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" Teşckkur " - Orhan Sc-
lim'ın fıkrası " P. rkın 
k!loJ.tıma saatı •· - Sız ne 
dersiniz: ? - Şehir haber· 
leri. 

3 uncude ı Ankara telgraflan - Galib 
Ataç'm Kroniği - Felck'in 
fıkrası : " Gazetede resim

4 üncudc: 

S incide : 

6 mcıda : 

7 inddc ı 
8 incide : 

g uncuda: 

10 uncuda: 

ler". 
Aziz Hüdai Akdemir'in tef· 
rilcası : "Bizde casusluk" -
Saglık öğüdleri - Seviıı· 
meler, evlenmeler. 
Son haberler - Alman ka
dm casusu : "'Matmazel 
Doktor". 
Memlcke te TAN - An· 
ketimiz: Koca mı, evlat mı? 
Spor. 
Dünya hadiseleri karınm· 
da gazeteler. 
Kazan Hanlığmm son gün
leri - Faydalı bilgiler -
Hikiyc. 
Kultur - Ekonomi. 

·Laval Telefonla 
Mussolini 
ile Görüştü 

ingilizlerle Fransız· 
lar anlaştılar italya· 
ya bir proje verdiler 

Cenevre, 1.A.A. - Laval telefonla 
Moussolini ile görüşerek, art~k. İn
giliz planına karşı gelme!11~sını v_e 
bir harbin önüne geçmesını kendı
sinden istemiştir. 

Reuter ajansı aytarının söylediği
ne göre, Moussılini, §U cevabı ver
miştir : 

Muradiye 
Camii 
Faciası 

" Bu teklif bize çok mübJ-C111 gö
rünmektedir. Görü~mc.l• altı aydan 
fazla devam edebilir. Hangi tarihten Aloisi, Mussolini, Lava/, Litvinof 
evvel harbin ba:ılamaması gerektiği • 

Manisada Türk san'at tarihine ni Uluslar ~tesi tesbit etsin". kararlaştırılan konseyin genel top-
karşı yapıfan cinayetin mesulleri Ederı :uaval ve Aloisi arasındaki lantısında bir çözge gösteremedikleri 
kimlerdir? Hesabında yanılmış bir gör11şmeler devam etmektedir. Baş- takdirde, bu toplantının sonraya bı-
~üteahhitle dört beş sıvacı ve bir he.., delegeler saat 17 de yapılması r Arkası 7 incide) 
ıki be~aht dülger mi? ı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
Hayır ... En basit bir zeka biler Mu

radiye camiini tahrip eden sebeple
ri bu kadar zavallı 'bir neticeye ulaş
tıramaz. 

Manisada yapılan manevi cinaye· 
tin bir tek mesulü vardır ve bu me-
5ul bir manevi şahsiyetnr ki şu iıç 
unsurdan terekküp ed~1: 

Bütün bir aile 
efradı zehirlendi! 

1 • "Q;lmelY'••lih1 

2 -.4 Lüaydı. Kalaysız kabdan zeytinyağlı dolma 
3 - lşgı.iurhk. 
Evvela hadiseyi kıuca tnlatalım: Y j Yen 1 er Ölümden ZOr kurtarıldılar 
Mimar Sınanın ölümünden birkaç Cerrahpaşada Hobyar mahallesin-

3'ıl evvel tamamladığı eserde bazı de Tulumba sokağında 21 numaralı 
t~~irat yapmak lazım gelmiş.Ve kim evde bütün bir aile efradının haya
fılır ne kadar geçiktirildikten sonra tını tehlikeye sokan bir zehirlenme 
~tanbuldaki Evkaf Direlrtörlüğü olmuştur. 
hır müteahhide bu işi on iki bin li- Vakayı haber alan bir muharriri
r~ya "ihale,, etmiş. Müteahhit te iş- mizin yerinde yaptığı tetkiklere gö
çılcrini Manisaya götürüp çalıştır - re, Tulumba sokağındaki bu evde 
rnağa başlamış. Başlamış ama evdeki müteaddit kiracılar vardır. 
P~zarlığın çarşıya uymadığını, on i- Alt katta da Hatice adında bir ih
kı bin liraya bu ı§i tiaşaramıyacağı- tiyar anne ile çocukları Nuriye, Se
nı da anlamakta geçikmemış. He- her, Saime, Hakkı oturmaktadır. 
ıncn masrafı kısmak tarafına gitmiş Çarşamba günü, sabahleyin Üskü-
vc verilen haberlere göre: dardan gelen Tutu teyzeyi ağırla -

1 - Minareleri camiin gövdesine ~a~. hem de Çoluk çocuğun yiyece
bağlıyan elli iki metre uzunluğun- gını hazırlamak ma1Csadi.t. Hatice 
daki demir çubukları kesmiş. zeytinyağlı bir dolma yapmış ve bu~ 

Z-lki minare arasında ve bir dıl'ı- lan kalaysız bir kaba koymuştur. 
nrn uzunluğu tam 22 metre tutan bir Öğle yaklaşmış, evin içinde herkes 
sahadaki kaynaklan söküp taşları büyük bir iştahla yemek masasının f rkarmrş, yerlerini moloz ve adi taş- başına oturmuştur. 

k
arla doldurtup üzerini çimento ile Nihayet yemek yenmiş ve evde 
aplatınış. misafir bulunan Tutu teyze çoluk ço 
~ - Şartnamede pencerelerin de- cuk hep beraber, komşulara ziyarete 

~~r çubuklu ve köşebentli olmaları ve sıkanlmıştır. Komşuları dolaşma ve 
ıyı cam kullanılması yazılı imiş. Bu- hava alma akşama kadar sürmüş ve 
na da kulak asmamış. akşam üzeri eve dönülmüştür. 

4 - Civardaki bir iki tarihi eseri Evvela 20 - 22 yaşlarında Nuriye 
rrkıp taşlarını ve harçlarını yaptığı sancılanmış ve sıra ile bir tek kişi 
1§lerde kullanmış. hariç kalmamak üzere 6 kişi de kıv-

Velhasıl, camii tamir edip sağlam- ranmıya !taşlamıştır. 

\ 

~aştıracağına, bilakis hem camii, hem Nuriye anlallyor 
:ı.. c bazı tarihi vesi kalan mahvetmiş, ô Tutu teyze hasta dö§e.~inde .•• 
• ,ara.p etmiş. nce zehirlenen Nuriye, muharri- . 

rı. n-ıı"ze ha' dı"se • .. 1 l t m_ ak istıy. ordum. Ben bu vaziyette 
Şımdi evkafrılar bu berbat netice y• yı şoy e an a ryor: kar d x c- Henüz gelmiş ve akşilm yeme- ıken halıme şaşıran kardeşlerim de 

.. §ısın a ellerini uğuşturup şöyle ~· h 1 kl b kıvranmıya ba~Iadılar. 
ıoyleniyorlar: gı azır ı arma aşlaınıştık. Kar- :r 

« N mm ağrımıya, sonra bu ağrı her ta- Yukarda oturanlar, biitün kiracı-
d ~-:- e ya.palım? Kabahat bizde rafımr sarmıya başladı. Midem, san· lar bizi bir taraftan aırmıy~ çabalı· 
ihegJıJ. Biz cusulü dairesinde> bu işi ki, burkuluyor, oyuluyordu. Kus- r d 1 
)( a e ettik. Şartname meydanda. Ba- --===..-.====================A=r=k=a=s=ı =:ı=u=··n=c=i=i =e= 
J 
ınrz, okuyunuz, Evkafın menfaat- " c .. 
rı~nı nasıl candan, yürekten koru-

nıaga çalıştığımızı anhyacaksınız. 
d ~ - Camiin bir san'at kıymeti ol
• ugunu miıteahhide kabul ettirmi
~ız. (Ne bıiyük muvaffakiyet !) 

1
2 - Çah§tmlacak işçilerin usta 

~ü?tkalarını şart koşmuşuz. (Ne biı- I 
J açık gözlülük!) , , 
cd~l - Binanın sağlamlığına dikkat > 

1 mesini istemişiz. 
1t 4 - .Müteahhide işçileri her an 
,:t~~l altında tutmasını da tenbih 

egı unutmamışın 
'tl 1;:Yır evkafçı baylar. Hayır! Adı
"fJ~· ·~anisa denilen şehirde, adına 
&luyuk Sinan denilen dahinin yadi
aa r! oJan ve Muradiye adile anılan 
f!~ at hazinesini dülgerlere teslim 
b fıden evvel yapılacak merasim 1 
u~ ardan ibaret değildi. 

bi VVela bir tarihi eserin tamirini ı 
ka~knıuteahhit vasıtasile başarmağa 
z· rşmak hataların en büyüğüdür. 
ç~ra ~arihi bir eser, ne bir duman 

knııyen soba borusudur, ne de bir 
[Arkası 9 uncuda] 

TAN 

KURUNTU 

- Rebeka eteğini indir, herkes bize bakıyor ... 

