru, dofurgan olmamaaıdır. 
Anatloluda uki e•erlerin yıkdan
nı banmak, ve bütün örenleri o
narmak bcqlıca medeniyet öclevi-
mlsdir.:--~-~-----"'--'"-= 

Kuraklılt böyle git/erte Anaclo · 
luda yeysi 6uhranı olmasından 

lrorkulur. 
Dostum göretci'lerden usanJı -

iını ıöyledi. 
Bu mi.allerde gesen yeni keli -

mel erin karıılcklan: 
T utsu = Vasiyet . 
Elkomak = Vaz'ıyed etmek 
Özaöz = Vecize 
Lakonik = Veciz 
Doğurgan = Velöd 
Yıkı == Harabe 
Ören = Virane 
Y eysi = Zahire 
Göretci = Zair 

• • • 
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Ben iştahsız olduğum halde, şimdi 
öyle lezzetle yiyorum ki .•• 

lan bildiğimizi hi11ettirmeden bir 
çaresini buluruz. 

- Ne gibi? 
- Hele bir diltfüıeyim, aktam 

yemeğinde konuşuruz. 

Binnaz bekliyordu. Cemil onun 
sorgulu bakışlarını görünce dedi 

- Ya doktor, bilseniz ne kadar 
yüksek bir varlıktır. Benimle be
raber bu kadar kimıeıizin kendi· 
ıine hayat borcu vardır. Bu, çok 
faziletli insan - az evvel bir has· 
tadan itittiiim gibi - yalnız 'ifa 
venniyor, geçinmeyi de temin edi· 
yor. O halde ona inaan demiye • l:i: 
lim, zavallıları korumak için gel· 
mit bir melek olduğuna inanalım. - Küçük bir muayene için ça· 
Hele benim buna inanmamamın iırmıf. 
imkanı var mı? Bir kere düşünü. Çaylarını gene orada aldılar. 
nüz, zengin ve mes'ut bir yatama- Polis müdürü çayı pek nefiı bul

nın zevkini duyacağım ıırada, o du. 
saadeti kuran, beni ileride geçin· - Ben hiç hiçbir yerde böyle 
me ııkıntıaına dütürmemek için çay içmedim, bunu nereden alı • 
metru bir servet hazulayan baba· yor? 
mı, annemi kaybettihl. Bunlar ye· - Doktonm her teri böyle.Bil· 
tiımiyottnuf gibi hiçbir günahı, mem Y.enteklere dikkat ettiniz 
suçu olmıyan vücudumu da, daha , mi? Ben ötedenberi itt&hıız oldu
erteı~ ~ünü unutulacak, bir çuku• ğum halde, iki gündür, öY.le bir 
run ıçınde eritecektim. Bunlar lezzetle yiyorum ki ııkılmaaam 
gerçek değil mi? Halbuki doktor daha birer kap ittiyecelim. 
önce hayat11111 kurtardı; henüz - Doktorumu2Ull mehareti de 
söyle~iy?r. amm~, diğer hutalara bunda. _galiba. lıtahmızı yerine 
yaphgı gıbı, benı de tunun, bunun aetirmekle pek yakında toplama· 
sığrnt111 olmaktan kurtaracak; nızı da aağlıyaca.k. Bakalım be • 
şöyle bir geçinme yolu göıtere • nim haıtalriımı da. bir ha~ için
cektir. Tabii eıki servet ve ıaade· de kökilnden kazıyabilecek mi? 
timi aramağa ne imkan, ne de Bö ı d · · D k 
hakkrm vardır. - Ye emıtae ınanınız. o • 

tor tif a veremiyeceği hastaları 
Cemil bu ıözleri dikkatle din • buraya almıyormUf. Sizi o davet 

liyordu. Binnaz, hastalığından 1 
kurtulacağına o kadar inanmı§ 
ki, hastaneden çıkmca bir geçin • 
me yolu bulacağını düşünüy:or. 

Bugün talihin verebileceğine ka • 
naat setirdili halde, yarın, kay • 
bettiği ref ahm hasreti fikrini ke· 
mirmiyecek mi? Bu kadar içli bir 
kız, sağlığı zararına, bundan mü• 
teeasir olmıyacak mı? Doktorun 
ne dütündiljünü, yahut Hacı Ya· 
tar Ağamn ne makıatta olduğun\! 
bilmiyoraa da, Binnaz'a küçük bir 
im (iıaret) yapmak lazımaelmez 
mi? Buna kendi kendine karar ve• 
remezdi. Bir defa da doktorla ıti· 
rütmeliydi. 

Bu ıırada gelen bir hemtire po· 
lis müdürüne: 

- Doktor bet dakika için teı -
rifinizi rica ediyor. 

Dedi ve Binnaz'a bakarak ilave 
etti: 

etmiı o unca ... 
- itte bwıun için inanıyorum. 
Çay bittikten sonra, Binnaz ye

rinden kalkarak: ... 
- Kütüphaneye ciclelim .mi:l 
Diye aordu. 

- Hay hay; ıidelim. 

Binnaz çok neıeliydi, biraz 
bahçede ıezdikten sonra kütüp -
hane odasına gitiler. Kızın ilk iti 
babamın kitabını aramak olmut • 
tu. Bunun için de uzun :zahmete 
lüaum yoktu; kitap, dün aktamki 
ıibi, biraz ileriye çekilmit duru· 
yordu. Binnaz bunu Cemil'e ver· 
di: 

- Bakınız, dedi. 
- Sahi, babanızın kitabı! Pek 

istifadeli bir izer (eser) olacak; 
"Tel kin binefsihi" gerçekten ö • 
nemli. 

5 + 3 ı:: 8 - Şimdi ıene ıelecekler. 
Binnaz beş on yaprak açtı; d'iln 

akıam kendisini kunıntudan kur
taran yeri gösterdi. Cemil bunu 
yüluek ıeıle okudu. Sonra dedi 
ki: 

S - 3 = 2 Doktor polis mügürilnü llbo • 
Kılauu~ lıelimeleriyle bunlara ratuvara benzeyen bir odada bek-

§Öyle ıöyliy•eehıiniz: liyordu. Geldiiini görünce dedi 
5 arta 3 etil 8. ki: 
5 ekse 3 etil 2. - Affınızı dilerim; bence değil, 
Kılavuz dersleri burada bitmiş- sizin için lüzumlu görülen bir id • 

tir. Bu derslerde kılavuzda bulu· rar muayenesi yapmak istedim. 
nan bUtün kelimeler kullanılmı~ Lutfen fU tüpü alınız, bu parava -
değildir: Fakat geriye kalanlar, nanın ukaaına ı~iniz. 
misalle izahlanmata ihtiyacı oİ· Poliı müdürü, paravananın ar -
mıyan basit kelimeler

1 
bir de an- kaıından çıkarak tilpü doktora ve· 

cak lise ve üniversitelerde kulla- rirken: 
nılacak olan ve bütün ardaları ile - Dah..'\ iki giln önce tahlil yap· 
birlikte saptanması lizımgelerı hrdım; raporu vereyim, dedi. 
terimlerdir. - Şimdilik sizde kalsın, neti • 

Son ders olari\k ıunu söyleme\{ ceyi bildirdiğim zaman görürüz. 
isteriz: iyi ve öz türkçe yazmak;. - Beni bu smıda çağınnaınız 
çin oımanlıca kartılığı aramakta:n iyi bir fırsat oldu. Binnazla konu· 
ne kadar imkanlı ise o kadar ça . §ouyor-dum, o iyileıeceğine o ka. -
buk kurtulunuz. Kök bellemeğe dar inandı ki attık hastaneden 
çalııınız. Kökler bellendikten sor.. çıktıktan tonra geçinme yollarını 
ra, kelimeler kolay anlatılır. Gere- da diitlinmeğe batladı. 
kine yeniden de yapılır. Diyerek kızın eöylediklerini an-

Kılavuzdan büyük luıate geç. ltı. Doktor, o alaycı gülilmaemeıi 
mek için kılavuz esasları üzerin· ile cevap verdi: 
de bütün yazanların, dütünenle- - Ya, öyle mi? Pek güzel; bun• 

·- ., ................... o,. 1 •ili• •• ........ ...._ 
rin bir iki yıl elbirliğiyle çalııma · bulmaları veya yaratmalrıa lazım· 
)arı, elde bulunanları işlemeleri. dır. 
muhtaç olduklarımızı aramaları, -ULUS-

- Baban, bugünleri daha o za
man bilmit gibi, sana öiüt ver • 
mek için bunları yazını§ diyebili· 
rim. Sen de bu değerli MSzleri 
tutmalısın. 

- Tutnıaz olur muyum? Bana 
hayat aşısı tesirini yapan bunlar 
değil miydi? Ben artık hasta de -
iilim; yüzüme bakın, aö:ılerime 
bakın; bende hastalıktan bir iz 
görebilir miıiniz? 

- Hiçbir teyin yok. Halli bir 
haf\& içinde büsbütün toplıyaca • 
ğına da inanmahıın. 

- Yani sizinle beraber hasta • 
neden çıkarım. 

- Onu, pek zanetmiyorum. 
- Artık zayıflığım geçtikten 

sonra ... 
- Öyle de olsa doktor, ıeni ko

lay kolay bırakmaz aanırım. 

- Neden? 

- Vücudünün tamamiyle kuv• 
vetlenmesini bekliyecek. 

(Arkası ı·ar) 
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MIZD 

Bir yılan biki. yesi Denizde bulunan 
çocuk cesetler 

Mehmet Erkekoğlu bacak kalınlığında lzmir, <Ozeı> - Kart11akada 

4 metrelik yılanla nasıl savaşb ? ~.!.~:kika~1.'::~ :: 
n_ •-L • d T ik kır. .. d J ete _._._ _u_..1_L! ald cuklardan hiri, torba içinde ıi • 
D1Uıa•ır e epec uyun e ceaar • ....-......... waı or a rülmüt .ı.ıca1 tarafmd 

bir laidile olmattur. Mehmet Er· yılanm yanma .-.1nm, ve ,..Janr hil blcly~x.. ani ~L--- anyaa: 
bkoilu admcla hir çiftçi hirkaç ikiye l>ilmUttib'. Bu auretle Meb- e • ... af~· •• 
aıbclqiyle hirlilde Tepecikteki met Erkelroflu da bitkin bir ha!. doimut bir yanuc:aktır. Anaımm 
ı.kla tarlumı ıeurken 1-cak de J&lrayı kurtarmııtır. habumm kim olchaiu ve diri ola· 
blmlıtınu •e dart metre mun- Balıkeairde ba büyüklükte yı· rak mı, yokta öldükten toma mı 
hatanda biiJ6k hir yılanm hiicu- lanlara çok az rulanddılı tiyle- denize atıldıiı meçlıtlclür. 
mana aframqtır. nilmekteclir. Diler JaT111 1lakkında da tüphe 

