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Parlamento, Lival kabi-Askeri ve mülki tekaüt kanu
nesine güvenini bildirdi nunda yapıİacak değişiklik 

lngiliz kabinesi de istifa etti ve yeni 
kabineyi Baldvin kurdu 

Ekonomide 
letçilik anlamı 

J Pariı, 7 (A. 
dev- A.) - saat 20, 

lamel lnönü hükUmeti ıon za
lbanlarda ekonomi ıiyuaıı baJu. 
llUndan önemli iki karar aldı: Biri 
tuz fiabnı kiloda altı kuruıtan üçe 
İndirmek; öteki, ıeker fiatını fab
rikada yirmi bete kadar diitür
ınektir. 

Gerek tuz, gerek teker halk a
raıında hayat ihtiyaçları için en 
Çok kullanılan iki madde olduğu 
tüphesizdir. Bu iki maddenin fi. 
atlarında - birinde yüzde elli, ö
tekinde yüzde otuz niıbetinde -
ekıiklik yapılabilmesi köylü ;e ıe
hirli bütün aile bütçeleri için bir 
kazanç olacaktır; bunun içindir 
ki hükUmetin karan her yanda 
derin bir ıevinç uyandırmııtır. 

Eıki rejimlerde halk gözünde 
hilldimet yalnız devlet bütçesi İ· 
çin .,ara toplıyan bir kurum (tef· 
lrilat) ıibi prünürdü. Devletin 
ülke emniyetini ve nizamını ye-
rinde tutmak ıçın, üstüne 
almq olduiu ödevler hep masra. 

.-........ , .. ıuzum "gC>alc• ı.- lflerdi. 
la --.afları, para 4 

n a araam-
cf• pay etmek lizım gelirdi. Bu 
liirlü oluıu herkeı pek nomal (ta. 
l>İi) bulur ve devlet ile hükumet-

ASI M US 

(SOIUl Sa.: 4.:Jü. 4) 

10 da kabine 
kurmayı kabW 
eden BaJ. La • 
val ıazetecilere 
tunları söyle • 
mittir: 

"Durumun a· 
ğırlığı kartııın • 1 
da üzerir.;e dü • 
fen ödevden 
kaçmaia hakkın 
yoktur. Kabine• 
yi bu ıece kur -
mai• dönece • 
jim. Finanı Ba -
kanlıitm bir 

Uual ve 
Baldvin 

tekniıiyene verecejim.,, 

Bay Pietri ve Kamutay radikal 
ıoıyaliıt grupu batkanı Bay lvon 
Delboı, kabineyi kurmaktan vaz. 
geçmitlerdir. 

Bay Pietri tunları a&yl-iftir: 
"Yeni bir buhran tehlikeıini 

ortadan kaldırmak için bütün 
partilerin yardımını >-tiyen bir 
uzla9ma ve elbirliii formülü dü • 

9Uuü1urum. Her taı'•fta açık hir 
ual..-.a br...,. lrdüm, fakat 

( f edakirlık) ve ıayretlerin bir 

sonuca bağlanamıyacaiı ıörül -
düiünden ben de hu hueuatalri gi
riıiti (teıebbikü) uzatmadım.,, 

(Sonu Sa.: 4. SiL: 1) 

t 

Bilfiil 30 sene ve daha ziyade hizmet edenlere, tekaüt 
oldukları zaman almakta bulundukları maaşın emsali 

hasılının bir yıllığı ikramiye olarak verilecek 
AnJr.a, 7 (ff uaUll muhabiri • 

miz hı1dil'yor) - Kamutay yakm
da pz tatiline bqlıyacağı ıçın 
Bakanlar be1eti ıan toplatııında 
elde lllnalt kanun li.yibalarmı 
Kamutaya ıöndermi,tir. Bu arada 
askeri ve mülki tekaüt kanununun 
bazı m.cldeleri de bulumnakta • 
d ... 

Kanunun 2 inci maddesinin 
mül1d memurlar hakkındaki kıı • 
mma (sicileri üzerine) kaydi ila
ve edilmiftir. 

Kamuıan Jedinci maddesinde; 
(Askeri veya 8i'Yil memurlardan 
alıJik noktumclan veya ıicilen te
kaüt edilenler 'bir daha devlet hiz
metinde kullanılmazlar.) deniJ. 

(8om1 Sa.: 4. 8&. il) 

Hudut haricinde 
Eski bir Osmanlı pqaıı 

Habet ordusunun 

Veliip Paıamn Jlef"lllİyette 
Harbiye melıtebi müdürlüğünde 

ilıen alınmıt bir rami 

Mısırdan gelmiş özel bir mektu -
bun getirdiği bir rivayete göre Vehlp 
Paşa adlı biri Habeş ordusunda bir 
hizmet kabul ederek oraya gitmiştir. 

Vehip Paşa Meşrutiyete Harbiye 
mektebi mildürlüiil ile gelmiş ve Bil· 
yük Harpte Kafkas ordulan grupun-

Vasıf Çınar 
lnkılabımızın değerli çocuğu Vasıfın 
cenazesi getirildi Ankaraya gönderildi 

Oıtte: Varl Çınarın cenaeıirti reflren SOvyet lıao.nSilirule 
.~J"/ıum elçimizi öuen türlıçe satırlar ... 

Altta: Vaıl Çınann Souyet kruvazörürula, ramiyle birlilrte 
çelenlıler araMndalıi tabutu •• 

Odevi (vazileıi) bOfınJa öleni 
değerli Türlı diplomatı MNlrova 
cl,imiz V aıl Çınann cenaze•İ. , 
Jün "Çervun U kraina,, acllı 1200 
tonluk kruuazörle limanımıza ge
tirilcli. Törenle (mera.imle) a-

lındı. /iriyi elli g~e lrallran ti· 
mendi/erle Anlıaraya gönJerildi. 

Değerli diplomatımız V cuıl Çı
nann, Jün, ilri ıaııttmı lazl• si-

(Sonu Sa. : 12 de) 

da 3 üncü ordu kumandanlığım yap- =====::-=:.================================ 
;::.~:r.Pqa olabilir. Vebip Paşa Bir y ah udi karısını öldür-

Bu kumandanlıkta nasıl bir batı- · 

ra bıraktıfmı bugünkü neslin yetiş • I d •• k ı d 
kinleri unutmamışlardır. ' u aynanasını yara a 1 

Mütarekeden sonra miJlı vatan ! 
hudutlan dışında kalmayı, yer yer ,. 
dolaşmayı ihtiyar etmi§ idi. Bir ara· 
lık Romanyada olduğu söyleniyordu. 
Anlaşılıyor ki, yabancı illerde geçim 
kaygusanda olan OBmanlı Paşası 
şimdi eski kumandanlığına yeni bir 
müşteri bulmuştur. iyi ki, Paşa adım 
bırakıp General unvanını almı§lz! 

Demek için bir yeni sebep daha! 

Şimali Afrikada 1 

Türkler.. 1ı · Bugün iç sayıf amızda verdiği
miz forma ile tamamlandı. 

Bu değerli eser birkaç gtine ka
dar kitap halinde çıkacaktır. 

Olclüriilen Korin, la&liMilm IOllJ'CI .U. "örillnde toplan-:....ıaır 
(Küçük resimdeki kadm Korin'in anneıidir) 

(yam 3 üncü ıayılacla) 



1 TEL YAZILARI 1 Ankara Ha.be r 1 eri 

Göring Belgratta Ziraat Bankasının alacakları 
Belgrad, 7 (A.A.) -Bay Go- andlaşma yapacağız. Bizim gere- l' J t k •t b '-'l k ? 

ering, karıaı ve yanındakilerle çek dostluğumuz, her ~aman Ma - ne lJO ua a Sl e an anaca . 
dün akşam Mostardan gelerek caristan yönünde olacaktır.,, • 6 
Belgrad uçak meydanına inmiı - Alman orta elçiıi, General /)evlet, her yıl ban- y 
lerdir. Kendileri kral, bat'hakan Görin~ ve .. karısı on~runa dü~.~~- kay· a bir mi/yon /fra- aş meyva 
ve sü bakanı namına gelen zevat şa.m bır §Olen vermış ve elçılıgın 

ve sebze 
genişliyor ile Alman elçisi ve Alman kolo • dostlarım §Ölene çağırmıştır. Ye • /ık yardımda • h t 

nisi tarafından ıelamlanmışlar - mekte 'bulunanlar ıunlardrr: bul acak 1 raca 1 mız 
dır. Finans Bakanı Bay Stojadino. Un 

Bay Goering, Cumartesi günü- viç, Saray Bakanı Bay Antiç, • Ankara, 7 (Kurun) - Ziraat 
Avusturya, Polonya 

sebze ve meyva 
ve Almanyaya 
yollıyacağız 

ne kadar burada kalacaktır. Go - Saray· Mare~ali Bay Grujiç, Uçak Bakasının ipotekli ve müteselsil 
ering bugün türlü Y.iiksek uzkişile- kamotanı General Zenelika, eski kefaletli zirai alacaklarımn taksi
re ve görete gidecektir. "Ohtam- · Dıt Bakam Bay lnçiç. te bağlanması !hakkındaki li.yiha 
pa,, gazetesi, ilk sayfasında, Bay Yemekten sonra bir kabul tö - Kamutaya verildi. Layihanın e -
Goeringin Pe,tede verdiği &§ağı • reni yapılmış ve bunda birçok u. saılarına göre; bankanın 931 yılın Ankara, 7 (Kurun) - Türko fis ya§ meyva ve sebze ihracatını 
daki diyevi yoraıız (tefsir etme - . çak aubayları, sıyua adamları, da yazılı vadeleri gelmiş veya gel)itletici tedbirler alıyor. Türkofis Reisi Bay Necdet, bu yıl üzüm re• 
den) hatırlatmaktadır. gazeteciler oruntakları bulunmus· gelmemi§ ve bu tarihten sonra koltesinin 80 bin ton tahmin edildiğini, kat'i rakamların, istihsal 

"Yugoslavya ile ancak dar bir lardır. - yeni senelere bağlanmış veya mıntakalarmda dolaımağa gönderi len lzmir Türkofiı müdürünün tel· 
bağlanmamış ipotekli ve mütesel- kiklerinden sonra anlaşılacağını söyledi. 

Başbakanımızın 
yapacağı seyahat 
Başbakanımız lımet lnönünün 

Mos·kovaya gideceği yolunda bir 
yabancı ajanım verdiii ·haber ü.
zerinde dün Anadolu ajan11, bu 
yolda hiç bir malumat olma.dığmı 
yazmıttı. Dün yaptığmıız araıtn'
mada bu haberin Ba.tbakanımızın 
İçişleri bakanımızla birlikte mem· 

lcket içinde yapacağı aeyahatle 
karc,tırılmıt olabileceğini öğren • 
dik. 

Bilindiği gibi Moskovaya Eko
nomi Bakanmıız Bay Celil Bayar 
gidecektir. Celil Bayar Ruı el •· 
çisi Karahanla beraber 1 Temmuz· 
da yola çıkacak, beraberi,pde ay
rı şubelerden uzmanlar (müte • 
I- :ı.ssrslar) bulunacaktll', 

Belediyelerce yapilan 
'stikrazlatın ödenmesi 
A:n~a, ~.(Kurun) - .Kamu

taya gelen bir liyihaya göre, ha
zine kef aletile belediyelerce ya • 
pılmıt istikrazların senelik tak.ait; 
feri ödemeğe, belediyeler namına 
hazine tarafından alınan varidat • 
lan o belediyenin hi•seıine düıen 
paradan 150 bin liraya kadar ma· 
!iyece tevkif edilir. 

Bu para iıtikrazm senelik tak· 
sitini ödeyemezse üst tarafı hazi· 
nece temin olunacak kredi ·veya 
cari hesapl~dan ödenjr. Taksit 
ödendikten sonra hazinece yapı • 
lan te'diyat mahsup bitinceye ka· 
dar deva.ı;ı eder. 

Askeri ceza kanununun 
değişen maddeleri 

Ankara, 7 _(Kurun) - Askeri 
~uhakeme usulü kanununun ba • 
zı ma,ddelerini değiştiren bir layi
ha ile askeri ceza kanunun 17, 30, 
39,49,63,64,81,131, 173, 192in
~i maddelerini değiıtiren diğer 
bir layiha, askeri mükellefiyet ka .. 
nununun bazı maddelerini tadil e· 
den ba~ka bir layiha Kamutaya 
verilmiştir. 

ismet lnönünün basın ku· 
rultayı başkanına tezkeresi 

Ankara, 7 (A.A.) - Birinci 
basın kurultay~ çalıtmaıına son 
verirken kendisine gÖltermit ol • 
duğu bağlılık duıygularına kartı • 
lık olarak Batbakan ismet İnönü 
kurultay başıkanı Şükırii Kayaya 
tu tezkereyi göndenniıtir. 

Şükrü Kaya, 
Sayın lıbakam ve Türkiye Bi -

rinci Basın kurultayı bafkanı, 
Baam kurultayının değerli ve 

önemli öd~vini bitirir~en de bana 
kartı göıtennit olduğu bildirilen 
içten duygularım kıvanç ve teşek

kürle kar§ılar, kurultayca alınan 
değerli kararların taptanmasında 
da başarıklar dilerim. . 

Devlet memurları ıil kefaletli rizai alacakları bu ka- Türkofiı bu sevkiyatta ambali.j şekillerine ehemmiyet verdiii 
nunun aşağıdaki hükümlerine kadar en kııa ıevk yolunu tayine çahımaktadır. Bunun için Şark 
göre senede yüzde 3 faizle taksi- şimendifer kumpanyasiyle vapur sosyeteleri nezdinde yapılan giritit· Aylıkla1ınınyüzde ikisini 

Hava Kurumuna vermek 
istiyorlar 

Ankara, 7 .(Kurun) - Bütün 
devlet memurları, aylıklarının yüz 

de 'İkiıini vererek "Hava tehlike-

ıini bilen üye,, yazılmayı iatemiş· 
lerdir. Yapılan hesaplara göre bu 
teberrü yılda bir buçuk milyon li
ra tutacaktır. 

Buğday koruma kanunile 
alınan yergiler 

"'1ıkara, 7 (Kurun) - Kamu· 
taya gelen bir layihaya göre buğ
dayı konmıa kanmıu mucibince 
vergi halinde alınarak Ziraat Ban

kaımdaki b'.usust bir heıaba geçi
rilen paralardan hazinece iatenil • 
diii-kadannın kredi hesabına nak· 
li icra olunabilecektir. 

Ankara· be1ediyesinin ge
tirttiği makine ve otomo

bil lastikleri 
Ankara, 7 _(1Kurun) - Anka -

ra belediyesince getirtilen makine, 
otomobil lastiklerinin ve tef errü -
atınm gümrukıt:en resimsiz geçiril
mesi ~akkında kanun layihası Ka
mutaya gelmittir. 

ŞAMDA TOPLANACAK HU
DUT KOMiSYONU 

Ankara, 7 _('Kurun) - Emniyet 
umum müdürü Bay Şükrü Süel, 
bu hafta içinde Ş~a, gidecektir. 
Ayın 17 sinde Şamda toplanacak 

olan daimi hudut komisyonuna 
ha~ Şükrü 1başlkanlıık e'decektir. 
Komıiyon, 50 kilometre uzunlu • 
ğu.nda olan ihudut bölgesinde em • 
niyet ve asayiı itlerile uğraıacak • 
tır. 

ANKARADA KIZILAY HAF· 
TASI 

Ankara 7 (Kurun) - Ankara
da Kı211ay hafta11, yarın merkez 
heyetinin Atatürk heykeline çe • 
lenk koyma törenile başlıyacak -

tır. Hafta içiınde bir ıerııi açıla -
cak, §ehil' bahçesinde ve Orman 
çiftliğinde birer ıarden parti ve
rilecektir. 

TÜRK - İSPANYA TEC1M AN
LAŞMASI KONUŞMALARI 

Ankara, 7 (Kurun) - Ekono· 
mi Bakanlığı, Türk - lıpanya te
cim anlapnaaı görüımelerini ida· 

re etmek üzere Madrite gitmiş o • 
lan mümesaillerimizi geri çağırdı. 
Konutıiıalara Ankara.da dev2'.m e • 
di1ecektir. 

Müddeti öbürgün bitecek olan 
Türk - ispanya tecim anla~ma11· 
nın uzatılması muhtemeldir. 

te bağlanmrıtır. · lerde müıbet ıonuçlara varıldı. .. 

Taksitler, senelik müsavi tak- . Torkofisin Atina mümessili, A tinada toplanmış olan Balkan mem· 
ıitlere ayrılacak, 15 seneye kadar leketleri münakalat kongeresinde de Romanya ve Yugoslavya delege· 
uzayabilecektir. Taksit 5 liradan feriyle bu mevzu üzerinde konu§ malar yapmağa memur edildi. 
aşağı düpiyecektir. Uk taksit va- Neticede Köstence üzerinden Avusturya, Polonya ve Almanyaya 
desi, 1936 yılından ba§lamak ü • fazla miktarda üzüm, elma, §eftali, kavun ve bellibath sebzelerimiziP 
zere, her yerde yıllık mahsul top- sevkine başlanacaktır. 
lama ve satma mevsimlerine göre Türkofis, yukarda adı geçen memjeketlerdeki büyük firmalarla 
bankaca tayin olunur. §İmdiden temaslara geçti. 

. • Alım satım şartlarını ve mey valarımızın satılmalarını temin için 
l~l s~esind~ s~nra ~e~ıd~n oralardaki müzayede ıalonlariyle de görütülmektedir. Köstence li 

~apı 1f .. ~ç a; .
1
unk a; 

1 
a;.ıçt!~· manında bir depo yapılması da mümkün olacaktır. Ya§ meyva ve seb-

anl una md u 11~sel 11 e a et 1 1 
• ze ihrac'!-tçılarını himaye için Bul garistanda olduğu gibi, Ziraat Ban-

raz arın a na en mevcut olan k t f d k'I · · 
k f 1 ti 

. • . . . amız ara ın an ı ogram ba,ma hır prım verilmesi Türkofisçe Ban· 
e a e erının ve ıpoteklerının k kl'f d'ld' A . 'ft ·ı · d.... ll . l aya te ı e ı ı. ynı zamanda Mgari nakliye tarifesinin tatbiki 

çl 1 çlı etrınl ıgerhmkka ardı;y eh ıağ - için Bayındırlık Bakanlığı ve Deniz rolları ile de temas ediliyor. 
am aş ırı ma11 a ın a uıusi 

lıükümler konulmuıtur. K b• h 
Geçmit borçların takıiti yüzde am ıyo, es am Ve tahvilat kaçak-

5 üzerıniden hesaplanacak, mas • çılıg"' 1 şidd ti t k. edı· lecek 
rafl~ ana bora. zammoluna • e e a 1 p 

~-

caktır. Kuraklık veya herhangi bir Ankara, 7 (Kurun) ~ Kamu ~ 1 hapiı ceza$ı verilir. Paraları mü " 
afet yüzünden taksitlerini veremi- taya gelen bir layihada, kambi • sadere edilerek borsa kıymeti Ü • 

yenlerin borçları bankanın ve Ba- yo, ealham ve tahvilat kaçakçılı • zerinden 2 miıli ağır ceza almır. 
kanlar heyetinin ka:rarile tecil o • ğının takibi hakkında mühim e • Ayrıca bunların piyasa değer -
lunabilecektir. saslar bulunmaktadır. Ecnebi pa • lerinin bir katı da ağır para ceza-

Banka borcuna mukabil rehin ra!larmı ve yabancı memleketler sı olarak alınır. Esham, çek ve po• 
maJılar ve gayri menkuller hiçbir üzerinden keşideli çekler ve poli- liçelerin değerlerinin iki lcı..tı ağır 
suretle diğer bir yere terhin edile~ çelerini Türk parasının kıyme-tini para cezau alınır. Ce.ı:alar öden • 
mezler. Bunların icariyeleri ve ıa· koruma ahkamı hilafına elde e • medikçe çek ve poliçeler geri ve• 
ireıi de bankaya terhin edilmiş denlerle, kıymetleri ecnebi para • rilmez. Kaçırılarak elden çıkarıl -
hükmündedir. Bu gibi terhin itle. sile ifade edilmit her tUrlü eıham hlıtlarm, yukarıdaki maddelere 
rin·de tapu idareıi bankanın fi~ri- ve tahvilatı bila müsaade memle· göre tahakkuk edecek c.ğır para 
ni sorar. ket dıtına çıkarma.ğa yeltenenler cezaları 2 misli olarak alınır. 

Hilafında hareket eden memur hakkında 3 aydan bir yı~a kadar 

tecziye edilir ve muamele hüküm
süz tutulur. 

Batkaımın alacağından dola • 
YI bankaya borçlu bu'lunanlarm 
haciz veya ifla• veya tahsili em • 
val y~larından birile takibe uğran 

Eti Bankası 
Ankara, 7 (Kurun) - Kuru -

lacak Eti Bankın layihası Kamu· 
taya geldi. Bankanın sermayesi 
20 milyon lira olacak, bu miktar 

iki misline kadar arttırılabileçek. 

Japonyaya tuz 
yollayacağız 

ma halinde müecceliyet biter ve 
bankanın alacağı muacceliyet kes-

d 
tir. 

be er. 
Eti Bank faizli faizsiz, ikrami-

Ankara, 7 (Kurun) - Türko • 
fiei, J aponyaya tuz ihraç edilmek 
üzere tedbirler almaktadır. Bunun 
için bir yandan tuz inhisar idoresi 
ve bir yandan nakliye kumpanya
larile konuımalara giriıilmittir0 

Yakında müsbet sonuçlar ahna· 
Kaınunun ne§rİ tarihnden itiıba

ren tapu idareleri Ziraat Banka • 
sile temasa geçerek, malları borç· 
lu ve ipotekli çiftçi!lerin vaziyet • 
lerini müştereken tesbit edecek • 
lercJ.ir. 

936 - 37 bütçesinden itibaren, 
her yıl devlet bütçesinden banka . 
ya bir milyon lira yardım tahsisatı • verilir. 

KOMlSERLERlN lMTlHAN EV. 
RAKI 

Ankara, 7 (Kurun) -Terfi e· 
decek komiserlerin imtihan evra· 
kını tetkik etmekte olan komiıyo· 
nun vazifesi bir müdd'et daha sü· 
recektir. 

ALMAN ELÇiSi 
Ankara, 7 (A.A.) - Mezunen 

memleketine gitmekte olan Al • 
man elçisi bu ak.tam Iıtanbula ha
reket etti; Dıt Bakanlığı ileri ge. 
lenleri tarafından uğurlandı. 

yeli, ikramiyeaiz temettü hiuele • 
rinc ittirakli ittirakıiz tahvilat 
çıkarabilecektir. Banka 15 sene -
ye kadar vadeli ikrazli!or yapa· 
bilecek, bunların tutarı 20 milyo -
nu geçemiyecektir. Banka, lüzum 
gördüğü yerlerde ıube açacak, İ§-

leri Divane muhasebatın vizesin· 
den geçecektir. Bankanın uğraşa. 
caiı ba~lıca itler ıunlardır: 

Bilumum maden servetlerini, 
ıu ve kömür membalarını itlet -
mek, taı ocakları açmak, madeni 
ham maddelerle maden malzeme-

cağı ve ilk hamlede 15 bin ton tuı 
ihraç edileceği umulmaktadır. 

MAARiF MÜDÜRLÜKLERiN • 
DEKi KA TiPLERiN AYLIK

LARİ 

Ankara, 7 (Kurun) - Maarif 
müdürlükleri kitipliklerinin ma " 
aıları hususi müvazeneden umu • 
mi muvazeneye ahnmııtır. Baz• 
şekillerin ve merasimin bitirilme " 
si icap ettiğinden bu gibilere he • 
nüz maq verilmemittir. Kültür 

si almak, satmak, memlekette pet- Bakanlığı, aylıkların daha fazl• 
rol ve müştekatıbı arayıp bul- gecikmemesi için yeniden tedbir " 
mak, maden imtiyazları, ruhsati- ler alımıtır. 
ye tezkereleri vermek, elektrik llllllllOıtlHtlıtllOlllllltllUHJl•tı~ ;::t•ıınllHlllllllllllllllUlllıatUUlllUlllQllllRIU....--
f abrikalan tesis etmek, itletme gibi teıekkülrere İ§tİrak etmek. 
imtiyazlan almak, ucuzca mem • Banka, avans, ikraz itlerini aO' 
lekete, elektrik dağıtmak, müsta- cak alakadar olduğu mile11eaell' 

killen veya mü§tereken bu itleri re yapabilir. Banka tamamen. t 1 

görecek ticari müeaaeıeler kur - konomi Bakanlığının emri altsrı ' 
mak, iç ve dı§ memleektlerde bu dadır. · 



Elnıasyanın ölümü, 
Yeni yakalananlar 
Bunlar, Polisçe şiddetle 

dö.,üldüklerini söylüyorlar 
Sarıyerhe öldürülen Takuhi 

E.hnaıyan itinde ilitlkleri bulun • 
duiu •anılan Terzi Antakyalı Ab
raıhaını oğlu Vahanla itçi Rizeli 
Haınit oğlu Alinin poliaçe adliye· 
Ye verildiklerini dün yazmıflı'k. 

İkisi de bu itle ali:kaları olma
dıiını, suçu üzerine almaları için 
i)oliıte ıiddetle dövüldüklerini 
IÖylemiıler, muayenelerini iste· 
lllİflerdir. Sultanahmet biri.nci ce
Z!l hi~imi Rqit, bunlar hakkında 
•lıkoyma kararı vermit ve istek • 
leırina göre muayeneleri için ad • 
liy~ der.doru Envere gönder.mit • 
tir. 

Tahkikat devamecliyor. 

KUit i!r itleri 

Makam paralan 
Ankaradan ıelen haberlere gö

te ilk tedrisat ispektörü ve bq
Öiretmenlerinin makam paraları 
•erilecektir. 