AŞK VE EVLAT! 
Soruyorlar: Koca aevgisi mi, ev

lat sevgisi mi? Yüz.de sekseni, ce
vap veriyorlar: Evlat sevgisi/ 

Bence, yaz.ıcı arkadaf, sorusunu 
§U ıekle koymalı idi: Evlat aevgisi 
mi, aık mı? 
Sanıyorum ki, yaptığı anket, o z.a 

man daha meraklı olabilirdi. 
Kadın, kocasile çocuğu ara.nna 

konunca, ve yaradılııında da bir 
anomallik yoksa, daima çocuğuna 
doğru gider. 

Niçin ? 
iki sebepten: çünkü çocuk, doğ

rudan doğruya kadının etinden ve 
kanından ayrılmıı, kendi öz. parça-
6tdır da onun için. Çocuk anasının, 
her ananın bin lıraatta v; içten de
diği gibi, ciğerpareaidir. 

ikinci sebep fUdur ki, iz.divaçla
ruı çoğunda, evlendikten çocuk o· 
luncaya kadar geçen doku:= ay ka
rı koca arasında, biribirlerini n; ka
dar severlerae sevsinler, bazı safha· 
larında bir çefit alakasızlığı andı
rır, garip bir arkadaflıiın yerlef
meaine kiJi gelir. 

Ve kadın, balayından bu ruh ava
reliiine geçerken, doğurduğu çocu
~a. ta~li•iye }imidi gibi yapı§arak 
ıkı elıle ballırına basar, memesini 
ai~na dayar ve çocukla beraber, 
kocasını, unutmaia baflar. Onda 
aekiz.i böyledir. 

Fakat "evlat sevgi8i mi, aık mı?,. 
diye •orulaa kaç kadın, buna, fimdi 
yaptıkları gibi: "Tabii evlat :sevgi
•il" diyebilir?. 
Aık ta, keyif gibi, adamına göre

dir. Kadın var ki, mi.zacı lenfatik
tir, korkaktır, kararlannda yavaş
tır, irade•iıulir, beyni sinirlerine de
ğil, •inirleri beynine koıuludur. 
Böyle bir kadın, ne kadar severse 
uvslın, onda aile bağı çö.zülmez, o
nun için evlat öne:• 11elir. 

Yine kadtn var iri, sinirleri, tem
perament'ı aklına motör arkasına 
ttıkılmıı Jıayık gibi dalgadan dal
gaya uçurur, fırtınadan fırtınaya 
aiiriflıler, onun İfİR Gf /c, herıeyden 
Üatündür. 

Aflkile baıbO§a kalmak için hat
ta evladını unutacak kadar göz.len 
perdelenmİf kadınlar yok değil, 
çoktur. Hayatı bazan katgılı, fa
kat ba;ıan da olduğu gibi anlatan 
kitaplara göre, erkek olur ki, kadı
na, değil çocuğunu, dünyayi ve dün 
ya içinde hatta kendisini unuttu
rur. Aık yüz.ünden intihar etmiı 

1 

evli ve çocuklu kadınlar toplansa 
bir ıehir mezarlık olur/ 
.. Demek istiyorum ki, kadın çocu
ll?n'!' çok bağlıdır. Amma, kendisi-
"' çıleden çıkaracak erkeğe rastla
~amak ıartile!. Yoksa, kadınların 
bır kı•mı fi;ıiyolojileri bakımından 
ekaik, hele ruhları bakımından öy
le. romantik mahluklardır ki, bunlar 
bır kere tutulmasmlar, gö;ıleri aıık-
larından baıkasını görmez, kulak
lan aııldannclan baıkasını dinle
mez,_ ağızları ciııklarından başkası
nı aoyleme;ı. 

Netice: Qfk bahsinde kadınla er
kek karfl karııya kalınca, Ademle 
H.avvadan bugüne kadar geçen hô
draeler llÖ•terir ki, bütün memleket
ler ve bütün kanunlar istedikleri 
kadar müaavat ilan ededursunlar, 
Y~~adılııın yarattığı erkeklik ve di
ıılık farklarını ortadan kaldırmak 
kabil değildir: Daima, çölde arsla
nın, ~~ida kurdun, ıehirde insanın 
erkegı diıi•İne hakimdir. 

Ali Naci KARACAN 

Çaldaris Prens 
Polle görüşecek 

Atina. 1 A.A. - Yugoslavya ve 
Yunan hüklımetleri arasında hasıl 
olan bir anlaşma üzerine Çaldaris, 
Prens Pol ve Stoyadinoviç ile görüş
mek üzere Blcd'e gidecektir. 
Konuşmalar, iki ülke arasında he

nüz kotarılmamış bulunan meseole
lerle Avrupa durumu hakkında ola
caktır. 

Ada vapur ücretlerinde 
tenzil it 

Akay idaresi direktörü Cemilin, 
yaptığı tetkikler neticesinde Adalar 
vapur tarifesi üzerinden bir mikdar 
tenzilat yapmağa karar vererek bunu 
bir rapor halinde Ekonomi qakanhğı
~a. bildirdiği söyJenmekt!dir. ~u t~h
zılat yalnız gidip gelme bıletlerınde O· 

lacak ve §İmdi ki 37 ,5 kuruşluk birinci 
mevki ücretler 30 kuruşa ve 29 kuruş 
luk ikinci mevki ücretler de 20 k~u
!8 indirilecektir. 

Cumb dan 
Rumb ya! 

SAYI: 102-3405 l 
On Birinci YIL 

·sAHIP ve 

BAŞMUHARRiR! 

Mahmut SOYDAN 

inönünün Doğu Gezisi 
Başbakanın ayın sekizine doğru 
Ankaraya dönmesi bekleniyor 

Başbakan Erzurumda hükumet ve uray dayralarmdaıı çıkıyor. 

Başbakan lnönünün Doğu top gün Erzincandan tekrar yola cı
raklarımızdaki inceleme gezisi karak, diğer uğrakları da göz
devam etmektedir. İnönü evvel- den geçirdikten sonra, ayın s.c
ki günden beri Erzincanda bu- kizine doğru Ankaraya dönece
lunmaktadır. Başbakanın bu- ği umulmaktadır. 

Rumbaya" günün romanıdır: gunun sahneleri, gunun 

telakkileri, günün acı ve gülünç hadiseleri, güzel bir aık macerasının 

aıcak aydınlığı içinde gözlerinize vuracaktır. Hatta, kimbilir, bu roma

nın kahramanları içinde belki aiz de varaınız. Çünkü muharrir projek

törünü her tarafa tutmuı ve karanlıkla hiçbir nokta bırakma.maya ça

lıımııtır! 

• 
Zeki, çapkın, ele avuca •ıima;ı bir kı;ıın cumba ile rumba araaıntla 

geçirdiği aergii;ıqti gaHtemade her gün tazelenen bır tad ve ilgı ile 

takip edeceluini;ı. 

CUMBADAN RUMBAYA YAKINDA TAN SÜ
TUNLARINDA TEFRİKA EDİLMEGE 

BAŞLANACAKTIR. 

~----------------------------~) 
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TEŞEKKÜR 
Ulus muharriri, Kültür Ba

kanına soruyor : 

. ' . 

BUDAB~NDbN 
• 1 • ~ -.~ - • 

PARKIN KAPANMA SAATi •• 
Esnaf, dükkanım saat yedide 

KUÇUK HABERLER kapatır. 

- Kültür kurulunda (Talim 
ve terbiye gı"Upu demek olsa ge
rek) ve Bakanlıkta yapıldığın
dan bahsolunan değişiklikler 
doğru mudur? 

Yeniden Cjıkarllan 
Bizans eserleri r Ne Dersiniz? • T F k''J · f ·· 1 · d Işçi işinden saat altıda çıkar. 

ıp a u tesı pro esor erın en . · b b 
doktor Necmettin Rifat Brükselde Memurların 1§1 saat eş U· 

- Doğrudur. Kültür kurulun
Öaki arkadaşlarımdan yalnız iki 
sinin yerlerinde çalışmalarını, 
diğerlerinin gene, uzmanlrklan 
içinde faydalı olmalarım daha 
uygun buldum. 

Bu net cevabile benim bu sü
tunlarda beklediğim müjdeyi 
veren Saff ct Ankana minnet bor 
~umu ödemek için şapkamı çı • 
lkanr ve teşekkür ederim. Talim 
ve terbiye grupu üyelerinin iki
sinden başka hepsinin değiştiril
diği haberi doğru imiş. Yerlerin 
de kalan Başkan Ihsan ve Ali 
Haydara, hatta çıkanlar arasın
da da bir ikisine bütün kültür 
alemi kadar bizim de saygımız 
vardır. 

Yalnız, pek sayın Kültür Ba
kanının diyevinde biz yazıcılara 
yapılan bir imadan hiç ıbir ma
na çıkaramadığımı itiraf ederim. 
Centilmen Bakan diyor ki: 

- Ancak bu değişiklikler bir 
kısım yazıcılanmızın yürümek 
istedikleri şekil ve yönde alın -
mamalıdır. Ben her vatandaşın 
>kendi yetkesinden ve uzmanlı • 
ğından en çok fayda ~ıkannak -
tan yanayım. Bu arkadaşlarıma 
yeni birer ödev verirken bu kıy
metlerin, bu yeni işlerde kamuğ
saya daha çok yararlık göstere
cekleri kanısı ile hareket etmiş 
bulunuyorum. 