Y dan ıılık çalarak Mehmedın hiııl olmut, fakat tahkikat neti • 
üzerine hücum edince yanındaki- Üngede bir yangın ceıinde, anuı Zafer aokatmcla 
ler ı. korkunç ftZİyette Mehme- Onyecle bir fırmdan :J&Dlrın çık- demirci Şevki kamı Bayan Ayte-
di ,..hm hırakarak kaçmıılardır. mq, pek ,.kında olan Feyziye nin bir çamqır kazanı kaldmr -
Mehmet de~ iıtemit iae de mektebi ile Onye Ziraat Bankaıı ken çocuğunu dütürdüiü anlatıl • 
yılan pefİni hın'rmamq, Ye Meh- da 1an•ak tehlikeainde kalmıt • mqtır. 
mel ı. korkunç nziyette kendiai- br. ---------
ai J11au lrartı müdafaa etme\.c Yanpı çıkan fumm üzerinde lzmırtle lıman gülcleme 
mechariyetincle lraJmıttll'. Meh- iki katlı bir ahtaP n vardır. Bu müddeti ne katlar olmalı? 
met kolunu ,..Janm aizına doinl nde de üç çocaiu ile beraber bir 
matarak ltir eliyle yılama boiuı· dal bdm oturmaktadır. Bu kadm 
m ,..blamıı Ye bütün bYYetiyle J'&lllDI ikinci kata ıirayet ettiii 
aılrmlfbr. Yılan lmJruia ile mu. •nwn uyanabilmit, diri diri ya· 
temacliyen Mehmedi bmçılamq, DaCaimı anlaJmca pencereye ko
fabt Mehmet can kol'kmiyle hir tarak halktan imdat iatemiıtir. 
taraftan yılanm llotuuu aıkmak- ETe çıkmak mümkiıı olmadıiı 
la denm ebDİf, diler taraftan da: için halk pencerenin altına kilim 

- Can 1mrtaraD yok mu? tutmat, kacbn ince çocuklarını, 
Diye ... pbtı kadar baiır IODra da keadiaini atarak canını 

lllJlbr. Neden aonra etraf tar • lmrtarUilmiftir. Yanım hallan 
laJana plqanlar Melunedin im • Ye Hlediyenin pyretile tönclü -
Claclma JetİflDifler, fakat hir t6r • riilmüt, Feyzi1e mektebi ve Zira· 
16 yılamn yanma aolmlamumıt • at •nbıı ymktan kurtul • 
lardır. Niba1et içlerinden 1nri ....... 

Sa ralnl. r-.. n oliıld ._, nc1 ...- lrldaird ,.,. 7il• 
.onantla ..,..aerini ,...,.,atlıiflln aomw ifretmenlerle 

6irlike p.teri70f' 

KaddllJl'llla __ 
Bom aa ı I 

Tefrika numar ... : 84 
Necclet'le Bedriye kartı karpp 

oturuyorlardı. ikisinin de hiru 
l>o.rna biikülımüt, ikisi de mabm
cla. Aimtomn eD&İD ıelitli rib • 
ıirlan haTayı ideta aGzleti:rorda. 

AVCILAR 
Milerrem Halribin W.Ç.i 11-

netten pmyor. Aimçlarda yap • 
raldar, ucaJdan ilmüt ıibi can· 
aız. iri 1-tk &J'Çiçelderi, kartlık • 
tan çekirdeldenmif. Pembe ı.. · 
ID& eltüeli hir ~be.leme ba· 
waan kenarından fealeienleri 
ıölseJe luıçınror; lmcaimda iki 
..... piİJ.or pU,Or, PliJOI' P • 
li70r ... 

Mübrremle Bmflan, HJ.U a • 
inli 1011ardaa pprek atalı ko-
1'111& iadiler. Banda derllal haTa 
delittl. IConmun ıide side ulattı· 
iı tür holudan tath bir rlhwlr 
•W.la 1-tladı. yer mlaktJ; da-

Yazan: Safiye Erol 
mar damar aJl'lluı tenel'i hir çay 
otlan İçİllDİftİ. Kaim ye knucık 
hir halı sihi topraiı örten pemH 
çiçekli J'OllC& tarlumı seçip .pç. 
blda mndllar. Mükerrem Bar • 
ham kandıımata çabpyor; Bm • 
han ima ceuplarla örir diliyor· 
du. 

- Dam•, ...... aidin. Ben, 
hddnan aYIDClan ltir N anla • 
mam, ı.. znk •ermiJ'or. Belki 
bmrcinlik ıelir, aurat asar, aizin 
de keJfinisi ~ 

Mükerrem: 
- Biz aize Hqinlilt elmeie 

Ya1rit lmakmayu:, diyordu. 
Nihayet o bclar arar etti ki 

Burhan JUi oldu. Erteai sün üç 
dlrt arbıclat Kartala bılducm 
aYma sid~i. Akf&lll üıtü 
trenle sidilecek, aece aYcılar ra· 
aiaYaUDda clmhllt ~ılacak, aa • 

lzmir, (Ozel) - Ekonomi Ba· 
kanbjı, lzmir ilıncatçdarmm ıi
kiyetini mucip olan liman yükle-
me müddetinin tetkikini, T;clm 
Ocluma bildirmiftir. Oda da, iJı.. 

racatçılann miitaleuma uymakta 
ve Odada, 24 aaat olan bu müd -
detin, bithana ihracatın arttılı 

ıünlerde İzmir limanı için çok az 
olduianu prmektedir. Tecimer • 
ler, bu takdirde ihncatm abıya
caimı, vapur Yinçlerinin im ka • 
dar Miratle yüklenmeai ıereldi 
mab.Oller için klfi ıelmiyecetini, 
AVrupaya kartı olan taahhütleri· 

ıetiremiJeıcelderini 

lsmir liman tlirektörlJ 
lsmir, (0zel) - Liman ıenel 

direld:arü doktor Hultai'nin itti • 
faaı kahal edilmit, yerine Tekil o-
lanık direktör muarinl Bay Haf • 
met Dülse tayiıı olunmuttur. 

• Erzincanla lir c:ami tamir e
diliyor - Erzincancla memleketin 
en kıymetli binalarmdan olan Ha· 
cı izzet pqa camii ıeçen ıeneler 
deki yer aanınlllmda sarar ıör· 
miiftü. Bu tarihi camİİD tamiri 
için Evkaf ıenel müdürlQü ke,if 
raporunu Evkaf daireainden iste. 
mittir. 

Wıleyin pfalda beraber aya çı • 
kcaklar. Mülcerrmn, heraHr alı • 
nacak 1emek ye içkilerin liateıini 
yapıyor, proıramı en küçtik ilitik· 
)ere kadar inceden ç~nla. 

Burhan, artık lnldırcm Wurdı· 
ımdan bıktıtı için ı.hıi detiftir
mek isteyerek: 

- Necdet ne yap11or? 
Dedi Ye miiatehzi bir silütle: 
- (Za..U. Necdet) ! di:re ilift 

etti. Bu iaimde eaki bir roman Tar

da'. Bilmem olnıdunm ma? Ro • 
manm luılıramam, tıpkı bizim 
Necdet sibi zavallı hir ltıktır. Bi· 
zimkini dütünd~ içimden hep 
(Zavallı Necdet)! demek ıeliyor. 
Ayıp ediyorum, faka ne J&paJllll, 
elimde delil. 

Mükerrem dedi ki: 
- Necdet hep hildilinb siJ>i, 

Kerem. Bununla heraber 
kimaeye hir iJirafta hlamnadr • 
Bu 'bahiı etrafmda ne zaman al • 
zını aruak ink&r ediyor. Hatti 
birkaç defa sarhot ettik, Odlanla 
berMer ODU cottardak. Gene Bed• 
riye'yi teTdiiini itiraf etmedi. Bil· 
tenis ne kapalı, ne içli çocuk. 
Belki kartılık 16ne ı. adar ... 

Din artla 

C. H. P. için 
Yeni bir gapı gapılmaaına 

IHqlanıltlı 
Dinarda yeniden ,apılacak o • 

lan ilce parti ye halken kuralı • 
D1D temel atma tareni hatta Af • 
:ron ilba11 A. Enenditek Ye Cü • 
muriyet Halk Partiıi il batkam H. 
Tiryaki otlu, defterdar Ruhaar 
Alnnan, hat mühendia Fehmi To
kay ye il ıenel kurulta,.. Dinar ü
yeai Bekir Enenkaya olduiı1 hal 
de parlak bir aurette yapılmıı • 
tır. 

Törende Sandıklı ilçebayı A • 
rif Demirer ile kent hatkanr ibra· 
him Turhan Ye il ıenel kurultayı 
Sanddd• ~ Akif UlatQy vP 
Sandaldı bplJCUma aelen Emir
dai ilçehayı Ahmet Dallabç da 
bulunmuılardır. 

Temel Atma yerinde yüzlerce 
halk toplanmıt, bet JÜ altmıt 
metre murabbamdan fazla hir ar
ta üzerine kurulacak perti Ye hal• 
kni hina.,.. çeneti bayraklar
la aiieleımaiflir. 

Mila.ta 

lsveçli bilginler 

JıyeçJi mefhur bilsinlerden B. 
Aluel V aidemar Per1en ile Hi· 
jalman Arnol Lanen tehrimize 
ıelmiıler, ilbaylıkta ilbay Gene· 
ral Kizım Dirik'i ziyaret etmitler
dir. Bay Aluel lıveç iniveniteai 
fahri profea6rlerinden Te Bay Hi· 
jalman da. lıYeçin deierli feyl~ 
zoflarmdandır. Milia haYaliıinde 
öntük (uanatika) arqtırmalan 

yapacaklardır. BUD11D için Kültür 
Bakanlıtından ilhaylıia ıelen J,;r 

hildirimde ar&fbrmalarmda ken. 
dilerine her türlü kolaylık IÔ8te

rilmeai bildirilmiıtir. iki profe
tir; lzmirde müzeleri ıezerek 
tetkikler yapmıılar, ealci lzmir 
hafriyabm da ıörmütlerdir. 

Bu profeöarlerin Milia çewe
ıinde yapacakları önlük arqtır • 
malarma büyük bir önem Yeril • 
mektedir. Profeaörler; Mil&a çey. 
re1inde arqtırma yapacakları yer. 
leri teapit ettikten tonra Mart a
yında büyük kazıya (hafriyata) 
bqlıyacaldardır. 

Törene Dinar ilçe parti Ye kent 
hatlmnı Ahmet Ata Olcayın hir 
tiylerile hatlaımt, ilbay tarafm • 
dan Dinar halkmm partiye kartı 
olan anıi ve haiblıklar, partinin 
ve halkeYinin yaptıiı Ye yapaca • Çorumda peçe kaldırıldı 
iı 1'Dt itleri birer birer aa11larak ~. 22 (A.A.)- Dün C. H. 
anJatdmıt. Dinar balkı lnıtlulan • Partimizin karariyle Çorum'da 
dddan tonra "JlllUID parti •e timdiye kadar deT&tD edm kara 
partiyi kuran Atatürk,, eözile bü- peçeler tamamen kaldınlmıftır. 
tiiD halk Jiirelden_ lapa l&Jll • Killif----Lli...ı. • 
ff iMıı ile yace ıtunarrcıy~ 111 - b fı.. E ~ ptı" L!-~ lntl lanl ay ııın ırm araa ya p u... · 

Bamqd ır. t 1 konm-'- kik tonunda, m loıım fırmlarda un an tonra eme e aa 
üzere hazırlanan kiiıt ilbay, par· ekmeklerin küflü olduta alrül· 
ti il hqkam, Dinar ilçeba71 ye mÜflÜJ'. Ekmekl• •ilık itleri 
miaafirler tarafmdan imzalana • doktorlan tarafından analize edil. 
rak ilbay tarafmduı ilk tat atd • mİf, Yerilen raporlarda, hakikat 
mıt, mala vurullllllflur. ldlflü olduiu bildirilmiftir. Kil' ... 