Bunun aslr mutlarda bir art • 
bnna olarak ım ve~·ileceği henüz 
'belli değildir. •Bu ancak il büt • 
Çetinin taıdikinden ıonra anlatı· 
~ır. 

imtihan sorguları 
Olgunluk imtihanlannm eor • 

~arı Kültür Bakanlığı tarafından 
1Ai:im liselere tıönderilmiftir. 

Bu imtihanlar edebiyat kolu ve 
fen kolu olmak üzere iki koma 
l)l-Jlmqtır. 

Fen koluna dahil riyaziye im • 
\ihanları da yazılı ve sözlü olmak 
CCc.c:, ç ıı .. : ıu~tma aynJmı~u. 

~-J!kokullar-
fatanbul ili bütçesinde bu yrl 
~ 8 yeni ilk okul binası yap -
t~ için para komnuftur. Fa
~ Yeniden açılarak olan bu okul-
1.r*ı,.. ,.... tahıil çatma welen ço -
CQldar için yeter görülmemektedir. 

Ba miinuebcıtJe dün beleıcliye
lantı yapılnHf ve kiıra ile 
binalar etrafında görü • 
. Bu yıl yeniden muhte • 

f.MmtleMıe on be!e, yirmiye ya· 
~ bina kir& ile tutulacaktır. 

Fen Fakültesinde 
Fen fakülteMnin yeni lisana ta

li..wn..._ine &ôre timdiye kadar 
lei-1-t okutulan riyaziye fakülte • 
~ bazı dersleri önümüzdeki 
~yılı bqmdan itibaren mecbu
lt 'ders harmde konulacaktır. 

Tal ebe yurdunda 
kültür cemiyetinin Kadırvada

lti talebe yurdu paviyonlarmrn bir 

Jcı'11lı yaz tatili miinuebetile ka -
r-llıacak ve yurtta yatan fakir ta
~nin barınabilmesi için yalnız 

t P&viyon kalacaktır. 

Yurt baı.'ıçesinde yapılmakta o· 
1-ıı •Por tetkilitı da yirmi hazira
ıı. kadar tamamlanacaktır. 
O !ETKlK SEY AHATLERI -
._ıııveraite profesörlerir.:len dok • 
~ Bauart .ile Antrepoloji profe • 
'61'ij ş i\• • c:vket Kansu, bir asistanı ve 

1 talebe buıgün tetkik idn Tro • 
~- -Ya rideceklerdir. 

~ tdebiyat f a.küheıi talebesinden 

11• lrup da bir Temmuzda Yuna
c:ııa bir tetkik ıeyahati yapa • 

ır. 

bt 8!.Y AZIT KOTUPHANESIN
le - Beyaz.rt kütüphanesine ek· 
ttı~ llıedreaeniıı tamirab bit • 

1fllp. 

•U..~·a!on önü:nüzdeki pazartesi 
Uııden itibaren açılacaktır. 

3 - KURUN 8 HAZiRAN 19:3:l ~' 

-
Şişhanede kanlı bir hidise oldu 

iş tutmıyan bir Yahudi genci kendisinden ayrılmak 
istiyen karısını öldürdü, kaynanasını yaraladı 

Dün sabah kumarcı bir Yahu· 
di genci karıaını öldünniif, kay · 
nanuını yaralam!f, kendisi de bu 
kanlı boiu!ma eınaaında çıkar 
kurtunlardan birisinin kazae 
rastlaması neticesi ölımüttür. 

Yaptıiımız tahkikata ve aöylc 
nen sözlere ıöre vaka §Öyle ol 
muıtur: 

Şithanede Şehıüvar sokağın · 
da kahveci Neaimin 25 yqmdaki 
oğlu Yuda öteki ismiyle Leon bir 
sene evvel tanıd!klarının birinin 
evinde Çanakkaleden yeni gel 
mit bir genç kızla tanıtmıştır. 

Bu kız 'hazan Kalo, bazan da 
Korin ismiyle çağırılmaktadn·. 

Korin 20, Yuda ise 25 yaşında · ı 
dır. Bu tanıtmadan kısa bir za • 
man tonra Yuda ile Korin Beyoğ· 
lu evlenme memurluğunda res • 
men evlenmitlerdir. Yahudil~rdc 
idet olduğu üzere Korin 350 lira 
tutan drahomasını Yudaya ver • 
ıniıtir. Yuda bu paranın bir kıs -
mını babaıma vermiş, bir kısmı 
ile de Yükıekkaldırımda bir kah
ve tutmuştur. Maksadı itini yolu • 
na koyduktan sonra bir ev tutup 
karıaım yanına almaktır. Fakat 
Y uda açtığı kahvede kumar oy -
narmıt, aermayesiııi kaybetmif, 
bunun üzerine dükkanını kapaya
rak b09ta gezmeğe, babasından 
para aldıkça kumar oyna.mağa 

·~~J:'·· Yuda eraaır• Nbası· 
nın nınCJ'i'Ga ça ıtmiil& i · 
ae de kumar oynadığı için babası 
kenıdiıine çokluk para vermemek
tedir. 

Korin, babas! Mordehay, an • 
nesi Siniha, on ya§rnda kardeşi 

Davitle Yükıekkaldırımda To • 
tonya klübüniin yarundaki so • 
kakta 6 nmnaralı apartımanın iki 
odasında oturmaktadır. Yudanm, 
her gün kumar oyniyarak draho
mayı çarçur etmesi Korin1e ara -, 
~~================-==== 
Galata kulesinde 

Bozulan düdüğü kim 
düzeltecek? 

Her gün tam saat on iktde ö -
ten Galata kulesindeki düdük bir· 
kaç ay evvel bozulmuıtu. Beledi -
y~ ·bu düdüğün tamir edilmesini 
müteahhitten iıtemiı, müteahhit 
de bunun tamirinin kendisine ait 
olm~yıp belediye tarafından ya -
pılması lazım geldiğini bildirmit
ti. Bu yüzden belediye ile müte • 
ahhit arasında anlatmazlık çık • 
mlf, it hakyerine dü~müttür. 

f joryada çalışma 
Floryada yapılacak asfalt yol 

belediye tarafından eksiltmeye 
konmuttur. Kf!tif parası 4891 !ira
dır. Ekailtm~ buıgün saat on bir
de yapılacaktır. 

Oldürülen kadın 

toplu bir tabar.ca almıtlır. Bu ta
bancayı cebine koyunca karısını 

takibe başlamıştır. 
Korin evvelki akıam çalıştığı 

erden babasının evine gelmif, 
.lİr müddet konu kcmtularla dert
e,tikten sonra kard~i Davitle 
birlikte taılıktaki karyolaya gi • 
rip yatmıştır. Dün Yahudilerin 
~ayramı oldu~u için altıda Kori • 
ni baba~ı Sinagoıa ıitmif, 
~okak kapısını a~ık bırakmıtlır. 
Biraz sonra evin önünden geçen 
"{uda kapıyı açık görünce hemen 
içeri dalmıf, sağ taraftaki karyo· 
lada uyuyan karısını uyandırmıt: 

- Sen benden ayrılacaksın 
ha! ... Ben Je seni öldüreyim de 
gör, diyerek taban~sını çekmif, 
Kor ine doğru uzatDl!şlır. 

Uykudan uyandırılan Korin 
unda kavga çıkmasına sebep ol - tabancayı ıörünce fena halde 
muı, geçimsizlik batgöstermİ!lir. korkmuf, henien yatağınaan fır • 
Yuda, son zamanlarda işi azıt • )ayarak yukarı kata doğru kaç • 
mıf, çalıııp para kazanacağına, mağa ıava~.mıtlır. Gözleri dönen 
kar11ından para istemeğe başla - Yuda kar:sını kolundan tutarak 
mıttır. kendisine doğru çevirmif, ve ta• 

Elinden drahoması sıiden Korin bancasını Korinin kaLbine ııkmıt
kocasına acımıf, eline geçen pa • hr. Çıkan kur!un Korini h~ 
rayı esirgemiyere~< vermiıtir. Üç öldürmüştür. Silah sesine Korının 
ay evvel de Korin zengin bir Ya • annesi Simha kotmuş, katil Yuda 
hudi ailesinin yanına hizmetçi o- bu kadının da üzerine atılarak ta
larak girmiştir. Bu yüzden Yuda bancasını ateşlemif, boynundan 
ile Korinin görüşmeleri ıeyrek - yaralamı!lır. 

le~.miştir. Silah seslerine üst katlarda otu-
QY.1-JYıl.c;n Yuda karııını ranlar yetiımiı, yaralı bulunan 

her lf8rdtlkçe sıkqtırmıf, elinden- Simhayr hemen bir otomobile ko-
para alarak kumar oynamıştır. yarak Haseki hastanesine götür • 
Bundan bi ı· hafta evvel akşam ü - müşlerdir. Biraz sonra Mordehay 
zeri çalı§tığı evden gelen Korinin Sinegogdan dönünce feci vaka i
önüne gene kocası çıkmış: le karıılat.mııtır. Cinayet tahki • 

- l?sna elli kuruş ver. Şimdi kalına müddeiumumi muavinle· 
lazım oldu, fen beni burada bek- rimlen Eay Nurettin k11a bir za • 
le ben i:e~ dakikaya kadar gele - man aor.ra el koymuş, ce~tler 
ce3im, demiştir. morga kaldırılmıştır. 

Korin, kocasına elli kuruş ver- Korir.le birlikte yatan Davit 
miı, bu parayı eline geçiren Yuda yorganın altına saklanmak ıure • 
cloğru bir kahveye gi,derek kumar tiyle can.:nı kurtarmıthr. 
oynamış, yarım saat sonra gel - -=========================== 
mif: 

- Paran uğurailzmu!.. Kay -
betti~ demi~, biraz daha p:ıra is
temi§tir. 

Bu sefer karısı para vermemiş 
ve biraz do. söylcnmi~tir.-. Bunun 
üzerine Yuda ağzını açmış, fena 
sözler söylemif, Korini fena hal -
de dövmüı, üstelik elbi:;elerini 
de yırtmıthr. Sokak ortasında da
yak yiyen Korin hemen karakola 
kotmuf, kocasından tikayet et -
miş ve kendisinin öJi:.-n!e tehdit e
dildiğini aöyliyerek Yı:danın ne-

zaret altına alırmu:nı istemi~tir. 
Karakolda Yudaya n;ısihat edil • 
mif, bir m~!ddet sor.ra kefalete 
ba~lanarak ı~rl:est bırakı!mıstır. 
Bu dnyak h~.di::esin:len eonra Kc
rin bir istida yazarak mahkeme · 
ye vermiş, kocasından ayrılmak 

isteğinde bulunmuştur. Yuda bu · 
nu duyunca deli gibi olmu~, Ko -
rine bundan vazge;mesini söyle
miıtir. Korir..in babaaı ile anası 
ve büti?n tıınıd!kları bu adr.mdan 
hayır gelmiye:eğini söyledikleri 

Hafta tatili 

But?Ün öğleden sonra 
nere!eri kapanmıyacak? 

Bugün hafta tatili kanununun 
tatbike konulduğunun ikinci haf· 
taaıdır. Elvelce de yazdığımız gi
bi bugün saat on üçten itibaren 
resmi daireler, tirketler, bankalar 
pazartesi sabahına kadar tatil ya
pacaklardır. 

· Bundan baıka bürolar, yazıha
neler, imalathaneler de bugün 1&· 

at on üçten itibaren kapanacaklar
dır. 

Yiyecek, içecek, giyecek salan 
dükkanlar akçamın belli saatleri· 
ne kadar açık bulunacaklardır. 

Belediye tarafından kanun etra -
f ında bir izahname hazırlanmıf, 
dün şube müdürlerine gönderil -
mi~tir. 

Kita'pçılar, gramofoncular, hur
davat eıyaıı, yapı malzemesi 1&· 

tan yerler de açık bulunacaktır. 

IGezintiler 1 
Can ucuzluğu 
Bir gün gazeteler yazıyorlar: 

U ılriidarda altı kifi sütten zehir
lenmif. Bir b'lfka gün fUnu okuyo
ruz: Balatta bir tavan yıkılmlf. 

Altında ölenler var. Sedyelerde 
yaralılar geçiyor. Hemen her gün 
acı bir çıngırak ıeıiyle tramvay
lar durur. Beyaz bir otomobil, 
camlar önünden ıimtek hızıyla u
çar. Bu, ıon yıllarda edindiğimiz 
"Cankurtaran,, dır. Vatmanlarla 
ıolörlerin kana buladıkları kar
Jeılerimizi en yakın haıtanelere 
götürür. Daha geçen gün "Kara
lıöy,, e yalJOfırken bir eczane ka
pı11nda biribirini ezen bir kala
balılı görmüıtüm. Birkaç atlım ö
tede taze ve henüz dumanı tüten 
büyük ve ge'}İf bir kan leke.iyi• 
lıarıılaıtıh. 

Gazetelerin poliı dııyumları 

her gün zengindir. Biraz oynak 
bir hayal için o yapraklarda türlü 
türlü trajedi dekorları var. 

Bu, niçin böyledir? Sütten in
ıcın naııl zehirlenir? .• Süt, ki CI• 

tlam oğlunun ilk bealenJ>ği yiye-

ceklerin bcqındcı gelir. Onun ağu. 
lanma11 için ne kadar pis ellerden 

geçmeıi, hangi iğrenç kaplarda 

dol'lfmcuı gerektir. Kazanç ala. 
nında iflenen bu cinayetlerin ar
lıaı gelmiyecelr mi? Y cualcınmız 
da mı ekıilrlik var? Onu kullanan
la mı aııçludur? Altı kifiyi bir 
bardak. ıütle yataicı ıerenler, ıi,,... 
di nereJeJirler? 

Geçenlerde gene bir kilo halılı, 
bütün bir ev halkını keılıin ıan-

cılar içinde bırakm~tı. Aylar ıü· 
ren bakıtmalarla an,cak qTlfl9bi

len ba hatalık da bir z.elıirlenm• 
ifiy,/i. Deniz /nyuınJa balılr-

tan zehirlenmek, akla clurgunlulıt 
veren bir bcqıboıukluju andırı-

yor. Bayat balık ıatmak, gölıüz, 
deni:uiz., ırmakıız ülkelerde bile 
artılr bir ıuç .ayılırken, lıtanbal .. 
da bu yüzden zehirlenenlain lııv-

randıfını görmek, d..ıyanılmaz bit 
acıyla yiirelıtlere ifliyor. 

Çarı• mallarının hemen he~ 
ıinde bozukluk var. Birkaç ay 

önce belediyenin verdiği bir •a
yımda, yağların btıftanbafa ka-
rııık olduğa söyleniyordu. Fahaf 
böyle olmakla beraber o dükkan-
lar hala açıktır. Anahtarlarını el
lerinde tutanlar ıerbeıltir . Belki 

karııık mallan alınml§tır, iıte o 
kadar.. Doğruıunu iıterHnfa bu
gün ıağlam mal, ancak devletin 
iılettiği yerlerde görülü~or. Ba-

na bakınca gönül iıtiyor ki yalnız 
teki erin bcqaramıyacağı büyük İf· 
lerde d~iiJ, en küçük dağınıkçı· 
larcı kadar her noktatla ticaretimiz 

aevletleıain •• Alıı veriıimizde bu 
iğrenç yalancılık, bu kötü hileci• 

lik ycqcıtlıkça, ne kenmizi, ne ca
nımızı korumak elimizden gelmİ· 
yecelr •• 

Bir damla Türk kanına, bir ne
leılilı Türk ıağlığına dünyanın 

en büyük değerini vaen inkılabı 
ne ualııt anlıyacağız, ne vakit o
nun gerçekten evladı olacağı:r? -

s. Gezgin 

Bundan bafka Florya telefon 
hattı uzatılmaya baflandığı gibi 
bir yan:!an ela civarındaki iyi ıu 
kaynaklarında aratbrmalara bat· 
lanmlflır. 

Belediye ıu mühendisleri tara
fından Florya civarmda üç kay· 
nak bulunmuttur. Bunların ıula • 
rından alınacak nümuneler tahlil 
edildikten ve verecekleri su anla • 
tıldıktan sonra bunlardan biri 
Florynya indirilecektir. 

için Korin istidasını geri alma - Adliyeye verilenler muttur. AdH~e ı:bk~kat yapıyor. 
mıf, yeni battan bir kavga yap -
mıılardır. Y eıildirekte oturan Sait innin-

Yuda karıs!nı bu fikrinden de biri, tanıttıiı Hikmet isminde 
vazgeçiremiyeceğini anlayınca bir kad1111 tehdit ettiği iddia1.sile 
lzmire gide:eğini ıöyliyerck on - polıçe adliyeye verilmittir. iddia· 
dan c:aırasırlarını ve yeni elbiıe - ı ya göre, Sait, Hikmet yüzünü ji • 
lerini almıf, aatmıf, parası ile 1 letle keseceğini aöyliyerek korkut-

Laleli apatrımanı altında Ab • 
basın dükkanından iki buçuk lira 
aıırdıiı iddiaıile yakalanan Bur -
salı Mehmet, dün poliace adlieyeıt 
getirilmi,tir. Müddeiumumili!< a • 
r&!tınnaya elkoymuıtur. 
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Parlimento, Lival kabi
nesine güvenini bildirdi 

( Üstyanı 1. sayıfada) 
Bay İvon· Delbos da şu sözleri 

söylemiştir: 

"Başlıca sorum finaıual oldu • 
ğundan benim bu hususta özel bir 
yetkımı yoktur. Ayni zamanda 
yalnız bir defa bakan olduğum i
çin bir hükUn:ıet fefine gereken 
tecrübeye de sahip değilim.,, 
YENi LAV AL KABlNESINDE 

KiMLER VAR? 
Bay Laval, kabinesini Cumhur 

başkanına tanıtmıştır. Kabine a -
§ağıdaki gibi kurulmuştur: 

Başbakan ve Dış Bakanı Bay 
Laval, Devlet bakanı bay Herriot, 
Devlet Bakam bay Flandin, Tüze 
Bakanı bay Berrad, lç Bakanı B. 
Paganon, Sü Bakam, bay Fabry, 
Deniz Bakanı bay Pietri, Hava 
Bakanı bay Dcnain, Tecim baka
nı bay Bonnet, Finans Bakanı 
bay Regnier, Kültür Bakanı bay 
Mar'combes, Bayındırlık Bakanı 
B. Eynde, Sömürgeler bakanı bay 
RoHin, Deniz tecimi bakanı bay 
Mario Roust, lş Bakanı bay Fros
aarCJ, Tekaüt bakanı bay Moupoil, 
Tanm bakam bay Cathala, Sağ -
Irk Bakanı Bay Lafont, Posta tel-

. graf telefon bakanı bay Mandel. 
Başbakanlık müstefarı ve AI -

sas Loren işlerine memur BJ~isot, 
kabinede ayandan 4 üye vardır. 
Bunlar, Laval, Berard, Rengnier 

ve 1931 ilkkanunundan hazirana 
kadar İ! başında kalmı§tı. Şimdi -
ki kabine üçüncü cümuriyetin 99 
uncu kabinesi ve parlıimanter dev
rinin 10 uncu kabinesidir. İçinde 
4 ayan üyesi ve 16 saylav vardır. 

POLiSLE ÇARPIŞMALAR ... 
Pariı, 7 (A.A.) - Yükümlü • 

ler kurumu, dün akşam 4000 kişi
nin girdiği bir toplantıda bir karar 
ıureti kabul etmiştir. Bu karar su· 
retinde Reisicümurdan otoritenin 
tekrar kurulması, bütçenin denk
leştirilmesi, masrafların azaltıl -
ması, Fransız parasının korunma -
11 ve spekülasyon yapaıı!arın !İd
detle kovalanması istenmiştir. Top 
Jantı sonunda polisle çarpışmalar 
olmuş ve bir kişi ağır surette, üç 
ki§i hafif yaralanmıştır. 

Paris, 7 (A.A.) - Gazeteler, 
ıon günlerin kararsızlığından son
ra bay Laval'in güven veren ~ah -
si yetinin kamuyu (efkarı umumi
yeyi) yatıt~ırdığını yazmaktadır • 
lar. 

"Matin diyor ki: 
" Bay Laval'in büyük bir d;p • 

lomat olduğu anlıişıldı. Laval, ka
bine konufmalarmı dıtitleri ko -
nu§maları kadar ustalıkla yap -
maktadır. Bütün parlamentonun 
Laval'e uyac.3.ğını ve ulusal birli
ği bir gerçeklik yapacağını uma-
rrz.,, 

ve Roustan'dir. Petit Parisien: 
Parlamento dışından bir tek ü- "Ülke bu sabah daha rahat ao-

ye vardır ki, Denain'dir. Diğerle- luk aldı. Tehlike atlatılmıı gibi 
rinin hepsi ıaylavdır. 13 bakan görünmektedir. Bay Lava!, kendi· 
Bouisaon kabinesinde bulunmak - sinden evvel gelenlerin düştüğü 
ta idiler. yeri atabileceği duygusunu ver -

Bay Flandin ve Bay Fabry Sol mektedir. Yabancı ülkeler bir ke· 
Cümhuriyetçi grupa, Bonnet, Nar- re daha göreceklerdir ki, uçuru • 
combes, Moupoil, radikal sol de- mun kenarına gelen Fransa, ken -
mokrat grupuna, Berard, başkanı diıini toparlamak gücündedir.,, 
bulunduğu cu~hurcu birliğine Diyor. 
mensupturlar. J •1 Bakanlar Elize sarayında bir Dgl terE'de 
ıaatten fazla kalmı§lar ve hakiki Ye · B ldwı:ı-- k b. . . . nı a vın a 1nes1 
bır kabıne toplanl!sı yaparak Ka-
mutay önünde okunacak olan ka
bine programının türlü noktala -
rmı incelemişlerdir. 

Bugün öğleden sonra bitirile
cek o1an bu program, bu ak,am 
aaat 18 de ayan ve Kamutay ö -
nünde okunacaktır. 

LAV ALIN BlLDlRt~I 
Paris, 7 (A.A.) - Eko Dö Pa

ri gazetesinde Bay Lavalin a,a -
ğıdaki bildiriği çıkmıştır: 

• "İstediğim geniş yetkilerin iç -
'Y,llzü türlü siyasal gruplar ve helQ 
Fadikal sosyalistlerle görüşmeler
"Cıen sonra, önemli artırımlar yap· 
mak gerekliğini anlamış, geniş bir 
Çoğunluğa güvenebilmekliğime 
eşgjn"dir. 

Hükumet, finansı ancak bu 
suretle dUzeltebilir. Kurduğum 
hükümet spehiilasyona karşı koy· 
mak ve paramızı kurtarmak için 
her şeyi ·yapmağa karar vermiş -
Ur.,, 

Gazetelerin çoğu bu yolda Bay 
I.:avala batarım dilemektedir. 
Sosyalist f 1rka11, hadiselerin al -
dığı tekilden memnun değildir. 

!Bay Blum, Pepüler gazetesin • 
<Ieki bir yazısında Parlamento .. 
nun dağıhna:;mın önüne geçile • 
miyeccğini :.öylcmektedir. 

YENi KABlNENlN HUSU
SiYETi 

Paris, 7 (A.A.) - Laval ka -
binesi, hiçbir fırka ya bağlı ol mı -
yan senato üyesini içine alan Ü • 

çüncü kabinedi1'. 
tik La vat kabinesi Steez kabine

sinin dü§mesinden sonra kurulmuş 

Londra, 7 (A.A.) - Bay Mac 
Donald, kabinesinin istifasını bu
gün saat 15 de verecektir. Pek 
muhtemel olan yeni hükumet lis
tesi aşağıdadu·: 

Başbakan Bay Baldwin, kabi
ne ikinci ba§kanlığı bay Mac Do
nald, Lord Chancelier Lolrd Hail
shan, Finans Bakanlığı bay Ne -
ville Chamberlai, lç Bakanlığı Sir 
Jobn Simon, D!§ Bakanlığı Sir Sa
muel Hoare, Sü Bakanlığı Lord 
Halif aka, Deniz Bakanlığı Sir Bol
ton Eyres Monsal, Hava Bakanh • 
:ğı Sir Filipa Cunliffe Lister, Hin -
distan Bakanlığı Lord Zetland 
(Yuvarlak masa eski üyelerinden) 
Dominyonlar Bakanlığı T omas. 

Sömürgeler Bakanlığı Malce -
olm Mac Donald, Tecim Bakanlığı 
Walter Runciman, Tarım Bakan -
lığı Oliver Stanley, Jş Bakanlığı 
Ernest Bravn, Sağlık Bakanlığx 
Kinıoley - Wood, Taşıma Bakan
lığı Hore Belisha, Bay Eden, ka -
1 • • 1 1 iJtnenın top antı arına girmek hak-
kı ile eski mevkiinde kalmakta -
dır. 

Son dakika 
Londra, 7 (A.A.) - Makdo -

nald kabinesi saat 15,45 de istifa-
sını vermiştir. Yeni hükumetin lis
tesi bu akıam ne!redilecektir. 
Lord Londonderry'nin mührü has 
Lordu olduğu söylenilmek~edir. 

Bay Eden'in de nezaretsiz bir na -
zırlık deruhte edeceği söyleniyor. 

Londra, 7 (A.A.) - Bay Bal -
dwin, yeni kabineyi teıkil etmit • 
tir. Finansa Nevil Chamberlain, 

==- ... 
Fransızlar frangı tehli- 1 Kılık vasası 

Bir Ermeni papası, gördü-
k ede görüyorlar! ğümüz saygı arth, diyor 

Kılık yasası (Kıyafet kanunu} 
önümüzdeki perıembe günü tat • 
bik edilecektir. Bu münasebetle 
Rum katolik papasları ile aörler 
o güne kadar elbiselerini hazırls· 
mıı bulunacaklardır. . 