Acaba "bir kısım yazıcılarımı

zın yürümek istedikleri şekil ve 

yön ne imiş? Ben kendi hesa

bıma sade<:e Talim ve ter.biye 

grupunun değiştirilmesini iste -

dim; Kültür Bakanı da bunu 

yaptı. Yoksa dışan çrkanlan ü -

yeterin ayaklanna birer çeki ta
şı bağlanarak Saraybumundan 

denize atılmalarını istemiş olan 

yoktur, sanırım. çlerinde her 

kabiliyet sahibinin şu veya bu 

işe tayin edilmeleri pek tabiidir. 

Elverir ki Talim ve terbiye gru

pu, Kültür işlerinin mukaddera· 

tım kendi hususi hesap ve endi

şelerine göre idare eden prog -

ramsız bir otorite olmaktan çık

sın. Kültür Bakanının felekzede 

üyelerin gönlünü hoş etmek için 

kullandığı ifadedeki zerafeti an 

lamaktan uzak değilim amma, 

ibu arada bizim payımıza düşen 

telmihe akıl erdiremiyorum. 
Biraz daha açık olalım. Haki

kat şudur: Talim ve terbiye gru 
pu mekteplerimizi, programları, 
kadroları, talimatnameleri, im -
tihanları çorbaya çevirdiği için 
değiştirilmiştir; 

IBiz de bunu istemiştik, oldu. 
Fazla söze lüzum görmeyiz ve 
teşekkür ederiz. 

Peyami SAFA 

No. 20 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Acele acele limana indim. Aviatik 
rrhtımda, hafif kımıltılarla bizi bek
liyordu. İskeleyi daha kaldırmamıı>· 
lardı. ~ 

Nöbetçi tayfaya sordum: 
- Kaptan Möcve ve Framond 

geldiler mi? 
- Hayır efendim, daha ıtelmedi

ler. 
Kamaramm kapısını açtım, yuVP.r

fak, buzlu elektrik lambasını açtım. 
Masanın üıtUndc V emer Golo

vine'in yazdığı üç dört satırlık bir 
kağıt buldum ve okudum: 

"'Siz burada yokken, bir telsiz al
Ciık. Bugün 28 haziran, öğleden son
ra Avusturya veliahtı arşidük Fran
~ois Ferdinand'ı Saraybosnada bir 
suikaatle öldilrdüler.,. 

(W. G.) 
Bu haberin müthi ehemmiyetini 

dogrusu birdenbire kavnyamamış· 
tım. 

. -8-

Sultanahmette ve Edirnekapıdaki 
hafriyat iki koldan clevam etmekte
dir. 

Edirnekapıda, Kemankeş Kara 
Mustafa Pa:p camiirtin içinde, birin
ci kat duvarları üzerinde bir çocuk 
tablosu bulunmuştur. Bu tablonun 
diğer kısmında da çok eski bir Bi
zans kıyafeti görülmektedir. Elbise
ler, kıymetli taşlarla işlenmiştir. Ve
rilen malumata göre, tablonun çok 
eski bir zamana ait olduğu anlaşıl
mı tır. Bundan başka, birinci kat o
dalarında birçok Jihitler meydana 
çıkarılmıftır. Lahitlerin bir kısmı al 
tın yaldızlıdır. Bu arada 3 tane de 
kafatası çıkmıştır. 

Ehil hayvan sergisi 
Vilayet baytar müdürlüğünün her 

sene tertip ettiği ehli hayvan 6crgi
si, bu yı.1 da Edirnckapıdaki tanzi
fat ahırlarında açılacaktır. Tarım 
Bakanlığı, ıergiyc alınacak hayvan
lar hakkında bir talimatname hazır
lamış ve ilgililere göndermiştir. 

Bu yıl sergide kayıt için para a • 
lınmıyacaktır. Baytar direktörü E
tem bugün ergi yerine giderek nok
sanların tamamlanmasına nezaret e
decektir. Sergide kazanan hayvan 
sahiplerine 2 hln lira verilecektir. 

Mide, barsak kongresi 
Brilksclde toplanacak olan mide 

ve barsak kongresine Türk doktorla
rı namına iştirak edecek olan Akil 
Muhtar ve arkada lan dün Pilestina 
vapurile hareket etmişlerdir. 

Kazalara Verilecek tapu 
kayıtları 

Kazalara gidecek tapu kayıtları, 
mahzenlerden çıkarılarak hazırlan -
mıştır. Kazalara, 1926 • senesinden 
spnraki kayıtlar memurlarilc bcra • 
her gönderilecektir. İstanbul tapu 
mahzeninde eski tapu kayıtlarından 
anlayan birkaç mütehassıs bırakıla -
caktır. 

Gazete satıcılarına mUşkU
UU çıkarıhyorl 

DUn matbaamıza Sami ve Hikmet 
isminde iki küçük gazete satıcısı gel 
di. Bunlar limana gelen ve giden 
muhtelif Türk vapurlarında gazete 
satmakla annelerinin kamını doyu
ran iki yavrudur. 

Çocuklar, sabah ve ak§am gazete· 
lerini almışlar ve dün yine limana 
gitmişlerdir. Vapurculuk irketinin 
Aksu vapuruna girip gazete satmak 
istemişlerdir. Fakat nedense, gemi· 
de bulunanlar biçare çocukları kov· 
duklan gibi döğmUşlcrdir de. 
Beş on kuruş, bir ekmek para&ı ka 

zanmak için didinen bu çocukların 
vaziyctlcrile icap eden makamların 
yakından ilgileneceğini ummak bakı
lı olur. 

Köprüdeki müvezziler de ay
ni §eyden §ikSyct etmekte. iskele -
lcrdc kendilerine gazete aattınlmadı· 
ğını haber vermektedirler. 

Genel nUfus sayımı 
Genel nüfus sayımı için pazartesi 

günü ilbaylıkta bir toplantı ya.pıla
caktır. Sayım işlerini gözden geçir· 
mck üzere şehrimize gelen lstatis -
tik genci direktör vekili CelAl Ayba 
da dün Ankaraya dönmüştür. Genel 
sayım işleri için ilbaylıkta bir büro 
kurulacaktır. 

medim. ÇUnkU arıidük François Fer· 
din nd'ın öldürülmcıi herkesin zih
nini ayn ayn meıgul ediyordu. 

Werncr Golovinc &anki on yaş da· 
ha ihtiyarlamıı gibiydi. Dedi ki: 

- Şu bizim imparatorun çckti~i 
ıstıraplara bir son gelmiyccek mi 
yarabbi? Felaket üstüne fcliket .. 
Maycrling, Cenevre, Saraybosna ... 

Framond düşünceli bir tavırla tek· 
rarladı: 

- Saray-bo na, Saray-bosna •• 
Möcvc cevap verdi : 
- Ben bu işte yeni bir zaferin 

işaretini görüyorum. Balkanlan, hat· 
ta Avrupayı düzene koyacak bir ha
rakctin işareti ... 

Bunu söylerken de, yc§il gözleri 
uzaklara daldı. 

Marysc de pek mahzun ~orunu• 
yordu. Akşam gazeteleri, şimdi bü
tün dünyanın bildiği ve bir türlU U• 

nutamadığı bu suikast etrafında yeni 
tafsilat getirmişlerdi. Önümüzde )'e-
ni bir tarih açılıyordu. 

• 
Programa göre, ayın 29 unda, 

öğle üzeri demir alacaktık. Halbuki 
kırk sekiz saat daha Palermo'da kal
dık. 

Ertcsi gün 29 haziran, Lauficn 
ııncak öğleden sonra perişan bir hal
de yata geldi. 

Ne bekliyorduk? 
Möevc sorduğum bütün süallcri 

tam manasiyle cevapsız bırakıyordu. 
Framond da hep kaçamaklı davranı
yordu. Haline pek ehemmiyet dahi ver-

KUÇUK ESNAFIN AHLAKI 1 
Bi~• küçük •atıcılar, birtakım 

mislıin huyauz:lulılann adına canaf 
lık hüneri fCfllİ•i uermiılerdir. Mc 
acla kasap mutlaka bir çam tahta
sı kadar kalın kciatla et tarlar. 
Çünkü günde böyle iki kilo kaat 
•atarsa et fiyatile kaat fiyatı ara
sındaki farkı kazanır.( yani çalar) 
Eğer satıl f ı ıey kciattan ucuz: ise 
o zaman tükrük keiadından, yahut 
ulci gaz;etelerclcn yapılmıı kesele
re malınızı koyarlar yolda bu ka
at yırtılır uc aldıiınııı aokaklara 
dökülür. 