Yalcalanan kaçakfılar 
Ankara, 22 (A.A.) - Geçen 

bir hafta içinde nnıhafua örıüıii 
57 kaçakçı 1064 kilo aümrük ka
çalı, 873 kilo inlü1ar kaçalı, Wr 
tiifek, 42 ...... i, alb han llal•ı 
ile 38 kaçldmçı haJftlll ele pçir • 
-: ... · ~ır. 

tam olmazdı. Fakat Beclriye Ha • 
mm ...... hirini 1eriyor. 

llaıllan, tizleri korunun kuytu 
sllselerine dalarak: 

-Ya!!? 
Dedi. Bir middet, Hlindelri ke

merin maden tokuıyla OJD&dı. 
Yan uaamı1ı aa1 dineiin9 da • 
JWmt, ~ Birden kendi
ni aırtültü hıraktı, tol eli hlll ke
mer tokaemı lmrcalıyorda. 

- Kimi ac:m 1 dedi. 
Soma ... -1in epeJ; ıeç kal • 

cbimı ditiDenk etraflıca 991"da: 
- 0 MMDm HYdiii acaha 

kimdir? 
Mükerrem, bir solukta: 
- Sizi dedi. 
Ve im eirin arkadafı üzerinde 

yapblı teairi ılrmek için Burha • 
nnı yüine keskince haktı. Sırtüs
tü yenle yatan, tek hareket olarak 
yalna kemerini tıkırdatan lnı sen· 
ıcin JÜÜDd• hir tef anlamak 
kabil cleiildi. Gözleri kapah du • 
.,.,..,,a. MiilteWt dudaklar, imir 
........ 1>ir pae, aertlik, ....... 
mlık, sihi manaları ıaateriyor • 
da. Miikerremin tizleri tizerine 
Burhanda ,.hm bir detitildik 

ekmekler müsadere edilmiftir. ' ~ 
• AA ,,,,,,UIOll - Karaman. 

da bir mUMmereyi seyretmek için 
ataca tırmanmıı olan 20 kiti ala· 
cm birdeuire lunlmaaiyle yere 
düımiiflerdir. iyi hir tel&düf e
seri olarak hunlardan hiç kim ... 
nin huma hile kanunamqtır .. 

oldu: Alm kısardı. Kalpten fıtkı· 
ı-. dimaia akm edm 1'ir kaa 
dalıuı, 1ertlik içinde ıüzelleteıı 
lnı eamer alna otannut, artık ay_ • 
nlmıyordu. 

Mükerrem "U. neye "61le )o. 

sardı? acaba öfkelendi mi 1 Yok • 
aa aeYindi mi, nedir?,, diye dütO. 
nerek brfumdalrini ince ince 
ıüzmekten kalmadL Diyonla iri: 
Bu ıibi tefler hütün hir kat'iyetle 
iddia edilemeue de Beclrbe'Din 
hali tavn i:rle p.terİJonllllfe 
Vallahi nbali ı.o~, 1lu iti iDE 
defa Orhan ke,fetmif. Filin falan 
Jerde, fU veya bu toplantlcla Bed· 
ri:renin hali taYr1, ekleri, halat. 
lam pek afikir löaterİYOI .... ki ... 
il&h ••• 

BwUn cenp ~rmedillp Ma • 
kerrem ba ,..._ Dpa!mJJ'.k içba 
fazla Wmclı ls,t.rıtbrmaia aec • 
bar olarak darmadan eiJlülfbıl• 
Bitmez tükenm• • 
ler, ileri ıeri mü lhla hep 
bir me'OU etrafmda dolandı dar 
da. 

(Arkm ,,,,,. l 



oı, An~!~rı~~eka!ı8- B~a! ~i? ~ı! rapınız!
Süksesil lstanbulda Yıldız Dolu! - Mey Vestin 

l'lldıs kukaru,Zer Lilyan 
N Dorotl Giıle konuımamızın 
Uk kumı, dünkü ıayıda çıkmlı
tı. Bugünkü, bu konuıuıun son 
kısmıdır: 

Lilyan, sözlü film sleyhindeki 
tezini koruyufta, aözünü bir kat 
daha tiddetlendirdi: 

- Sözlü film, dil hususunda 
da tiyatrodaki gibi tabiilikle mu • 

· vaff akıyet gösteremedikten bat
ka, temsil ve harekette de söz • 
süz filmin kibma varamadı! 

- .Anlauımıza göre, sizce söz
lü fib:n, devekuıudur. Ne deve, ne 
Cfe kut! 

lki kızkardeıin, bu benzetiş o 
Kadar hoılarma gitti, ki bol bol 
güldüler. Bu aefer Doroti, sözü 
Lilyamn ağzından aldı: 

- Evet, ne o, ne de öteki! Ne 
tiY,atro, ne de sözsüz film! ikisi a· 
rur, melez bir §ey! 

- Peki, Y.• ileri e? ilerisi için 
Clütünceniz nedir?, 

Lilyan, buna cevap veriıte kız
liardetin<len evvel davrandı: 

- Bizce ainemanm istikbali, 
.azn iüzumıuz ıaymakta ve mu • 
ıikiye kuvvet vermeldedir. Film 

böylelikle canlı, ruhlu olur. Eski -
(len olduğu gibi •.•• 

- Demek .öz hiç yok, ıeı ola • 
ra1C da... 

- Eskiden olduğu gibi, musiki ! 
Bir farkla ki müzik, es.kisi gibi pi
yano, kema.n y&but orkestra Cliye
lim, .... bunların dqardan kablm~ -
ıile obnıyacak. Yani müzik dqar • 
dan kat:dmıyacak, içerden aııyu • 
lacak. Bunda da bugünkü made
ni abi azalta azalta büsbütün u
zaklqtırmabdır. Bu tart! 

t'ddrz kızkardetler, bu bahis. 
te bu kadarla austular. KoDUfll!, 
tekrar lstanbulda ve T opkapı aa
raymda film çevirit ballıine dön • 
dü. Bu aralık sorduk: 

- Demin, film hayatından çe -
kilmit bulunmanıza rağmen, içi • 
nizde Topkapı sarayında bir film 
çevirmek arzusu uyandığmı 9Öy -

lemiıtiniz. Bugün film aahasmCia 
faaliyette bulunmasanız da, günün 
birinde gene faaliyete geçmeni% im 
kanı bizce ortadan büsbütün kalk-
mıt değil. Ve ihtimal pek yakın<la 
burada uzunca bir müddet ka • 
lrp ... 

Lilyanm bu sorgu ile öğrenil • 
mek istenilen şeye ıcevap venneai· 
ne, bu kadar eöyleyİf yetti: 

- Demin, Topkapı aaraymı ge
zerken içimizden böyle bir arzu 
rüzgarının gelip geçtiğini aöyle • 
mittim. Daha doğnııu bu bir arzu
dan ziyade, heves rüzgindır. Pek 
o kadar ciddiye almayınız. lçi -
mizden gelen ve içimizde kalacak 
olan bir ıey !. Biz, film ıahum • 
daki faaliyetimizi, sözlü filmle 
kesenkes hudutlandırmıt bulunu -
yoruz. Eğer vaziyet böyle olma • 
ııaydr, o zaman .• Belki de bu b-:r 
hakikat olurdu! 

Lilyan birdenbire şöyl:.• b~ ba~~ 
se yol açtı: 

- F aıkat, siz kendfnh neChm 

bu konUftuğumUZ yolda yürüye • 
rek, filmler yapmıyorsunuz? Fi • 
namel ve endüstriyel cihetler, ni • 
hayet halledilebilir. Ve yapaca • 
ğmız filmler, her halde memleke
tinizi sizin kadar öğrenemiyecek 

olan yabancıların yapacakların • 
dan ilaha y-erli olur. 

Size ait filmlerin Amerikada a
laka ile karşılanacağı yolundaki 
tahminimize, yukarıda itaret ettik. 
Bunları sizin yapmanız, bu alaka· 
yı bir kat daha artırabilir. Yalnız, 
filmlerinizin söz kı:smırun lisanı -
nızı bilmiyenlerce anlaıılamıya -
cağını gözönünde tutmak, fayda· 
aız olmaz. Bunun için söze az yer 
ayuıp, musikiye, harekete ve de· 
kora kuvvet vermelidir. Temsil ve 
reji noktalarının kuvvetli olması· 
nın gözden kaçırdmaması da, el
bette lüzuınlu ! 

lki yıldız, bir anda gazeteci 
Kesildiler. Bur~daki filmcilik fa -
aliyetini öğrenmek huauaunda, 
a.orgu üstüne sorgu sıralıyorlar, ce· 
vaplan dikkatle dinliY.orlardı. So
nunda söyledikleri, şu oldu: 

--:Y .ı... r "d.n..~r .. ....Jc •erek! 
Bu İf, hiç yııY.gınl'iğa gelmiyen bir 
çetinliktedir. Eğer yılgınlığa uğ -
ramlmazsa, sistematik çalqılırsa. 
günün biriDde bura.da da bir Noy· 
babels~. bir Elstri. bir Holivud . ... 

kurulabilir. Buıünün hayalleri, 
çok defa yarının hakikatleridir. 
Bu dilden dütmiyen söz, çok defa 
doğru çıkar! 

Konufufun bu yerinde, Doroti 
Git, üçüncü cigarasmı tazeledi. 
Birinciyi, dudaklan arasına ııkıt
trrdığı ucuna yakın yere ateı ge • 
)inciye kadar çeken yıldız, ikinci• 
yi onun ateşinden yakmıştı. Ve Ü• 

çüncüyü de ikinciden ateşleyiver
mitti. Bu zincirleme ateşleyiıi o 
kadar ani ve çabuk yapıyordu, ki 
yetittirilen kibritin alevi, yalnız 
kendi çöpünü ;y:almıakla kıvranı • 
yordu! 

- Siz kendi aranızdan filmle • 
riniz için bol bol yıldız bulabilir • 
siniz. İstanbul sokaklarında do • 
]aştığımız ıu kıaa müddet içerisin
de birçok manalı kadın tipine 
rastladık. Bunlar, ayni zamanda 
güzel kadınlardı. Zaten minilı 
olmak demek, güzel demektir. 
Mini11z olan, çirkindir. 

Lilyan Giş'in bu sözlerine Do -
roti Git fU ıözleri kattı: 

- lstanbula bu seferki geliıi • 
mizde, Juwlınlarınızla tanııamadı
ğımıza üzülüyoruz.Onlarla yakın
dan tanı,mak, uzun uzadıya ko • 
nuımak isterdik. Ne yazık, ki bu· 
rada kah§ zamanımız ölçülü ve 
bu zaman içerisinde bu hususta 
talihimiz bize yardım etmedi! 

Lilyan da kızkardeşi gibi buna 
üzüldüğünü söyliyerek, şöyle de -
di: 

- Araıtıncı ve keskin görütlü 
bir rejisör için, İstanbul defineler 
"dolu bir ıehirdir. Burada, gölge • 
de yıldızlar yafıyor. Belki de gii· 
nün birinde bunları bulup yetişti
recek, hatta bazılarını en büyük 
yıldızlar mertebesine yükseltecek 
bir veya birkaç rejisör, İstanbul 
sokaklarında admı atar! 
Şu ıualle, buradan Amerikaya 

atladık: 

- Amerikada ıeyircilerin sine-

1 
Yanh ve tqağıclaki birle§ik 

' iki ruim, Lilyan ve Doroti Gİ.fİn 
· Elen memlelletini gezdikleri ııra
'Ja, 'Akropolde ~ekümi,tir. Kentli
leri, liu •eyalf.at ~ı;alar'lnı "Ku
nın,, a gönclermek nezaketini gör-

, tenliler. 