Şu karikatürde Fransız frangı
nın elleri bıçaklı operatörler ara
sında ameliyat maıaaına yatırılır
ken görüyorsunuz. Bu karikatürü 
yapanlar Fransız karikatüristleri
dir. Bunu basanlar da Fransız 
mecmuaları . . F ranıız baaıncı

ları bu türlü kariktürler ve yazılar 
ile fİnıdiye kadar değeri altına 

bağlı olan frangın hasta, hem de 
tehlikeli bir şekilde hasta olduğu. 
nu, bugünkü gidi,in sonu bir enf
lasyon, yahut devalüasyona vara
cağını anlatmak istiyorlar. 

Bundan evvelki kabineler fran
gı kurtarmak için uımomal (fev
kalade) yetgeler ( aalahiyetler) is
tem itti. Başka türlü frangı teh· 
likeden kurtarmak mümkün ola
mıyacağını söylemitti. Fransız 

kamutayı bu türlü yetgeler ver-

mediği için bu hükumetler dütüp 
gitti. Bakalım, Laval kabinesi 
tehlikede olan frangı basit bir a
meliyat ile kurtarabilecek midir? 
Y okıa altına bağlı olan paraların 
!İmdiye kadar en sağlamı ıayılan 
Fransız frangı da nihayet uçuruma 
doğ":l yuvarlanıp gidecek mi? ..... 

Londra, 7 (A.A.) - Fransada 
kabine buhranının uzun sürmesi 
ka~biyo piyasasında bir ikircin
me (tereddüt meyli) yaratmıştır. 

Fransız frangı İngiliz lirasına 
göre 75.25 sularında tutunmakta
dır. 

Üç aylık deport dün 5.50 iken 
bugün 4.125 olmuftur. Speküla
törler, ihtiyatlı bulunmaktadırlar. 
Yapılan muameleler önemsizdir. 

Perıembe günü hep birden yeııt 
kıy af eti erile ortaya çıkacaklar • 
dır. 

Gregoryen Ermeni papasla1'1 

bir müddetenberi kılıklarını de • 
ğittirmiılerdir. Dün bunlar ara· 
smdan bay Bahtiyaryan ile lkonut 
tuk bize dedi ki: 

"- Görüyorsunuz ki artık biİS' 
hiitün siviller gibiyiz. Bu kıyafe· 
ti isteğimizle kabul ettiğimizi an· 
!atmak için 13 haziranı bekleme: 
dik. Ruhani kılıkla gezen Emıenı 
papas kalmamıştır. Eımeni Gre · 
goryen kilisesi zaten bir kıyafet 
kaydı koymuş değildi. Şimdiye 

kadar giydiklerimiz de bir teamül 
işiydi. 

"Bu kılıkla halk tarafındaJ1 
gördüğümüz saygı uı tmıştır, diye· 
bilir.im ... ,, 
"- Din yasalarınız arasmd1' 

papasın evlnemcsi haldnnda bat• 
kayıtlar var, bunlara ne dersi • 

• ? 
nız.,, 

"- Bana kalırsa hunu düzelt· 
pas neye evlenmesin, ve evlenmiş 
meıniz lazımdır. Dul kalan bir pw 
bir papas neye piskopos olmasını 
evlilik işlerinde de sh1il yurttaŞ • 
larm tiı bi olduğu kanunlara tubi 
olmak isteriz. Değe!'li bir evli pa • 
pastan da piskopos çıka bilmeli • 
dir.,, 

Askeri ve mülki 
tekaüt kanunu 

1 Ekonomide dev
letçilik anlamı 

Dün Gregoryen Ermeni pisko • 
poslarmtlan_bııy_Bilsmacı anı dl' \ 
sivil elbise ile dOTaıtı:ğı goru uıüf· 
tür. Melon şapka, rcdinkot, ya\\3" 

hk, lcırnvat ve çizgili pantaJol" 
giymekte idiler. Bay Bahtiyaryn11 

sakalım c!a kısaltmıştır. 

_.:. (Vstyanı 1. sayıl ada) 

mittir. Kanunun 13 üncü madde -
ıi föy1e değiıtirilmittir: 

Zabitlerle askeri memurların-
dan, sinnen ve sicillen, ve müki 

memurlarda ıidllen veya memurin 
kanununun 77 inci maddesi mu -
cibince tekaüde ıevkedilenlerin 

hizmet müdetleri 15 aene veya da
ha fazla olursa bu müddet niıbe -
tinde tekaüt ma,ma müstahak o
lurlar. Bu gibilerin hizmet müd • 
deti 15 senden aşağı ise son aldık
ları maşın emsali hasılı def'aten 
kendilerine verilerek alakaları 
kesilir. Vefat edenlerin bu istih
kakı kanuni miras-çılarına veri -
lir. 

Kanunun 23 iincü madde&ine 
ıu fıkra eklenmittir: 

''Bilfiil 25 sen~ hizmet eden me
murlar bağlı bulundukları veka -
let veya idareler tarafmdan doğ -
rudan doğruya tekaüde sevkedi -
lebilirler.,, 

Kanunun 58 inci maddesi !ÖY· 

le deği§tirilmiıtir: 

"Bilfiil 30 ıene ve daha ziyade 
hizmet edenlere tekaüt oldukları 
zaman almakta oldukları maaşın 
emsali hasılanın bir yıllığı ikrami· 

ye olarak verilir. 30 sene veya da
ha ziyi'.dc bilfiil hizır.et edip de 
tekaüt olm"ldan ölenlerin müsta -
hak oldukları ikramiyeler kanuni 
mira!.;ılarına verilir. 

Kanun, ne§ri tarihinden mute
b~rclir. 
ınmqıpnuunnırnnuıı nmmıınaıun111nııa:.-.1111P11U111-ı*'rıauunmu•mnın 

içeri İ!lere Con Saymen, dı§arı i§· 
lere eski Hindistan Bakanı Ho -
are, harbiyeye Halifaks gelmit -
lerdir. 

Paris, 7 (A.A.)- Parlamento, 
sorguları reddetmek suretile hükd
mete 137 ye karşı 412 oyla güv~ 
nini aıöıtermiıtir. 

_.. (listyanı 1. sayıfada) 

ten daha başka bir §ey beklemek 
hatırından bile geçmezdi. 

Halkın ka~antnGk, ya!amGl< ih
tiyaçlarına gelince, bu yalnız ge- 1111ııııııııııı1111111Jf1H1Unaımıı•l~Jl!'l1'""""""" 
ne herkesin kendi bileceği bir şey- Geçmiş Kurun/ar; 
di.. Çartıda, pazarda alınıp sah
lan §eylerin fiatları ağır mıdır, de
ğil midir? Bu fiatları biraz indir
mek çaresi var mıdır, yok mudur 
Bunları düşünmek hükumete .clü-

8 Haziran 1920 
- ~kmekçiler ennafı cemiyeti p:ı· 

biliye nezaretine müracaat ederc1' 
hundan sonra ekmeklerin tartııara1' 
satılmasını teklif etmişlerdir. E1' · 

ten bir ödev sayılmazdı. Olsa ol- mckciler cemiveti, fmnlarda yapılll~ 
sa kıı mevsiminde kar ve bora cl~nı;klerin bazıları hir eseri seftİ' 
günlerinde kömürcülerin kömür olarak noksan zuhur ettiği takdirdt 
fiatlarını yüzde yüz arhrmamala- müsadere edilmek suretiyle mutazılt'' 
rı için belediyeler biraz çalışırdı. rır olduklarını beyan ederek bih·ctiıl 
Gene bu if de hükumetle ilgili (a~ tartıldığı takdirde yanlışlığa n. nıır 
l "'kal ) l t l d tazarrır olmalarına meydan ,·crıJııtl 
a ı u u maz ı. w. • be t · 1 d" 

yecegını yan e mış er ır. 

Yeni idare sistemimizde (dev- lllltltm~Mıııt~ı-J 
!etçilik) prensipi yer bulduktan 

aonra bu eski zihniyet kalkmış, =m=e=z=, =y=a=ln=ı=z==ü=lk=e=m=1=. z=d=e==,i=m=d::::::i""1, 
devlet ekonomi alanında halk i... ı·., 

~ kadar kurularnamıı olan ve u " 
lerine karışmağa başlamıştır. J·1 

sun bayındırlığı için gerekli bu " 
Devlet Türkiyede timdiye ka- nan endüstrilerin meydana gelııt' 

dar kurulamamıt olan gerekli bir- si ve geli,mesi için çare aranı-'' 
takım san'atlarm canlanabilmesi Devlet, halkın daha kolay ve d• 
için halka kolaylıklar göstermiş- k" ..J ha rahat ya§aması için gere ıJT 
tır. Halkın yapamadığı birtakım imkan bulduğu zaman e!ya fiatl' 
fabrikaları da kendi te§ebbüsü ile rını indirir. Tuz ve §eker fiat11 

\'aretmeğe çalı!mışhr. Fakat ge- rı için alman tedbirler bu gerçe1" 
ne aon zamanlara kadar devletin liğin en açık bir belgesidir. 
tuz ve teker gibi efya fiat!arını in- b' 

Ancak hükumetin bir kilo 
dircbileceğini pek çok kimseler as- (JI 

§ında tuzu (3), fekeri (10) kU 
la düşünmemittir. df 

indirebilmek için büyük bir fe 
Demek istiyoruz ki ismet lnö· · ~• karlık göze aldığım da unutJJY 

nü kanun yolu ile tuz ve· teker fi- ç k ·1 J mak lazımdır. ün ü tuz ı e J" 
atlarnı indirmekle cumhuriyet re- 1 1 ır )ecrin memleketteki yoga tı nı•.:t 
jiminin devletçilik anlamına yer.i • l L~ "' b". na (iıtrh aRine) göre en atagı ... 
bir gelişme (inkiıal) vermiştir. l l kt11' 

Devletrilig"'in ekonomik aland .. ya- çeden be§, on mi yon ira e ··tr 
7 

"' mek demektir. Hükumetin b&J 
pıcılık ödevinden batk.ı bir de denkliği için batını taştantata .~ 
kontrol ödevi bulunduğ;mu izeri duğu bu yıllarda, devlet gehP'1 
( eıeri) ile göstermittiı. c! b k d b" k "ki"~· ""ze" en u a ar ır e sı ıı:;ı go ,_, 

Devletçi olan cumhuriyet reji· ması gerçekten büyük bir fed:ı1'" 
mi yalnız kendi bütçe ihtiyacı i- lık değil midir? 
çin halktan vergi almağı dütün- ASIM US 
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~I ~ ~. 1 ~ Mo~nıuı ~uyı~ır ' "ilidir. :: - Evet arlık mesele kalmadı. il.rece er en ırı e 1 D 2 - Deniz taşıtları arasında enH Sizı· bu haİe getiren sebc.pleri gör· değil mi doktor? 

Al/onsu denize 
atıyorlar! 

Mahmut Reis güverteye çıka • 
rak bütün gemicileri ba~ma top • 
la.dı: 

- Reisimizi öldürmek istiyen 
adam geberdi .. Onu bacaklarma 
tat ve demir bağlayıp denize atı • 
nız! 

Diye bağudı: Gemiciler: 
_ Tanrı öcümüzü aldı •• Onu 

'biz öldürecektik •. 
Diyerek derhal ambara indiler •. 

lapanyol zabitinin vücudü buz gi • 
bi soğumuştu. 

Alfonsuun bacaklarına ve kol
larına büyük taşlar bağlryarak yu

karıya çıkardılar.. Ve elbirliğile 
geminin baş tarafına sürükleyip 0 • 

radan denize savull"'dular. 

O gün Mahmut Reisin ilk işi, o· 
na bu haberi veren kürekçiyi se • 
vindirmek oldu. 

Mahmut Reis Arşipelli kürekçi· 
rıin bacaklarındaki zincirleri sök· 
türmüş ~e kendisini güvertede ça· 
ll'§an gemiciler gibi serbest bırak· 

ık liı d
. •: . ... _ Hayır, bu oda icabında ka • ucuzu ye en er ır. 51 mü• gibi anlıyorum. Cevat sizı og· 

3 _ Emvali menkule - Tabşı ~= :ı Ik' b d bul edeceğimiz en aziz misafirle-K 1 
R · • b"t·· =· luna vermek istedi; be ı un a ı· ·· Salih Reis, ema eısı u un malJar. .: d rimizc tahsis edilmiştir. Po ıs mu· 

donanma için e en ço ca .... • Emvali gayri men u e - a~ · :: du"'ru·;müzün manevi kızı o ara a· 
d k ndan 

... k ı T sıt :: menfaatı' vardı. Siz razı olma 1 • l k k 
11 :: nız, belkı' clelı'kanlınııı taşkmlıkla-

ve
··lerden bı'r"ı ı'dı'. sız ma ar :"=: - dd'"t tmı"ye 
u • 1 bul etmekte hiç tere u e • 

ek · t d'"'' o .. rma kar•ı ciddi ve hatta şi~det i . Karabaşın ne dem ıs e ıgı • :::: RNEK: :: :s- ceg"'im genr bayan da bizim azız Çokt b · n Bay ••• bütün taşıtlı ve taşıtsız i~ bulundunuz. Buhun için muame • % b 
ni anhyamadı.. an en onu:::: n1allarını kansı u··zerı·ne çevirdi..·.·.·.· b 1 b" misafirimizdir. Bunun için uraaı 
dilinin altmda bir şey er geve e • ·: . t k D rgimek .. :ı kendilerine ait olaca r. 

1 
I leyi deg"' ja~irdiler. Kim i tr, ıraz ktı 
k :. 4 - Tedvın e mc. - e ii da eza etır..iş olabilirler •• 

yip duıduğunu, kendi kendine a- ll Müdevven_ Dergin il Polis müdürü, memnuniyetini lınca anlaşılmaz sözlerle homur • f~ ÖRNEKLER: I! - ••• saıklamadı: 
dandığmr görüyordu. si 1 - Türkçe Kamusu, Şem · 5; - Gördünüz mü? İyi keşfettim - Oh, ne büyük lutüf t cidden 

_ Haydi, duyduldarmı ve bil- il sellin Sami'nin dergimiş olduğu e-g demek. Siz içli bir kızsınız, b~ va· tecekkür ederim, Binnazm da dı'klerini açıkça söyle! !: serlerin en iyisidir. S: • t • 'ız'ı ztfa dü•ürdü. Bronşıt o· memnun olacag"'ından eminim • 
. !.5 2 -A ••• nın derginleri arasın-!:: zıye a .. o··k·u··rmegve'fbaıı.lamamz on. Diyerek Karaba11 yanına oturt • • lup d .. :s- Binnaz bu kadar büyük tevec-!f da bu isimde bir eser hatrrlamıyo- es b l d n 

t =· •• lara fırsat verdi. Sizi aş arın a cu"'h ve hürmetten sıkıldı, itiraz et· u, b d =: rum. ı: i}ı" 
- Haydi, kapalıkutu gi i ur· İ! 3 - Kavanlni müdevvenemiz -!! attılar. Na11l hastalığınızı leş ıs mek istedi: 

ma öyle .. Açıl bakalım biraz. h Dergin kanunlarımız. 5! edebildim değil mi? Artık, alt ta· _ Burası pek mükellef, bende-
Karabaş hafifçe esnedi •• Sonra ii 5 _ Hayal - Hayal (T. Kö.) i~ rafı ~olay. Şimdi hayatınızı kaza-

birden utanmış gibi, çekinıgen bir ES lJluhayyile - Sanay. i~ nacağınızdan emin olabilirsiniz. 
tavırla ağzını kapıyarak: U ÖRNEK: . d ;! Binnaz cevap vermiyor, dü~ü-

- Söy]eyecek çok söz var am· ii Siz bu haberi sanayınızda ıca !~ nüyordu. Bu, nasıl doktordu höy-
nıa dedi, dilin gelimi ve ölçüsü il etmiş olmalısınız. li le? Söyledikleri hiç de yalan de • 
yok .• Her ı•)'.İ yumurtlayıveririm ll NOT ıl ğil. Bu adam iideta insanın içini 

diye korkuyorum. i~ Gaze~emize gönderilecek yazı -ii okuyor. Acaba hastalığı hakkında
- Kimden korkuyor&un? Bu ge· ii larda bu kelimelerin Osmanlıcala· fi ki sözleri de doğru mu? Biraz za

mide benden büyük biri var mı? si rı kullanılmamasını rica ederiz . .i yıflık, biraz evham! Olamaz b~I 
l · · '· •Kı:::::::::::~=::::::::::::::::::::-::::::::~::::.:::::a sanıL1·? Bu yangaz ökıüı·üğünk 'hır - Doğru söy üyorsun reısım LK. 

Fakat, beni bu gemiye attrran a • ısa müzmin bronşit neticesi olma 1 • 

dam y:al'ın tekrar bu gemiden al- Şehir timali yok mu? Öteki hastanede 
maı;n; ve bacaklarıma zincir vu • Haberleri kalsaydı, verem diye yatırmakta 

niz kimsesiz ... 
Doktor söyletmedi: 
_ y oy, yok; rica ederim, itiraz 

etmeyiniz. Etseniz de kabul elmi· 
yeceğimi bilm~Iisiniz. Bir meslek
daş kızısınız, polis müdür~müz 

manevi babanız, doktor Nezır ha· 
kiki dostunuz olduktan sonra ar • 
tık kimsesiz değilsiniz. 

rup tutsak kürekçiler arasına at· JAVALILARIN 1STEG1 - Java devam edecekler, sonunda hak· 
tmnasmı da b-tlir. adasında çalışan bir kurum, Türkiye- kından geleceklerdi. Rliya~ındn nıqtı. K 1 R Salı"h Reis güldü: ye müracaat ederek, latilokum, pas - gördi.ig"' ü babasının sözleri tevek • Mahmut Reis hunu, ema e- tırma, sucuk, şarap, konserve almak 

isi ölümden kurlardı diye yapmı • _ Mamhut dayıdan mı bah • istediğini bildirmiştir. keli değildi. Polis müdürü de "o • 

Sonra başıhemıireye emir verdi: 
- Genç bayanın yıkanmaya ih

tiyacı vardır; kendisine yardım e· 
diniz. Polis müdürü hastaneyi gez· 
mek istiyeceklerdir. Bu emirleri· 
ni, öğle yemeğini bizle yemek şar
tile kabul ediyorum. 

.,. __ , _ _ a.~l•ll••· ıçı .. J. ı.~.~ı.,ı,o ıediyorıun? ZAHiRE BORSASINDA - Tatil rada şifa ve saadet bulacaksm,, 
söz vermiyli .. Sözünde durduğu - Ka~'·• ı.arilç• ı...,.n, Oallafü glinünün Pazara çelTHmcs.1 mllnase • demekle aldatmıt olmuyordu. 

ı anlatmak için yapıy,ırdu. ve bıyığının altından gülümsedi: betiyle lstanbul zahire ve tecim bor· Binnaz yava, yavaş doktorun 

Zaten Mahmut Reisin gemide _Evet .• Ta kendisinden. sası her gün 10 - !2 arasında açıl· tesiri altında kalıyordu. Şimdi has-
h"iyle bir adaraa ihtiyacı vardı. Sonra birden katlarını çatarak makta ve muameleler bu saatlerde talığından da füpheye b&Jlamıştı. Y ı d ''aptlmaktadır. d · ·· ı "b' ld w '1rın belki de gemici er arıum a önüne baktı: ' 

1 
Po!U mü Uru, an ar gı ı o ugu 1

~ } b k l t d BAY MUAMMER ERİŞ - ş Ban· manevra ka.r•ısmda söyliyecek •C'1di aley .ine ir ta .ım top an 
1
" _ Mahmut dayı yaman a am· kası Genel Direktörü Bay l\luammer bu • 

J w, kon,;malar yapılacaktı-. dır, Salih Reis ! Ben onunla boy Eriı, dün de iş Bankasında çalışmış- bir şey bulamıyordu. Belki de dok-
1 ıte, Mahmut Reio bu giZli ha- ölçüşenıem. O insanı kahbece ar· tır. Kendisi Pazar günü Ankaraya tor hastaınıın maneviyatını yük· 

•eketleri vaktinde duymak ve Ön· kaımdan vurur. Ben iıe göğüsgö • gidecektir. ıeltmek, kendisi için kuvvetli bir 
len.ek için Arşiplli kürekçiyi öz- ğüıe dövüflllekten hotlanan bira· LlMAN iŞLERi - lstanbul LI • emniyet hazırlamak istiyordu. Mü-
iür ve batı h<>ş bırakmııtı. damım. manı genel direktör muavini Bay dürlükteki sözlerinin samimi oldu-

.,, - Peki. Onunla '.kartı1aşmaz • Hamit, dün, Başmüfettiş Bay Re~~t gwundan artık şüphe edilemezdi. 
ile Jstanbul gümı·ilkleri Baş diı'ekto • .. l . • sın! lkl arltadat gi

1

bi konutalrm... ru·· Bay Se·yfi Aydınla görüşm. üşler, Kendi gözü önünde tedaviye doğ· ,,,emal Reis aoz erını B k ukl z H·· Aı " Dertleıelim. ütün onuşt arı • Liman genel direktörlüğüne aıt yer- rıı ilk adım atılmıştı. aten uı • açınca .. 
Alfoıuı:n cesedi denize atıldığı 

gün, Salih Reis, kendi gemisinde, 
Karabatoğlu adlı mert ve atılgan 
bir gemici ile konuşuyordu: 

_ Kemal Reisin dirileceğini 

aöylüyordun ! Bunu nereden bi'li • 
Yorsun? 

- Dışarda Araplardan Cluy • 
dum,reiıim !Onlar (Kara sıtma)ya 
tutulan bir adamın yirmi dört ve 
Ya. yedi gün içinde ölmezse, ölüm· 
den kurtulduğunu ve kırk gün ıon
ra gözünü açağacmı iddia ediyor· 
la.r. Şehirde buna benzer birçok 
"akalar olımuı.. Bütün ihtiyarları 
aYl'ı ayrı dinledim .• Hepsi de bu 
fikirde: (Kemal Reis yaikmda göz. 
lerini açacak!) diyorlar. 

- Sen ne diyorsun? 

Karabaşoğlu üç ay evvel ami • 
raı gemisinde iken, nasılsa bir suç 
İtliyerek Kemal Reis tarafından 
bı.ı gemiye atılmııtı. 

Karabas kulağı delik bir gemi· 
:j idi.. Şarlatanhğr, yalancılığı 
l'oktu.. En büyük kabahati, tok · 
•öııu oJu§u idi, 

Salih Reisin sorgusuna da yi · 
n~ her zamanki gibi damdan dü • 
ser • • t' · - ceaıne cevap vermıf ı: 

- Kemal Reis iyileşse bile ölü
ltıe tna.hkUmdur ! lstanhula varma
datı ölecektir! 

mız aramızda kalsın. Mahmut Re· Ieri gezmişlerdir. nünün yaptığı tah!tikat Nezirin 
is seni gemiden niçin attırmıştı.. A VRUPADA TETKİK - Güm • namuslu bir adama olduğunu mey 
tlkönce bana bunu söyle! rilkler Bakanlığı muamelat genel di· dana çıkarmamıı mıydr? Kıza o 

Karaba• açılmağa başladı: rektör muavini Bay Celadet, Bay da biraz emniyet telkin etmek için :ı Mustafa Nuri ile Avrupaya gidecek~ d' 
_ Mahmut dayı arasıra gemici- tir. Her ikisi de bugünlerde lstanbu· doktora yardım etmek iste ı: 

Jeri elaltmdan kıfkırtırdı. Bir gün la geleceklerdir. - Hastamızı bu kadar büyük 
Kemal Reis güvertede dolaşırken, Gl'TLTüR CEMlYETlNDE - bir teveccühle kabul etmeniz yük. 
ona sık sık talim etmediğimiz için, Yönetim kurulunda açık bulunan bir sek vicdanınızın, temiz kalbinizin 
kollarımız hamlayacak. Araııra şu Üyeliğe C. H. Partisi Kadıköy kaza yeni bir delilidir. Size nasıl te • 
sulaTda talim yapsak fena olmaz. başkanı Bay Naci seçilmiştir. _ şekkür edeceğimi bilemiyorum. 

Dediğimi Mahmut dayı duymuş. Binnazın iyi1eşeceğine ve mes'ut 
o aktam reise: _{Bu adamın fikri Haydarpaşa hastanesi olacağına hiç. şüphem kalmadı. 
gemiyi açıklara götürüp isyan çı· Haydarpaşada açılacak olan Nezir güler bir yüzle cevap ver· 
karmaktır. Onu buradan uzaklaş· yeni hastane hakkında İstanbul di: 

tıralmı!) demi§. Beni gece yarısı sıhhat İfleri direktörü bay Ali Rı· _ Müsaade ediniz de ben size 

hemen bu gemiye attılar. za bir yazıcrmıza şun1an söyle • teşekkür ve minnettarlığımı ar:r.e • 
- Demek ki büyülk Reisin hana. mittir: deyim. Teveccühünüze layık oldu· 

bu kadar çok itimadı var, öyle "- Hastanenin yaprlmasr işi ğumu isbat etmek için, bana çalı-
mi? ancak eylfil başına kadar bitmiş şacak yeni bir vesile vermiş oldu • 

_ Ne diyorsun be Salih Reis?! olacaktır. Bu hastane tam teşkilat- nuz. GeDÇ bayanın mes'ut olaca • 
O seni bütün reislerden fazla se • lr iki yüz elli yataklı olacaktrr. ğına inanmanızı dilerim. Hastalı
ver. işte benim gibi telblikeli bira· Radi-osu Bakanlık tarafından ğı pek önemli (ehemmiyetli) bir 
damı da bu ıevgisine güvenerek yapılacaktır.,, ıey değil, çabuk geçer bir iirıza • 
senin yanına göndermiştir. dır. Bunu siz de yakında görecek· 

Salih Reis batını sallıyarak dü • beceremez mi? siniz. Fakat her şeyden önce kızı· 
cu··nmeg"' e başladı. Karaba§oğlu an· - Ne diyorsun? Bu alçaklığı da d l w 'ht' d 
'!r nızın in enmege ı ıyacı var ır. )atıyordu: Y&par mı dersin ... ? Tef rif ediniz de bir daire ayıralım. 