Daha ileri giden açıkgözler ka
lın keae kciatlarını ulatırlar, ya-

hut henüz: çiri§İ kurumamıı olan
larını seçerler. Böylelikle me bir 
de çiriıin yaflığını satarlar. 

y emiı alıyorsanız, mutlaka n.z; 
görmeden sürüğünü uerirlcrr, ba • 
lık ise bayattnı iurerler. Kaıar pey 
niri alırken, sırt tarafını aiu ver

mek üz:ere keserler, tereyağın gÜ· 
nü geçmiıini satar, hülciuı mutla
ka sizi sizin zarannı~ olarak al
datırlar. Otedenberi de buna: 

"El-kôsibü Habib-ullah" 

Yani "kcir eden Allahın uvgili· 
sidir" derler. En büyük ahlak aem 
bolü olan Tanrının böyle miıkin 

Yanhş bir 
haberin do§rusu 

Dün bir arkadaşımız Almanyadan 
Romanya hududuna gelen büyük bir 
Alman bombardıman tayyaresinin 
Habeşistana gideceği bahanesilc Ro
manyada yere inmcğe mecbur edil
diğini ve sonra Bükreşteki Alman 
sefirinin te ebbüsü üzerine tayyare 
ile tayyarecilcrin erbcat bırakıldı
ğını yazmıştı. Bu tayyare evvelki ak 
am şehrimize gelmiş ve dün sabah 

Ankaraya gitmiştir. 
Yaptığımız tahkikata göre bu ha

lierde bir yanlışlık vardır. Roman
lada üzumsuz yere tevkif edilen 
bu tayyarenin Habeşistana' gitmesi 
mukarrer değildi. Tayyare esasen 
Ankaraya gitmek üzere yola çıkmış 
ve nitekim de programını takip e
derek Ankaraya gitmiştir. 

Esnaf m tescili 
Belediyece yapılmakta olan Esna

fın tC6Cil müddeti dün bitmigtir. 
Müddetin bir daha uzatılmaması ka
rarla§tığından bugünden itibaren 
müracaat edenler kabul cdilmiyecek 
ve şimdiye kadar te cil olmıyan es
naf ta cezalandırılacaktır. Düne ka
dar 30.000 esnaf tescil edilmiştir. 
Bunların ınıf ve miktarı şudur: 
Lokantacılar 2078, fırm.cılar 1115, 

bakkallar 4072, ckcrciler 1473, ka • 
saplar 1091, terziler 511, müskirat a
milleri 449 garsonlar 808, ekmek ya
pıcıları 1100, bahçıvanlar 1123, ber -
berter 1313, müstahdemin ve kapıcı
lar 5143, arabacılar 1131. 

Florya asfalb yenilenecek 
Floryanın bayındırlık çalışmala -

rına süratle devam edilmektedir. Bir 
kaç gündenberi de Topka.pı - Florya 
yolunun tamirine başlanmı tır. Bu 
yolun a faltı yenilenecek ve yol scy 
rü sefere daha mUsait bir §ekle ko
nacaktır. 

Telsiz telgraf memuru Sj:hnauze 
makinesinin başına oturmuL tepe
sinde kasket, kulaklannda mismalar, 
boyuna dinliyor ve not alıyordu. Ka· 
marasının penceresinden iğilmiş ba
şını görüyordum. 

W erncr Golovinc salona çekilmiş, 
Pıılcrmo'dan aldığımız gazetelerden 
kafasını kaldırmıyordu. 

Hulasa endişeli bir hava içinde 
saatlerimizi geçiriyorduk. İkinci gü
nün akşamı Schnauzc kabinesinden 
çıktı ve Möcvc'yc bir telgraf uzat
tı. Möevc telgrafı okuyunca he
men Framond'u yanına çağırdı. 
Pes perdeden bir hayli konuştu

lar. Ben de yakınlarında duruyor
dum. Orada bulunuşumun hoşlarına 
gitmediğini anladım, kalktılar, mer
divenleri inerek Möcve'nin kamarası
na kapandılar. 

hırsız;lıkları, bayağı dilencilikleri 
beğeneceğine kim inanır!. Yalnız; 

bunu yapanlar • çoğu • cahil oldu· 
iundan yaptığı münasebetsi:ıliğin 
bir hırsızlık olduğunu her .zaman 
kavrayamaz:. O, bunu aatıcılığın 
bir lazimesi sanır. Böylece bugün 
lstanbulun küsük, hatta orta ea • 
nalında bu kötü huy yerle§miıtir. 
O kadar ki; bir yabancı önünde 
bu miskin hnsız;lıklann utancını 

duymaktayız;. 

Bi.z bu adamların terbiyesini 

umumi ahlcik seviyesinin iniı çıkı

fına bırakıp kollanmı%l bağlamak 

fikrinde değiliz:. 

Belediye, hele bu gibi uah'alar· 
ela çok sert davranarak böyle müı 
terisine kaba kciatla, )'Of kaatla 
mal aatanları, çürük, ue bayat mal 

lan gizli riirenleri göz: yıldıracak 
bir tar.zJa cezalandırmalıdır, Bu
nunla alıcılardan ziyade bu cahil 

•atıcılara iyilik etmİ§ olur. Yokıa 
bu kötü itiyat gitgide bir aalgın ha 
lini ue belki ufak aatıcının genel 
bir tecim huyu t•klini alacaktır. 
Bu tla llerrı ·~ hem tehlikelidir. 

Bi% böyle düfiinü;yoruz. 

Siz ne dersiniz? 
; 

Anadolu Ajansının 
ilan mukavelesi 
bozuldu 

Anadolu ajansı mukavelesi hü
kümlerine riayet etmiyerek beledi -
yeye olan afişaj borçiarını verme -
mesi yüzünden belediye ile araların
da bir ihtilaf çıkmıştı. Belediyenin 
bu hususta yaptığı bir tamimde a
jansın borçlarını vermemesi üzerine 
umumi meclisçe mukavelenin feshi
ne karar verildiği bildirilmektedir. 
Bu kararın infazına ait muamele de 
merkezce görülmüştür. Bu sebeple 
UAn resmi tahakkukatı bundan sonra 
fijansa verilmiyccek; ilan ve afişaj 
ücretleri evvelce bildirilmiş olan ta
rife üzerinden tahsil edilecektir. A
jansa vcrilmiyen 935 tahakkuk cet
velleri eski yıllarda olduğu gibi tah
sildarlara verilecek ve derhal tahsi
lata başlanacaktır. Ajansın evvelce 
tahsil edip belediyeye yatırdığı ve 
yatırmadığı ilan resmi miktarlarını 
tayin için, şimdiye kadar ajansa ve
rilen tahakkuk cetvellerinden mü
kellefin kayıtlarına nazaran tahsil 
edilmemiş olan miktarlar ve mükel
lefin adreslerile beraber her şube bi
rer bakaya cetveli tanzim edip mer
keze gönderileceklerdir. 

Lokanta gazinolarm tarifeleri 
Otel, lokanta ve saire gibi yerlere 

ait tarifelerin tetkikine devam edili
yor. Belediye dün tetkik müddetini 
10 Ağu~toıa kadar uzatmı tır. Çün
kü heni.iz tarifesi tasdik edilmemiş 
olan yerler çoktur. Bununla beraber 
belediye müddeti bir daha uzatma
mağa karar vermiştir. Bu sebeple 
şehrin her tarafı gezilecek ve tarife
si tasdik edilmiycn yerler memurlar 
tarafından ikaz edilecektir. Bütün 
bunlara rağ.men tasdik için yine mü
racaat etmıyenlcr şiddetle cezalan
dırılacaktır. 

Tanca'daki bazı alman dostlarımızla 
görilsmcmizi rica ediyorlar. Bazı şah 
siğ evrak muamelesini yoluna koy
mak lazım ki, doğrusu reddedeme
dim. Çünkü yüksek bazı menfaatler 
mevzuu?ahiatir. Eger içinizden bu 
seyahati uzun görüp ayrılmak isti
yenler varsa, ayrılabilirler. Palermo
dan doğru Napoti'ye vapur işliyor. 

I Iatta Fastan sonra şöyle Mader 
adalarına kadar uzanmak Ccbelütta
rikten İspanya kıyılarını takip ederek 
dönmek istiyorum. Ondan sonra, ar
tık bilmiyorum, vaziyete göre bir 
şeyler yaparız. Fakat şjmdiki halde 
yol programını değiştirdik. 

Framond bunlan söylerken bana 
bakıyordu. Yolu yanda bıqtkmak 
için yapılan bu davetin, doğrudan 

doğruya bana ait olduğu anl~dıyor
du. 

Ben anlamamazlığa geldim. Fra· 
mond devam etti: 

toplanan arsıulusal ''Gastro - Ente- çukta biter. 
rologie,, kongresinde bulunmak üze- • re Avrupaya gitmiştir. 

• Verem Savaş kurumunun Eyüp 
dispanseri birkaç güne kadar bitiri
lecektir. 

• Suadiyc tramvay yolunun iki ta
rafına. halkın korkusuz yürüyebil • 
mesi için yaya kaldırımı yapılmakta
dır. 

• Finans Bakanlığı inceleme bü
rosu şefi Cezmi bugün İstanbul teş
kilatında incelemelerine başlıyacak
tır. 

• Ağustos genel aylığı dün veril
miştir. 

• Takas komisyonu dün toplan -
mış, c ldeki acele işleri çıkarmıştır. 

•Zehirli gazlcrden korunma ko
misyonu bu ayın on beşinde toplana
caktır. Bu toplantıda ilçebaylıklar
dan istenilen ikişer üye de buluna
caktır. 

• Mezun bulunan lstanbul güm
rükleri genel direktörü Seyfi vazi
fesine başlamıştır. 

• Gümrük ve İnhisarlar müsteşarı 
Adil, şehrimizdeki tetkiklerini bitir
miş, dün akşam Ankaraya gitmiş -
tir. 