Giş, Bahçesinde •• 

maya ~ı ~ü temayülle • ı Şörli T eİnpJ... Bu allı yaııMalCi 
rinden biraz ba1laeder misiniz? kız, bir harikadır. Bütün '.Ameri -

Lilyan, cevap verCli: ka, ona hayrandır. 
- Ameriliada ıinemıaya Kartı - Büyüt( yıldızlaraan? 

alaka, hiç füphesiz ki ötedenberi Lilyan, bir in dmuksadı. :Anla· 
çok kuvvetlidir. Ancak son :c:a - tılan hesaplı ceva.p vermesi lazım
manlarde. aerelC yedi milyon iııiz gelen, nazik hir sqrau ile kartı -
ortaya çıkaran ekonomik kriz, ge- laımıftı. Fakat durukaayııı uzun 
rek sözlü filmin hali mekanik bir sürmedi. Doğrudan doğruya de • 
oyuncak mahiyetinde kalması, ğil, baılangıçta bir manevra ile 
bizde sinemaya kartı olan kuv • yana saparak, ıunlan biltlirdi: 
vetlf bağlılığı niıbeten gevşetti. - Greta Garbo, gene eıkisi gi
Bizde ahali bu yeknesak oyuncak bi herkesi alikalandınyor. Con 
ile oynamaktan yoruldu. Şimdi Kroford, bazı iddialaNl hilifma, 
"Miki Mavs,, ve "Silli Sinfoni,, ıe· gözden düımemiıtir. Bir de Mey 
yapmak icap ederse, bugün için Vest var ki sahiden bir sükse yap· 
dünyanın Amerika'dan batka mıttır. Tam mi.nisile ... O, birinci 
memle'ketlerinde, sinemaya karşı sınıf bir artisttir. Kendisin(ien en 
temayül daha fazladır. Hülisa, çok bahsedilen bir yıldızdır. Mey 
nisbi bir eksilitle bir artış! Vest de, edindiği yüksek mevkii 

- Alakanın derecesi ne olursa muhafaza ebnesini biliyor. Biz o
o1sun, yerli ve ecnebi ne tarzda nu hem tiyatroda, hem sinemada 
filmlere rağbet vardır? zevkle seyrettik. Sözlü film karıı-

- Ecnebi filmlerinden, Ameri- sındaki menfi intibaımıza rağ • 
kada Alman filmleri popülerdir. men, kendisini filmde de takdir-
Bu tercihte de Almanların teknik le gördük. t 

kabiliyetinin mükemmelliği ve Konutu§un burasında-:-sıra dol· 
sözlü filmde bile, imkan nisbetin· gunluk, zayıflık ve güzellik hah • 
de, hiç değilse parça parça tabii- ıine gelmiş oluyordu. Madem ki 
liği gözetişi rol oynar. yıldızlarla konuımamız, timdi 

Doroti, lngilterede de Alman Mey Vest'in ismi etrafında dönü
filmlerinin beğenildiğini, bilhas _ yor! Yalnız, kartımızdakilerin 
sa sözsüz olarak çevirdiği "Son dolgun vücutlü olmayışına göre, 
gülüş,, filmi kusursuz olan Emil bu tehlikeli bir sualdi. Bununla 
Jannings'in orada bugün de be • beraber, tehlikeyi göze aldırdık. 
nim~endiğini söyledikten sonra, Dolambaçlı bir tarzda, Mey Ves
Lilyan, gene söze geçti: tin dolgunluğu bahsinde ne dü • 

- Amerikada Volt Dizni'nin şündüklerini öğrenmek merakını 
uMik Mavs,, ve "Silli Sinfoni,, se· yenemediğimizi anlatınca, Lilyan 
rileri, genit sahada tesir bırakış- Giş, vaziyeti §Öyle gözden geçir • 
la seyircileri sürüklüyor. Çünkü di: 
bunlar basittir, tabiidir, pek az - Güzel, ne tipte olursa olsun, 
sözlü ve daha ziyade müziklidir. güzeldir. Yeter ki manalı olsun. 
Herkes tarafından anlaşılan şey • Manalı bir kadın olan ve olduğu 
lerdir. Onun için en müthiş ala • gibi beğenilen Mey Vest'in boyu
ka, bunları uyandırdığı! seyahat na çekimli mutedil dolgunluğu, 
ve havadis filmleri de orada me _ sun'i vasıtalarla zayıflama iptila· 
rakla takip edilir. sına uğrıyanları, eziyetten kurtar-

- Yıldızlar arasında sizin sev- dı. Kendiliğinden dolgun olanla • 
gilileriniz? Galiba Greta Garbo' • rın zoraki zayıflamıya çalışrnala• 
nun olduğu gibi, sizin de Miki rı ve kendiliğinden zayıf olanla • 
Mavs... rın zoraki dolgunlatmıya çalış • 

- Evet, başta gelen sevgili - malan! Bizce her ikisi de yersiz. 
miz ! Fakat, yalnız o değil. Bir de ~ (Lütfen sayfayı ~e,·iriniz) 

Halil Slyret Mehmet Sell• 
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Lilyan ~ e Doroti Giş, 
Arilatıqorlar: 

dir. Y--.dılııtan olan vaziyeti, 
fazla zorlamamalıdır. Zaten mu • 
tedil dotıun güzel Mey Veıt de 
kendi tipinde olmıyan güzellere 
bu tavsiyede bulunuyor. Netice İ· 
tibwnle, hep bir fikirdeyiz ı 

Dördüncü ciaara Uçüncil ciga -
ranın ateıile yakılmak üzere iken, 
bu aıefer çakılan kibrit itini ıör • 
dü. Doroti, teıekkür etti ve: 

- Evet, dedi, hep bir fikirde • 
yiz! 
Konuımamızın bu enteresan 

kısmı da, bu suretle kapandı. 
Sonra fU sorguyu ileri ıilrdük: 

- Yıldızların aanat hayatına 
airiıleri, hemen daima merakla 
öirenilmek istenilir. Anlatır mm
nız? 

Bunu da Lilyan Git anlatıyor: 

- Babamız, genç yaıta öldüğü 
için, biz küçük yaıtanberi üç kiti
lik bir aile teıkil ediyoruz. Anne
miz, bir aktristi. Dolayısile san'at 
hayatının :ıkmtrıında doğmuttuk. 
Daha çocukken eahne üıtündey • 
dik. Tiyatroda ilk rol alış sırasın· 
da Doroti dört ya§ındaymı~, ben 
de bef ... Filmde Hk rol alıı zaına· 
nur.la da o on üç yaımdaydı, ben 
on dört ... 

'"Hemen bütün yaıayııımız 

müddetince, kıamen tiyatroda, 
kımıen de filmde çalıttık. Bütün 
ÖnlJÜmÜz çalışmak}~ geçti ... Ve 
geçiyor. Doroti, 1929 da "Genç 
aık,, isimli eseri, ben de 1930 da 
"Vayna amca,, yı oynıyarak sah • 
neye döndük. 

"Son dokuz ıene içerisinde an
nemiz haıta)': ı. lkimi:ıden biri • 
miz, ya ben, ya kızkardeıim, o • 
nun yanında bulunuyorduk. Yal -
mz bırakamazdık. Çok tükür, şim 
di iyiletti. Biz de birlikte uzun 
bir ıeyahate çıktık. Bu, bizim ilk 
uzun ıeyabatimizdir ! > 

Annelerine kartı duydukları 

bundan tonra, belki de Sven He • 
din kadar töhret hulacairz ! 

GUlü,UldU. Lilyan, ıelecek ae -
nenin ilkbaharında tekrar buraya 
gelmeleri muhtemel olduiunu 
söyleyince, gene bu kadar kısa mı 
kalacaklarını arattırdık. Öirendi
ği bir Şark kelimesini iCSzüne ka· 
tattırdı: 

- lnpllah, daha uzun... Bu 
kadar ıUrekıiz değil 1 

ıilyan, iıteğimiz üzerine resim 
getirmek için odasına çıktı. Betin· 
ci cigaraımı, vaktinde uzatılan 
kibritin alevine tutan Doroti, in -
ıiltereden bahis açtı: 

- Ben, lngilterede dört film 
çevirdim. Bunlar arasında "Nel 
Goin" ismindeki çok tuttu. Bu, 
mevzuu tarih çerçevesinde yürU • 
yen bir filmdir. İngiltere Kralla • 
rından biri, bir portakalcı kızı ıe
viyor ve evleniyorlar. Ben, porta • 
kalcı kızdım.! 

lngiliz film endüstrisi, timdi • 
yedek ''halisiiddem" İngilizlere 
dayanırdı. Halbuki filmcilikte bu 
sökmez. lnkitaf yolunda yaban -
cılardan da istifadeyi ıHzetmeli • 
dir. MeselA, Amerika bu huıuıta 
batka türlü hareket eder. Holivud 
film kabiliyetlerini, hangi memle
kette yetiımit oluna olsun, der -
hal elegeçirme yolunu arar ve çok 
defa da kapıverir! 

Elıtri de, ıon zamanlarda ken • 
di içine kapanıı politikaıım de • 
iiıtirdi. O da Holivudun politi -
kuma uydu. Amerikalı Alekaan-

dr Korda' dan sonra, !İmdi de İs
veçli Viktor Siyıkrovu rejisör o -
)arak angaje etti. Bu, lngiliz film
cilik politikaıının deiittiline İ!&· 
rettir! 

Derken Amerikada bugü~ hü • 
küm süren müthit krizin giderile
ceği üınidini ileri süren yıldız, ko· 
nu~uşta damdan dama atlayıf 11-

ra11n da, söz, artiat ve evlilik mev• 
zuuna dokununca, hafif bir gil • 
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1 RADYO L 
Bugün 

lSTANBUL: 
12.30 Plak neşriyatı. 18.30 Dans 

musikisi (plak) 19.30: Çocuk saati. 
Mikayeler.Mesut Cemil. 20. Konf e • 
rans. 20.30: Radyo caz ''e tango or • 
kestralar. (Bayan Birsen. TUrkçe 
sözlil eserler). 21.ao: Son haberler -
Borsalar. 

21.40: Gitar ıolo Maryo. 22: Plak 
neırJyatı. 

BÜKREŞ - 11. 45: Kiliee konsc· 
ri. 12.20: Amsterdamdan röle. Avru· 
pa konseri. 17= Köylü yayımı. 18: Or
kestra. 19: Du) umlar. 19.15: Konse· 
rin süreği. 20: Konferans. 20.20: Plılk 
(Romen müzi~I). 20.50: Sözlc!r. 21: 
Haftanın duyumları. 21.10: Radyo 
orkestrası. 22: Spor duyumları 22.10: 
Kont'!erin ıUreji. 23: Duyumlar. 23. 
20: Plak. 

BUDA PEŞTE - 19.30: Caz. 20.ao: 
Konferans. 21: Budapeşte konser or· 
kestrası. 23.30: Duyumlar, spor. 21: 
Çlng~ne müziği. 2.t.20: Prat - Buda
pe§te ıııpor röportajı <zabıt) • 

MOSKOVA-19.30: Senfonik kon 

Maskeli 
G. Maurevert 

Baş tarafı dünkü sayıda 
Atölyeye yıldırım dii~müş gibi ser

sem, şaşkın bir halde idim. Beynim o 
zamana kadar hiç bilmediğim, kar -
makarıf;ık, delice birtakım düşünce -
lerin hUcumu altında lrnlmıştı. 