- Şimdi meydanı bot buldu .. A- - Yapmazsa, kafamı kese_rim.. Kalktılar; salonları gezdiler. 
· t d · w · "b' k t r cak. Ona Kemal Reı· s gözünü açarsa, ilk tını ıa e ıgı gı ı O§ u a Beş numaralı odanın kapısı önüne dur demek kiınin haddi .. ? Lafına· kanına girecek odur. Onun gibi bir 

h K al Re . kahbe daha var.. Fakat, onlar geldiler. Onları takip eden h~ . çrkçası, Ma mut dayı em hem•ire kapıyı açtı. Zarif bir tarz· · • • · kurmuıı.tur O Mahmut dav_ı kadar tehlikeli de • -
1110 yerıne geçmeyı :s- •• ' " - da tefriş edilmiş bir odanın önün-iyiletıe bile, köylülerden bir ak - ğildir. de bulundular. Cemil sordu: 
rep bulup yatağına koymayı da (Arkası var) 

Cemil itiraz etmedi: 

- Hay hay ~redersiniz. 
Dedi. Hastaneyi gezmek niye • 

tinde bulunduğunu doktorun ~eı · 
f etmiş olmasına şaşmadı. Artık 
bunlara alışmaya başlamııtı. 

-9-
FlRMA MIDIR, DEG1L MiDiR? 

Binnazı bat'hem!ireye bırakıp 
idare ods.sma geldikleri zaman 
Cemil açıkça konuşmak istiyor • 
du. Dedi ki: 

- Binnazı naaıl buldunuz? 
- Siz de görüyorsunuz; tabii 

sizden saklryacak değilim. Verem 
olmuş, hayatı tehlikeye girmİ§; fa. 
kat tam zamanında yetİ§mİş ola • 
cağız. · ı 

- Kurtuplacak mı dersiniz? 
_ Bizim usulümüzle, tabii! 

Hem korkulacak, hem şimdiye ka· 
dar bekciliğini yaptığım servete 
kavuşa~k. Bununla beraber ace~ 
le etmiyelim, biraz daha beklemek 
lazım. Evvela sıhhatini kurtarma
lıyız. Daha bugünden tedavisine 
basladığrmı da gördünüz zanne • 
derim. 

- Evet, bu husustaki iktidarı
nızı da takdir ettim, doğrusu. Bin
nazın bugii.n buraya geleceğini 
biliyordunuz değil mi? 

- Süphesiz. 
- Nereden biliyordunuz? 
Doktor gülümsedi: 

- Ben emir kuluyum. Aldığım 
emre göre hareket ederim. 

_ Hacı yaşar Ağadan mek • 
tup ald~ız demek? Lutfen bunu 
gösterir misiniz? 

Doktor yerinden kalktı, dosya• 
y1 aldı. Müstehzi gülüşünü bırak· 
mamakla beraber pek tabii, pek 
teliı,sız idi. Çıkardığı bir kağıdı 
Cemile uzattı. Bunu okuyan polis 
mlidürii, hiddet ve hayertle bağır
maktan kendini alamadı: 

(Arkası var) 
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~~'1$-•lt.ft~~ 
Bayan Cemile Süreyyanın konferansı 

Seget takııiıile ilk maçı 
Parolamız "Uçak,, tır l 

bugün y~pıyoruz 
Türk kadını bu 

ve en 
mutlu savaşta ·da en ileride bulunacak 
yüksek ilgisini göstere~ektir 

Macarların Seget takımiyle 1 
t•pılacak iki maçtan ilkini buaün 
•aat 17 de Takıim alanında göre
ceiiz. Bugünkü karıılaımada Ma
Clrların karıısına çıkacak takımı
lhıt Galatasarayla Betiktatın be -
taberce çıkaracakları karııık ta -
lcıındır. 

Macar takımı usta bir takım -
dır, içlerinde bet altııı çok defa 
Macar ulusal (milli) takımında 
ter almıı oyunculardır. Bunun i • 
Çindir ki, bugün alanda ıöreceği
lbiz Macar takımı belki son yıl 
İçinde gördüfümüz yabancı ta • 
kırnların en değerlisi olacaktır. 

den daha muvaffak olacağını u -
muyoruz. Hüınü ıon maçlarda es
ki formuna yaklatmııtı. 

icabında Necdeti, Hayati, Eı
refi Danyal ile değİ§lİrmek müm
kündür. Şerefle Eşrefi, Necdetle 
Münevveri yanyana oynatmak 
fikri daha çok bu oyuncuların da
ima beraber oynamalarını gözö • 
nünde tutuşumuzdan ileri ıeliyor. 

Hakkı latanbulda vlaaydı her 
halde Güadüziln yerine oynatıl -
ma at daha iyi olacaktı. Hakkı \>u
rada olmadıiına ıöre yerine ko
nulacak oyuncu ancak Gündüz -

dür. 

Bava Kurumuna fiye yazılmak i • 
çin vatandafların gösterdikleri ilgi 
(alfıka) gllnden gllne artmaktadır. 
()ye olanlara mahıuı madalyalar ö • 
nJUnllzdeld halta ıonuna kadar ue· 
tiıtirilerek ıalıiplerine vtrilecektfr. • 

Bundan baıka her akıam radyoda 
lıalka hava tehlikeıi mevzuu etrafın· 
da konferanslar ı•erilmektedir. · lllı 
konferanaı lstanbul kız lileıl edebi • 
yat öğretmenlerinden Bayan Cemlle 
Süreyya veı·mııtir. Cemile · Süreyya · 
nın konferanaı ıudur: 

"Bir haftadır, bütün yurtta yeni 
bir haber dalgalanıyor, Türk Hına 
Kurumunun 6 ıncı kongre!!fnden isti· 
fade eden Başbakan, gU11Un birinde 
kar§ılaşmamız mümkün olan han 
tehlikesinden bah9etti. Ve yarının 
büyük if etine karşı bugünden hızlı 
bir hazırlık, genel bir uyanıklık iste-Bunun karıısına çıkacak karı -

itle takımımızın ne suretle kuru • 
1-cağı hakkında henüz bir ıey bil
laıiyoruz. 

Bizim, oyuncularımızın bugün-
1'u verimlerini ıöz önünde tuta -
t&J< bugün alanda görmek istedi· 
litniz takım tudur: 

İtle görü1ümüz. Bununla be • 
raber bugün alaoda neler olabile

cejini, ne neticeler alınabileceğini di .. 'fUrk ulusu kendisini seven ,.e 
keıtirmemiz mümkün delildir. kendisini düşünenlerin sesine sevin~
Bir kere Macarların oyununu bil- Je koş:ır. lnönil kahramanının sesi 
medijimiz gibi kar111k takımın daha Kurultayın duvarları arasında 
nuıl kundacağını1 bu kurumun sönmeden yurdun dört jlöşesinl he -
naııl bir değer taııyabileceiini yecanh akislerle sardı. Bu ne mana-

lı bir şeydir! .. Halkı düşünenler, hal· 
Mehmet Ali - Hüınü, Lut -

li - Kadri, Hayrullah, Feyzi -
~ecdet, Münevver, Gündüz, Şe • 
tef, Etref. 

de bilmiyoruz. kın kendilerini dinlemesini bekliye • 

Avninin antrenemanlarının ye
tinde olmadıiını düıündüiümüz 
İçin Mehmet Alinin bucün Ami • 

Polla halterleri : f 

iki bilinmez kuvveti göz önüne 
alarak bunların ka;ıılaımasında' 
bir netice çıkarmak çok ıüç bir 
ittir. E.aaen her ıeyden evvel ıör
mek istediiimiz ıey "iyi oyun,, 
dur. 

Maliye işleri 
liir Çocuğun iki tramvay 

arasında baıı ezildi Yeni teşkilat hemen 
~-1-----utıl\JA ULU& ... .,. 12 ,... tatbik. edilecek 

frnda Petro evvelki ~am Sirki- eGnltd~ftl•*biri .,.m 
e\ dftruteye fid'en 18'1 nu - maliye tetkilltının haremle aflka-
~lra(ı vatman Tevfilin idaresin - h oldutundan dolayı bir ıene ıon-
~lti 12 numaralı tramvay araba· raya kalacağını yazıyordu. Yap

srrıa tera taraftan aarlmıt, bu ıu • tıjımız tahkikata göre tetkilit ka
tetıe r;iderken Etyeme.de kartı nunu birkaç ıüne kadar Kamutay
tıraftan gelen 703 numaralı vat - dan çıkacak ve hemen tatbifc edi 
lrıan Mu.tafanın idaresindeki tram lecektir. lıtanbul yeniden bir def
~ay arabaımın arasında ka1mıf, terdarlık ihd.- olunacaktır. 
~· ezilmititr. Petro haıtaaeye Bu defter~arlıla tahakkuk mü-

chrılmıttır. dürü Bay Talatın tayini muhte· 
ALACAK YOZONDEN- fa· meldir. t'h . 1 
te S•erci hanı odabatısı Sa • Murakiplikler kaldırılacak, me-

~ık ile ayni handa oturan Rahmi . murlar arasında batka bir deiitik-
I İr alacak yüzünden kavıa etmiı- lik yapılmıyacaktır. · 

d
et, Sadık Rahmiyi fena halde 
fSYınUflür. Bir ıazetenin yazdıiı ıibi, 11-

tanbul memurları diier viliyetle-
SEBEPSIZ DAYAK - Tavuk· re gönderilmiyecektir. 

.._zarında arabacı lmıail ile baba-
11 ki.zan, arabacılar kihyuı Ra -
llıiı tarafından ıebepsiz yere da • 
~ak yediklerini iddia etmiılerdir. 

ll~lu yakalanm11tır. 

C TRAMVAYDAN ATLAYIN. 
~ - Karagümrükte Deni,ali 

l:ait ~Y duymamıt gibi pipoıunu 
~t!ciyordu. 
d ·- Trova Yunanlılar tarafın • 
~._ zaptolunur yajma edildikten 

~~tıra kaçmaia muvaffak olan 
•r lrup Trovali "Ene,, nin buy· 

~iıa altında, kimlerle denize a • 
~1larıı1 ve uzak diyarlarda eıkiıin-
~n daha bahtiyar bir yurt kur • 
~Ua d 0 

' • J . . k il&"' an ıçmıftı. upıt~rııı ar11ı. 

1)1 .. Iııarın eceai Yuno onların bu 
k -nııu bozmak için entrikalar 
.:."dıa ve 111rıan rüzgarların, a • 

l'ıQ ~hıtların, korkulu f ıttınala -
el dı1ar1 olan Eol adalarına ıi • 
~ek oranın paditahını buldu. 
~itab, genit ve derin bir 

J~ da konaklar, bütün o de • 
ıltı ~ rGaglrlan o patırtıcı bora· 

..,~ lq lilıcirde bağlı tutardı. O titiz 
•tın havalar ma:hpeılerind~ 

mahallesinde Papas sokağında 26 
numaralı evde oturan belediye 
tahıildarı Adilin 10 yatındaki oğ· 
lu Cemal F evzipata caddesinde ı 
tramvaydan atlamıt yaTalanmıt · 
tır. f 

öfke ile inleyip kapalı durdukları 
dalı çınlatırken Eol paditah isi
ıı elinde daiın tepeıinde nöbet 
bekler, mahkumların uğultuıdna 
göiüı gererdi. Ne mümkün bir 
lahza bot bulunıun ! O r;aman 
fırtınalar zincirden boıanır, yeri 
göğü, denizi alan talan eder, kı • 
rıp ıeçirirl!i. Jüpiter onla..rı 1::.;7. 
lece inzibata almakla dünyanın 
ıelimetini kurtardı. - Yuno, a · 

cele Eol paditaha koıup, aman 
Eol, dedi, ~ oluraa senden olur. 
Bak düımanlarrm ltalyaya yanat· 
mak üzeredir. Çabuk boralarını, 

· fırtınalarını salıver, ıemileri ba -
tırsınlar. Sana on dört tane ıüzel 
peri kızı vaadim olsun. Kocam 

Jüpiter aana bu saltanatı verdi i· 
ıe buıün içindir. Göıter 
kendini, ıöreyim ıeni. - Eol, 

bilirler. Ulusun üzerine titriyenler 
onun nab:tını tubnlar onun kalbin • 
de çarpmata ve gönlünde yaıamağa 
hak kuaı:ırlar. Ancak bu türlü dev
let adamlarıdır ki, konuşmağa baş • 
ladıkları ~aman bütün ulus kendile -
rlrle beraber konu,ur. \' e istedikleri 
umumun isteği halini alır. · 

Yurttqlar .. Atatürkün ve her di
lekte onunla bir olan lsmet lnönü • 
nün adetini bil~yoruz: Onlar millete 
banı günlerinde yakın, uzak bütün 
tehlikelerden bahsederler. Fakat bu 
harp gttn!rril\Cle zafer ha'berleri ver
Dtek itiffir. B-.-. au{.hte nqeai.Qi 
bozmıyank tehlikeyi konuımak için 
harp günlerini bekleyişe tercih ede · 
riz. Eğer bugül' dost tehlikeyi ha -
her vermezse yarın aüş!Jan haber ,·e· 
rir. Ve bu ha'?er pek pahalı olur-

Onun !çfn Batbakanın tarzında 
her şeyden end yeni rejimin güzel 
bir görtinit~U var. Buna bütün ulusça 
dikkat edildiği ~ üphesizdir. 

Eskiler için idare şahst menfaat · 
lerl ko1·urr.ak, g\inilnU gUn etmek u 
yurt b~kımındnn tehlikenin üstünü 
örterek kus•ırlara göz yummaktı. 
Bu da bir tarzdır. Alkı tophyabilir. 
Sahipleri için zahmetsizdir. Tembel · 
teri memnun eder. Fakat bir kusuru 
var fd, milletin i"tikballne mal olur! 

Türk ulusunun talihini yeni yolda 
ellerine alanlar daha ilk günden bu
na düşmediler. Bin türlü güçlüklerle 
çarpıımalar •. .kendi h3yathırını rahat 
geçirmemeleri ve başlangıçta tama -
miyle ıınlaşılnıama tarı bahasına da 
ols:ı yurdun re ulu~un geleceği namı· 
na hepsini göze aldırdılar. Kusuru 
gördükleri ycrdt üzerine parmak 
bastılar. Ve h~r tiirlü tehlikeyi yiğit· 
çe karşıladılar. 

t 

bat üıtUne ıultanım, dedi, emir 
senden, itaat benden. Ve isiıını 
çevirerek dağın bağrına saplama· 
ıiyle inlerinden boJanan rügar -
lar, ordu gibi akın edip kara 'Ve 
denizi ama.;ıız pençelerle didik • 
lemeie batl,adılar. Kalın bulutlar 
Trovalıların ıözünü karattı. Tay
faların bağırışı, çekilen iplerin 
gürültüsü, taTıa kalkan kara da!· 

ıaların üzerinde çalkandı. Hava 
sanki biribirinden ateş alır"gihi 
üıtüıte ~kan timtekler kovalaşı .. 
yor ve fırtınanın öfkelenen ho -
murtu•u, öl ilme hazır olun! di -
yordu. 

Orhanla Mükerrem bir ıoluk· 
ta: 

- Sonra? .. dediler. 
" 

Bedriye omu~larını kaldırdı 
ve zarif bir hareketle ıaçlarını 

Bayan Cemile Süreyya 

Şimdi bu sıyasanın erleri ulusa 
hava tehlikesintJen bahsediyorlar. 
Gerçek olan şudur ki, yaşamak için 
asrını t.ıkıp etmek llzımdır. Medeni • 
yet hava devrine girmi§tir. Jstikba · 
lin cephclen ilanlarda kurulacak ve 
milleUeı:in t:ıiihll'ı-i havala~ belli 
olacaktır. Dünya kuruldu .lturulalr, 
"'R"lYan · ilf'l") kuvveti elinde tutan • 
" :> • ' 
aır. Buıüniin ileri silahı ~ tayyare-
dir. Ona sa c\f'C'! güzel niyetler, iyi 
duyl[ular ve <iilde ı:ahm vatanse,·er -
Jikle karşı çıkılmaz. Onu gene ken • 
disiyle karıılamak lazımdır. 

SözümU bitirmeden bir noktaya 
dahıı işaret etmek isterim: 

Türk kadını bu mutlu san~ta da 
en ileride bulunacak ve en yüksek il
gisini gösterecektir. Onun katacağı 
şe\·k ye örünçi~ yarış bir kat daha 
hızlanabilir. Bir ulus içinde her tllr· 
JU fedakArlarr, OlkOmenlerf o ulusun 
şiddetli isteği yetiştirir. Budun ne is· 
terse, ne tipte kahraman ararsa o tip 
doğar. Cemiyetin şiddetle istediği her 
şey olur. Ve cemiyette de bu isteği 
bilhassa kadın yaratır ... 

Onun için parolamız tayyare ola
acktrr. Kadınlarla onların hoşlandı . 
ğı seyleri konuşma! ... istiyenler onla • 
ı·a hava ku\•,·etlcrinden bahsedttek -
terdir. Ulusa{ kOf·unma konuşmalan 
ıııosyetelerin en M.ğnli ve ilgi ,·eren 
mevzuu olacaktır. 

Bir kelime ile aziz kardeflerim: 
l\loda ,.e ülkü tayyare:lir 1 

Her ştyimtzi vrrerek onu alaca · 
ğlı, lfütüıı ~l'r\"t•timize karşı da olsa 
onu ucuz sayacağız. Acı- günler için · 
de. pişen ve yer yüzünün en büyük 
istirabından sonra en mutlu gününe 
knvupn Türk ulusu bilir ki, hiçbir • 
şey esaret knd:ır pahalı deği ldir. 

Çünkü onun karşılığı iyi ve güzel 
şey leriıt hep i, bütün ml\kaddes bil -
diğimiz şeylerdir. Ölüm esaretten da
ha ucuzdur. \·e CSlüm k~dar bütiin f e
dakurhklt:::- hürriyet için ~e;·e seve 
. Tlabi!i•·, .• 

ıırtına doğru attı: 

- Sonrası yok. 
destanı anlatayrm mı 
nuz? 

Size bütün 
istiyorsu -

Şu köteden, bucaktan ha~ 
kald ıran mırıltılı esi!i dinleyiniz. 
Bunlardan hatırladım da anlat -
hm. 

eıurhan bir müddcttenberi pi
posunu aizından almıı, Bedriye· 
yi dikkatle dinliyordu. Birdenbi -
re söze baılıyarak (ilk defa ıöz 
ıöyleyişi idi) : 

- Size çok te§ekkür ederim, 
dedi, ne canh bir tabiat yafattı -
nız. Ben Viriili evvelce okumut • 
twn. Anlattıiınız yeri o zaman 
da beğenmi,tim. Fakat ıizin anla· 
tışınızda aslından daha batka 
bir hele:an var. ,Emin olun . 

Burhan timdi, bir müddet ka-

OYE YAZILANLAR 
Yeniden üye yazılanlar ıunlardır: 
Mahmutpaşa Sultanhamamda ko· 

misyoncu Vfütor Le\'İ 20 lira, Paşa • 
bahçe şişe fabrikası amelec:i her ay 
birer günlük ye\•miyeleri!'i Ha,·a ku • 
rnmuna vermcğe taahhüt ctmlsler • 
dir. Bundan başka Kadıköy su şirke· 
ti de 200 lira armagan etmiştir. 

ANTALYALILARIN ILGlSI 

ntalya, 7 (A.A.) - Hava ku • 
rumuna yardmı için büyük bir top• 

lantı yapılarak hava tehlikeıini bi
len Uye yazmak üzere eaaılı ka -
raıiar alınacaktır. 

Bu büyük yurt itine kartı An • 
talyada büyiik bir ilgi göıteril • 
me'ktedir. 

KOTAHYADA 

Kütahya, 7 (A.A.) - Bugün 
Parti kurağmda llbayın batkan • 
hiı altında büyük bir toplantı ya • 
pılmıf ve hava tehlikeaini bilen ü • 
ye yazmak için bir heyet ıeçilmit· 
tir. Yayım kolu ıöz ve yazı ile er • 
aeyi yaymaya batladı. ikinci kot 
da üye kaydı itlerine giritti. 

AYVALIKTA 

Ayvalrk, 7 (A.A~) - Dün bura
da hava tehlikesini bilenler ku • 
rumuna yazıhnak için halkevi sa· 
lonunda bir toplantı yapılmJ! Baş
bakanımız lımet lnönünün söyle
vi ilbaymnız tarafından okunmut 
ve bu yurt borcunun ödenmes-i her 
vatanda, için en önemli bir ödev 
olduğu anlatılmıştır. Toplantıda 

bulunanlardan bWj'iitt 67~ 
~095 lira vermeyi taahüt ~tfltı1i1İi· 
lerdir. Üye kaydına devnm edil • 
mektedir. 

BURDURDA 
Burdur, 7 (A.A.) - Halkevin· 

de itbayın başkanlığında yapılRn 

bir toplantıda ilbay hava tehlike
sini anlattı. Ve ismet lnönünün 
ıöylevinden bazı parçalar oku • 
du. Bundan sonra hava tehlikeıi
ni bilen üye yazmak için gruplar 
ayrıldı. Ve ilk anda 130 ki,i üye
liie yazıldı. Bunların kaydettir • 
dikleri yükenler üç bin lirayı bu1-
muştur. Üye sayısı hakkında ge • 
nit ölçüde artacaktır. 

UŞAKTA 

Uıak, 7 (A.A.) - Hava teh • 
likeaini bilen üye yazmak için teh· 
rimizde hazırlıklar yapılmakta • 
dır. Bütün halkevinde büyük bir 
toplantı yapılacaktır. it Bankası 
işyarları aylıklarından yüzde iki
sini hava kurumuna vermeyi ka • 
rar1aıtımiıılardır. 

· rada yatıp tekrar ıuya giren b ir 
balık gibi ker-di unsurunu bulmuş

tu. Tabiatten bahsetti. Kua fakp.t 

dolgun cümlelerle, unutulmaz 
renkler, kalbe çarpıntı veren - o 

kadar canlı - tarifler kullan.aral< 
birkaç peyzaj çizdi. Tıı.biati, hırı-

h bir aıkla bairına ıömülerek 
öyle derinden anlamıttı ki, dinle· 

yenler f&Jtılar. Bu, yepyeni bir 
tarz, bu Burhan da bambatka bir 
adamdı. Meıeli diyordu ki: 

\_ Karacanın zarif topuklu in
ce ayağı titredi. Gözgöze geldik. 
ipnotize olmut ıibi kaçamadı. 
T eti ti çektim. Kuru yapraklarla 
karıtık bir yoıun k\Lmesi üzerine 
devrildi. Acımak mı? Hayır. A. 
crma..\ yoktur. Hayat ölmek ve öl· 
dürmektir. 

( Arkaaı var) 
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.. , . · iki düşman : Harp ve kanser 
Bayan Gurzon la şehrı- 8. 1 ·ı· -k-1-k--k-1--k- • 

• • ır ngı ız,uça a ara arşı ro ete ağ urmaya, 
mızde hır konuşma telsiz elektrikle yenmiye uğraşıyor 

kanserı 

iki Bayan Cümhuriyet antının önünde 
durdular, büyük bir hayranlıkla 

baktılar, baktılar 
Deniz yollarının Tophanedeki sa

lonundayım. Erken olmasına rağmen 
nhtımda çalışma göze çarpıyor. Ge -
lenler, gidenler çok. Biraz sonra ln · 
giliz bandıralı Orford vapuru limana 
tam 450 Ingiliz seyyahı getirecek. 
Tercümanlar birer birer rıhtımda 
toplanıyor. 1şte tercümanlara 18.yik 
oldukları değeri verebilmek için çır • 
prnan İstanbul belediyesi Turizm 
şubesinin genç, çalışkan müdürü Ke
mal Ragıp bermutat erkenden gel • 
miş. Biraz sonra iki bacalı Orford 
surleri saran sislerinin arasından 

gözüktü. Geliyor, geliyor. 
Fakat bu gelen şeyin öneminden 

(ehemmiyetinden) çoğunun haberi 
yok gibi. Salonun içindeki satıe ca -
mekanlarına civardaki bir koopera • 
tiften sandık sandık biralar, şarap • 
lar, likörler, lokumlar, sigaralar, iş -
lemeli terlikler, maşlahlar geliyor ''e 
yerlerine diziUyor. Herkeste iyi bir 
alışveriş yapmak isteği var. 

işte vapur gittikçe yaklaşıyor. 
Seyyahlarc karaya çıkaracak şirket 
vapurları Transatlantiğe doğru ko • 

• 
şuyQrlar. 

450 okumuş İngiliz kadın ve er • 
keği biraz sonra Türk topraklarına 
ayak basacak. !çimde her zaman ol· 
duğu gibi kocaman bir sorgu var. ,, 
Acaba emrime verilen on otomobile 
bu sefer kimler düşecek? on otomo _. 
hil dört kişiden tamam kırk kişi eder. 
l~rrk miinener insana söz söyliyece
ğim. 

• * • 
tv~ f'C))":lh l.af;'.c~ini getiren ''a -

:µ·; r. "ıilma ) at1:.ış{ı. T-\afilclcr rıhtı -
r.ı:ı dökiilm~~c başladı. Hemen ara · 
halanmın ba~rna koşuyordum. Oto -
mo1)illcr doldukça yaklaşıyor, evve -
la kcaclimi tanıtarak ogün yapıla • 
cak gezinti programını kendilerine 
wriyorum. 

Çok ge;meden hepsi ile ahbap o • 
luyornz. Hayatın zevklerini tatmış, 

ya~amaıun anlamım (manasmı) an · 
lamış insanlar şimdi memleket, dün
ya görmeğe çıkmışlar. 

Bilmem nedense iter zaman benim 
kafilelerime diplomatlar, profesörler, 
ve ~ok defa kadın, erkek gazeteciler 
dii<:cr. Acaba bu, nefes tüketmekten 
zev.k ."lldığımı bi1en meçhul bir kuv • 
Yetin bir cilvesi midir 

• * • 
Bermutat lstanbulu geziyoruz. 