• Şehrimizde bulunan Muhafız 
Gonel Komutanı General Seyfi, dün 
İstanbul Muhafız müdürlüğünde 
meşgul olmu tur. Birkaç güne kadar 
Ankaraya dönecektir. 

• Beşiktaş Halkevi yardım kolu 
tarafından yarın akşam Bebek bah
~esinde bir gece eğlencesi hazırlan
J'h:astır. Eğlence saat 19 da başlaya
cak sabaha kadar sürecektir. 

• Deniz Ticaret Direktörü Müfit 
Necdet Kara nh: limanlarını teftiş 
etmek üzere duh •ksam Aksu vapu
rile limanımızdan hareket etmiştir. 

Direktör, Karadenizdc kalacağı 
günler zarfında bütün limanların ha 
reketlerini ve muamclatlarını tetkik 
edecek ve ağustos sonlarına do&._. 
şehrimize dönc~ktir. 

• Geçen hafta toplanan elektrik 
tarife komisyonunca Temmuz, A
ğustos, Eylul ayları için kabul edi
len 14.30 paralık tarife, Bakanlık ta-
rafından tasdik edilmi tir. 

• Dün akşam İtalyan bandıralı 
Oceania vapurilc şehrimize 700 gey
yah gelmiştir. Gezginler bugün şeh
rimizi gezecekler ve yarın sabah sa
at 10 da Akdcnize doğru eyahatle
rinc devam edeceklerdir. 

• Alemdar nüfus memuru Naim 
Bilgin, Zonguldak nüfus direktörlü
ğüne tayin edilmiştir. 

• Çocuk Esirgeme kurumu vila -
yet merkez heyeti dün 17 de Sıvas 
saylavı Şemsettinin başkanlığında 
toplanmış, kuruma ait bazı kararlar 
vermiştir. 

• Türk hava kurumu genel batka
m Çoruh saylavı Fuat, diln Ankara
dan gclmistir. 

• Tapu genel direktörü Cemal 
dün Tapu dairesinde meşgul olmuş
tur. Kadastro mıntaka direktörlerile 
görüşerek izahat almıştır. 

• Onivcnıitc son sınıf talebelctı
nin Pendikte kurdukları kamp dün 
bitmi tir~ Bundan sonra diğer Üni
versite sınıfları kampa çıkacaklar -
dır. 

Evkaf .. Belediye 
anlaşamamazhkları 

Belediye ile Evkaf arasındaki pürüz 
lü işleri düzeltecek olan saylavlan • 
mızdan mUteşekkil komisyon bugün 
toplanacaktı. Fakat, belediyece pü
rüzlli işlere ait dosyaların tanzimi he
nüz ikmal edilmemi olduğundan bu 
toplantı komisyonun tayin edeceği bir 

güne bırakılmıştır. 

mek lbımdı. 
Maryae'dcn böyle birdenbire ay· 

rılmak fikri bile kalbimi bir kısıkaç
la burkup koparacak gibiydi. Bir an
da kararımı verdim. Mümkün değil 
ondan ayrılamıyacaktım. 

Gözlerim, genç kızın gözlerine 
ilişti. Bakışlarında o vakte kadar hiç 
alışmadığım bir tatlılık vardı. Yahut 
bana mı öyle geldi, bilmiyorum. 

Framond blilli ccvab bekler gibi 
gözlerini benden ayırmamıştı. 

Dedim ki : 1 
• 

- Ben sözü Wcrncr Golovin'c bı
rakıyqrum, o nasıl tensip ederse ... 

Marysc'in babası, kendisine mah
sus ho bir jestle tek gö.zlilğünü sili
yordu. Yavaş bir sesle söyledi: 

Şehrin içindeki parklar; bü
tün bir gün yorulduktan sonra 
şöyle biraz dinlenmek istiyen 
şehirdaşlara bir parça yeşillik, 
bir lokma serin hava aldırmak 
ödevini de görmezlerse ne işe 
yararlar? 

• 
İstanbulun Beyoğlu yakasın· 

da, kan koca, çoluk çocuk gidi
lecek yerler vardır. 

lstanbulun İstanbul yakasm
da ise parklardan başka bu işi 
görecek yer yoktur. 

İstanbulun en büyük parkı 
Gülhanc Parkıdır. Daha doğru
su, park, İstanbulda bir tanedir, 
o da Gül hane! .. 

• 
Yaz günleri havalar saat al

tıdan sonra serinler. Ve yaz 
günleri ancak saat altıdan son
ra, esnaf, işçi ve memur şehir
daşlar, sizin anlıyacağınız, İs
tanbulluların büyük bir çokluğu 
parka gidebilir. 

Oysa ki, Gülhane Parkı saat 
7 de kapanıyor. 

Daha doğrusu 
kının kapanması 
idare olunuyor ... 

• 

Gülhane Par
güneş saatilc 

Gülhane Parkı bu yaz günle .. 
rinde saat yedide kapandıktan 
sonra, açrk kalışı ne için ve ki
min içindir? 

Bu sorgumun karşılığını ve
recek Sair "mercii aidi" çıkar el
bet te !.. 

Orhan SELiM 

Tramvay sosyetesinin 
vereceği para 

Tramvay osyett;ıln:.. 0'3J'; ___ .,._ 

ğe mecbur olduğu 1 milyon yedi yüz 
bin liranın ikinci taksiti olan 300 
bin lirayı bugünlerde Cumuriyct 
Merkez bankasına yatıracaktır. İkin
ci taksitin vadesi 10 Ağustosa kadar
dır. Soa~tcnin o güne kadar para
yı ödeyeceği §ilphesiz aM!dilmck
tedir. 

İki gün evvel büyük bir tees· 
sürle ölümünü haber verdiğimi~ 
~aP.~luk Şirketi İdare Mecli. 
81 :Re1sı 

SADIK ZADE 
BAY RUŞEN'in 

Cenazesi Cumartesi günü sa• 
at 11 de Şi lidc Büyükdere cad• 
desinde Doktor Şevket Bey so
kağındaki evinden kaldırılaralc 
Teşvikiye camiinde namazı kı • 
hndıktan sonra Maçka'da aile 
mezarlığına götürülecektir. 

ne hışımla bana baktı: 
- Elbette ben de kalacağım, de

di. 
Möcvc hiçbir şey söylemiyordu.ı 

Elleri cebinde, koltuğa gömülmüt. 
ağzında sigar, muhavercmizc hig 
alaka göstermiyordu. 

Tabii ben bu duruşun ve oturuşua 
zavahirden ibaret olduğunu biliyor
dum. Çenesinin gerilen hatlarındaD 
kendisin; tutmak için dişlerini bile 
sıktığını hissediyordum~ 

Framond bir kere daha kendisini 
bal.ti. En nihayet: 

- Hepinizin de kaldığınıza çok 
memnun oldum, dedi, o halde yarlll 
sc:hah şafak sökerken yola çıkıyorus. 

Gece epeyce ilerlemişti. Kamarala• 
nmıza çekilmeden evvel. denizin .., 
rin iyodlu havasını koklamak içilt 
tekrar güverteye çıktık. Möevc ..., 
!ondan çıkarken, ağzındaki sigıdl 
hiddetle yere çarptı ve çiğnedi. Yemekten sonra hep beraber fü. 

muarda toplanmıştık Framond söze 
başladı: 

- Nekadar mütessir olduğumu 
görUyorsunuz, dedi, maalesef ıeya
hatimizin programını değiştireceğiz:. 
Bunun sebebini sizden ?klamağa da 
liizum görmüyorum. Oylc değil mi 
Möcve? Sebebini saklama~a lüzum 
yok. 

- Gerçi içinizden birinizin ayrı
lıp gitmesi hepimizi müteessir eder. 
Fakat ıcyahatimizi da'h;ı iki üç haf
ta uzatmak mecburiyetinde kaldığı
mızı da açıkça aöyliycyim. 

- Bizi şimdiki halde Viyanaya 
dönmeğc icbar eden bir sebep yok, 
dedi. Eski dostum Framond da ister
sek, yatta kalabileceğimizi söylüyor. 
Ben karan kızıma bırakıyorum. Ne 
dersin Marysc, yolumuzu daha iki, 
üç hafta uıatahm mı, yoksa çıkalım 
mı? 

Maryse başını kaldırdı: 
- Oh baba, dedi, ben denizi, gil

nc i, şu genişliği ve açık havayı öy· 
le seviyorum ki... Bu yatta da hiç 
sıkılmıyorum. Framond eğer isterse, 
ben doğruıu yatta kalının. 

Framond'un yanında.o gcçerk• 
d•· 

- İnsan bir kadınla ve bit .. 
Fro.nsızla yola çıkarsa işte böyll 
olur, dediğini de işittim. 

O gece ancak sabaha doğru uytl" 
yabildim. Gözlerimi açtığtm zamall 
yat çoktan demir almış ve açılmıştı. 
Gökle deniz arasında ilerliyorduk • 

- Tabii yok. Söyleyiniz, söyleyi
niz. 