Hemen o akşam bir mektup yaza· 
rak, k:ıdını ertesi gilnU için çağır · 
dım. Kendi kendime: 

- Adam sen de, diyordum. Bu ne· f 
ffs vücudü "Hanamn zaferi,. adlı 
tablom için model yapanın, sonra bu 
,· ücud~, herhangi güzel bir kadının 
ba~ı .. u eklerim, pek ala olur.. Katlın, 
randevuya tam vaktinde geldi, bir 
gUn ev\'elki lakayditikle soyundtL 
Kar~n~ında, yine bir gün evYel duy
duğum şiddetli heyecana kapıldım. 

Kadını model masasına çıkardım. 
Belki bir saat tetkik ettim. Bu güzel 
vücutta bir çirkinlik, bir kusur bul • 
mak i~in uğraştım. Bu ,-ücut, topu· 
ğundan, gerdanına kadar hiç ,uphe
siz, bir harika idi. O gilne kadar, ge· 
ı·ek mesleğim itibarile gerek tesadüf· 
Jerle, bir çok kadın tanımıştım. Fakat 
bunların içinde en güzelleri bile, De· 
harah'ın tapılacak kadar güzel ayak
larını sakladığı kötii kunduralarm 
bağını çözmeite l~yık değildi. 

Debarah, gizli kalmış bir şaheMr· 
dl! 

ıer. 22: Almanca yayım. 23.05: lngi· Debarah'ın vücudilndeki sihirli 
lizce yayım. 24.0S: Almanca. güzelliği meftun bakı§l:ırla ıeyredi • 

Roma - 20.30: Sözler ve plak. yor, yüzünün çirkinliğini görerek gön 
21.4.:>: Senfonik konser. 23: Sözler lümden bu aıüzel hayali kaçırmaktan 
23.10: Dans müziği ve hafi! parçalar. korktuğum için, gözJerinıi kaldırma· 
24. Son duyumlar. ğa cesaret edemiyorum. 

v A VŞOV A _ 20.20: Keman kon . Şö,·aleye yerleştirdiğim bir tuvale 

1 1 D 1 11.. u ilk çizgileri çizerken bir yandan da seri - Söz er. 2 : uyum ar. 2 •• >; .ua 
1 tent yayımı. 22.30= Sözlü ve müzikli ya onunla konuşuyordum. Debarah n· 

i"-Rilter~d• bl ~lCU;i.niD....klxtJlftllŞ.. Baha· 
yım. 23: por. ~3.li): KoMer. 2 .O:t : 
Hafif miiılk. sı iflas etmiş ve karrsile beraber A • 

merikaya göçmUşler. Debarah, sekiz 
ya~ındakl erkek kardeşini yanına a • 
larl\k Parise gelmiş. Elindeki bet on 
parasile geçlnmeie imkAn bulamadı
ğı için modelJik etmeği düşünmüş, ve 
ilk tesadüf ettiği adrese, gelmiş, be • 
nim atölyemi bulmuş. Debarah, bun· 

BRESLAU - 20.30: Aktüalite. 21: 
Filharmonik takımın konseri. 23: Du 
yumlar. 23.30: Dans müziği. 

~BORSA 
ları sakin bir f'esle anlatıyordu. Se -
sinde ne bir hararet ne bir isyan sc • 

zilmlyordu. 
O günden itibaren "Havvanın 1.a· 

Kadın 
Çeviren : H. Varoğ'lu 

ğim çizgileri öfke ile siliyor, s• nr~ 
kendimi kanapenin üstüne atarak ak· 
şamlara kadar çocuk gibi ağlıyor • 
dum .. Ve nihayet anladım ki, bu vü • 
cude uygun düşecek olan yegane çeh· 
ı·e, ııncak Debarah'ın sahip ol'llası i
cap eden çehredir. 

üst tarafı hile, desise, yalanda11 i· 
b:ırettir .. 

Debarah'ı tekrar çağırdım .. Çirkin 
yUzünll, güzel ellerinin zarit parmak· 
JHrlle örttürerek, tablodaki vücudüne 
yine onun kendi başını ekledim ,.e 
"Ha,•vanın zaf erl,, tablosu onun za • 
feri oldu, benim de şöhretimi lenıin 

etti. 
Bu lzerlmden (eserimden) sonra, 

artık böyle harikalarla uğraşmama • 
i!a, daha beşeri, daha basit modeller· 
le iktifa etmeğe karar Yerdim. 

Fakat bu arzumu yerine getireme
dim. 

Güzellittn ne olduğunu anlanıış • 
tım; onun esrarengiz ~em berin denken 
dimi kurtaramıyordum. 

"Havva,, dan sonra yapmalı iste • 
diğim tablo bana şekilsiz, mfınnstı, 

tatsız bir şey gibi görümlü . Eskisle· 
rlml yırttım, tuvallerimi paraladım, 
~erçeveleri kırdım ve her seansta mo
drli kapı dışarı atmağa mecbur ol • 
dum. 

Tekrar Debarah' a a\·det lazım gel
di. Kasırgadan sonra birdenbire gü • 
zel bir havaya kavuşmu~ igbi idim. O· 
nun mukaddes viicudünU dindar bir 
memnuniyetle çizmeh başladım. 

"Havva,, dan sonra, onun flhami· 
le, birçok tablolar daha yarattım ,.e 
bütün bu tablolarda, herhangi bir de
si8e kullanarak çehresini gizliyor • 
duıtı .. En son tablomu, "Dian,, ı biraz 
evveı guraun ... 

Debarah•ı, artık büsbütün evime 
aldım. Evimin bahçesinde, ses.siz sa -
dasız dolaşan bu nefis kadın, seneler 
var ki, yUzUndeki ma!ke}i benim ya
nımda çıkarmamıştır. Beni, bütün ö • 
teki kadınlardan ebediyyen uzakl~ş -
tırmış olduğu için ve şimdi, benim, 
modelden daha yakın bir şeyim oldu
ğu i~in, o maskeyi artık çıkarmak da 
lstemiyecektlr. 

sırrı 

aevginin izi, iki yıldızın gözlerin· 
de ıeyyal bir parıltı halinde belir· 
di. lkiainin de gözleri daldı. Lil • 
yan, iççekitle derin derin nefes 
aldı. Biz, ıöyle dedik: 

lümıeyitle, bu bahsi fikir bildir • 1\~ ==="=u:;;;;;k;;;;u;;;t;;;;;;(S;::;;a~t;ı:.=.t)'=· ==:==~\ feri •• tablosuna bütün hararetlnıl.- I=======:=::::=:::::::::::::::::==== 

- Şu halde bu sizin için anne· 
r.izin iyileşmesini tes'it seyahati! 

Yıldız kızkardeıler, gülümse • 
diler: 

- Evet, öyle! 
- En ziyade heyecan duydu • 

ğu:ıuz hadise, hangi hadisedir? 

- Hususi hayatımızda anne • 
mizin iyileşmesi, san'at hayatı • 
mızda tiyatroya dönÜ§Ümüz. Bu, 
lncildeki kıssada anlatılan gibi, 
Yusufwı be.bası Y akuba tekrar 
kavu§masına uygun bir §ey oldu 
adeta! Galiba tiyatro ilk gözağrı· 
mız olduğu için! .. 

Söz ııraıında sorduiumuz türlü 
türlii ıeylcre, ıu cevapları verdi • 
ler: 

- Biz, manalı ve güzel olan 
her ıeyi severiz. Evimizde ve 
bahçemizde kedi, kanarya, çiçek 
ve köpek vardır. Kardeşçe pay • 
laıtığımız bir çift Siyam kediıi, 
bizim g~bebeğimizdir. Dört libre 
ağırlığındaki Pikanez köpeğimiz 
Gvin" iımindeki çok tuttu. Bu, 
bir hediyesidir I 

Lilyan, bahar çiçeklerile do· 
nandıAı zaman dünyayı gezmek -
ten, Doroti, atabildiğine seyahat· 
ten pek zevk duyduklarından 
balııettller. Doroti: 

- Şimdiye kadar seyyah ola -
rak meıhur de'ğildik, dedi. Ukin 

Hallı Slyret 

meden atlatmayı tercih etti: • C.ondra rı~o . - • VI\ .. na l!3, - 1 
• Nnyor- ıt:ı. - * Mıdrıı !6 -

- Ben, evliyim. Bu hu•uıta bir • Pırls 16,. ~o * Berlln 43, -- ı 
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Ziyafetle uyku arau bir konu • 
§uş, daha uzun süremezdi. Esasen 
§ehirde dola§maktan kafi derece· 
de yorgundular. Üstelik, erteai 
sabah erkenden vapura gidecek - l':I =;Ç;;;:e=k=le=r :.=(;;;;k;;;B=P-·_•_•=·=1==8==)~ 
lerdi. Bu vaziyette böyle uzunu· 
zadıya konutmaya katlanmak ne• 
zaketini gösterdikleri için, - pek 
tabii olnrnk- teşekkürle, müıaa • 
de istedik. 

O kadar nazik davrandı • 
lar ki! .. Yarı yarıya da kendileri
nin bize karşı gazetecilik ettikle
rini söylediler. Gerçi onlar da bi· 
ze bir hayli §ey eormuşlardı ! Fa· 
kat, ne de olsa ödefI!li§ sayılama
yız! 

• l\evynr~ 0.793:! • Vlyıın~ 

1- Pam 12.(•3 - • !\ladrlr 
• l\111hrı 9.6'7ll • Rerlln 
• P.rUJ.:seı 4.6986 • Varşou 
+ Atlnı. ~3.S:l35 • Rudapeştc 
• Cenevre 1.02~ • nnıcreı 
* Sofyı 63,698~ • Oelırraı 
• Amtterdım 1.17- • Yotohamı 

j • l'rag . 19,0l~S • l\1oskova 
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Lilyan ve Doroti Gif ... Bu iki 
sevimli yıldız, bize "Siyamuvaz,, 
denilen biribirlerine yapı§ık do • 111,=,~.~t~lk~r~a~z~l~a:::!:r===,a=h~v~ll~~~e~r=iı 
ğuşlu kızkardetleri hatırlattı. (I;' ==-============= 
Sanki bunlar da o çiftlerden bir • t933TUr~ P.or. a.1.~ Elektrik 

. • il 96,llll Trımny 
-.-
.11,70 
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anlattıklarını gözönünde tutmak, lstlkruıDahlll 1 ııuo • Anadolu ı 
bizim benzetitimizi yerinde bul • ı•ı::rı&ııl lstlltraıı 9~·- * Anadolu il 

44,3!i 
4'4,3.~ 
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~t.ı'l!I 

fC)tS A :\I 10, Anadoltı 111 
mağa herhalde yeter! Sıvu·F'r1.11r11m Q~. ı M1t111euıı /., 

Lilyan'ın ithafla verdiği dün -
kü sayıda çıkan resmine, yanında 
reımi bulunmıyan Doroti'nin im • 
za atıp, bu ithafa uyması da, bir 
baknna bu noktadan bir "Siyamu· 
vazlık" eseridir! 