Mis:ıfirlerimi sıkmadan anlatıyorum. 

K:ıfilenin içinde biri yaşlı, biri genç 
iki kadın var ki, tavır ve hareketleri· 
le l-eni çok çekiyorlar. Birçok kibar 
im:·rnlar... Her yerde beni dikkatle 
dinliyorlar. 

• • • 
O akşam program ıbitip de hepsini 

tc'a·ar vapurlarına dönmek için rıh -
tıma getirdiğim zaman bir bayan ya
nıma yaklaşarak dedi ki: 

- Size bir ricamız var. 
- Emredersiniz. 
- Vaktiniz uygunsa bu akşam bir· 

likte ~yemek yiyebilir miyiz? 
- Hay hay nerede isterseniz. 

,'- - Bizi ltitfen en hi Türk yemek· 
leri yapan bir lokantaya götürün. Biz 
;~m saat yedi buçukta (yukarda söy
lediğim _ kadınlan işaret ederek) bu· 
tada birlikte bekleriz. 

• ..;,. 

• * • 
, Hakikaten tam yedi buçukta ge -

len vapurdan üçü de çıktılar. Birlik
te bir otomobile atlıyarak Beyoğlun
'daki Abdullah Efendiye çektirdik. 

Lokanta kalabalık olmakla be • 
raber kendimize bir köşede hi bir 
masa bulduk ve yerle§tik. Kadınlar 

yemek seçmeyi tamamiyle bana hı -
raktılar. Dünyada en korktuğum şey 
bilşıma geldi. Çünkü alaturka yemek
leri yabancı dile çevirerek onun lez • 
zetinJ, şekli ve neden mürekkep ol • 
d~unu anlatabilmek hakikaten bir 
bTlgf!işl~ııu1ıbukfbenim de en za~f 

tarafım bu idi. Yegane yapabil ece • 
ğim şeY, klcisik yemeklerden ısmarla
maktr. 

Garsonu çağır dır: 
- Bize gayet güzel şiş kebabı yap· 

tnacaksın ve pilav üstüne koyacak -
sın. Arkadan zeytinyağlı yalancı dol
ma, enginar, revani daha sonra ince 
toz şekeri ile çilek. Şuradan bi'ıe \lir 
paırnt de iyi sigara aldır bakalım. 

Garson gitti. Bu halk lokantasın· 
da Türklerle birlikte akşam yemeği 
yiyeceklerinden bayanlar çok mem • 
nun. Yemeklerimiz gelinceye kadar 
etrafı tetkik ettiler. Her şeyi çok 
mükemmel, çok güzel buluyorlardı. 

Yemekler geldi. Kebap hakikaten 
iyi pişmiş. Pilava ise diyecek :ok. Ne 
ise yüzüm kara çıkmadı. Begenerek 

. lezzetle yiyorlar. Hele yalancı dol • 
maya bayıldılar. 

Beyaz saçlısr genç kadına: 
- Eğer fazla almıyacağına söz 

söz verirsen sana hakiki Türk içkisi 
de ısmarlarız, dedi. 

Bunlara hakiki Türk içkisi olarak 
o güzel beyaz şaraplarımızdan tat • 
tırmak fena olmıyacaktı. 

Bir şişe İnhisar şarabı, bir küçük 
şişe de Altınbaş rakısı ıs~arladık. 

İçkilerimizi pek nefıs buldular. 
Bol bol şaraptan içtiler, rakıdan tat
tılar. Hepimiz muhitin sıcaklığmda,n 
ve biribirimize karşı duyduğumuz 

sempatiden çok neşeli idik. Benim gi
bi bir tercüman için de muvaffaki • 
yetin hududu bundan başka birşey 

olabilir ıni idi . 
Bir tamftan lezzetle, zevkle ye -

meklerimizi yerken onlara şuradan 
buradan anlatıyordum. Bir aralık 
ı:;ormak sırası benden onlara geçti ve 
ilk sorgularını "ATATURK,, ile Türk 
inkılabı teşkil etti. Ben anlatırken iki 
kadın büyük bir dikkat ve heyecan • 
la dinlemeğe başladılar. 

Genç kadın sordu: 
- "ATATÜRK,, sözünün manası 

nedir? 
- Türklerin ceddi demek. 
:..... Ah ne kadar uygun bir isim. 

Cidden güzel. Demir adam (İngiliz -
Ier Atatürk'e "Tlıeman of iron,, di
yorlar). Bundan daha büyük bir isim 
olamaz. 

Bayanlar gittikçe daha fazla la • 
ı;ıan bir dikkatle beni dinliyorlardı. 
Hele beyaz saçlısı tasavvur edilmiye
cek kadar yüksek bir heyecan içinde 
idi. Dedi ki: 

- Bize Lozanda çok müşkülat çı
kardınız ve hal\.kınızr zorla aldınrz. 
Bu doğrudur. Fakat biz o zaman si -
zin bu kadar büyük muvaffakiyetler 
yapacağınızı tahmin edemedik. 

- Affedersiniz, siz şark işleriyle 
çok yakından alakadar olmuşa ben • 
ziyorsunuz. Yoksa gazeteci m'isiniz? 

Genç kadın gülerek: 
- Hayır, annem, Türk inkıia.bını 

yakından takip etmekten zevk alır 

da .. 
- Bana isminizi söylemek istemez 

misiniz, siz her halde meşhur kadın 
gazetecilerden olacaksımz? 

- Bilmem bu sizi çok mu alaka -
dar ediyor? 

- Hiç şüphe yok. Rahtiyar olu ~ 
rum. 

Bayan çantasını açtı, kendi kar -
tİnı çıkardr. Uzerinde Mro E. D. 
Horsfall yazılıydı. Sonra arkadaşına 
bakarak manidar bir surette güldü 
ve kurşunkalemi ile kendi kartının 
arkasına şu ismi yazdı: 

lJ-frs. Gürzon. 
Ben şaşırdım: 
- O ne tesadüf. Ne büyük ' 'e iyi 

bir tesadüf. Demek siz Lozanda kenA 
disiyle çetin münakaşalar yaptığımız 
büyük İngiliz diplomatının karısısı • 
nrz öyle mi? 

- Evet. 
- Demek Türk inkılabiyle bu ka· .... .. 

dar yakından alakadar · oluşunuzun 

64 saatte aqa 11idecek miyiz? 
Son günlerin korkulu haberleri 

yakında harp kopacağı, bu harbin 
ortalığı kasıp kavuracağı bildiri
yordu. Ara yerde harp ile sava, 
fan, harbin kökünü kırmak için 
uğra§an bir adamdan ve bu ada
mın çah§malarından bahsolundu. 
Bu adam: Grindell Mattewa'dür. 
Bu adamın çabımalannı, araştrr· 
malarmı merak etmiyen bir kiti 
bir hükumet yoktur. 

Hakikatte bu İngiliz fen ada
mı yıllardanberi elektrikçilik ale
minde bir devrim yapmağa, hava
nın henüz bilinmiyen bir takım 
kuvvetlerini kontrol altına alma
ğa çalı§ıyor, fakat bu çalı§mala!" 
sıkı bir gizlilik içinde yapılıyor ~ 
du. 

Ancak son günlerde hu çalış -
maların nereye varmayı gözetle -
diği anla§ıldı. 

Verilen haberlere göre bu lngi
liz alimi, bombardıman uçakları

nın tesirini sıfıra indirmek, deniz. 
altı gemilerinin hareketini imkan· 
sızlaıtırmak, kanser gibi birtakım 
hastalıkların kökünü kırmak için 
çalı§ıyor. 

u111uıııaıuıuıııııııı11ıııın11111muınıt11WHflllJllllflftllUllllOllllllflllllllllHlltlfllllllflfllllll. 

sebebi varmış? 
- Bütün yeniliklerinizi ta.kip edi· 

yoruz. Zevkle, merakla okuyoruz. 
- O halde size muntaazman ala· 

kadar olabileceğiniz kitaplardan ve 
mecmualardan gönderelim. Mesela 
La Tiirqui Kemaliste çok enteresan
dır. Bilmem okur musunuz? 

- Hayır görmedim. Fakat gönde
rirseniz minnettarınız olurum. 

- Hay hay. ~ 
~ ~ . 

Vakit hir hayli ilerlemişti. Neşe 
He geçen bu enteresan yemekten son· 
ra gitmek üzere hazırlanıyorduk. 
lki bayan en biiyük emellerinden bi • 
rının Atatürkü görmek olduğunu 

söyliyorlar. 
Yola çıktıktan sonra kendilerini 

eğlendirmek için götürecek yer bul • 
makta müskiilat çekiyordum. Mem • 
lekete gele~ seyyahların fikrince her 
memleketin kendisine lıas olan eğlen
ce yerleri olmalıdrr ve orada herkes 
mutedil bir para mukabilinde eğle -
nebilme1idir. Halbuki lstanbulda or • 
tanm çok aşağısında bir eğlence ye • 
rinde bile Parisin en liiks bir zevk 
yerindekinden çok daha fazla para 
harcamak tazım geliyor. Seyyahlar 
öğle yemeklerini yedikleri büyük o • 
tellerde bir parmak konyak için dört 
şiling verdiklerinden şikayet ediyor
lar. Herhangi basit bir eğlence ye • 
rinde ise bir şişe yerli şarap tam 
950 kuruş! 

Ne ise .. Oradan bir otomobile at • 
ladık. Bir eğlenti yerine gittik. Son • 
ra saat on ikide kalkacak Transat • 
Jantiğe gidecek vapura yetişmek için 
yola çıktık. 

• • • 
Taksim meydanından geçiyorduk. 

Yürüdüler, doğru ''Atatürk,, heykeli· 
nin önüne geldiler Ye durup uzun 
müddet büyük bir hayranlıkla bak • 
tılar. Bir aralık l\ladam Gürzon par• 
mağiyle İsmet tnönünü işaret ede • 
rek: 

- Çetin diplomatınız değiJ mi? 
Diye sordu. 

- Evet ta kendisi.. iyi tanıdınız 
dedim. • 

Bayanlar Atalüı·k'e arkadaşları • 
na büyük bir vecitle kımıldanmadan 
baktılar, baktılar. Kocasının adı Türk 
tarihine karışan beyaz saçlı kadının 
şimdi biraz yana meyleden başını 

ye yarı kapanmış gözlerini görüyor -
dum. Lambaların bize kadar gelen 
donuk ışıkları bu kadının ta ruhun -
dan kopan Ye takdir yaşlarmı en 
kat'i birer rıkkat halinde parlatryor
du • . 

1 

Bu meraklı adam ne yapıyor? 
Çalışmalarını ne dereceye kadar 
ileriletmiı bulunuyor? 

Bu suallere ancak son günler~ 
de İngiliz albayı P. T. Etherton 
cevap vermeğe uğrattı. Onun an
latışına göre İngiliz ilimi bugün
lerde çok önemli denemeler yap
maktadır. 

Bunlann birincisi , .. ı..~,,.1 ...... ; • .. v

yare bombardımanından koruya
cak roketlerdir. Bu roketler gök
yüzüne yayılarak madeni setler 
teşkil ediyor. 

ikincisi, kanser mikroplarını 
öldürecek bir ölüm §Uaı bulmal<. 

(Jçüncüsü,rokettayyareyiyap
mak. Bu tayyare saniyede iki mil 
hızla hareket edecek ve onunla 
aya gitmeğe imkan hasıl olacak~ 

tır. 

I;lütün bu işlerle meşgul olan 
Grindell Mattews 1915 yılında bir 
deneme yaparak İngiltere hüku • 
metinden 25.000 sterlin mükafat 
almıştr. Kendisi o zaman bir şua 
ile bir gemiyi yürütmüş, bu gemi
nin sırtındaki topu harekete ge· 
çirmişti. 

O zamandanberi şönreti artan 
bu adam, bu sefer de lngilterenin 
denizaltından herhangi bir laar
ruza uğramamasını temin edecek 
planlar üzerinde çalışmaktadır. 
Onun bugün yaptığı denizaltı ci
hazı bir denizaltı gemisini yirmi 
mil mesafede iken keşfediyor. 

Tabii onun gelecek için hazır
lamakta olduğu ihtiraların çoğu 
henüz bir sırdır. Fakat onun bu· 
gün hava kuvvetlerinden birçok
larının sırlarını anlamağa ve bun
ları kontrol altına almağa muvaf. 
fak olduğunda şüphe yoktur. O -
nun halihazırda vücude getirmeğe 
muvaffak olduğu elektrik hamle • 

4 

Kendisi bugün, ayni mesafede~ 
bir otomobili durdurmaktadıt· 
Sonra uzak bir mesafede asılan bit 
elektrik limbasmı aydınlatıyor. 

Bu ihtira ilerliye ilerliye bif 
gün herhangi mutaarrızı ala§S ", 
edecek bir mahiyet kazanacaktıi 

Grindell'in bütün muvaffakı 
yeti elektriği tel kullanmadan koJf 
trol vP. i,.J,. .... -"--lrtil" ·v 

Grindell elektriğin J;u tekiJr ' 
kullanılması ile her şeyden f aı\~ 
kanserin tedavisinde çok yarlf' 
cağını söylemektedir. 

Şehirleri bombordıman taarJ 
ruzundan korumak için yaptı l 
roketlere gelince; bunlar gö'kyÜ, 

zünde pathyarak ortalığa ince bt 
madeni ağ germektedir. Bu ş 

düşman tayyarelerini tahrip etn'e 
ğe kafidir. Bunlar adeta deni~ .. 
atılan torpil gibidir. Muhtelif bil 
kumetler hunu tecrübe etmiı. f' 
kat tayyare kullanarak hu a'ğı ge~ 
meğe çalıımıştr. Bu usulün tatb 
ki uzun bir zaman mütecavizi d' 
ha yük'.sek irtifalara yükselmekte 
başka bir şeye yaramıyordu. 

Yeni roket ağlarI İse gökyii:t , 
ne saniyede bir mil hızla yüksel 
yor ve vazifesini bir an içinde 1 
pıyor .. 

Yakında lngiltere"de bu tecriİ 
heler yapılacaktır. Almanya bıl 
na benzer tecrübeleri daha önce 
den yapmıştIT. . 

1 
Grindell'e göre yeni röketle~. 

aya seyahat kolaylıkla münı1'" 
olacak çünkü bu roketler saı.t1 

5000 mil hızla hareket edecek 
aya seyahat 64 saatte tamamla"~ 

• d . .,~ 
<. aktır. Y alnr1: ayın üzerm e 1 

;nmemenin mümkün Glup obntJ 
ğı henÜ7 belli değildir. Çii11 
ayın yüzü daima şahaplal' sai11 

ğma maruzdur. 

leri uçak tayyareleri ve içindeki ===-=-~=======~d~ .. 0"

11 insanları birdenbire durdurmak Polonya elçiliğinde o 
lWdretini haizdir. Bu elektrik yapılan toplantı 
hamleleri kısa mesafeler üzerinde Dün Yeniköyde Polonya el~! 
tecrübe edilmif ve iyi neticeler liğinde, Türk matbuatı delegele 
vermiştir. Ayni tecrübeleri uzun rinin iştirakile bir toplantı yap~~ 
mesafeler üzrinde tatbik için da- mıştır. Gazeteciler elçiliğe mot0 

ha büyük cihazlar yapmak icap e- le götürülmüşler, güzel bir gün i 
diyor. çirilmiştir. Elçi, Türk matbuatı" 

GrindelJ bu şuaı kazlar üzerin- Pilsudski'nin ölümüne karşı gof 
de tatbik etmiş ve bunları 60 a• terilen hassasiyet ve dostluğa 1'~ 
dım mesafeden öldürmüştür. , ı fi teşekkürlerini bildirmittir. 
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Si 

NE ICon "KrolorCI, ayna "Tiarıııın'14. 

Con Kroford, Tehlikede Değil ! 

MA 

M ey u es r, li ı YH n H a ru n i o e 
üö ·:ne~e Rıraktıl 

Alıtlantarın elden ! ·;ıçH"rhldarı yıl-' 

dızlar arasında 1\1 n len Ditrihten J 
' 1 ::ıgnrp. en çok Lilyan II;ırvl)ye tutkun · 

c.lduk1aı;4&. bilinen bfr :-il'.' dir. Bir tür- ; 
lij unutamadıkları Lilyan Harveyin 
J erini tutmak üzere Roze Barsoniyi 1 

ileri süren fÜmciler, gideni gene u ·1 
llutturamadılar. Roze Barson4 ken
disini başka bir hususiyetle gösterdi,) 
ır.u,•affnk oldu, fakat "Yeni Lilyan 
Har\'ey,, denilmesine rağmen, öteki-

ne benzetilemedi. 
Almanlar, unutulaiıiıran brıp 

yıldızı tekrar ele geçirebilınek için 
de\'amlr surette uar'a,ıyorlardı. Ve 1§1" 
te, geçenlerde ona kavuştular. Lil • 
yan Harvey, ''Ufa,, şirketi ile bir mu· 
kavele imzalıyarak, oraya geçti. Al • 
:tnan gazeteleri, bunu mühim bir 
'muvaffakiyet saydılar! 

Birkaç ay evve1, Amerikadan ln-

Son haftalar içerisinde Amerika • 
da Con Kroforddan çok bahsedildi. 
Bu tipik ve artist yıldız hakkında bir 
Amerika gazetesinin bastığı yazıda, 
onun evvelce de olduğu gibi tehlikeli 

' bir devre geçirmekte bulunduğu ile • 
rl sürülmüş, kıymet ve şöhretinin teh· 
Jike>:e girdiği iddiası ortaya atılmış • 
tır. 

Fakaf, bu, ancak bir gazetenin 
hastığı yazıdır. Buna karşı derhal bil· 

tün gazetelerde şiddetli hücumlar 
baş göstermiş, Con Krofordun bila • 
kis şimdi tam oJgunluk derecesine 
vardığı esasında durulmuştur. 

Bu lehdeld görüşü doğru saymak 
yerindedir. Hakikaten, Con Kroford 
son filmlerinde umumiyetle başarık
lı oynamıştır. Geçen sinema mevsi • 
minde lstanbulda gösterilen "Dans 
çılgmlığı,, filmini bu arada hatırla • 
tıyoruzt ı ~ ~ıı: ... l Cıill Vlaieli 

~iıtereye gelen ve annesini ziyaret e
' den Lilyan Harveye bu mukaveleyi 
imza ettiren, "Ufa,, şirketinin mtimes· 
sili Ernst Hugo Kor.reldir. Londrada 
Lilyan Harveyle mukavele imzaladık· 
tan sonra, Ber1ine dönmüş ve Hans 
Albersle de bir mukavele imzalamış· 
tı. Bu iki mukaveleye göre, bunlar 
bir film evlenmesi yapmış oluyorlar. 
lkisi biribirlcrine eş olarak, birkaç 
film çeyirmek üzere ... ,, Almanyada 
bu yoldaki faaliyet, şimdi ilerliyor. 

Cott Kroloitl, ''SeCli 'MaM,, 'lilm·:ni biiirCliği zaman, ö 'lümin re]1s"8iü ve artistlerile "6irara'tla 

d Greta Carb'o, hususi YQfayrftn' 

/'· IQc/e aiyinmeği teTcih eJen yıl-

1
ı 

b~zlcırclanJır. ResimJe onu sade 
ır wll'inifle göriiyornmuz. 

Yaktiyle Almanların elinden al -
mağa muvaffak oldukları sarışın yıl· 
dızı, Amerikalılar nasıl oldu da tek· 1 

rar kaptırdılar?. Bu cihet, şu sırada l 
her tarafta araştırılıyor ve LiJyan 
Harveyin Amerikada eski şöhretini 
kaybettiği, hiç değilse bu şöhretin ;ı,. 
zaldığı noktasında duruluyor. Dola • 
yısiyle, Amerikaldar onu elde tutmak 
için paraca ağır basmağa. teşebbüs et. 
memişler, iki taraf arasında bu nok
tadan yeni bir mücadele vnkua gel • 
memiştir! Zaten Lilyan Harvey Lon· 
draya gittiği zaman, gidişinin, anne
sini ziyaret perdesi altında, daha zi• 
yade İngilizlerle anlaşmak maksadı· 
na dayandığı söyleniliyordu. Onlarla 
pazarlık sırasında, Almanlar da ha • 
rekete geçerek alıcı sıfatiyle pazar -
hğa girişmişler ve en istekli olan 
müşteri, isteğini yerine getirmiştir! 

Peki, Lilyan Haneyin Amerika • 
da eskisi gibi tutunamamasının sebe· 
bi nedir?. Bunun sebebi, bi1ha..o:ısa 
kayde değer. Amerikan gazeteleri, 
Mey Vestin nihayet Lilyan Harveyi Cin Harlov ve Klark Geybl 
de gölgede bıraktığını, "Eşsiz,, olan ---------------
"Muhteşem kadın,. a. karşı gün geç • 
tikçe artan incizahın, en parlak yıl • 
dızlan bile gözden düşürücü tesir ic· 
ra ettiğini yazıyorlar. Bu suretle Lil· 
yan Han-ey, iş işten geçmeden Av -
rupaya sığınmak Jüzumunu lıisset • 
mi~tir! 

''Haşmethi yıldız,, m bütün dün • 
yayı teshir edici tesirine de bu arada 

işar<>t edilerek, "Mey Vest, bütün 
dünya yıldızlarının vaziyetini güçleş· 
tiriyor. Amerikadan başka yerlere 
sığınan yıldızlar da, vaziyetlerinden 
daimi surette emin değiller. Nehari
kulade tesir bu, ... bu Mey Vest tesi • 
ri!,, deniliyor. Bu görüşün tam isa • 
betJi olduğunda, bizim tereddüdümüz 
yoktur? 

Çehovun Bir Noveli, Filmde 
Tanınmış Rus yazarlanndan An - Kirşner, Elze Ehser, Jüp Husseltıı, 

ton Çekovun bir novelindeki mevzu, Valter Ştaynbek, Roze Borg, Mariya 
Almanyada çevrilen kısa bir filme Loya ve Çarli Berger, başlıca ı-olleri 
mevzu olmuştur. Bu ~eni filmin adr, oynamrş1ardır. 
"Hediye,, dir. Musikisini Va1ter Ziyberin yaptığı 

Senaryo, Aksel Eggebreht taratın- bu fi1min, ustalıklı o1arak ortaya ko· 
dan yazılmıştır. Filmin rejisörlü • nulduğundan bahsediliyor. Bu tarzda 
ğünü yapan, Yürgen fon Altendir. kısa filmler, son zam.ıuılarda Alman
Evald Venk, Toni Tetslaf, Herti yada bilhassa hoşa gidiyor. 

""" · - -... 

Bir 1ilmtle1d la'liii revü ı ' 
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Bir hesap makinesi lngilterenin ıimalinde açdcınf p w J t I 
bir panayırda, re•İmde gör.liifü-' apagan a a maca 

Bir bankaya uğrıyacak olursa· 
llız, heaap itleriyle uğrapn me
llaurun önünde küçük bir heaap 
llıakineıi bulursunuz. Fakat bu 1 
lllakine, ancak küçük hesap meıc· ı 
lelerini çözebilir. Meıeli, berhan
ri bir muadele yahut cebirle mey· 
dana çıkacak bir hesap meıeles; 
ili hiçbir vakit halletmez. Bu zor 
luk daha bizi de yüksek ilim adam 
larının dakikalarca uğraıtrrdı[;r 
İçin, ıon haftalar zarfında y\ikae!' 
ftıeıeleleri kendi kendine halledt
bilecek bir makine vücude retirH
ftıittir. 

Bu makineyi lngilterede Man 
Çİıter Oniversiteıi profeaörlrri yap 
ftıı~lardır. En güç bir hesap itb·; 
İlri dakikada hallediyormuf. 

Vergiden kaçan 
adamın evi 

1 
nü:z bebek, güzel ıarkı müıabakc· h• k "' • 
•ında birinci gelmiıtir. Şimdi, pa· 1 a yesı 
nayırın bir tarafında kendi.ine 
ayrılan küçük bir bahçede bir kır 
cemiyeti namına ıarkı .ciy!üyor. 

Bir pc:ğan 

ruyordu. 
tiineğinde otu· 

Her evin •eneden ~eneye hükü 
'11et taralından alınan bir vergisi 
olcluğunu bilir•ini:z •• Bu vergi, b(r 

~ok ve hep birlikte istilatle 0 dece
linaiz laydalı birtakım yerlere 
larledilir. 

Buna makabil, yüzde bq hine al· 

maktadır. Fakat hallrın bu ltoruer· 
Bir atmaca, bu yeıil kanutlı kıı · 

lere o kadar çok rağbet ettiğini 
ıa doğru iğildi? Merakla baktı. 

•Öylüyorlar ki panayırın ltopan· 
ma samanında, ~ük ıarkıcınrn s 
bir milyoner alarak ortaya çıkma· 
a ihtimali vardır. 