- Bugün bir telsiz aldık. Eğer bir 
mahzur yoksa, bizden Fasa giderek1 

Durdu ve ilfi.vc etti: 
- Hepiniz yola devam etmcğe 

razı mısınız ? 
Bakışları bilhassa benim üzerimde 

duruyordu: 
- Hepiniz de razı mısınız? 
Hissediyordum ki bir ccvab ver-

Gözünün ucuyla bana bakınca, 
ben de hemen cevabımı verdim: 

- Ben de kalacağım. 
Lauff cn vcrdigim bu cevap üzeri-

• 
O gece kendimi tutamadım, -/fi 

defterimi gözden geçirdim. Nedcnto 
· {Arkası var J 
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ISTANBULA 251,952 LiRA 

Gümrükten Belediyelere 
Düşen Hisseler 

Ankara, ı (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - lç Bakanlık 
9~.4 mali yılma ait dördüncü üç aylık mart, nisan, mayıs ayları 
&'Umrük yüzde on belediye hisselerile 9 aylığın yüzde 15 tevki
~tı olan bir milyon 336 bin 706 lirayı belediyelere tevzi etmiştir. 
h Vziatta lstanbula 251,952, İzmire 55,384, Ankaraya 26,922, Sey
rana 26,154, Bursaya 22,122, Konyaya 17,022, Edirneye 12,480 
ıra düşmüştür. 

Hava Tehlikesine Karşı 
Veni Üye Olanlar 

tı..'A~kara 1 A.A. - Hava teblikesi-
1 bılen üyeler: 
Samsundan Asnn Karaali 20 ve 

t;rdım 75, Hasan Model 20 ve 30, 

2 
asan ve Kazım 20, Sultan ve Ali 

'i O, Bohor Gavriyel 20 ve 50, Musa b S1alip 20, Mahmut 20_ Mehmet 
lhoganlarlı 25, Elvan 20, 1stanbuldan 

ap Hu!Usi 20, Bandırmadan Li -
ran reisinin Kamil 20, Mehmet Kıl
l ış s.o. Halil Karaca 20 ve 50, Dr. 
Stnaıl 20 ve yardım 20, Bahriyeli 
~hnıet 20, Rıza 20, Kadir 20, Muh
~ ve 10, İsınail 20, Şevket 20, 

Evyapan Abdullah 20, Mehmet Nu
ri 80, Hüseyin 20, Ankaradan Os -
man Ferruh ve Senai 50, Yusuf Zi
ya 20. Kazım 20, Ekrem 20. Avram 
Albukrek 20, Mahmut Şeref 20, İsak 
!pmburos 20, Levi Nesim 25, Halil 
İbrahim 20, İbrahim Saraç 25, Yon
tof Roso 25, Rıza 20, Halil Edip 50, 
Sabuncakis 20, Osman Nuri 20, Mil
las Makridis 20, Hakkı Gülzade 50, 

Hayim Davit Motola 20, Ahmet En
ver 30, Raşit 30, Lozan Palas sahibi 
20, Esat 20, Berliç mektebi 25 Ni
yazi 25, Galip Bekir 250, Agah 100. 

Yüz istekli Sınaca Girdi! 

b Ziraat Bankasına alınacak memurlar için dün Bankada müsa
a~aJmtihanr yapılmıştır. lmtihanat 100 e yakın talip İ§tirak et

ını§tır. Netice, evrakın tetkikinden sonra anla§ılacaktır. 

Bir kilo şeftaliye bir 
adam ve kumar! 

Bir şerir sokak ortasında oir deli
kanlıyı ağır surette yaraladı 

),ı bün Şiştiane yokuşunda, Okçu 
ç llsa caddesinde, bir hiç yüzünden, 
lı: 0 lt feci ve tüyler ürpertici bir kin 
a...,~asr olmuştur. 

f\l~ır gün evvel Şişhane sokağında 
la 1 :Sey ~partmanı ka.pıcısı 19 yaş
d rı~da Hakkı ile Romülüsün Şişhane 
liekı İtimat garajmın gece bekçisi 
'li as~n ve Refael isminde bir Muse
dı hır kahvede kumar oynamışlar -
~ ~" Oyun un sonunda Hakkı yenil
la ı ş 'Ve arkadaşlarına sitemlere baş
b:ıştır. Hatta bir aralık hem kay
lı en, hem de ağzı durmıyan Hakkı, 
la asana, Refaile küfür etmiye baş-

lllıştır. 

h. ~ gün böyle geçmiş, iki kumarbaz 
ltıb' . li ırınden ayrılmışlardır. Fakat 

is~an, ~u küfürlerin altında kalmak 
i . ernemış, üstelik oyunda yenildiği 
~ın lia~kıdan bir kilo da şeftali is-
~ek nıyetine düşmüştür. 

ti asan kendisine yapılan hakare-
1 n acısını çıkarmak için zaman kol-
alllı"' n·ıb d'· ··~ı k d it :n ayet un og eye a ar yo-1ta Hakkıyı beklemiştir. 

h'h abahtan öğleye kadar her şeyden 
~ ~her kulübesinde istirahat eden 
ta a kı bir aralık apartmanda bir ki
eı:ının istediği suyu getirmek için 
ıne b' 

~t ır teneke almış, yokuşun ba-
lplldaki çeşmeden doldurmak üzere 
~tnıandan ayrılmıştır. 

Ses akkının elinde bir teneke ile 
te~rneye su doldurmağa gittiğini gö
dakiliasan apartmanla çeşme arasın
ltend .Y.01.un ortasında beklemiş ve 
lia~nı ~akkıya karşı gizlemiştir. 

durnı ı nıhayet çeşmeden suyu dol 
başı uş, apartmana doğru inmiye 
l'or;rnıştır. Cadde üzerinde bulunan 
linc ancı Alinin dükkanı önüne ge
~ın e Basan, Hakkının yanına ansı
lind 8<>;.uımuş, dalgın dalgın sağ e
)aıı: ır ~eneke su ile yürüyen za-

gencın sol taiaima elinde tut-

tuğu uzun bir bıçağı üç defa sapla
mıştır. 

Aldığı yaraların acısı ile ıçı ya -
nan Hakkı. hemen tenekeyi bırak
mış, boş kalan elleri le dışarı fırla
yan baıısaklarını tutarak koşmıya 
başlamıştır. Bu sırada Karaköyden 
gelen bir tramvay hemen durmuş, 
bir polis atlamış ve kaçan Hasanın 
peşine düşmüştür. Hasan, biraz açıl
mış, fakat arkadan yetişen polis ta
rafından tutulmuş ve elindeki bıçak 
zorla alınmıştır. Hatta cani adam, 
polisi de yaralamak istemiş, muka -
vemet göstermiş ise de vakayı oldu
ğu gibi gören yorgancı Alinin yar
dımı ile buna meydan verilmemiştir. 

Yorgancı anlatıyor 
Dün kendisini bulan bir muharri

rimize yorgancı Ali demiştir ki: 
''- Sıcakta pek iş yapılmıyor. 

San'atım da aksi gibi yorgancılık ... 
Şöyle bir hava alaynn, dedim. Dük
kanın önüne çıktım. Sağ elinde bir 
teneke su ile Hakkı yukardan geli
yordu. O sırada nasıl oldu, bilmem, 
karşıki sokaktan Hasan frrladı ve 
Hakkının yanına yaklaştı. Elindeki 
bıçağı çocuğa saplamıya başladı. Te 
nekeyi bırakan Hakkı, kamını tuta
rak gidiyordu. Hasan da kaçmak is
tiyordu. Bir tramvay bu sırada dur
du, bir polis atladı ve Hasanı yaka
ladı. Yakaladı ama herif vermiyordu 
bıçağı ... Koştum polise yardım et • 
tim. Polis te hain adamın kolunu 
büktü ve bıçağı zorla aldı. 

Vurulan çocuk arkadaşımdır, ona 
da yardıma koştum. Karnından kan
lar akıyordu. üç yara almıstı. Kıv -
ranmıya başlayan biçare}; fttihat ec
zahanesine götürdüm. İmdadı srhhi 
otomobilini çağırdık. Aldılar, gö -
türdüler. 

Bana kalırsa bu pek kumar işine 
benzemiyor. Bunların ikisi de Refa
!ıiyelidir, E!iki bit kin mi :vardı ne 

Paşabahçe cam labrikas1. 

Yerli Şişe 
Mamulatımız 
[Hususi muhabirimiz 

b i ld i r i y o r ] 
Ankara, 1 

Başbakanlık bütün resmi daire ve 
müesseselere hir tamim göndermiş
tir. Başbakanlık bu tamiminde, mem 
leket sanayiinin en yenisi olan ve 1 
temmuz 1935 te çalrşmıya başlayan 
Paşabahçe cam ve şişe fabrikasında 
bir haftalık tecrübe işletmesinden 
sonra, mümasil Avrupa fabrikaları 
ayarında şişe çıkarmıya muvaffak 
olduğu için, Avrupa şişe fabrikala
rının rekabetine karşı korunması lü
zumu bildirilmekte ve resmi daire
lerce alınacak cam, kavanoz, şişe gi
bi cam kaplar için de yerli mamula
tımızın tercih edilmesi bildirilmek
tedir. 

Dış bakanhgmın bir tebliği 

Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Harita genel direktör
lüğü, kanunun kendisine verdiği iş 
ve öclevi A vru.padaki emsalleri gibi 
başaracak surette, malzeme ve eşhas
la mücehhez bulunduğundan, daire
lerce türlü ihtiyaçlar için yaptın! • 
masına lüzum görülen haritaların 

tanziminde ilkönce harita genel di· 
rektörlüğü ile görüşülmesi Dış Ba
kanlrk~a kararlaşmış ve keyfiyet 
Ba1ianlıklara bildirilmiştir. 