Mehmet Selim 

Kayseri fabrikasında 
çalışmak için 

Kayserideki büyük mensucat 1 
fabrikamızda çahımak üzere, dün 
Franı Merin vapuriyle 8 Sovyot 
uzman itçi gelmiıtir. 

başladım. Debarah yorulmak bilmi -
yen ve dakika sektirmeden işine ge· 
len, muntazam bir modeldi. Bir sa 
at, hiç kımıldamadan, hiç yorsunluk 
eseri göstermeden poz veriyordu. 
Çehresinin sıkıntı veren ~lrkinliğine 
hlr türlü alıfamadıfım lçtn, yUzünü, 
dantelll hlr maske ile tsrtmesinl ri • 
ca ettim. Debarah bunu adeta sevinç
le kabul etti. Bu gUzellik hazinesini 
yalnız kendime hasretmek istiyor· 
dom. Hangi ressama modellik ettiği· 
ni kimseye söylememesini tenblh et· 
tim. Beni arıyan arkadatlara veya 
ziyaretçilere, şlmdlltk şehirde çal~ttı· 
ğımı söylemesini de kapıcıya emret • 
tim. 

Otuzuncu seansa doğru, eser, mer 
dana çıkmata başladL Jkl gün d:lha 
~.alıştıktan oonra vUcudU bitirdim. J. 
tlmnt ettiğim birkaç artist arkadaşı· 
mı çağırdım. Tabloyu görUnce, hep • 
si "şaheser!,, dediler. O zamana ka
dar yaptığım tablolardan hiçbirinin 
buna yaklaşamadığını söylediler. Fa· 
kat şaşt(klnrı bir nokta \·ardı: VUcut 
bu derece ilerlemiş olduğu hılldt'. ha: 
lA, başın taslaı?ı, niçin yapılmamış -
tı? Bu euale, bir şeyler uydurarak cc· 
vap nı-dlm. 

Şimdi, artık, gUzel bir çehre arı -
yordum. Parilte gUzel yilz bulmak · 
tan kolay bir şey yoktur.. Fakat, 
çehreye, altı yedi defa haşladıgım 

halde, ıiaima bozmağa mecbur oldum. 
Bulduğum çehrelerden hiçbiri!ıi. vü
cude uymuyordu ... Eserim, alel'ıde, 
mflnasrr. ,.e ruh!l~tz btr şey olu,·ordu. 
Tabloyu baştan aşağı bozac.ık dere • 
ceye bile geldim. En tanınmış, en seç
kin modellerin o vücude yar1,ncak 
baş, bunlardan hiçbiri değildi. 

Yele, sinir ve hırçınlık f çlnde idim. 
Model çekilip gittikten sonra, ç:zdi • 

Sahtekarlık mı var? 
Müddeiumumilik mühim bi~ 

sahtekarlık itine elkoymuıtur. 
Hadise ıudur: Bundan bir müd. 

det önce ölen Sava adlı zengin biN 
rinin bankadaki paralarını ve a
partmanlannı ele geçirmek üzere 
birkaç kiti Beyoğlu altıncı note
rinden ıahte aenetler yaptırdrkla ~ı 
iddia edilmektedir. Gene bu id .. 
diaya göre, ayni adamlar, Sava· 
dan alınmı! mektupları tanzim et. 
mitlerdir. 

Halbuki Savanın okuma yaz • 
ması olmadığı, bu meldupları ken. 
diıinin yazamıyacağı öne sürül
mektedir. 

Müddeiumumi mua vinlerinde ~ 
Bay Sabri, bu mühim iş üzerinde 
tahkikatını yapmaktadır. HAdi • 
senin birkaç güne kadar aydınla
nacağı umulmaktadır. 

Ağaç kesmemeli ? 
lçitleri Bakanlıiından beledi

yeye bir yayım gelmittir. Bunda 
Ak,ehir belediyesinin Ak§ehir iı· 
tasyonu ile tehir arasındaki üç ki· 
lometrelik yolun kenanndatd ıağ
lam ağaçları da keıtiii, halbuki 
bunun doğru omadığı bHdirilmek· 
te, belediyelerin bu gibi yol ke • 
narlarındaki ağaçları kesmelt de.o 
ğil, buralara yeniden ağaç dik • 
mek olduğu y~zılmaktadır. Bakan 
lık ağaçlama İ§leri etarf ında da 
malumat istemittir. 



1 Şundan, Bundan .• 1 
Kadınlar arasında 

Pariste tiryakiler tütün içenler kra
liçesini özel. törenle seçtiler 

Pariste en büyük tütün tiryaki
leri bir araya toplanmıt, en kuv -
vetli nefeslerle tütün içmek yarı
tı yapmıılardır. 

Uzun pipolarda Vanden'bruk 
birinci gelmiştir. Bundan sonra 
ortaya müthiş büyüklükte bir pi -
po konmuştur. Bunun etra.fından 
birç~k boru sarkıyordu. Tiryaki • 
ler birer bonı ağızlarına almıılar 
ve var kuvvet)eri)e çekmiye ba§ -
lamı9lardır. Bunda da birincilik 
Reymon Kleman ile' Artür Dübua' 
da kalmııtır. 

Dörilüncü yarıf yalnız kadın 
tiryakiler arasında olmuf, tütün 
kraliçeliğini genç Bayan Eliyan 

Karın ona kazanmıttır. 
Öğleden sonra "Tiryakiler mil

li müdafaasıu merkezinde hir 
konser verilmiıtir. 

Havada evlendiler ! 
Papaz evlenenleri mi, yoksa gök

yüzünü mü vaftiz etmiş oldu ? 
Aınerikada artık bir moda ye- yükseldi. Papaz kutlulama düası· 

rine geçen havada evlenme, ge • na baıladı. Düa şuydu: 
çen çarşamba günü Fransada ilk "AJJah yerlerde olduğu gibi 
olara.k yapılmıştır.Fransız gazete- gölderde ve her yerdedir. Kiliae • 
!erinde okuduğumuza göre spor - de de, tayyarede de bulunur. Ger· 
culardan tayyare pilotu Bekerel, çek olan !Udur ki insan onu ha
ancak tayyarede evlenebileceğini kikat fikri ile ciddi bir aurette a -
söylemiş, nişanlısı da huna razı rasın.,, 

olmu§tur. Nikah dairesinden çık - Papaz bu sözlerile o gün dü • 
tıktan sonra hu gen-ç çift Tusü • ğünden ziyade havayı vaftiz et • 
lö - Nobl tayyare meydanına git· mit oluyordu. Gelin halecandan 
mi,Jerd ' . Or da t k motorlu .. kızar , olacak adamın 
yaz bir tayyare kendilerini bekli- koluna dayanmıftı.Tayyare müm
yordu. Nişanlının zambak buket· kün olduğu kadar tatlı daireler çi· 
leri de güzel bir koku veriyordu. zerken papaz aşağıda toplanmıf 
İki nitanlı tayyareye bindiler Di- olan kalabalığı da kutlulamayı u· 
ğer ~ük tayyarelere de çocuk • nutmuyordu. Sonra nikah düaıını 
lar ve genç kızlar bindirildi. Bir okudu. Fransız havasında geçen 
papaz da havada tayyare içinde bu yeni töreni "merasimi,, bir si
bunları bekliyordu. Düğün alayı nema operatörü filme aldı. 

Hayvanlarını Buğdag 
tarlasında otlatanlara 

ceza! 
Mf>ıkova.dan Maten gazeteıine 

bildirildiğine göre, Sovyet ba~ 
genel savamam (müddeiumumi • 
ıi) verdiği bir buyrultuda, hay -
vanlarmı tarlalarda batı boş hı -
rakan ve buğday tarlalarında ot
latan köylülerin en ağır cezalara 
çarptırılmasını bildirmi,tir. 

Eğer bu suç siyasal bir mahi -
yetteyse. Sovyetliğe karıı yapılı -
yorsa, 7 Ağustos 1932 yasasına 

göre ölüm cezası v~rilecektir. E
ğer suç istiyerek yapılmıt da si -
yas.al bir dütünce gütmüyorsa cc· 
za yasasının 79 uncu maddesi ba· 
kımmdan bef yıl hapse kadar ce
zalandırılacaktır. Savsa (ihmal) 
halinde daha hafif cezalar verHe
cektir. 

Şunu da söylemeli ki, Sovyet 
Rusyada otlaklar pek az olduğu 
İçin, köylüler hayvanlarını buğ • 
day tarlala-rında otlamak için ge
litigüzel bırakıyorlar. T arialar 
çitle, yahut duvarla ' sarılmadı • 
ğmdan köylüler bundan istifade 
ediyorlar. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Ba.bıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccar.endir .. 

faponyanın baş pehlivanı 
bu adamdır! 

Japon güreşinin özel bir mahi
yeti vardır; J aponyada bu gpor 

şubesine çok önem verirler. Her 
yıl yapılan güref müsabakala • 

r;~da şampiyonluğu kazanan kut

lulanır. Bu yıl ,aınpiyonluğu bu 

resimde görülen Bay Tamaıiki 

kazanmıştır. Elinde tuttuğu kupa, 

kendisine imparator tarafından 
hediye edilmiştir. 

K u7aklık tehlikesi 
azalıyor 

Bolu, 22 (A.A.) - Bir ayd1r 
beklenen yağmur bugün ıaat 15 

de yağdı. 25 d a k i k a de -

vam eden yağmur sararmaya yüz 

tutan Bolu ovasma. yeni bir can 
verd;. Haik ve köylü sevinç için· 

dedir. Bulutlardan yağmurun da
ha Y.ağacağı umuluyor. 

B. Gömböş 
Jl;facar Başbakanı önemli 

bir digevde bulundu 

"Macaristan, vukuatı bUyUk 
bir ihtiyatla takip etme§e 

karar vermiştir., 
Büdapqte, 22 (A. A.) -·Süt· 

çeye müteallik müzakereler eına
aında Satha.kan B. Gömböt, ayan 
meclisinde dııarı siyasaya ait o • 
larak aşağıdaki beyanatta bulun· 
muttur: 

0HükUınet, .Avrupa vaziyetinin 
her hafta yeni bir manzara al -
makta olduğunu nazarı dikkat Ö· 

nünde tutmak mecburiyetindedir. 
Binnetice, hükumet büyük bir ih
tiyat ile vukuatı takip etmeğe ka
rar vermittir. Tuna konferansı 
tehir edilmit ve geri plana atıl • 
mı~tır. Zira, hukuk müsavatı me
seleıinde vaziyet almaları lazım -
gelen devletler konferansa işti -
rakten istinkaf eylemi§lerdir. 

Baıbakan hukuk müsavatı der· 
ken mecburi ve umumi askeri hiz
meti ve bu hizmetin müddetinin 
azami iki ıene olmasını ve millet
lerin ayni ailahlara malik bulun • 
masını kastetmekte olup, bu silah
lar meyanında Küçük ltilaf ın e • 
linde bulunan hava silahları da 
dahildir. 

Macaristana bu silahlar veril • 
diği takdirde bile Macar ordusu 
Küçük itilafın askerlik bakımın -
dan en zayıf olanının ordusundan 
daha küçük bir orduya malik bu
lunacaktır. Binaenaleyh Macaria • 
tan tarafından bir taarruz yapıl • 
maaı ihtimalinden baıhse imkan 
yoktur. 

Bu delilin herkea.çe kabul ve 
teslim edilmesi icap eder. Eski A· 
vu•turya - Macarİ•tan imparator
luğunun variıi olan devletlerin 
topraklarında Macar ekalliyetle • 
rinin maruz bulundukları müte • 
madi zulumlere hütün dünyanın 
nazarı dikkatini celbetmek icap e
der. Ayni zamanda beynelmilel 
tetekküllerin Macaristanm eko • 
nomik vaziyetinin ıılahı zarure • 
tinden haberdar edilmesi de la • 
zımdır. Zira, Macaristanın hali • 
hazırda maruz bulundu.ğu buh • 
ran, kendisinin huıuıi iktisadi ar
zuları ve bilhassa malt yardım me
ıeleıi hakkında. beynelmilel un • 
surlarla müzakeratta bulunma • 
dikça halledilemez. Bu mesele ay
ni za.manda Macar hükUmetinin 
beynelmilel efkirı umumiye mu • 
vacehesinde ortaya atmak istedi
ği meseleler meyanına dahildir. 