Bu vergiyi vermek İıfemiycrı ---------------1 
6~' ad~ re~im_de gördüğ~n~:z ,4:. Dünyada ne kadar 
ltilde bır evcık ın~a etmı,t•r. Bıı. 
Vapurların bağlanma.ı içir: yapc· ihtiyar var 
lan ıamandıra gibi bir ıey-lir. De· . . • • . 
..: • ·· • d .. I • · deLr' Y enı hır ııtat11tik daha meyda-
••azın u.zerın e yuzer. ,eruın ııc • 
.. .1 h it • 6• ltUd b"r 0 ., na çıktı: Altmıt yqım bulan ın-...,am, er angı ır .a e ı ,. ... 
Ld d d Lt • • .J ıanların ne kadar oldugunu Ruı-
ıııra ar ur u1ı an •onra ycnn• cıer· .. .. .. 
la-• .J-x,; • • Htılbalti ne ıeltil· yada heaaplamıılar, butun nufo-

Bu köpek, bütün gördüaünü& 
lıöoeklere benziyor; Bir kurt kö· 
peği. On ayaklarını .altibinin göi· 
.üne dayamıf. O kadar lıu"vetli
ki, ıahibi biraz daha nuılıavemel 

etme•e yere yıkılacak. Bu lıöpe
iin diğer arkadtıflarından ayrılcm 

yalnız bir taralı var: Her •aat ba· 
tında üç dela haulıyormaı

Köpek, bir •aatin g~tilini nah 
anlıyor. Bu da, ifin anltlfllamıyan 
taralı ... 

ilk insanların 
resimleri 

ilk insanların yaptıkları reıim· 
ler nelerdir?. Bunu heriuılde ken· 
di kendinize bir resim derıinde 

Yeni bir sergi 
Bir lngiliz gençlik gazeteıi, 

Alman gençliği hakkında, Berlin• 
den tu mektubu almııtır: 

Almanya:la en çok ehemmiyet 
verilen tey gençlik kamplarıdır. 
Bu kamplarda Al111anyayı bir an 
evvel kurtarmak için her türlü ça· 
relere bat vuruluyor. Bir. hafta ev· 
vel Berlin civarındaki bu kamp· 
lardan birinde bir ıt>rgi meydana 
getirilmittir. Bu sergide, Büyük 
harple beraber Almanyadan ay • 
rılan yerlerdeki Alman vatandat· 
ların çektikleri hakikatler anlatı· 
lıyor. Sergiye "kamçı altında inli· 
yen Almanlar,, ismi verilmittir? 
Ve birçok muhtelif canlı tablolar· 
dan mürekkeptir. Alman Reiıi • 
cümburu bu ıergiyi o kadar be-

ienmittir ki, Almanyanınh; ta • 
rafında gezdirilmeıi ıçın emir 
vermit tir. Onun için ıergi, derhal 
gezdirilecek bir tekle aokulmut 

ve Almanyayı dolqmıya baıla • 
mııtır. Bu itle uirapn gençlerin 
yqı 14 ile 18 araıında kadardır. 

Çin ve Japon 
En kna boylu adamlar Çinde 

ve Japonyada yaııyan insanlardır. 
Ve çok kereler bunları biribirine 
kanttınnz. Fakat bu iki çift in • 

aandan acaba hangiıi daha kısa· 
dır. Son defa yapılan bir ölçüde 
Japonlar Çinllilerden bir kaç puı 
daha kısa gelmiıtir. S.ıları da 

daha genif, ayakları vücutlarına u:ı cııc;g&ftınyor. • ·· d d' · _, l ol ol-·n 1. 1·, •v sa nazaran yuz e ye ı çıKmıttır 11e yapa mıf ur•a •M , ., ~ • • •. Birdenbire, papağanın yerin• de ıormuş olacakımız ! Tarih ki· niıbetle daha kısadır. 
~eıt. ancak daima yerinde durduğıı B~ nı•bet Japony~.da yu2de se· 

an ver~i alınır. Bu aJ'!'.!!ı 0 - kiz.. Almeup.d. yuzde dokuz, 
~ ıraTan evinın yenn(-5ir n:ı 
1011fında Jeği§tirmeklc, bir yerel.? 
daüna oturmaktan clııarı :Çtltmıt 
oluyor. 

Görünmeven hoca ,, 
Dünyanın en kalabalık mekteb: 

hanıiıidir?.. Bu, herhalde merak 
edilecek bir tey.. Çünkü, bizinı 
hildijimiz mekteplerde talebeler, 
llihayet bin ile bin bet yüz ara· 
•ındadır. Halbuki, Avuıturalyada 
hir mektebin tam altı bin talebesi 
~dır. 

Bu mektebin diğer bir göze ça~
Pan tarafı da tudur: Talebel~r 
hocalarının yüzünü hiç görmemi•
lerdir, bu mektepte dersler, tifo.
hen defil, yazı ile yazıldıktan ıo:oı 
l'a herkeıin evine gönderiliyor. 

Bu uıul derı verme, son on oof 
lene içerisinde dünyanın her tarft
fına yayılmıttır. 

Ayakta duran 
yumurtalar 

Bir yumurta düz bir masa üze· 
tiııde durabilir mi? Derhal dura • 
~ diyeceksiniz.. Çünkü, bunu 
~~ir vakit tecrübe etmemekle 

her, bir yumurtanın daima 
:~bir tekilde duruıundan tim • 

1Ye kadar anlamıt olacakımız. 
Fakat y~nılıyorıunuz.. Yahut 

~ tecrübesizliğin iz sizi aldatıyor. 
,/' Yumurta, bappiı durabilir. 

e hu, bir cambazlık iti değildir. 

Su hastaneleri 
Deniz üzerindeki hava, bir dağ 

tepeıinde olduğu kadar temiz ve 
faydalıdır. Onun için timdi birçok 
hastaneleri denizlerde inta etme • 
ğe çahtıyorlar. 

Netekim, Amerikada böyle bir 
hastane nümun~ıi yapılmıttır. Bu 
hastane, bir gemiden farksızdır; 
sadece, yaprlıt itibaril~ birçok böl
melere ayrılmıt bulunuyor. Her • 
hangi bir kaza olursa, bu bölme • 
ler ayrı ayrı parçalar halinde de • 
nizde yüzebilecektir. 

En güzel türbe 
Dünyamn en güzel türbeıi Hin

diıtanda bulunuyor. Bu türbe Mo
iol hükümdarı Şahcihan taraf m • 
dan 1632 de karııı için yaptırıl • 
mııtır. Ön tarafında Hindiıtanın 
en güzel çiçeklerile ıüılü bir beh
çe, büyük bir fıavuz ve türbenin 
etrafında birçok kuleler vardır. 

Bu türbeye Tac Mahal diyor • 
lar. 

Aynaya çarptı; atmacaya gelin· 
ce: 

geçmek iıtemiıti.? tapları ilk reıimlerin tat devri İn·;============; 
sanları tarafından yapıldığını aöy- 1 t 
lü:rorlar. Japanyada KUtellon'daı-------------...ı..
bir mağara içinde bulunan bu re • • Birinci defa olarak kitap baı· 
simler, bir geyik avına aittir. Bu, maaı için harfleri Kötenberg kul· 
inıanların, daima yiyecek peıinde lanmıttır. Almandır. 
dolaıtıklarını göıteren en büyük • Fakat F elemenkliler buna iti• 

'.J ... ~ misallerden biridir de. raz ediyorlar. Onlara göre müte • 

~ Ç dd• harrik baıma ~arflerini Koıter in se ınin tarihi icat etmiftir. 

Çin hudutlarını buyük bir laf • lneilterede ilk matbaa 
duvarın çevirdiğini tarihte oku· de açılmıttır. 
muııunuzdur. Bu duvar, Hun iımi ------------
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Papağan o kadar korktu ki - - verilen bir kavmin iıtiliıına karıı 
derhal yandaki ma.aya atladı. Çini müdafaa etmek üzere Şi - BULMACA 

Fakat, zincirinden kurtulama· 
mııtı? Süt ıifuini devirdi! 

Atmaca bütün bunları rr.erak· 
la HyreJiyordu. 

Muang - ti tarafından yapılmıt-
tır. lllf&lına Milattan evvel 214 
ıeneıinde bqlanmıı ve on ıene 
ıora bitirilmittir. Dağlar üzerin · 
de, vadiler içinde 1500 mil kadar 
uzar. Duvarın ıenitliii al\ tarafın· 
da 25 üıt tarafında 15 ayaktır. 
Yüksekliği 15 ile 30 ayak araıın· 
dadır. Ve 200 metre kadar aralık· 
larla 40 ayak uzunlujunda bir çok 
kule vardır. 

Bu duvar, aradan iki bin ıene· 
den çok fazla geçtiği halde buıün 
bile Çini muhafaza edebilmekte
dir. 

Bu tekilden bet tane çizgi ıile
ceksiniz. Geriye 7 tane murabba 
kalması lazım. Fakat, bu murab
balann biri birinin ayni ve bi ribiri 
ne müsavi olması da prtbr 

Enaz kaza yapılan 
memleket 

Dünyanın en bol otomobilli 
tehri Nevyorktur. 12 kitiye bir o

tomobil iıabet eder. Fakat otomo
bil kazalarının en çok yapıldığı 

tehir de gene Nevyorktur. 
Ya, otomobil kazalarının ol

madıjı yer neresidir?.. Slıetland 
adalan, otomobil kazalarının eo 

az yapıldıfı memleketlerin batur 
da gelir. On ıene içeriıinde tek b;, 
otomobil kazası geçenle• de ot
muıtur. Bu kaza, otomobilin icat 

~ Ulnurtayı bappjı durdura • 
h ek için ne yapmalıdır? .. Her 
,. Yden evvel bu yumurtanın sarı 
ele ~Yazı bibirine karqıncaya ka· 
~~etle aallaymız. Ve sonra, 
ı...~'ll'tayı düa bir satıh üzerine 
~lı koyunuz.. Göreceksiniz 
ı.:. ,.._wta bu tekilde duracak • 

• 
Son: PaPaian bir zincirle bojlı bir e•İrdi. Atmaca ıerbeııti. Bu 

'fJ1aktan baıka bir fey yapmadı 

Ve birdenbire, her ıeyin lnrd· 
dığını görünce, derhal gelJ:ii gibi 
kaçtı. 

kü,ük oyunda hürriyetini kullan 
edildiii gündenberi bu adada 
meydana gelen kazaların ikinciıi• 
dir . 
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Vasıf Çınar için yapılacak törende Ba bakan bir söylev verec 
_. <Vıl11Gm L "11/11ada) , ...._ bqlıyarak lıtanW W. • 

ren eenaze törenini 6ir muluırriri- diyeai, üniverıite, Halkevi, latan -
mis, ,.._,an talıip etmiftir. ifa- bul Bum Kurmmı, Muallimler Bir
luırririmiz )'GUımla, dün •ördü- illi, Sovyet komolmlup, SoyYet 
lerini, nwrlrrım V aJ Çınara ait ticaret mllmeatillili tarafından 
ıon intibalari)'le birlilıte topla- ı8nderilmit büyük, alır ve renk 
malıtaJır. renk çelenklerle doluydu. 

• • • • • • 
"Genç diplomatımız Moskova Sovyet lmnulrİ )"&D&fbkça, 

büyük elçisi 'f uıf Çmarm cenaze. biz de yaklqıyor •e onun alacalı 
ıi dün Momkoftdan ıetirUdi. Din iatiJaımetl ılsliJorduk. Kruva • 
öile Yaldi aaat J'&l'llDclan on dar.. Slıla lıli ft laç taraflarındaki 
dfi elli ıeçincin kadar hlltiin :tü- 1-,...ıdar 1UIJ'a kadar inmitti. 
rek sızlabcı dakikalan ,...adddan "Kocatepe,, ninlri de iyle .. ICru
aoma 'bu YUIJ'I, 'Tokatlıyan ote- YUÖr inümüsclen seçerken top. 
linde, bundan hir iki ay önce mer- larla aellmladı. Selimi,..den \ar. 
hum hüyük elçimizle tam görüıtü- ıdık verdiler. Sott~ knnuirii 
itim yerde yazıyorum. O ıenç, iinümllsden ıeçerek Haydarpqa 
deierli ve enerjik inaamn oturup, açıJdarma doira demirlemei• ai· 
his ıazetecilerle ıBnfiltilzce ıö- derk• arka yanmcla hir çelenk 
rüttUiü aandalyalan. oturdum. blahablı w onlarm anamda Jm. 
Bundan hir iki ay ince, Vuıf Çı· mm hir nak sa-~·· "Ta· 
narın MoıkoY&dan ıeldilfni, An- bat, ba olacak in diyOru.. Daha 
karaya aidecelinl ititmit ve hu- pk .. fb'ıça lmmmt enikonu heli· 
hmcluiu yere pnteeilerle kot- ........ DM ,.._ .. tl&t Sowyet 

nnı!hık. 
ilk ruladrfmm •-" otolllo

Mlle ltir yeN PliJmcla. Otamo
Wlin pe~ ...... keacli· 
lial ael&mlad..- ıll .. , sOl•U. 
Otomobili tam kalkmak tbere i
ken ..... arthı: 
•- Ne e1 deli. G.- bir ıey 

Mi l'lhiifmei üfi,_.,.,,._ SWnle 
laar mmGft söriifMiris .. Oflcden 
.,.,.,. d&recefim. On 6., 6apıit41 
olllltle lnıluplun.,, 

On bet huçukta ıeldi. Yorsun
clu, fakat oduma çdnnaiı clinlen
naeti bırakarak ".aelin IMblım,. 
d"ye bi-i etrafına aldL Ve Tokat
lıyanın şimdi oturd.ium heldeme 
yer"n · üç aandalJUtDdan Wriae 
yerle.tt 

Te1·!&i aildi. 

"-N, rHU, ne yolı 6alıolun1,, 
diye sordt•. 

Vnsıf Çınar, allniin ılyuan 
zerinde aluaal ve anmlmal ha· 
lomlardan hidmJe koDQfbL 

Anlatqı ne aüzel, hilaiai ne do
kunaklı ve çalımı ne alıcı idi! .. 

"-A ::ırqa Pfi)'Olunt, dedi. 
Beı on Pli aoftl'CI telrnır MoS.o
IHIYCI tlöneeefim.,, 

Sftra, anıultual ıi,...mn en 
&ıemli komıtmalannm yapılmak· 
ta olduiu bir vakitte, onun tekrar 
Moakovada oldapna itittik. 

itte dün hir SoyYet tDrpİtOlll • 
mm kıç tarafında, 35 çelenk orta • 
ımda al Türk bayraima aardı ol • 
cluiu halde •• bapcuna, onarla 
bundıiı "htiklil madalJur,, ko. 
nulmut olarak teJırimize ıetirilen 
Vuıf Çınar, bu canlı, zeki •e 
ı~ ilen Vuıf Çınardı. 

• • • 
Sn,et knıvadrii, aut yanm • 

da ~ bofumclan doiru 
,&ibldl. ......... ı.oıu clqm • 
da ..... ...,...... ..... ,.... 
torpitomuz ''Kocatepe,, ....... . 
rlacle airlilüyorda. 

Bis, latanbal vali maa'YİDİ Rtik
nettin,~ m&dfir6 Fehmi v~ 
ral, beanW lamımendan• General 
Halil, mınu lmmandam General 
FeluDi, deais Mmendam Şükrü 
So..,et elçilili hetldtiW Malikin, 
•tafelenlea Anclri,.f, Dqı..bn
bpnadaa Nejal, Parti lttanhul 
ıa.,..tiaden Ali Rısa, birsok polia 
...-O-, 8lntmen n taW. ile 
Tophane rıbtamnclan bir tirbt 
nparlle,bllimq, Scwyet ~ 
riine pnapnat;a aidi1orduk. 

• • • 
...... ;.., -.panm iMi •ir 

,_m. 'hahlN ...O..it •• Vuıf 
Omum tahata için ..,. hazırlan • 

• y, • i C.. H.. Parti • 

Daha çok yaklqtık. 
Vuıf Çınarı ıetiren Sovyet kru

•azörü demirledi. 
"Kocatepe,, çeYik hir atdıtla a

niimüzden çelik hir tarak aibi aü
zülerek bir manevra yapıp az ile
ride o ela demir attı. 

• • • 
Vuıf Qmarm canazetini ıeti

ren ıeadaia c:amklıiında ve daha 
alt yanda kırmızı alpak ü:aerine 
tiirkçe yamlmı• iki hiiyük beyaz 
yazı ftl'. 

Birindeı 
"Bü,uk TUrki1e CGmliurlyeti-

1da BIJllc D;lal _.__ 
Çınara edebdt hürmeder !,, 

ötekinde: -.-,,.~ 
•'Sovyet ,aralar ittihadının ıa,... 

metli cloetumu TGrkiyenin Biiyük 
E1çUi Vuıf Çınara edehdt hamı 
baki!,, )'&ZIJ'Or. 

Y udarm her yanmda ıiyah fi. 
~lartaJnb .. 
Ta~ lnilne hir de bra ka

lemle Vuıf Çmum '1Uyük •e ıi
yalı. Jmmm ~i bir r• 
mi konulmut··· 

Bütün kruvuarmlı-9tteub ... 
llm halinde.. 

B6Jllk rütheli "baylana kol • 
larmda ıiyah ıeritler takılı .. 

Kruvulre Büyiikdereden bi • 
nen SoyYet aüel atafelİ Kloekoi 
ldtihi Riaerman, SoTYet Dıtitleri 
komüslili namma Miller, ıemi • 
deki SoTYet .U amirali Ralli, ıe • 
mi kumandam Kmmizof tam bir 
aeaü:alik •• 011111' •erme danalan 
içinde ldipetteden aiJrlillyor •• Y • 
nqbk. .. Krunzöre çıktık. Tabu
tun Dd J&DIDda ıemi lnımandam, 
Yiaamiral, Sov,.t dq komiaerliii 
mtim•ıili yer aldılar. 

Herkea IUIUY°' Ye tahut d1fU'.I 
çıbnlmadan ince latanhul aula. 
nnqa tam ortamda, açık hava •• 
ıenit afuklara dalp dalıa J'&J'I• 
lan hir cmaM IDU'fl çalmıyor .. 
Herk• al)amakh pDL. Tahatuıı 
üzerindeki plnklv Jralclırılıyor. 
Tabuta aanlı olan kendi he.yralı· ...... 

Ay Jddmn hir kenarına Ye ta
hutan hafucana düten yerde ipek 
bir p1bk ü:aerinde TUrkia en 
yüJoek omır nif&D99i... Vuıf Çı
narın Jaı•ndılt lıtildll madalya· 
11 komılmut. dunayo:. Günet 'bu 
..... ,. flll'chlkca ıtd .. par· 
b1orda.. 

• • • 
KruY&ZBr lmmandanınm l»ir 

emri üzerine Sovyet hahriyelileri 

....... iki mi.. -... 
dar alır olduiu alylenen ve ıüalü 
aandukayı lcaldırddar. Cenue 
martı ıutmuıken ıene 'baflaclı .• 

Aiır alır V uıf Çınann aan
dukuını, kruvazöre yanqmıt o
lan tirket vapuruna indirdiler. Vit 
amiral, kruY&driln kumandam ve 
Sovyet Rutyanm Tilrkiye ıüel a 
tqui SoYJel dıt komiaerlili mii
meuilli de indi. 

Onun ardmdan b&tiin biz, Sov· 
yet elçllilimia atqelerinden Fuat 
ve Vasıf Çmarm tabutunu açık
lardan kartdamaia aiden yalan 
arkaclatlan indiler. 

• • • 
Şimdi kruY&zörün ü:aerinde hil· 

tün mürettebat, hir yana tek ııra 
dizilmiı, - cenaze mart• çalına
clumm - kmııldamabmn duru
yorlar. Biz açıldık. Knanzörün 
ihür pnma ıeçtik. Mürettebat 
da hemen oyana ıeçerek ayni ııra 
ile dizilip, aiden tahubı Mlimla
makta devam ettiler. 

Açıkta prünen "Kocatepe,, 
mizde de mürettebat ayni ıurette 
ael1m duruyordu •• 

Kruvazör ve torpito IOft aellm 
toplannı da atblar. 

• • • 
Bulunclujumaz vapurun içinde 

Vuıf Çınarın ta&atu onunla hir
lilde SoYyet Ruayadan selen 35 
kadar çelenk... 

Çelenkler vapurun ıüverteaini 
doldurmat··· Derinden derine VU· 

ran çam kokulan... u~,.darpqaya 
Jan&flJOl'UZo Haydarpqa nhtmu 
çelik miif erli ukerlerimiz, dizi
lerle polİI ve •J'll•Z halkla dolu ... 
fatuyon··n t.ilıilk aaati iklı• oa 
ar; 

Tabut, ayni onurla çıkarılıyor. 
Şimdi yektmı kırk beti bulan çe
lenklerin herbiri çelik milferli 
ıenç hir bahadırın •linde elduiu 
halde uhat, iki aant tllsiainln •· 
taamdan ellerde, Ha.rdarpqa ıa· 
rma, Anbraya doira ilerliyot .. 

Rılabmda liel m~ ayni 
J&I baYUIDI çalmaktadiı-.. 

Vuıf ÇlllU'ID ta1Rıtu Ankara 
İ8talyODUDun ufaltma Çl)m. 

Kendiai için ayrılan hah dö • 
19nmi1, ftlOD& konda. 

Madalyuı bapacana, ~ • 
ri dlrt yanma yerlettirildi. 

bd heyu eldivenli poliı tabu -
bm 1-tucunda yer aldılar. 

Ve yirmi bet dakika IOma Va • 
llf Çmar, T&rki,..U. rllreline 
cloinı alır •in" aynldı •• 

Hikmet MUnlr 
MOlkova, 7 (A.A.)-VuıfÇı. 

nana tahubı din Siftltopola •ar· 
mıtbr• TUrkiJ'e ltsüderi Bay Pı· 
nar it. Dıtiıleri ·komilerlilinin bi
rinci Dolu pbesi direktir muaYİ· 
ni Bay Miller tabutla heraher sil· 
mektetfir. Trea, Türk ve SoYJ8l 
matem ı.,...ldan •e Vuıf Çma • 
nn matem çerçeY•İ portrelleriyle 
lrtllü olan Perona matem haYUı 
içinde ıa,.l ,_.. ainnit ve Ka • 
radeniz flloea ...... "• Bay Ko
janof ile merkat JiUiftlfn komU. 
ıi haf)tan maaftlli Bay Çaryi, Kı· 
nm baUc komilerleri batbn .... 
Tini Bay Milukof, SiTUtopol tar· 
bayı Ba1 Harçenko, prbaylık U. 
yeleri, deniz oruntaklan tarafın • 
elan ael&mlanmıftlr. latuyonda 
denizciler l&Jll tarenl yapmıılar • 
dır. Bay Kojanof ile Herçenko 
Sovyetler birlili d0ttu olan bUyiik 
elçinin vakitaiz ölüm& dola11ıiyle 
donanma, tayfa, Kırım hlktmet 
•• SWutopol tarba7lılmm hapa· 
iılamu Türk hnktmetine Mlc11r
meaini Bay Pmarclan rica etmif. 

ı.c11r. Tabut ı..U tlal ve çiit+ 
lerle örtülü hir top arahuı iiaen
ne konul""I •• arabanm a ö
nünde .sa,. Pınar Etma Pmiftir. 
Ba,. Pmar bir 1Ubk iiurind• Va
llf c-ıa ait letildil madabumı 
tqqortlu. Olii, deni:a ...... ii
rencilmıi alü alaJI ile Wrlikta ait
miflerdir. Sobklv •tem bay
raldariyle örtülü idl Sokaklarda 
bmı.rca itçiaip lpalnnma11 iki ulu. 
arumh\d içttmlilbai 
..... ._.... abat ÇerDOYa 

uıa.a,..IDwndrlne mimi •1-
rak1ari7le ......... Wr..,... ile 
tatmmıtttt. V"apurcla 8aJ' KoJa.. 
nof ile Bay HUvmko; bra, tleai:a 
rdoau Ye SinatopOI ..,._,.. ... a-
dına 8l6Je çel9nkier kOrdalar. 

Knwulr, ~ mat.il i· 
preti olarak JU'I'& intlircli YetmD 
ille Nmıaaaa-.... 

ARAi " 
Moakova, 7 (A.A.) - Motko-

•• BIJ'lk Elçimiz V uıf Çınarın 
ilümü dolaJDİJle ReiaicWnhur 
Kamll Atatürk ile Soe,.aliat SoY· 
yet Cümhuriyetleri birliii ...-ile
si icra komiteai batkmnı Bay ita • 
lenin arumda tMil• ~ 

Wdeaea ~ b;lp araba..- lllf 
nulaeak ye orada htılunan ye ti 
rene ıelen kıt'alar tarafmdaa 
••'-inmaütır. Oli tlreni aaat 
da Ut&1JOD alanından kaUra:ra.;, 
İlt&IJOD 'JOlu ile bmutay, C. 
Partiıi ve H&kimiyeti Milli1• 
DIDd.a Atatürk he,keli &aünde ~ 
uldka durarak •••ar 10Wll' 
pçerek O.. itler Bakanhiı a.11• 
De plecektir. 

Burada ölü top ara.DA11111t1iif!P 

indirilerek haatane caddleaiıllllll 
Cebeci mearbima , ..... ., ...... _ 
için ölü otomobiline kowak 
taren daiı)acalctır. Oli oto 
linin arlrauDdan otomobiller lf: 
lecelder. 

3 - Olii tareninde buliunaell 
lar jatekatay, ıiyah Jmant ye 
lindir ppka, ukerler sündelik 
niforma ıiyecelderclir. 

Suon vak'ası nasıl olm 
~ 7 (AA) -Haher 

zeteainin 8 8 • niiahaa 
neıredilen Saaon vak'umm 
tekli tö1leclir: 

Suon kaymakam wıkili Rid 
ftD, l&Jm •• ıizli aüfua 1 
itleri için 21-5-935 de 
Suon müftüsü, belecHye ki 

dır~kiye Reiaictimhuru Soaek· maliye tahaildan ye jandarma 
~ .,. .-Al & &-a..:!..L mutanile bir miifrese alarak 
..... ~ IW'~"'"'ANKARA lci1'ine sitmit •• ı.a ı.,.de :ı. .. •ı 

T ••..1..!. ..., ı•h ı ~-. pek Harbat köylüleri tarafmclan kell 
Unufe ""11••-•qa&uıD ••t-:-1 • ..1-. _..11m• • .,.,.._. 

k ti. L·•yük' 1 • • V ıf Çına l avzıerme aa99t 91'1 iftir • .-, ~ 
ıyme ı uu e çuı u • L kil" L- d ı_--1 .. ...a 

- 1-:...-• "l'. ·· dola-•ivle ma--.ı ve 1 uu &Yete ~-.:J 
f1D YllAH•IZ O UIDU ı - ı -::1-.-_ • • .-.-1.. •c1 b • ---li 
daydulumm acı derinllir. Sise •e lllUl"na•~ ,,... iSi e ~ 
hiit" Tirk ya.una en içten ıe • _....lariyle heral>er ıitmil 
1 ~- x.-. aunanm. ıeceyi Haıllat'da ıeçİnniftİr. lr 
en ~aa...- reti IÜD kl1d• .,...W, ~ 

1 . , . ı·~ · J{ı 'cra omitesi' ...ı:aımda piıal bir müMaat. 
erı oır ıgı mer ezı ı mda ka k vekil" de~\. 