TUrk • Macar ticaret 
uzlaşması 

An~ara, (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Yeni bir uzlaşma yapılın
caya kadar müddeti biten Türk - Ma
car ticaret uzlaşması 1 Ağustostan 
itibaren bir ay daha uzatılmıştır, 

Finans Bakanhft1n1n 
bir kararı 

Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) - Faizli hazine tahvillerin -
den asıl tahvile bağlı olmaksızın te · 
minat olarak veya ödenmek üzere is· 
rar olunacak münferit kuponlar üz~
rindc hiç bir muamele yapılmaması 

Finans Bakanlığınca kararla15tmlmış· 
tır! 

927 mayıs sonuna kadar 
olan borçlar 

Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - 1927 mali yılı nihayeti
ne kadar milli hükılmet bütçelerine 
müteallik borçların vesaike müstenit 
olsun, olmasın, 1513 sayılı kanuna ta· 
bi bulunduğu Finans Bakanlığı tara· 
fından vilayetlere tamim ~dilmiştir. 

KöycOIUk kongresin· 
den dönüş 

Ankara, l (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Brükselde toplanan ar
sıulusal köycülük kongresinde hükıl
metimiz adına bulunan lç Bakanlık 
mahalli idareler genel direktörü Naci 
bugün şehrimize dönmüştür. 

idi; daha belli değil ... ,, 
Hakkının karnı delinmiştir. Aldı

ğı yara 8 santim derinliğindedir. 
Barsakları dışarı fırlamış ve periton 
zarı yırtılmış olduğu halde ağır su
rette Sen J orj hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Hastaneden geç vakit öğrendiği • 
mize göre, yaralının sağhğı umuttıuz 
dur. 

(Moraj entern • Nezfi dahili) yap
ması yahut Peritonitle hastayı ölü
me sürüklemesi muhtemel görül· 
mektedir. 

Hasan, Galata merkezinde sorguya 
çekilmiş ve Emniyet direktörlüğüne 
sevkolunmu§tur, Tahkikat devam et 
mcktedir. -

KRONiK 

ŞEKERDEN FiKiR 
Amerikadan gelen haberi, bilmem 

duydunuz mu? Henüz duymadınızsa 
öğreniniz ki, Yale Üniversitesinde 
profesör iki doktor, H.- E. Himvich 
ile J. F. Fazicas insana fikr~ nasıl 
geldiğini bulmuşlar. Onların dedik
lerine göre insanın beyni, fikir hasıl 
etmek için işlediği vakit kendisine 
lüzumlu olan kuvveti kanın içindeki 
şekerden alırmış .. 

İnsanın düşünme kudretini her 
türlü maddiğ bağlardan arı, büsbü
tün tinel (manevi) bir Tanrı vergisi 
diye tutan metafizikçilc;r için bu ke
şif belki zihin karı§tıracak bir şey
dir. Fakat, bizim gibi, kuvvetle mad
denin biribirlerine bağlı bulundukla
rına kanaat getirmiş olanlar için bu 
keşifte şaşxlacak hiçbir şey olmadığı 
gibi, bu keşif şekerin ötedenberi 
bildiğimiz faydalarına bir fayda da
ha, lhem de öncekilerin pek üstünde 
bir fayda kattığı için, bundan şekere 
karşı saygımız bir kat daha artacak
tır. 

Zaten bu keşif büsbütün yeni de 
sayılamaz. Bizde pek adet olmamış
sa da, Avrupa üniversitelerinde 
profesörler derslerine geldikleri za
man bir bardak su ile bir tabağın 
içinde birkaç tane şeker bulurlar. 
Daha derslerine başlamadan, o şe· 
kederi suda eriterek, sonradan ara
da sırada şekerli sudan birer yudum 
içerler. İşin künhünü bilmiyen ace· 
miler, hocaların derste su içmelerini 
söz söylemekten ağızlarının kuru
duğuna atfederler, şekeri de ancak 
suya lezzet vermek için karıştırıyor
lar diye sanırlardı. Şimdi anlaşılıyor 
ki, Avrupa üniversiteleri profesörle
ri şekerden fikir çıktığını Amerika
lılardan daha önce biliyorlarmış. 

Bizim üniversitemizde, hocaların 
ders verirken şekerli su içmelerinin 
adet olmamasından, bizim ün_iversi
temizin derslerinde fikir bulunmadı
ğı manasını çıkarmak elbette yanlış
tır. Çünkü bizde de çocuklar uyku
dan kalktıkları zaman, a~ıllı olsun
lar diye, annelerinin onlara bir kaşık 
reçel yedirmeleri ö~edenberi bildiğ!
miz güzel bir adettır. Şu halde bı
zim üniversitemiz hocalarının çocuk
lukta yemiş oldukları reçellerle zaten 
akıllı oldukları için, ders verirken 
yeniden şekerli su içmeğe artık ihti
yaçları yoktur, diye düşünmek daha 
usalır olur. 

Demek oluyor ki, şekerin fikirler 
münasebeti Avrupada da, bizde de es
kiden bilinirdi. Ancak bundan dola
yı Amerikalı profesörlerin keşfini ya· 
bana atmak da lazımgelmez. Dünya
da nice hakikatler vardır ki, görgü 
ile zaten tanınmış oldukları halde, 
onların ilmiğ bir surette ispatı gene 
önemli bir keşif sayılır. 

Bir taraftan da, şekerin insanlara 
fikir vermek hassasının böyle ilmiğ 
olarak ispat . edilmesinden, şekerin 
insanların gözünde eskisinden daha 
ziyade yükselip yükselmiyeceği dü
şünülecek bir meseledir. Çünkü şe
kerin ökonomi bakrmından zaten 
pek yüksek olduğu, daha şeker ka
mışından çıkan şeker zamanmdanbe
ri bilinmekte idi. Daha o vakit, şe
ker ticaretiyle uğraşa9ların hepsi 
çok zengin olurlardı. Sonra pancar
dan şeker çıkarıld·;-ı vakit, şeker fab
rikacılarının zengmlikte ünleri büs
bütü11 arttı. Yüz yıldan ziyade var 
ki, Brillat-Savarin şekerin f(\ydaları
nı yazarken en başta, şe}teri yapanla
rı, satanları ve şekerden vergi alan 
hükümetleri zengin etmek faydasını 
yazmıştı. O büyük adamın p~ygam
bcrce söylediği bu .söz hala bütün 
memleketlerde doğru çıkmaktadır. 
İnsanlardan en çoğunun gözünde pa
ra yönünden zenginlik, fikirce zen
ginlikten üstün olduğu . için, şekerin 
bu yeni keşiften sonra manevi kıy
metinin artacağı pek şüphelidir. An
cak, istihsal masraflarının daima art
tığından şikayet eden şeker fabrika
cılanmn, yeni keşif üzerine, mahsul
lerinin insanlara fikir verdiğini baha
ne ederek şekerin fiatını arttırmağa 
çalışacaklarına ihtimal verilebilir. 
Bizde şeker fiatı fabrikacılann key
fine değil, inhisar idaresinin kararı
na bağlı olduğundan, şekerin böyle 
keşiflere göre pahalılaşıp ucuzlamı
yacağı tabiidir. 

Avrupalılara gelince, onlar şeke
ri ne kadar pahah yes-ler yeri var
dır. Çünkü> şekerin şimdi gördüğü
müz şekli büsbütün bir Avrupa ica
dıdır. Bundan dolayı Avrupalıların 
kıvanç duymaları haklı olabilir. Fa
kat kıvanç v~recek şeylerin ucuz ol
ması haksız olur. Biz burada şekeri 
lüks eşyadan sayarken, Avr:.;.-ıahla
rın ucuz ucuz pasta ve şekerleme 
yapmaları doğrusu bizi kıskandıra
cak bir haksızlıktr. Onlar da bundan 
sonra şekeri pahalı yerlerse oh ol
sun 1 Şekeri icat edip de bütün ale
min başına bir ihtiyaç çıkarmıyaydı
lar. 

Vakıa, şimdiki insaıı,ların kanında 
binde bir buçuk nispetinde §eker 
bulunduğuna göre, eski zaman adam
larının kanında da o kadar şeker bu
lunmuş olacağı muhtemeldir. Çünkü 
medeniyetin ilerlemesiyle insanların 
kanındaki terkibin değiştiği henüz 
sabit olmamıştır. Şu halde eski me
deniyetlerd:ki adamlar için de şeker 
tabiiğ bir ihtiyaçtı. Hatta, eski za
man adamları şimdikilerden daha zi
yade yürüyüp koştukları için ve ada
lelerin hareketi de şekere bağlı oldu
ğundan, onların şekere ihtiyacı bizim
kinden fazlaydı1 denilebilir. Fakat 

onlar kanlarında bulundurmalan lü
zumlu olan şekeri ağaçlardaki yemiş
lerden, arıların çıkardıkları baldan, 
belki de kendi evlerinde yaptıkları 
pekmezden alırlardı. Eski Yunanlı
ların Seylan adasına gittikleri vakit 
orada gördükleri şeker kamışından 
§eker çıkardıkları rivayet edilmişse 
de o da sabit olamamıştır. 