BEN DlKTATÖR DEGILIM! 
Peıte, 22 (A. A.) - Saylavlar 

kurulunda, kendisinin diktatörlü
ğünü kurmakta olduğuna dair ile
ri aürülen birtakım ittihamlara 
kar§ıhk B. Göınböt demiştir ki: 

"- Herhangi bir diktatörlük 
kurmak için, hükUmet partiainin 
ezici seçim utkusundan (zaferin -
den) hiçbir vakit istifade edecek 
değilim. Ulusların yaşayışında, 

her türlü dikta.törlük ancak geçid
dir. Bilhasaa Macaristanda aün • 
gülere dayanan bir amaç olarak 
gösterilemez.,, 

Menfaatlerin geniş ölçüde orun
ta.nmasmı (temsilini) ve sendika· 
ların birer siyasal kurum olarak 
dağıtılmalarını haber verdikten 
sonra da, fU sözleri eklemiıtir: 

"ltçi karde§lerimiz, burjuva 
sosyetesine katılmak imkanını el
de edebilmeHdirler. Kapital ile e
mek arasında uygunluk bulunmak 
gerektir. Kapital, hüküm edine • 
cek yerde, üretmenin hizmetkarı 
olmalıdır.,, 

la.ferle 
barış 

sarılı asker ve 
havvarisi ! 

Hiç bir devlet adamı genel savaştanberi dünya 
durumunu Atatürk kadar açık görmemiştir 

Atatürk'ün bir Amerikalı ga -
zeteciye olan diyevi hakkında 
fransızca !stanbul gazetesi, Pi -
yer Le Guf imzası ve "Zaferlerle 
sarılmış bir asker, barış havvarisi 
Atatürk'ün yüksek sesi,, adı ile 
bir başyazı çıkarın ıştır. Bu baş • 
yazrda deniliyor ki : 

Her §eyi boğmak istiyen bu • 
günkü evrensel (ciıbanşümul) ni
zamsızlık ve harp çılgınlığı için -
de, tehlikeyi kuvvetle bağıran ve 

onu yenmek çarelerini gösteren 
bir ses yükselmi,tir. Bu, Ata -
türk'ün sesidir. 

Atatürk harp yaptı. Hatta o 
kadar parlak bir zafer kazandı ki 

kili ve jandarma kuvvetini haiz 
bir "Uluslar kurumu,, dur. 

Atatürk'ün değerini tanıd;ğı 
mıntaka anlaşma'ları böyle bir an
laşmayı getirecektir. 

Büyük harptenheri olusları 

yöneten (idare eden) hiç bir kim
se, hiç bir devlet adamı durumu 
bu kadar açık görmemlş akıl YP 

gerçeklikç.e barııtan yana bu ka
dar keıtirmE' --.. enerjili: bu kadar 
nüfuzlu bir dil kullanmamıştır. 

Zaferle sarılm.·~ uir askerin ağzın
dan bunu işitmek mucize yaratan 
bir barış havvarisinden işitmek 
demektir. 

bütün dünya kendisine Gazi "mu· :-;;ı================ ---~ 
zaffer,, admı verdi. Fakat o za • S P O R 1\ 
ferden doğan bu adı beğenmi • -:.:.;;;:==========-
yor, gönlüne daha tatlı gelen Fen erle Beşiktaş 
"Türklerin babası,, adını, Ata • b •• k 
t~~k~ .. ~stün:_~u~uy~r: Kurtardığı, UgUD 3fŞJl3ŞIYOr 
egıttıgı, degııtırdıği ulusun baba-
sı. 

Kendisi harp yapmı§ olduğu i
çin bunun dehşetlerini pek iyi bi
lir onun için kendi hıra1arını tat • 

min etmek maksadile insanlar ü • 
zerine bu belayl yeniden getirmek 

istiyenleri tel'in ediyor.,, 

"Harbin ciddiyetini nazarı 

dikkate almıyan, taarruzun vası • 
talan o1an önderleri namussuzluk
la suçlandırıyor. Bu adamlar, ki 

"Kontrolleri altındaki milletleri, 
milliyetçiliği ve an'aneyi yanlış 
bir tekilde göstererek ve suiiati • 

mal ederek aldatmışlardır.,, diyor. 
Bütün bu fenalıkların çaresi de 

vardır. 

Atatürk, yarın değil ı>ugün na· 
rışın geçirmekte olduğu tehlikeyi 
göstermekle kalmamış, onu kal-
dırmak için gerekli olan çareyi de 
bildirmiştir. Bu kıyal (caniya -

ne) tasavvurları ortadan kaldır -
mak için yeter olan şey budur: 
Barışçı uluslar müsellah mukave

metlerini ve mali kuvvetlerini 
n1utaarrıza kartı bİt'leştirmekte 
tereddüt etmemelidirler. En ça -
buk ve en etkili _(müessir) çare 
mutaarrıza, taarruzun Y.anına kar 
kalmıyacağmı açıkça anlatacak 
beyne'lmilel teşkilatın kurulma -
sıdır.,, 

Atatürk'ün ileri sürdüğü bu 
tetkilat, mutaarrızın ilk hareke • 
tinde fenalığını durduracak, ya • 
but, darbesini indiremiyecek bir 
surette yakasına elini koyacak et-

Mıntaka futbol heyeti başkan
lrğ!ldan: 

Macar güref takmıı gelmiye
ceğini son dakikada bildirdiğin • 
den mücbir sebep ortadan kalk • 
mı§ ve evvelce 22 Haziran cu • 

martesi yapılacağı ilan edilen Fe· 
nerbahçe - Be,iktaş şilt maçı 23 

haziran 935 pazar gününe alın w 

mı§tır. Bu maç pazar günü saat 
17.30 da Taksim alanında hakem 
Kemal Halimin idaresinde yapı -
lacaktır. Yan hakemleri Talat 
Özııık ve Feridundur. 

Balkan kupası ----
Yugoslavlar 1 - 2 
Yunanlıları gendi/er 
Sofya, 22 (A.A.) - Balkan 

kupası futbol turnuvasının dördün 
cü gününde yapılan Yugoslavya 
- Yunanistan maçmt 2 - 1 Yu
goslav takımı kazanmı§t'r. 

Aris takımı 
Ankaraya geliyor 
Ankara, 22 _(A. A.) - Yuna -

nistanın ulusal küme ikincisi ve 

Selanik şampiyonu (Ariı) futbol 

takımı 6, 7 ve 9 temmuz tarihle • 

rinde Çankaya, Ankaragücii ve 

Altmordu takımlarıyla Uç maç 

yapmak üzere Ankaraya gelecek -
tir. iki taraf bu konu üzerinde son 

anla§mayı yapmı§lardır. 

Bereket vernn ki ikimizin bir şemşiyesi var!. 





Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Devlet ~eıniryolları ue limoniorı i~leıme Umum i~Hresi ilanları Sahillerimizde bir 
Yunanlı mı 

Muhammen bedeli 11250 lira olan 150 ton mazot 9 - 7 - 1935 
VUrU im UŞ? salı günü saat 15,30 da 1'apalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın-

. d k h·•kA . K da satın alınacaktır. 
Atma a çı an u umetçı a • · k · · I · 843 75 l' 1 k kk · ·ı 

Bugün C. H. P. Beyoğlu kurağında 
büyiil< bir toplantı yapılacak 

. . . . "B Bu işe gırme ıstıyen erın . ıra ı muva at temınat ı e 
tımernu gazetesı yazıyor: a • . . ... 'k 1 k k 4 ·· .. dd · · 

h
.
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T .. k h kanunun tayın ettıgı ves1 a arı e za anunun untu ma esı muc'-
hkç ılarımızm sa ı ur mu a • . . .. ·1 • b 1 d .. d · b . A .1 k k hince ışe gırmege kanun~ mam erı u unma ıgına aır eyanname 
faza teş~ılatı 1 e sıb 

1
11k çarp

1.!
1
• ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme-

malaı-ı bu Yunan a ı çısının o • . A d 
d .... 1 •1 t' l · t' y lerı lazım ır. 

Beyoğlu Kazasının hava kuru • 
muna tardım §eklini kararlaıtır • 
mak üzere bugün Beyoğlu Halk 
Partisi salonunda bir toplantı ya
pılacaktır. 

Dün hava kurumuna başvura • 
rak üye yazılan vatandaşlarımız 

§unlrdır: 

Yadigar oğlu kardeşler yılda 
20, Herman Sıpisır 20, M. Tekin 
Alp 20, l. Pauih 20, Kazım Refik 
20, irfan Üstiln 20, Nihat 20, Pa· 
rio 20, Cemil 20 lira vermeyi ta -
ahüt etmi,Ierdir. 

Yün ve pamuk ipliği anonim 
sosyetesi 500, Şiıli Bulgar hasta • 
neıi memurları da 50 lira arma • 
ğan etmişlerdir. 

lzmit, 22 (A. A.) - Şehrimiz • 
de hava tehlikesini bilen üye yaz· 
mağa baılanmı§tır. Bugüne kadar 
63 üye her yıl 1760 lira vermeyi 
yüklenmiılerdir. Verikler bundan 
ayndır. Bir yandan da ilimiz ka· 
dınları bir tayyare a!mağa karar 
vermiıler ve bu uğurda çahtmaya 
bat1amıtlardır. 

Maraı, 22 (A. A.) - Eleoğlu 
Parti Kurumu ocağına bağlı altı 
köy halkının ileri gelenleri köy a
lanında toplanmıttır. Parti tefi 
tarafından hava tehlikesini bilen· 
ler kurumu hakkında ateşli bir 
söylev ıöylemi§ ve orada bulu • 
nanların hepsi bu önemli iıe üye 
yazılmaya karar vermiştir. 