Batkam Soneluelana Kaleniae. ~ +· . ~::~-- L ,...__... 
MOSKOV A ınm-ma ~-__, " o..-

V uıf Çınarın •akitıiz llümli tür. 
clolaJui1le uiradıjmıız yaıı paJ· Şehit almut Ye itkence 
lattıiomclan dolaJI kendim ve jandarma yoktur. 

Türk ulutU adına tefekkür ede • ============='9: 
rim. 

KAMAL ATATORK 

BAŞSACI TELGRAFI YOL • D özş Hkrüekimi 
UY~ HOKOMETLER r. Ü .. Ertan 

Ankara, 8 (A.A.) - Moelrıwa BaWli, Aabn _.... No. • 
T.WO.ımel 

a.:ı...:~1. I:'.._:. Vaaıf r-........ i · 
U&azua ~ ,..._- Wı ...... mHl:llHa• ... lümfi dolaJ'l8İJle SOYJ9l Ruaya .. ________ _ 

lcomiterler kmaha baıkanı Bay 

Moletof ile Sil biDIMri General ~--------
V orotllof'daa Jlatbakan General 
lamet lnlnüne " Ye ltalyan Bat-
1-nm •Y Mauolini ile Bay a • 
loisi Te Bay Stiriç'd• Ye ScwJet· 
terin Pariı Büyük elçili Bay Po -
temkin ile RomaaJ&DID Motko • 
.. elçili Bay Att.Oliko'clan 0.. it • 
leri Bakanı Bay Te•fik Rittii A • 
rua ba ... lı teliraffm aeimittir· 
ANKARADA Y APILACAIC TÖ-

RENiN PROGRAMI 
Ankara, 7 (A.A.) - MolJılan 

Bi,ak elçili Vwf Çınara yapıla· 
cak a1q tareai prosramıclırı 

ı - Ola tlrenine da .. etli bu • 
luanlar Haziranın 8 inci c-ar. 
teai ıünü ölleden 10nra tam aaat 
18 • • de İlt&IJ'OD alanmcla yer 
alacaklardır. 

2 - Kamutay •fkam, Batba· 
kan, Genel 1Canna1 '*ik••• ba • 
kanlar, CUmar reialili ...... 
vekili, hllf:ra.-, Kamutay Mbat
lan, lrordl;lolaatik uJnıtun .... 
fmda protokol ifyarlarmm ıh • 
terecelderi yerleri alacaklardır. 

Bundan aonra Bapkan ltmet 
lnönii tarafmdan hir alyln '51 • 
leneceldir. Slylttden aoma her· 
kea yerlerini alaceldar ft iıtu • 
ıon alanının ortumda bulunan 
•• dört ıilntiilü uker taraflndan 

KURUN 
.....,. lf1Jll•••••·· 
l'_ ..... ....,_:1"2t ..... ... ,_ ....... 

'l'llpal ....... ... n 1111 -c -a--CJllUIS-J 
AllONll _., ... 

...... ı• lb. 
6 .,... 730 • 

laJI* - • 
·~ 111 • .. ....... , 
'l'laalt lllaJarm illa IQlfalarmda -

t1a1 ao lmıiiifta& ..,.... 111r _,.,.._ 
lmlllla llld&r ..... 
--. falla dnamb lllD ....... 

ald aın tmllllt ..... 

lmU Dblarm bJr 8ltm 10 lmrı ..... ..... ...... 
Bir dlfa ao. 11c1 .._ ao. "dlfall 

dllrtdlfamTlwcadefulıOO 

Ot "71* Ula ••ldwtll .1111' dltlm 
ftdu'. Dart atm PD1D UIDluıD 
labdan bet Jmnattu IMap tclllr. 

DOKTOR 

Km m•aa o,.. -,,....,., ...... ,. ....... .... .,..,., - ..... .... ........ &.,,...,, ... J...... ..... 'rel:' 



Kamutayda dün onayla.
nan kanunlar 

ltalya - Habeş 
uzlaşma 

komisyonunda 

Istanbul Tramvay Şirketi 

An.karo., 7 (A.A.) - Bugün 
Fikret Sılay'ın başkanlığında top· 
lanan Kamutayda Ankara, Aydın, 
Bursa, iDyarbckir, Edirne, latan· 
bul, lzmir, Kastamonu, Konya 
bölge sanat okullarının kurağla -
rınd:ın başka bütün eşya, avadan • 
lık, makine ve öğretim koyarları 
ile birlikte Kültür Bakanlığına de· 
vir ve mal edilerek bu okulların 

bilgi, yönetim ve para itlerinin 
Kültür Bakanlığınca görülmesi, a
gıllar kanununun 1. ci maddeıin
de yazılmıı olan müddetin heJ yıl 
daha uzatılması, Cumur Baıkan • 
lığı dairesi teşkilatı hakkındaki 
kanunun beşinci maddesinin de • 
ğiıtirilmesine ait kanun liyihala -
rı kabul edilmiştir. Belediye ka -

olanlarını ve neosalvarıan ile ayni 
veya benzeri terkipleri olan arae
nobanzol mürekkeplerini ve bun
ların her türlü iıpençiyarı ıekilleri
ni ve frengi tedavisinde kullanılan 
bizmut ve civa milhlerini ve bun
ların mürekkepleriyle hazırlanmış 
.tekilde olanlarını memlekete sok· 
mak veya memleket içinde yap. 
mak ve yaptırmak Türkiye Kızı· 

Milano, 7 (A.A.) - İtalyan 
- Habeş uzlaşma komisyonu, dün 
saat 15 te Kavur otelinde toplan· 
mıttır. 

1935 ıllının Gidiş - Geliş Proğramı 
1 Mayıstan sonra 

nununa ek olarak tasvip edilen bir 
kanun Jayihasına göre belediye ka
nunu tatbik olunan ve nüfusu on 
binden yukarı olan yerlerin harita 
ve müıtakbel imar planlarını ve 
içme suları ile lağım ve spor mey
danları işlerini arttırma, eksiltme 
ve ve ihale kanunu hükümleri çer
çevesinde yaptırmak hususnda !ç
itleri Bakanına izin verilmekte ve 
bu işler için de bir "belediye imar 
hoyeti,, teıkil olunmaktadır. 

Kamutay bundan sonra dang 
hastalığından memleketleri karşı· 
lıklı korumak üzere yapılmı§ olan 
arsıulusal sözleşmenin onaylan • 
masına, tababet ve ıubeleri sa • 
natlarının yapılması tarzına dair 

' o'an hanunun dördüncü maddesi
rin değiıtirilmesine ait kanunlar
\,\ sıtma ve frengi hakkındaki ka

• .ı u da tasvip etmİ§lir. 

lay cemiyetinin monopolu altına a 
lınmaktadır. 

Kamutay pazartesi günü topla· 
nacaktır. 

Iran Kamutayının 
onuncu devresi 
Tahran, 7 (A.A.) Hususi mu. 

habirimizden: 
6 Haziran 1935 lran Kamuta

yının onuncu devreıi sa Majeste 
Şahin~ah tarafından açılmııtır. 

Açı§ söylevlerinin sıyasa kıa • 
mında en •ba§ta Türkiye - İran 
ilgilerini anlatarak geçmit za -
manlarda bu iki devlet ilgilerinin 
tam bir dostluk yaratmamı§ oldu· 
ğundan üzgün bulunduklarını, her 
iki tarafın göıterdiği iyi niyet ve 
genit çah§ma aonucu olarak ora -
da iyi bir doatluk ba§ladığmı, 

Türkiyeye olan gezileri ve Cümur· 
reisimizle görüşmelerinin kıyme· 
ti ve bu konutmaların bütün anla
§amamazlıkları ortadan 'kaldıra • 
rak yerin~ dostluk ve kardetlik 
izerlerinin yer tuttuğunu ifade 
buyurmuılardır. 

Delegeler, diyevde bulunmak • 
tan çekinmişlerdir. 

Komisyon, İtalyan - Habeş 
hadiselerinin olduğu bölgeyi ilgi· 
lendiren antlaşmalarla diplomatik 
belgeleri (vesikaları) incelemit -
tir. 

İtalyan delegasyonu, komisyo· 
nun Ualunl hadisesinden baıka 
hadiseleri de inceleyebileceğini 
kabul etmiş, bununla beraber 1928 
antla§masmın beşinci maddesine 
göre, yalnız Ualual hadisesinin ko 
misyonun yetkesi içinde olduğu 

fikrini ileri sürmüştür. Diğer hadi
seler §unlardır: 

"Gondar, yağınçı (suikasti) 
suçlularının bırakılması, İtalyan 
diplomatik kuryesine yapılan ıal· 
drrma ve son günlerde olan müa • 
dırma ve $OD günlerde olan Mus· 
ta!hil ve Dancoli hadiseleri. 

Komiıyon bugün öğleden son • 
ra gene toplanacaktır. 

ÖLENLER 60 BİN K1Ş1 ! 

Simla, 7 (A.A.) - Son depren· 
tiler.de ölenlerin sayısı Ketta da 
dahil olmak üzere 60 bin kişidir. 
Haıar birkaç milyon İngiliz lirası· 
dır. 

ING1L1Z - ALMAN DENiZ 
GÖRÜŞMELERi 

No. Sınır 

10 Şişli . Tilnl'l 

11 Şi~li - Beyazlt 

12 Harbiye • Fatih 

12 A Harbiye · Aksaray 

15 Taksim • Sir: ftft; 

16 Maçka • Beynzıt 

16 A Maçka • Eminönü 

17 Şişli • Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy· 
Eminör:'i 

19 Kurtuluş. Beyazit 

19 A Kurtuluş-Eminönü 

22 Bebr'· • EminönU 

23 Ortaköy • Aksaray 
n 

"' 1 
34 Beşiktaş. Fatih 

32 Topkapı • Sirkeci 

33 Yedikule - Sirkeci 

Kalkış 

(Şişliden • Tünele 
(Tünelden • Şişliye 
(Şişliden • Bcyazlta 
( Bc:auillan • Şişliye 

(Harbiyeden • Fatilze 
<Fatihten • Harbiyeye 
(Harbiyeden • Aksaraya 
(Aksaraydan • Harbiyeye 
(Taksimden • Sirkeciye 
<Sirkeciden • Taksime 

(lJ!açkadan • Bcyazila 
(Beyazittan. Maçkaya 
(Şişliden - Eminönüııe 
(!tlaçkadan • b'minönüne 
(Enıinö11iindcn • Maçkaya 
<Şişliden· Sirkeciye 
(Sirkeciden • Şişliye 
(l't!ccidiycköy • Eminönüne 
(Eminönü11den - lflecidiyek. 
(Mecldiycköyündcn • Emtnö. 
( Bnıinönünden • .llccidiyek. 

• 
<Kurtuluştan • Beyazlta 
( Beyazittan • Kurtuluşa 
(Şişliden • Eminönüne 
(Kurtuluştan • Eminönüne 
(Eminönünden - Kurtuluşa 

(Beşiklaştan • Bebeğe 
< Be§ikta§tan • Eminönü ne 
(Bebekten • Eminönü ne 
(Eminönünden. Bebege 
(Bebekten - Be§ikta§a 

(Ortaköyden • Aksaraya 
( Aksaraydan • Ortaköye 
< Bcşiktaştan - Fatihe 
(Fatilılen - Reşikta~a 
( Aksaraydan • Topkapıya 
(Topkapıdan ·Sirkeciye 
(Sirkeciden - Topkapıya 
(Topkapıdan • Aksarcıya 
<Aksaraydan • Yedikuleye 
(Yedikuledcn • Sirkeciye 
(Sirkeciden • Yedikuleye 
(Yedikuleden • Aksaraya 
(Aksaraydan - Edirnekapıya 

Ara 

3· s· 
9• 

!2' 
26' 

5' 7' 
9' 

14' 17' 
28' 
5' 

5' S' 
17' 

7' 
14' 

s· 
1.2' 

21' 

6' 9' 
17' 

7' 
15' 

6' 
10' 
20' 

s· 
15' 

7' 
14' 
5' 

S' 

16' 

6' 
ıo· 

16 

ilk Son 
kalkış varı§ 

5.40 23.40 
6.00 24.00 
6.20 2.'.J .. ';0 
7.02 24.12 

6.30 24.00 
5.46 23.20 
6.40 23.30 
6.00 22.50 
7.15 19.10 
7.35 19.M 

6.15 23.20 
6.5:> 24.00 

6.10 -
7.10 20.20 
6.40 2045 
6.25 20.00 
6.55 20.30 
6.45 9.40 
7.17 10.12 

14.28 18.45 
15.00 19.15 

6.00 23.10 
6.45 23.55 

6.05 -
7.05 20.10 
6.35 20.40 

5.25 -
5.35 -
5.45 23.40 
5.55 2.ı.20 

1.00 

5.50 20.50 
6.35 21.30 
6.30 20.40 
7.10 21.20 

5.25 -
5.40 23.30 
6.12 24.00 
- 24.35 

5.30 -
5.45 23.35 
6.17 24.05 
- 24.40 

5' 5.25 -
B\\ sonuncusu ile, kinin ve müı

t• hırı ile mil!;lariDi ve batka 
.pesifik ve sentetik sıtma ilaçları
nı ve bunların hazırlanmıt şekilde 

Bu yılın yeni kararlarından o -
larak bundan sonra saylavların 
Kamutayda baıaçık bulunmaları· 
nı ve yarından baf hyarak ıapka 

giyilmesinin karara alınmasını 
emretmişlerdir. 

Londra, 7 .(A.A.) - lngiliz -
Alman deniz görü§meleri dün ak
§am devam etmi§tir. T oplanh üç 

ıaat ıürmütlür. Eski dış bakanı 
Sir Con SaYQıen ile deniz bakanı 
gürütülerde bulunmuttur. Bunlar 

devamlı surete görüşülere ginni • 
yeceklerdir. 

37 Edirne.kapı • Sirkeci (Edirnekapıdan • Sirkeciye 
<Sirkeciden - Edirnekapıya 
(Edirnekapıdan - Aksaraya 

ıo· 5.45 23.25 
15' 6.14 23.55 

24.25 
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oıiyerek Avnıpalıların istediği sibi bir 
ferman yazıp ve elçiye kapıcı batıyı 

katıp gönderiyordu. Fakat kimse fer -

mana ehemmiyet vermiyor, hatta fer· 
manın kabulü bile herzaman ayni veç· 
bile olmuyordu. Eğer memleket bolluk 

ve rahat ise kapıcı ba§ı büyük merasim· 
le le karıı1anır, hürmetler edilir, sonra 

paditahın aldatıldığı ve hünkarın kendi 
sadık evlitlannm açlıktan ölmesine 

razı olmıyacağı ve korsanlıktan batka 
seçinecekleri bulunmadığı ve eier ye • 

niçerilcrinin alwesi lstanbuldan gön • 
derilirse femıanı humayunu hemen ic-

ra edecekleri anlatılır ve iıtihza edile

rek hiç bir ıeye muvaffak olamadan ge· 

ri gönderilirdi Eğer gelen heyet Veba, 

kıtlık, denü:de bir uğursuzluk zamanına 

tesadüf ederse Cezayirliler asıl o zaman 
aertliklerini gösterir. Ve heyetin geldi-

ği gemiyi istihkamların toplarile tehdit 

ederek hemen geri döndürürlerdi. Da

yılara vergi venniyen hükumetler de 

hediye şeklinde gene vergiye bağlı 

idiler. 

İngiltere Akdeniz ve sahili ticaret · 

hanelerinin sahibi olmak emeliyle bey

liği Fransa aleyhine kıtkırttığı zaman 

külliyetli paralar dökerek bu hediye u
•ulünü koydu; sonra adet oldu. Önüne 

geçilemedi ve 1816 ya kadar sürdü. 18 

nci asırla beraber Cezayir ocağının de 

sukutu baılamı§b. Yeniçeri ve Bahriye 

kuvveti her gün azalıyordu. Perdanın 

( 1634) de (22000) kiti olarak gördüğü 
yeniçeriler (1769) da (5000) ve 1817 

de (3200) e inmiı olup bunun bin ka

un malul ve ihtiyardı. 

1850 den sonra dayılar beheri bet 

:rüz kabili efrattan mürekkep iki zuav 

.(Zuhaf), taburu ile kul oğullanm aıke-

ri kuvvete .iiveye mecbur olmuılardı. 
Veba ve kıtlık Cezayirin nüfusunu da 
azaltmıttı. Haydo ezayir tehrinin nü -

fusunu (60,000) bulmuıtu. Perdan 
(100,000) gördü. Fazlalık Endülüsten 
muhacir gelmesindendi. 18 nci asnn 

ortasında (Juan Cano) elli bin olduğu
nu söylüyor; (1830) da Fransızların 

işgalinde (30,000) nüfusu kalnuttı. 

Mühtediler de faaliyet ve ıergüzcıt· 
ciliklerile beyliğin esaslı kuvvetlerin • 

den iken bunlar da kayboldular. Esir • 
lr de çok kalmamıtlardı. Perdan 
(25,000) Cramay (30,000) esir gör-

müılerdi. 18 nc:i asnn ortalannda an· 
cak (3000) esir vardı. 

Reislerin ve hususi ıahıslann hesap· 
sız esir zindanlannın kapılan kapan • 

mıtb. Hükumete ait zindanlar boıal • 
mt§tr. Yalnız (Beylik) (Galera) (Sey• 

di Amudat zindanlannm her üçünde 
(1800) esir kalmıştı. 

(1620) de korsanlık mevsiminde 
(80) i büyük gemilere kumanda etmek 

şartile (300) reis çıkaran liman artık 

bo!tu. (1725) de Logie de Tassi Ce • 
zayir limanında (10-52) toplu (24) 

gemi bulmuttu. Kırk dört sene sonra 
(3-26) toplu olarak on yedi gemi kal
mıtlr. Bunların dokuzu hükumetin ve 

sekü:i hususi tah11ların idi. Bedesten 

tenhalaımııtr. Esir ve ganimet mallan 

satan tellalın seıi artık iıitilmiyordu. 
Evvelce o kadar ıen, zenıin ve canlı 
olan ezayir, Hristiyanhğm altmlan a• 

kan tehir haziyn ve sefil olmuttu. 

Kazanç hevesinin ve kolay zevk hül
yaımm çektiği kervanlar artık yolla· 

nnı unutmuılardr. (1). 

BlRINCl KISMIN :)UNU 
-------------~ 

.(1). Grammont. 
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kutmuı ve reislerin kuvvetini azalt
mıı olduğundan yolda§lar yavaı ya· 
vaı eski kudretlerini ele aldılar. Fa -
kat yeniçeriler de bozulmuı vo azal • 
mıılardı. Mevcutları eskisinin üçte i
kisine inmiıti. Yeni efrat bulmak zor
du. Anadoludan artık eskisi gibi yi • 
iit, delikanlı değil serseriler, dilen
ciler geliyordu. Eski yeniçerilerin dö· 
küntüleri ise evvelce kazanılım! imti
yazları muhafaza etmeği düıünüyorlar 
ve her değiıiklikte ihsan ve hediye • 
ler istiyorlar ve alufelerinin terakkisi 
ile uğratıyor ve kıyamlar, gizli ibti • 
laHcr tertip ediyorlardı. 

Yeniçerilerin ahlakı da değiımiıti. 

Paditahm fermanına evvelce olan din
darane hürmetleri silinmiıti. Dayıla • 
J'Jll hayah ~ıtrap ve afyonla ıarhot ol
muı haıin ihtiyarların keyfinin oyun· 
cağı olmuıtu (1). Cezayir beylerbey
liğinin kurulugundan (1070) 1659 
tarihine kadar gelip giden otuz kadar 
patadan yalnız tekkelerli, ıahsi bir 
intikam aailcasile öldürülmüıtü. Hal
buki ağıılann kaffesi ve dayılann yüz 
de ellisi mutlaka öldürülmüştür. 

Maamafih bir günde yedi paganm 
öldürüldüğü hakkındaki rivayet bir 
hurafedir. ittihaz olunan karara göre 
dayı umumun yapacağı bir meclis ta
rafından seçilecekti. Fakat ekseriya 
böyle yapılmıyordu. Dayı istifa eder 
yahut ecelile ölürae (ki 28 kigiden an
cak 11 inde vaki olmuıtu) ve kimin 
dayılığa geçeceği evvelce kararlaşmış 
olursa vukuat çıkmazdı. Fakat eğer 

dayı cebren iskat edilmiı olursa ka
tiller hemen cenine sarayına koıar ve 
(çlerinden beğendiklerinin dayılığını 

laemen ilan ederlerdi. Bazan bu aıra
larda müthi§ ve kanlr boğuımalar o· 
lur; galip anlaıılıp yeıil sancak çeki
lerek top atılıncaya kadar karı§ıklık 

.(1) Grammont. 
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aürerdi. İntihap olunanın taraftarlan 
elde kılıç dayıyı muhafaza ederler 
ve hemen oracıkta el öpülerek inti· 
hap tamam olurdu. Bu esnada esirler 
öldürülen daymm hemen aıcak olan 
cesedini avluya ıüriiklerlerdi. 

Dayının intihabı bitince, her tarafa 
muhafızlar gönderilir ve aükGnet ye
rine gelirdi. Dayı, Pata divanıruJT, 
mürekkep olduğu zevatm ayni bir 
meclisle iatiıare etmesi Ii.znndr. Fakat 
sonralan divanm ehemmiyeti kal:.ıv • 
dı. Beyhude merasinı ,ekline if önd.i. 
Divan azalannı dayı seçerdi. 
Dayılar cenine sarayında solakla. 

nn, çavu§lann gözü önünde yapma .. 
ğa mecburdular. Muhafızlar dayıyı 

hiç gözden kaçırmazlardı. Dayı inli· 
habı gününden itibaren ailesinden 
aynlırdı. Çünkü saraya kadm gir· 
mesi yasaktı. Kadmlar yalnız mahk~ 
mcı günleri selirlerdi. Dayı perıembe 
günü öğle namazından aonra kendi 
husuu ikametgahına gider, ailesile ıö· 
ruıur ve cuma gecesi evinde kalır. 
Cuma günü öğleden evvel Muhafız • 
)ar oradan alarak cuma namazına ca·· 
miye götürürler, saraya setirirlerdi. 

Maaıı, yeniçeri maaıı idi. Kendisi· 
nin ve ailesinin yiyeceği hükUmet ta· 
rafından tedarik olunup verilirdi. Fa• 
kat memuriyetlerin tevcünden; ınüsa• 
derelerinden, cezayi naktilerden, kor • 
sanlıktan, esirlerin fidyei necatlann • 
dan aldığı aidatla sefirlerin, konsa• 
loslann, sancak beylerinin hediyeleri, 
asıl mühim yekun tutan tahsiıatJ idi. 
Eğer dayı öldürülmüt ise malmı hü. 
kümet zaptederdi. Varisleri canlarını 

kurtana kendilerini mes'ut sayardı (1 ), 
Her halde dayılann hayatı imreni• 

lecek bir §ey değildi. (Pıikopos ıe• 

gorbe) dayılan: (Tabaasının esiri, 
esirlerin kralr, aerbestisiz müstebit, 

~1). Grammont. 
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Dikkat Ediniz ! 
Kiralık Köşk ve Yalısı olanlara 

50 Ev Alıyoruz! 
Boğaziçinde - Rumeli ve Anadolu ciheti - Bakırköy -

Y eşilköy - Kızıltopraktan - Bostancıya kadar - Adalar ve 
Yakacıkta kiralık köşkü ve yalısı olanlar, bunlara müşteri isti
yorlarsa "lstanbul 46 numaralı posta kutusu,, adresine ve "Köşk,, 
işaretiyle bir mektup ve bir fotoğraf göndermelidirler. Mektup
ta kısaca; evin odalarının adedi, bahçesi ve ağaçları, suyu, ga
zı, elektriği, möbleli ise bunlar hakkında malfunat vermeli 
ve bir sezon için kaç liraya icar etmek istediklerini bildirmeli
dirler. 

ı ...ı :~ ..... ••• ·,,..,,~ ... ;:::, ·tV.·tt,.•~.· ~ .. ·.;.· , •·' r. ~ ·-.. ı··.... • .. ,"'.-.11. ..... '.,... • ·~ 

Yeni Çıktı 

, Dün ve Yarın 

Teroüme ktlllfyatı 

Sayı-33 

KADIN 
ve 

SOSYALiZM 

Denizyolları 
ıŞLETMESi 

Acenteleri: Raraköy - Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar zade 

--• Han telefon: 22740 •••I 
Ayvalık Yolu 

MERSİN Vapuru 8 Haziran 
CUMARTESi günü saat 17 de 
Dikili'ye kadar. (3135) 

MERSiN YOLU 
ÇANAKKALE Vapuru 9 

Haziran PAZAR GÜNÜ .saat 
onda Mersine kadar. (3136) 

nıtıı1 1 1111ııııınıııı1111111ıuıııııı11111111ııııımııı111111uııı ııııııı111ıı1111ut1ıtlHIU11111111ıNllllllU~ııtıt1lllHllllltfı111111ıııımıııuııı11UJlllllU11111111ıııı· 
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Avgust Bebel 

Sabiha Zekeriya Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 9 

Haziran PAZAR günü saat 20 
de Rize'ye kadar. (3168) 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yüzünü güldürdü 
2. ci keşide 11- Haziran -1935 tedir. 