Ankara, 22 (A. A.) - Ha\ra 
tehi ikesini bilen üye listesi: 

~07 B. Bilal (Boyabat) 20, 
3208 Hayrı Tan 20, 3209 Bayan 
Behice Tan 20, 3210 Refik Tuzlu 
20, 3211 Bayan Zehra Tuzlu 20, 
3212 Mahmud Ağan 20, 3213 Ah
med A~an 20, 3214 Orhan Ağan 
20, 3215 Vehbi Dayıbaı 20, 3216 
Bayan Sabire Dayıba~ 20, 3217 
Bayan Afife Dayıbat 20, 3218 
Bay Fehmi AtilJa 20, 3219 Bayan 
Emine Atilla 20, 3220 B. Necati 
Karagülle 20, 3211 Hamdi Erdem 
20, 3222 Nuri Arman 20, 3223 Na· 
ci 20, 3224 Talat Gökçe 20, 3225 
Sabri Saygın-soy 20, 3226 Şükrü 
Dizdaroğlu 20, 3227 Halil 20, 
3228 Tahir 20, 3229 Ekrem Vural 
20, 3230 Ahmet Atabek 20, 3231 
Bayan Makbule Tuğlu 20, 3232 
Bayan Seniha Öztürk 20, 3~33 
Mubliı Kordonık 20, 3234 Dün • 
dar Erdem 20, 3235 Bayan Mela • 
ha-t Vural 20, 3236 Bayan Saime 
Balda 20, 3237 Şükrü Kaya 25, 
3238 Refet Tan 20, 3239 lsmail 
Öztlirk 20, 3240Sıtkı 20, 3241 Ab· 
dulLlh Gültekin Bektat 20, 3242 
Bayan Emine Ozkan 20, 3244 
Sabri 20, 3245 Rüştü Kaynak 20, 
3246 ~ayan Naci Özdem 20, 3247 
Mehmed Emin 20, 3248 Osman 
Erqem 20, 3249 Hasan 20, 3250 
Rahmi 20, 3251 Hasan 20, 3252 
Muharrem 20, 3253 Şevki 20, 
3254 Hakkı Eren 20, 3255 Ahmed 
20, 3256 Abdülkadir 20, 3257 
Avni Timaç 20, 3258 Hasan 20, 
3259 Hayri Dodurga 20, 3260 
Mehmed Sıtkı 20, 3261 Hatan 
Duranlı 20, 3262 Kamil 20, 3263 
Mustafa 20, 3264 Nazmi Dede 20, 
3265 Celal Oztin 20, 3266 Hüse • 
yin Yayfa 20, 3267 Ahmed Yay • 
la 20, 3269 Mahmud Yayla 20, 
3270 Mustafa Yayla 20, 3271 Zey
ne}Kaptan 20, 3272 Faik Genç 20, 

3273 Mustafa Kazaoğlu 20, 3274 
Ömer Saraçoğlu 20, 3275 Bayan 
Cemile 20, 3276 Zeki Hasança • 
VU§Oğlu 20, 3277 Fazıl Şişek 20, 
3278 Mehmed Usta 20, 3279 Ab • 
dullah Çapkın 20, 3280 Servet 20, 
3281 Remzi Şimşir 20, 3282 ls -
mail Zeytinli 20, 3283 Osman 20, 
3284 Ahmet Köse 20, 3285 Ah • 
med Mumcu 20, 3286 Ahmed Ya· 
kuboğlu 20, 3287 Mahmud Çörtü 
20, 3289 lsmail Kurusaryalı 20, 
3290 Muharrem Naci Kayıkçı 20, 
3291Ahmed10, 3292 Tevfik Ten
girıenk 20, 3293 Ahmed Dilek 

20, 3294 Hasan 20, 3295 Mahmud 
Uçal 20, 3296 Abdullah Arkan 
20, 3297 Mehmed Eyigör 20, 
3298 Sırrı 20, 3299 Lütfi 20, 3300 
Osman 20, 3301 Bayan Zehra 
Çakmakçı 20, 3302 Bayan Hami· 
de F. Daldal 20, 3303 Bay Ahmed 
Ayyıldız 20, 3304 Adnan Demir· 
taı 20, 3305 Fevzi Daldal 20, 
3306 Remzi Ünlü 20, 3307 Fikri 
Özgül 20, 3308 Y. Ziya Özgül 20, 
3309 Bayan Sıdıka Ünlü 30, 3310 
Bay Emrullah Mutku 20, 3311 
Hilmi Çakmakçı 30, 3312 Behcet 
20, 3313 Osman 20, 3314 Abdul
lah Demiralay 50, 3315 Fehmi Ak 
su 20, 3316 Mecid Güler 20, 3317 
Ahmed Hulusi 30, 3318 Hüseyin 
20, 3319 Mustafa Kaylan 25, 3320 
Ali Toközlü 20, 3321 Bayan Bi • 
naz Toközlü 20, 3322 Bay Niyazi 

20,... 2l Zü ü Demiralay 
60, 3324 İbrahim Bakkaloğlu 25, 
3325Halid 20, 3326 İbrahim Hak
kı 24, 3327 Mehmed Sabri 20, 
3328 Mehmed Fevzi 20, 3329 Ya· 
tar Çelik 20, 3330 Sadık Bilgiç 
20, 3331 Edip 20, 3332 Osman 
Utkurucuoğlu 20, 3333 Hilmi Dil· 
men 20, 334 Ali Rıza Uysal 20, 
3335 İsmail Hakkı 30, 3336 Hüs-
nü Dilmen 20, 3337 Rifat 20. 
3338 Sezai 20, 3339 Tevfik 20, 
3340 Zekai 20, 3341 Mustafa 24, 
3342 İbrahim 25, 3343 Arif Tok 
25, 3344 Etem Dik""lllan 30, 3345 
Mustafa Özçen 30, 3346 Fikret 
Demir 30, 3347 Tevfik 20, 3348 
Mustafa 25, 3349 Kamil 25, 3350 
Mustafa 20, 3351 Osman Selik 
20, 3352 Hüıeyin Hüsnü 25, 3353 
Rif at Altınkurt 20, 3354 Şükrü 
20, 3355 Kamil 20, 3356 Halil 20, 
3357 Mehmed 20, 3358 Şevket 
Dereli 20, 3359 Hilmi 20, 3360 
Mahmud Kavukçu 20, 3361 Züh-
tü Diler 20, 3362 Talat Gürcü 20, 
3363 Adil 20, 3364 Hüseyin Kut· 

uru mesı e ne ıce enn11ş ır. u • 1 k A k d ı d · .. d.. ..
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. f Buna ait şartnameler parasız o ara n ara a ma z~me aıre • 
rıan balıkçısının ol uru mesı ta • d ıı·· k UdU ı·· ... ·· d ı b'l' · . . , . . h . f ıinden ve Haydarpa§a a tese um 'ı/ e sev m r ugun en a ınn ı ır. 
sılatı ve mes ulıyetın angı tara a .... (3470) 
ait bulunduğu henüz anlaşılama· ' 
mrşlrr. ainaenaleyh reamt bir bil
diriğ~ intizaren iki hükQmet ara
s~mlaki ukı ve sarsılmaz doıtluğu Türk Hava Kurumu 
ı:.-hirlıyen bu hadiseden dolayı p 
teessüfürr.üzü ıöylemekt('n batka Büyük iyaogOSU 
~ıizin. için bir §ey yoktur.,, 

KURUN - Katimerini ıaze • Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
te~~'1~n yazdığı ~~d:ıenin mahi - zengin etmiştir. 
yeıır.. anlamak ıçın her hald(· 
resmi makamları dinlt-mek la 19.cu tertip 3.cü keşide 11 1 emmuzdadır 
zımdır. Yalnız b11rada ıunu söy • • 50 000 L• d 
ıemeğe lüzum görüyoruz ki ıahil Büyük lkramıye : . ıra ır 
muh~fa~ası mese!e~i bir ~evleti.n A . 20 OOO 12 000 10.000 liralık ikramiye-
er&mıyetı meseleııdır. Boyle hır yrıca. • ' • ' 
meselede üzerlerine vazife almıı lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır •.. 
olan bekçiler devletin emniyet u· ________ ........;.. ___________________ _ 

sullerine riayet etmiyen kimıele ~ Ad 
rin tabiiyeti, cinsiyeti ve dostlu • ana Doğum ve Çocuk Bakım 

Evi Baştabipliğinden: ğu dütünemezler. Devletin emni • 
yet tedbirlerine riayet etmiyen bir 
Yunanlı değil, bir Türk de olaa Adana Doğum ve Çocuk Bakım Evinin bir ıenelik yiyecek ve 
ayni muameleyi görür. Onun için yakacak ihtiyacı 30 - 6 - 935 gününde üıtermek kesimi icra edil& 
bu türlü hadiseler ile Türk - Yu- ceğinden eksiltmeye konulmuıtur. istekliler ıartnameyi görmek Vt. 

nan dostluğunu karııtırmak doğ- tafsilat almak için Kurumumuz Battababetine sormaları ilan olunur. 
ru değildir. (3324) 

lzmirde Voroşilof 
caddesi 

İzmir 22 (A.A.) - Şarbaylık 
ıürel kurulu yaptığı bir toplantı
da birinci kordonun ha,Iıyan ve 
ikinci kordonda Celal Bayar bul
varı üzerinden Şükrü Kaya ve Va 
aıf Çınar l>Ul:varının birletliği 

Kültür parkı yerinde biten bulva· 
rı Voroşilof adı ile anmayı 
birliği ile kararlaştımn~tır. 

Yeni Çıktı 
KÜLTÜR 
SERlS1 

.. 
un 

AHLAKIYATI 

SPOR POSTASI 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
En yeni haber, en bitaraf yazı ve en güzel resimler Spor 

Poıtasındadır. 
Yurdun en çok okunan bu ıpor mecmuaıını Pazartesi gün

leri mutlaka almız. S :kurUflur. 

Tesis tarihi: 1888 
- idare merkezi: IS7 ANBUL (Galata):_-

Türklyedekl Şubeleri: -
Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 

lzmlr, Mersin 
Yunaolstandakl Şubeleri: 

SelAnik. Atlna. Pire 
Her nevi Banka muamelatı . 

Kiralık Daireler 

lu 50, 3365 Saib 20, 3366 Mustafa ·' 

36, 3367 Murad Dinçer 30, 3368 I••• •••••l!~,z•~ 
Salahaddin Gür 24, 3369 Hüınü Satıldığı yer : 

tSTANBUL 
1935 

Poıta ve Adliye binarına en yakın yerde Ankara caddeıin· 
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduiu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· . 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

20, 3370 Zühtil Kavukçu 20, 3371 v A K ı T Matbaası 
Osman ve şeriki Mehmed Ali Ha· fiah 30 Kurut 

lıcıoğlu 50, 3372 Ziya Derele 20, !lll-•·---------1! 
3373 Mehmed Ali 30. 

HAVA TEHLiKESi lÇIN 
SÖYLENEN SÖYLEVLER 

Türk hava kurumu için ismet 
lnönü'nün ve hava kurumu baı -
kanı Fuad Bulca'nm söylevleri 
bastırılarak bütün hava kurumu 
teşkilatlarına gönderilmi§tir. 

Bu söylevler hava kurumu me· 
murlarına parasız verilecektir. 

lST AN BUL ESNAFI 

İstanbul esnafının hava kuru • 
muna yapacağı yardım için seçi -
len kollar dün de toplanarak ça • 
lışmalarına devam P.tmi~lerdir. 

Yeni çıktı 
KANTTAN PARÇALAR 

Bay Emin yazmıt oldu· 
ğu bu kitap, lstanbulda Va· 
kit kütüphanesinde, taırada Va· 
kit kitap bayilerinde satılır . 

Tem iz bir baskı ile meydana 
gelen bu kitabın fiyatı yalnız 25 
kuruıtur. 

._ı .................. mu 
HOSEY{N USMAN 

Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassrsı 

Laleli Lütüf Apartımanı ıaat 
4 • 7 e kadar Telefon 22459 

-

... VA KIT idare evine müracaat ... 

YErtl---~ 

ANADOLU 
KUtüphan esi 

Kadıköy • Alhyola§zı 

Dün ve i'arın 
KUlliyatl 

Vakıt Neşriyatı 
nın satış yeridir. 

•WMIH*H 

DIŞ DOKTORU 

ilbeylt Sait 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

Osman lllıaminin 

Gecenin Rengini 
Bilir misiniz? 
Kitabını Okuyunuz 

t ' • • . . .. ..,.. ,, : ~ - • • . \ ••. ~ .. , Hilmi Ziya 

ARiSTO 

ME1 AFiZiK 
Flatı 40 Kuruş. 

V AKIT Matbaası İstanbul 

' 