İstanbul - t 935 

Flah 100 Kuruş 
Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

ZA Y 1 
Evkaf idaresinden aldığım ma· 

a§a ait tatbik mühürümü zayi et • 
tim. Yenisini alacağnndan eski • 
sinin hülmıü yoktur. (7585) 

l ıst. Levazım Amlrli§i Satı~ı 
Alma Komlayonu if lnları 

Gülhane hastanesi için 4000 ki· 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayr1ca: 15000,12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle ( 20.000 ) Jiralık bir mükafat vardır ... 

İstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Pangaltı Hamam Fransız me • 
zarlrğr, Ergenekon caddesinde 58 
No. lu Zahmanoğlu apartımanın • 
da Evdok lmosa: 

Fatih Çırçır Hacıhasan camii 
müezzini Adnan 

:t. İstanbul ticareti bahriye mü· 
düriyetinden ~9 No. ile aldı • 
ğım liman cüzdanrmı zayi ettim. 
Y eniıini atacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

1o süt 10-6--935 pazartesi günü 

saat 15,30 da pazarlıkla alına • 
caktrr. Talhmin bedeli 440 liraıdrr. 
isteklilerin 66 lira son temina.tiy• 
le belli saatte Tophanede ıatınal
ma komisyonuna gelmeleri. (10) 

(3191) 

mı111ıııu11ırııııııtı1mııuıtlllltJIUııııurınımıınıııı~1H1ınıuıııııııııı1111rııııırııı1111ııı111 1ıııırıııu1rııımırrııımrııı1111ııııım Mülazım kaptan Kenan Şeha -
bettin Ahiskal. 

Tophane fırını için bet bin 1i • 
ralrk un 8 Haziran 935 cumartesi 
günü saat 11 de pazarlıkla alına· 
caktrr. isteklilerin belli saatte Top 

1111111 

· Selinik Bankası 
~-- Tesis tarihi: t88S 

Dairemizin 934/ 1702 No. lu 
dosyasile mahcuz F eriköyü.nde 
Baruthane ve Rum kili&e ön ve ar
ka sokaıklarmda altı adet müfrez 
arsalara yeminli erbabı vukuf ta • 
rafından 25-5-935 tar~hinde 

1102 lira 25 kuruı kıymet takdir 
edilmiş ve 3---6--935 tarihinde ta· 
rafınıza tebliğ için gönderilen teb· 
!iğ makbuzu arkasına mübaşi'l' ta • 
rafından verilen .§erhte bir semti 
meçhule gittiğiniz anlaşılmış oldu
ğundan bu kere on gün müddetle 
ilanen tebliğat ifasına karar veri1· 
miş olduğundan keyfiyet ilan olu· 

-""'•ııcdluıuıını~ıuurrıııııır1111111 rırııııınırın 

SALAMBO hanede satmahna komisyonuna 
gelmeleri. (9) (3189) 

::ıdare merkezi: IS1 ANBUL (Galata)= 
i~ Türkiyedeki ~ubeleri: = 

~ lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
~ lzmir, Mersin 
t"~~ Vunanistandaki Şubelerl : 
~,:_=: SeUinik . Atine . Pire 
:-~ Her nevi Banka muamelatı. 
~.:.;..: 

Flober'in dünya edebiyatına & --------------

bediyet için mal olmu§ emsalsiz 
romam dır. Alitanzade taraf m dan !!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

layık olduğu itina ile tercüme e. Konya dördüncü yerli 
dilmiıtir. 27 forma - 125 Kum§· malJar sergisi 
tur. 20 Haziranda açılacak, 10 Tem• 

uuııırıııırırıuuırrırııııırııumrrıtnııııı111111111ııınıır111111111ııon11111uıı 
HOSEYlN USMAN 

Haseki Hastanesi 
Dahiliye Mütehassmr 

Laleli Lütüf Apartımanı saat 

muzda kapanacaktır. Yerlimab ya .. 
pan ulusal fabrikalarımızın sergiye 
kabşmaları en değerli vazifeleridir. 

Vl~oaı Bkunumt, ""' Aı tıı~trtrl 

Kurumu 

::-:;- '. ·j'"''ll'llqı·ııııııııııı·ı·ııı·ıı· ~ı ·~.ıı .. I :ıılı!ıuu lıı liıı nur. (7582) 4 - 7 e kadar Telefon 22459 
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= 
karısız koca, çocuksuz baba, hazine -
lerine sahip olamıyan zengin) diye 
tavsif ediyor. 

Cezayir eyaletinin taksim olundu
ğu üç aancağın varidatı yeniçerileri
nin tahsisatını ödeyemiyordu. Kalan 
açığı lsveç, Danimarka, Hollanda, 
T oskana, Ven edik, Ragu2a Hansea
tique şehirlerinin vergilerile kapamak 
ır_~mkün oluyordu. Fakat bu parala
nn alınma zamanlan muntazam de
ğildi. Yeniçeriler ise bir gün bekle. 
mek istemezlerdi. Bundan dolayı da· 
yılar yahudilere müracaatla ödünç 
para almağa mecbur kalmışlardı. Ya
hudiler dayıların evvela bankerleri, 
ıonra siyasi mutavassıtlan ve sonra 
mÜ§avirleri oldular. Yahudi nüfuzu • 
nun çoğalması Cezayir tarihinin en 

meraklı ve en az tanınmış kısmıdır (1). 

Kudüsün ilk zaptındanberi Afrikada 
Yahudi vardı. Muhtelif memleketler • 
den ayrı ayn zamanlarda parça parça 
muhacirler gelmişti. llk muhacirler 
İspanyadan kovulanlardı. Bunlar; Dü 
ran (Rachbaz) ve Farbat (Ribach) 
adlı iki hahamın idaresinde idiler. 
Şehirde oturmak için Hayrettin Pa · 
şadan müsaade aldılar. 

Nüfus başına vergi verecek, muay
yen bir yerde dükkanları olup başka 
yere nakledemiyeceklerdi. 

( Haydu), Yahudileri, İspanya ve 
B nleardan gelenlerle Kudüsün Roma
lılar tarafından zaptını müteakip 
m cmbkette bulunmuş olanlar namile 
üçe ayrınyor. Bunlar (1580) de (150) 
aile olup kuyumculuk, sarraflık, sik -
kecilik, seyyar satıcılık yapıyorlardı. 

Zenginleri korsanların ganaimini alıp 
ıatar ve Tunus ve lstanbulla İş gö
riirlerdi. Bir sinagonlan ve araların -
daki nizaları haJleden bir reis yahut 
lalSlslan vardı; koya renkli elbise 

_( 1) Grammont. 

gİymeğe mecbur olup en ufak bahane 
ile şiddetli cezalara uğrarlar ve halkın 
en aşağzsı olup hiristiyanların ve hat• 
ta esirlerin bunları dövmeğe salihi· 
yetleri vardı. ( 1634) de miktarları 
on bini bulmuş olduğunu (Perdan) 
söylüyor. Lujie de Tasse (1725) de 
Yahudilerin miktarını (15.000) gös
teriyor ve ikiye ayırıyor. Bir kısmı 

bahsedilen yerli Yahu diler olup ekse• 
riyeti teşkil ediyorlardı. İkinci kısmı 
Frenk Yahudileri olup, bunlar ltalya. 
lı ve bilhassa ( Livorn) lu idiler. 
T oskana dükası bunlara Livorn' da 
esir ve ganayim deposu yapmağa mü
saade vermişti. (Sent Etien) papas 
tarikatinin reisi olan bu dükler, böyle 
ticarete müsaade olunmaması hak
kında diğer hiristiyan prenslerinin 
şikayetlerine hiç aldırmıyorlardı (1). 

Ganimet eşyasından müslüman 
meml~ketlerinde satılmasr zor yahut 
karsız alanlan Yahudiler alıp burada 
satıyor ve çok kazanıyorlardı. Bu alış 
veriş eticesinde ilci memleket Yahudi

leri arasında münasebet 11klaştı. Li -
voı-n Yahudilerinden bazdan gelip Ce· 
zayirde yerleştiler. Çok zengin oldu • 
lar. Beylerin, dayılann paraca sıkıntı
lı zamanlarından istifade ederek yün, 
deri, balmumu ticaretinin inhisarını al
dılar, Cezair tebaası olmadıklarından 

Fran.sız Konsolosunun himayesine gir
mişlerdi. Binaenaleyh Avrupalılar gibi 
giyinir, istedikleri yerde oturur, yerli 
Yahudilerin uğradığı muameleden. a • 
zade idiler. Fransızlar kadar vergi ve• 
rirlerdi. Fakat bu Yahudiler Fransız

lardan gördükleri himayeye mukabil 
Fransız konsoloslarmın aidatını da 
vermediler.Yerli ve nüfuzlu zatlarla ve 
hatta dayı ile ortak olduklannı göste
rip konsolosa dirsek çeviriyorlardı. 

Konsoloslarla Yahudiler arasındaki 

.(1) Grammont. 

bu mücadele divanın ve dayının Fran
ııır: konsolosu ile darılmasını İntaç et -
mişti. lngiltere ve Hollanda şark tica
retinin fedakarlığa değeri olduğunu çok 
iyi anladılar, nüfuzlu Yahudilere ticari 
menfaat ve hediyeler vererek uyuıma
larını konsoloslarma tavsiye ettiler. 
Yahudi nüfuzu gittikçe büyüdü; Av
rupa ile Cezayirliler arasında mutavas

sıtlık yapacak ve kendi menfaatlerinin 
icabına göre mukavele yapbracak ve 
harp ettirecek hale geldi. Bu nüfuz On 
~ekizinci asırda daha büyüdü. Nihayet 
Bakri ve Busnaş ıefirleri dayı ile doğ
rudan doğruya konuşmağa bırakmıya
rak kendileri muahede yapmak ve san
cak beylerini azletmek ve tayin etmek 
ve korsanlığı idare ve ticaret tarifeleri-

ni tertip eylemek derecesinde Ceıayi· 
rin hakiki kralı oldular. Fakat bu za -
man sıkılmış olan unsurların kendile -
rini kurtaramadığı meJ'um bir kanuna 
tabi olarak kendilerini cebbar ve zalım 
mevküne geçirdiler. Umumun kinini 
üstlerine çektiler. Neticede bir kaç Ya
hudi büyüğünün başı yuvarlandı. 

Yahudi nüfuzunu kuran ( Salamon 
Jakete) isminde Livomlu bir Yahudi -
dir. Pek çok yaşayarak (1724) de öl
müştür.Logie de Tassi bunun için (çok 
mahir entrikacı, her türlü mücrimane 
yollarla büyüklerin zihnine girmi§, 
zaptetmiş ve dayılığın menfaatine ken
disini merbut gibi göstermiş bir Yahudi 

idi) diyor. Dayılığın harici siyeseti de 
dahili siyaseti gibi mali meselelerin 
hakimiyeti altında idi. Korsanlık ocağın 
en baş gelir membaı idi. Bundan vaz
geçmekten kimse bahsedemezdi. Dayı
lar Fas ve Tunusa vergi koyarak yeni 
varidat menbaı bulmağa kalkıştılar. Fa
kat Fashlar bu boyunduruktan çabuk 
kurtuldular. 

Tunusta ise beylerbeyiler taahhütle-
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vergiyi almak için bir sefer yapmak 
icap ediyor, bu da karlı bir İ§ olmuyor· 
du. Sefer icrası memleketi de harap e
diyordu. Artık ikinci derecedeki Av • 
rupa devletlerile uğra§tnak lazım geli
yordu. Fakat artık ne eski cengaver 
reisler ve ne de eski arzu kalmı§lı. Çe· 
vik kadırgalann akdenizde hakim oldu· 
ğu ve ufacık bir geminin kendisinden 

on defa büyüklerine cesaretle hücum 
ettiği devir geçmİ§Ü. Büyük korsanlar 
ölmüştü. Gemi donatıcılar çok tehlike· 
li olan bu işten lezzet almamağa baş • 
lamışlardı. I yi silahlanmı§ ve iyi ku • 
manda edilmekte bulunmuş olan tÜc• 
car gemileri kendilerini rnüdafaa et • 
mekte olduklanndan Cezayir~n de kuv• 
vetli bir t1onanma vücude getirmesi za• 

ruri idi. Dayılar inşaat tezgihlannı 

kurdular. Ormanlar için idare hizmeti 
yapıp (Mokrani) yi buna tayin ettiler. 
Orman idaresinin adı (Kereste) idi. 
Mühendisler ve top döküm ustalan bul
dular, gemiler ve fırkateynler yaptır • 
dılar, Yahut satın aldılar. 

Fransızlann şikayetlerine rağmen 

lsveç, Norveç,Hollanda hükumetleri da 
yılara top ve mühimmat tedarik ve ita 
ettiler. Binaenaleyh kendilerini derle• 
yip toplıyan korsanlar küçük hükumet• 
)ere sataşmakta berdevam oldular. Kü· 
çük hülcôınetlerden birisi Cezayirle 
sulh yapmak isteyince o hükumetten 
senevi alınan ganimet derecesinde bir 

vergi talep olunuyordu. Fransa, Ingil· 
tere, Rusya, ispanya müstesna olmak 
üzere bütün bahri milletler birbirini 
müteakıp, konulan şartlan kabule mec• 
bur oldular. Bu hükumetler evvela Os• 
manlı hükumeti ile muahede yaparak 
mezkılr bük.metin bir eyaleti olan Ce
zayirde bu muahedeyi tatbik ettirmek 
ve bu suretle Cezayirlilerin elinden 
kurtulmak istediler. Osmanlı hükumeti 

rini muntazam yapmıyorlardı. Her ocaklara söz geçiremediğini itiraf ede• 



~ 1111111 UııirJllllrl 11 lilllln illllll 11111 Mili IMlıın 
l'8 İJe 28 pt aruı pncl..m albrlikle allkuı olmaJ&D ve be . 

denleri aailam ıörülenlerinden imtihan ile hareket pkirdi alınacak . 
tar. Girmek iateyenler orta mektepten diplomalı olac•Jdanlır. U.. 
diplolDalı bulunanlar müsabakua alınırlar. 

Müaabaka imtihanı 20-1-935· .,....._be aünü Anbrada U 
._. MGdUrlükte, Hayclarpqa, lzmir, Ka)'leri n Ad-da ltletme 
llaVettitliklerincle ppdacaktır. 

ı.t.ldUenlea orta mektep dipJomuı ıBıtenalma ı. tehirlen 
llatihaa lPn aldip ıelmeleri para aa yapılır. lltldalar n diploma 
-.ı.n JUkarclald makamlara 15 - 8 - 931 e kadar alnderilmiı n 
"-den tnne bidec,kleri bildiril mit olmabclır. 

imtihanda kazaaulara timdilik 31 Ura kadar Ocret Terilecektlr. 8 a1 
IODra telsraf imtilwiı veralmin ay bldan 41 lirap arttmıacaım;. 

(3137) .. 
Muhammen hecleli 13900 lira olan (780) ton JWll kok kfSmlrU 

11 - 8 - 935 sah pnü aaat 15,30 ela bpalı sarf uauliJle Ankara• 
idare binumda 1atm almacıkttt. 

Bu iıe ıtrmek iıtiyenlerm 1012,SO liralık munkbt teminat ile 
lcanunun tayin ettiii v_.ikalan keza· kanunun dlrclUDci madd•i mu 
dbince ite ıirmei• kammt mani!eti bulunmadıtma dair be,aaname 
Ji han tekliflerini aJDi alln aaat 14,30 a kadar k0mil10n nlalilbıt 
'-meleri l&mndır. · 

Buna dair prtnameler parur ı olarak Anl\&rada mal:yume ·daire 
ainden, Ha:ydarpqada tuellüm ve aevk milclilrliltünclea alabilirier. 

' (3053) 
• 

Muhammen bedeli "2730,, lira olan muhtelif tekil •e eb'aüa l 
~ tatlan 8 Temmu 1935 Pazarteei slnll ...ı 15.30 da ır.paJı 
"rf uaullle Ankara' da idare binuı ncla atm alaucaktır. 

la ite ıirmelc iıt.,.enlerin 20I llrallk .....W.t teminat O. .... 
la1lft ta;rin ettili veailralan, kanunun 4 Del matltleli mdciblnca ite slr· 
a.tete kanuni manileri buhmmaclatma dair bepaname •• teklifinini 
•Jni ,un aaat 14,30 a kadar komu 1on nialiltne 'Ym'IDeleri lbımdır. 

Bu ite ait f&l'bıameler paruız olarak Anbratla malzeme daire
tinde, Haydarpapda teaellUm ve MYk mildilrlüf~;nde dairtılmakta • 
..... (3184) 

Muhammen bedeli mikdan apfıda yazılı elektrik maı._..ı 
24- 8 - 1935 pazartesi sUnG aaat 15 de kapah Drf uull1le 1abn 
~. 

Bu ite ıirmelc iatiJenlerin 1208,M liralık 1119..wiat teminat ver· 
"9leri ve kanunun taJin eltili nıikalar ft ite alım• .. manii kanuni 
11.dunmadıfma dair ...,..._.. n tılldlfler ile •JDİ ,an 1aat 14 e ka
cl&r bmilJOD Nl.Ulln• nrmeleri llmndır. Bu ite ait pitnameler pa· 
._._ olarak Hayda~tada tesellüm ve .sevk mücliidiiünda ve Anka· 
l'ada maı .... daireainde ela ldadır. '-ll•t ..._.,.._.. ... rr ... --
biJı malzemeai. 18119.18 

[ ıatanbul Belediyesi llAnları 

ADar.1 J&DllD yerinde 28 ncı 
&dadaJUaU.ana. 

leJolluncla ICamerhatun mah. 
ı....ı. IO. .. Om_ .. kitabe 
'-ilan hariçtir,, çeflll• ,.n. 

VanikaJ • Bop.içi Vanikl1 
cad. Si 1eni No. koru lniine ıelen 

15,IO 

30,88 

hl fuluı ana. 100 
ltepmta Tayt&D lafı ead. Jelli 

l>.ftr ao. 4 flncU adacla K. D. ha-
rita No. da 2,40 metro ,.Uzlü ana. 14,18 

Birmet
r0111Dun 
laymeti 

10 . 

l,IO 

11 

, 1 
Muvakkat 
Teminatı 

3 

23,10 

. 11,25 

18,SZ 
Fatih J&DllD 1eriade Ka•tbr 

Mehmet Ef. M. Hüarev pqa ıo. . • 
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TC!JQKiVE 

l\RAAT 
BANK~I 
~ 

.DAcA 
BiRiKTiREN 
ıll\ı-IAT ~ bO~Q 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Anbrada Bankamm Fen aemıinde çalııtırılmak üaere bir 

daktilo almacakbr. 

1 - Bu claktilonan uıarl orta tahailini J&plDlf olmuı ve iyi 
Almaaca •• Fraaeaca bilmeai lbandar. 

2 - Mlllabaka imtihanmda kazanacak olana munffaldJeti 
dereceıine alre 100 liraya kadar aılık verilecektir. . . 

lıteklilerin kaydedilmek" imtihan ıilnOnl anla-k üwe 
13 • 8 • 93S perıembe alqemma kadar Ankaracla Bankama M• 
qaurin,Müdürlüiüne " lıtanbul ela Şubemiae müracaatları. 

. (3119) 
147 No. bir yüzü 3, 75, dileri 1,31 .. 
laletro murabl»aı olan araa. 31,31 3 • 7,05 

Yukarda aahuı, muhammen kıymeti, muvakkat feminatı ve aem· 
tl 1azı1ı bulunan analar pazarlıkla ·.ablacaktır. Allkab olanlarla aa· 
f:ıaı almak iıtiyenler teraiti anlamak üzen! levazım mlidürlüjilne 111U. 
l'lc:aat etmelidir. Pazarlıia ıirmek için de hizalarında ıöıterilen mu· 
~ teminat makbaa ftJ& mektaW,le beraber ihale - olan 
lt - 1 - 931 cuma abU aat 11 ele daimi eacüm~cle buJ11Dmalıdır. 

iki Bin Ton Mazot Altmış Ton 
Dizel devri daim yagı 

~demi iktidar ve Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
btlpyteklllhd, mir safiyetini fabmin edilen betlali "ll0,000 lira olan JUkarcla mikclan ye cin 

(B) (3179) B • ıi~1rlr K -. ıi 7amlı mabeme Aakerl Fabrikalar Umum Müdürlqa Satmalm:t 
v eaane e u• uu. •·-•: K ia . 18 u _ _ı__ ıııııı.•• "h" d P . -150 lnıruttur. om 7onunca - .-..&lraa - ~ tari ın e azar ıünü aut 1:> 

L llepeiae IO lira kıJmet konulan BU,uk çekmecede Cami eobiında Adns Galata Poeta kutun 1255 de kapalı Dl'f ile ihale edil•ektir. Şartname "Yedi lira "50., lnanat 
~l~ M. marabl»aı ananın dlrtte bir hiueai puarblda 1ablaeaktir. -- mukaWllnde Komiayonclq. ..nllr. Talipl.U. muvakkat tembeat o-

~ olaQl&r praitl anlamals lnre LeYUDD MüdirlUIGne mira•· Dr. Hafız Cemal lan °1710 Ura11 ha:ri teklif IDekbıplanni makGr ıünde aut J4 " 
~.elaaelldir. Puarhp ıirmek ilteyenler de C li~ 71 kmutluk maT&l:· Doltill~ llllıa-..... kadar KQ.la1ona •ermeleri " kefldilerinin de 2480 naaauab ka· 
~l '-alnat makbaa •81& mektuba Ue IMnw ihale - olan Camaclan batb ıOnlercle aaaı nunun 2. ft 3. .. t1d.ı.indüi ••..od• mnkGr ıün " ...U. Ko. 
~ Cuma aWl ...ı 11 ele Daimt Eneümen+ llula• .. bdır. (Z.l ün 8) J• kadar latubul Di· miqoaa alrMaatlara. (3088) 

"I (3181} YaDJohmdald (lt8) namaralı hu· 
-~..... " . mal bbim1inde haatalanm kabuı 

1 aılllr _ ... .._ ldrua t• Ura olan Betildatda Sim pqa eder. j 
~bade klprii batı aolratmda 23 - 27 JUi numaralı iki kat · Mua1enehane ve ev ulefon" 
,..ı.ı. klair ev 938 aeneai MaJ19 eoauna kac:lar pazarlıkla kiraya ve- 22398, 7azlık telefonu Kandilli 
....,. llı1h. latekli olaDlar fel'&itl aalamılr U... Lnuaa MUdflrlQüne 38, Beylerbeyi 48. 

Tııat etmelidir. Pazarhta ıirmek için de 13 lira 50 lmnqluk mu- -----,----...:--1 
~teminat makbuz veya mektubu ile beraber ihale ıünü olan 21/ REFl~~t=GIL 

CUma sUn01aat ti de daimi encümende bulunmalıdır. Sahilti: ASIM us · 
(1) 3177) VAKiT Matl.au - lıtanblıl 

SPOR POSTASI 
Spor Postası pazartesi günleri çıkacak 
Eb yeni haber, en bitaraf yazı ve en ,UZel reıimler Spor 

PomıJndadır. 
Yurdun en çok okunan bu ıpor mecmuumı Pazarteai gün

leri mutlaka alınız. 5 kunattur. 



Yurttaş, Hava 
Kurumuna yazıl 

:A:vrupanni mulifelif şeliirlerin 'de mevsimin.de çİçe)( muliarebe!ı.. 
yapılır. ıYukarki resim İtalyada Amberta §ehrinde yapılan bir gül 
rnuharet>eıinde almmıttır. Böyle bir muhar~b~de atılan mermi-

• lero .( O. hedef ~lmak istemez misi iliz?, .. 

ı 

r 

Yuliar'da sağdan ve ustten iti
baren: .(Vasıf Çınar Haydarpaıa 

garına çılCanlryor), (Vasıf Çınar 
Sovyet gemisinden indirilirken), 
ortada sağda: ( Sovyet gemisi Çer· 
vun Ukraina), altta: :<Tabut ge-

Yurttaş, beş yiiı 

uçağımız Olmalı 

~ miden vapura konurken)', yanda ~ 
....,.;-;:..;..--~- - • ..... · ~ -··- •. r: "(Sovyet gemisindeki son tören) 

~ngilteretleıt:z"1Ht'slielerini Jl)S mai için t>üYüli Çalr§malar 'görülü-
yor. Bu arada yukarda resmini gör aüğünüz bir fab"rika 2ünde iki bin ·~---_....._.....,....._, 

n :;rısım 

kadar mukc 1.!-P..~~ta,dır • 

,. ... ..., ~~eriliae!a:· J;ir l<a.dın bir "defa "da oeı çoculC cloğurmuftu. Beti de 
liız olan bu çocukları, yukarki re simde beti bir yerde olarak görü
yorsunuz. Aradan bir sene geçmif olmasına rağmen, hiçbir rahatsız
lığa uğramamıtlardır. BeJİnİn de sıhhati tamamiyle yerindedir. Hal
buki pek nadir olarak böyle beıi birden doğan bu çocuklann, yafa
yacaklarmdan bile doktorlarca fÜp he ediliyordu. Bu be§ çocuğu hü
kUınet himayesi altına almıttrr. Diğer taraftan bunlara her gün pa
ket paket hediyeler gönderilmektedir. 

Fransızların "Norman"di,, gemisi llirliaç gun evvel Atlas 'deniıi· 
ni aıarak Amerikaya gitti ve ken dinden evvel giden bütün vapurl~' 
rın hız rekorunu kırdı. Amerikalılar fevkalade tören yaptılar. YuJcşf' 
ki resimde "Normandi,, yi Nevyork limanında görüyorsunuz. Bu re' 

· · ttim telsizle alınm19tır. • 

Yukarki resim neye benziyor, 
dikkat ediniz bakalım. Bu iki sıra, 
İngiliz kralının hassa askerlerinin 
bir törende görünüşüdür. İngiliz 

gazetesi bunu çekerken daha çok Bir Almanın yeni icat ettiği liem suda, hem karada giden bil' 
ı~ık ve gölgeyi plana almıf.. 1 tomobil, Man9 denizini altı buçuk saatte geçmektedir. 