Sonradan İslam medeniyetinde ge· 
ne şekerkamışından şeker çıkarıl
mıştı. Fakat o şeker de kaba oldu
ğundan şimdiki gibi evrensel bir ih
tiyaç olamamıştı. 

Daha sonra, Avrupalılar Kıbrıs 
adasında, Siçilya adasıpda, Mısırda, 
islam medeniyetinden kalan şeker 
yapma usulünü gördüler ve bu usu
lü ilerleterek ince şeker yapmasını 
öğrendiler. O vakit şekeri bütün 
alem tanıdı ve ondan sonra her in
san için şeker yemek bir ihtiyaç ol-
du. • 

O zamanlarda Avrupa sömürgele-
rinden gelen şeker kamışından başka 
bir şeyle şeker yapıla~az sanılırdı. 
Yalnız, Almanyada kimyager Mar
graff, 17 5 7 yılında, sıcak olmıyan 
memleketlerde yetişebilecek panca~
dan şeker çıkarılabileceğini söylemış
ti. Onun talebesi Achard, pancar
dan şeker yapmak için bir de fabri
ka kurmuştu. Fakat şeker kamışın
dan çıkardan şekerle başa çıkama
mıstı. 

Napoleon Avrupa sahillerini İngi
lizlere karşı kapadığı vakit, denizden 
gelecek şeker de Avrupaya gelemez 
oldu. O vakit Avrupa ahalisi, bizim 
büyük savaş içersinde yaptr_ğımız gi
bi, pekmezle idare edemediğinden 
Alınan kimyagerlerinin sözü hatırla
ra geldi. Birçok yerlerde geniş tar
lalarda pancar ekilerek, ilkin Fransa
da, son.a Avrupanın birçok yerlerin
de pancardan şeker çı}:armak için 
fabrikalar kuruldu. O vakittenberi 
seker her tarafta bolla~tı ve bollaş
tıkça insanlar için. daha. büyük ihti
yaç oldu, o kadar ki: ş~ker nekadar 
pahalı satrlsa, insanlar gene ondan 
vazgeçemiyorlar. 

Fehimin 
Ylldönümü 

G. A. 

Onu, beş sene içinde kimse hatır • 
lamadı. 30 Temmuz 935 tarihli "Tan" 
ın (Güzel Sanatler) sayfasında ölümü 
nün yıldönümünü haber verdik ve bu
gün Türk sahnesinde onun yetiştirdi
ği tiyatro çocuklarının bu mateme kar 
şr Jakayıt kaldıklarından şikayet et
tik. 
Şimdi hayranlarını kabri başında 

toplanmağa çağtran bu davet üzerine 
Şehir Tiyatrosu sanatkarlarile Halke
vi Temsil şubesinin harekete geçtikle
rini memnuniyetle öğreniyoruz. Bir 
günFehimi seven, takdir eden ve hatı 
rasma hümet edenler Büyükadadaki 
mezarının ba§ında toplanacaklar. Fe
himin aramızda bıraktığı bo§luk de -
ğil gözyaşlarile, bugünkü sahne varlı
ğımızla bile dolanuyacak kadar büyük 
v~ derindir. 

Yarım asırlık sanat hayatında bize 
Molyeri ve hakiki tiyatro sanatini tam 
tan ve tattıran Fehim diyebiliriz ki 
beynelmilel bir kıymetti. Tfük sahne
sine ettirdiği bol yeniliklerile,bol kah 
kahasile Fehim, tuliıatçılrğın ve bozuk 
dille konuşan Osmanlı tiyatrosunun 
Röıresansmı yapan adamdı. Ardında 
bıraktığı nesli, nanköriiikten kurtul • 
mak için bugün hiç değilse mezarı ba 
şında toplanıp. sızlanacaktır. Ve bu
gün "Tan" buna vesile olarak vazife
sini yapmış olmanın tadını tatmıştır. 

Bu sabah saat dokuzda Köprüden 
kalkacak olan vapurla Büyükadaya 
gidilecek. İstanbul Şehir Tiyatro sa
natkarlarile, Halkevi Temsil ıubesi a
matörleri, diğer tiyatro müntesipleri
le hayranları Fehimin mezarına gide· 
cekler ve oradaki törenden sonra me
zara çelenkler bırakılacaktır. 

lstanbul kOltUr direktör 
vekili 

İstanbul Kültür direktör vekili 
M. Eminin bugün şehrimize dönme
si muhtemeldir. 

Müfredat programında ve ilk o
kul talimat11amelerinde yapılacak 
değişiklikler hakkında mütaleaları 
alınmak üzere çağırrlan ilk okul 
enspektörlerinden Şevket ve Fev~i 
bugün Ankaraya gideceklerdir, - -

GAZETEDE RESiMLER 
Gazetelere resim, okuyucunun me

rakını teskin ve öğrenme zevkini tat• 
min için ba&ılır; laf olsun diye değil. 
Ve gene onun içindir ki; gazete fo
toğrafisi yapmak bir ayrı zenaattir. 

Buna mukabil resmini aldırmak is• 
teyenler de objektif önünde her iste• 
dikleri pozu alamazlar. Alırlar auuna 
gülünç olmak, hımbıl görürunek gibi 
tehlikeler vardır da onun için herkes 
her pozda resim çıkartmak, hele bu re 
simleri gazetelere bastırmak istemez. 

iki çeşit resim vardır ki; görünce 
içerlerim. Birisi eli kelepçeli kaçakçı 
veya hnsızm etrafına toplanmış birta
kım adamların pozlarıdır. Teşhir, yani 
bir adamı mostralık etmek ayn bir 
cezadır ve hic kimsenin kanun harici 
ve mahkeme kararı olmadan en büyük 
mücrime bile en küçük ceza vermek 
hakkı yoktur. YakasıM. kanun yapış• 
mış adamları objektif önüne çekip et
rafında bir kabadayı çevresi yapmak 
ta nihayet hiç güç bir iş değildir. 

Sinirlendiğim ikinci çeşit resim de 
(intihap resmi) dir. Bunlann altına 
"falan cemiyette intihap yapdırken'' 
diye de bir yazı yazarlar. B\I resimler 
yüzde yüz etrafında gülümseyen bir• 
takını kişilerin toplandığı bir sandık 
ve ona rey varakasını atarken "tesa· 
düfen" reıı.mi çıkan bir de intihapçı 
gösterir. Bu intihapçrnın kim olacağı 
mühim iştir ha! Herkes bu şexefe nail 
olamaz. Verdiği rey kaadmı göstere
rek reıı.mini çıkarmak her "kul" a mÜ• 
yesser olur mu?. 

Nedir bu intihap işindeki laübalili· 
ğimiz. Velev ki en küçük bir seçim 
bile olsa, gizli reyle yapıldığına göre 
onun kız oğlan kızlığım düşünmeyip 
böyle verdiği kaadı aleme gösteı-erek 
resim çektirmek, eline \'erilen intihap 
hakkının değerini ölçememek demek • 
tir. 

Diyelim ki; bir kaçakçı> bir hruız 
veya bir haraminin resmini görmekle 
gazete okuyucusu birşey öğrenmiş, 
meraknu kandırmış olsun. Lakin tas
lağı hiç değişmeyen bu sandik başı 
safası resimlerini görmt:k.en haık ne 
öğrenir,ne istifade eder, anlayamıyo
rum. Böyle re.im çıkartmak için ale· 
min etrafma toplandığı intihapları 
ben olsam pürüzlü ve gayri ciddi sa. 
yar, tekrarlatırmı. 

B. FELEK 

Bütün bir aile ef""' 
radı zehirlendi. 

(Baş tarafı 1 incide] 
1 

yorlar, bir taraftan da şaşırıyorlaı"" 
dı. Ne yapacağını bilemiyen bir 
arkadaşım, o sırada kapıdan geçen 
bekçiye seslendi, bütün ailemizim 
kıvrandığını ve merkeze haber veir· 
mesini söyledi. Bekçinin haberi üzce
rine polisler geldi. Cerrahpaşa has
tanesine haber gönderdiler. Nöbetçi 
doktor yokmuş, gelmedi. Sonra bıul
muşlar, buraya getirin, demiş. B.izi 
bir arabaya yerleştirdiler, öğüre ~ğü 
re, inliye inliye Cerrahpaşaya g~t • 
tik. Oradan Hasekiye gönderdiper. 
Hastanede midelerimizi yıkadı,lar. 
Fakat şu ana kadar ateşimiz, bulan .. 
tımız hala devam ediyor. Meğer bi.?; 
zehirlenmişiz. Annem, kalaysrz; ka-
ba koymuş yemekleri ... ,, 1 

20 yaşlarında Saime ile Tutu tey
ze şimdi Haseki hastanesindedi.rler. 
Hastalıkları ağırdır. 

İsmail Hakkı genç bir deHkanlı 
olduğu için zehirlenmeyi haf5.f at
latmış, fakat anneleri ile beral~r üç 
çocuğu yataklara serilmiştir. Bilhas· 
sa 12 yaşlarındaki Seher ağu:cadır. 

Doktor ne diytior ? 
Zehirlenen bu aileye dünd•!n iti

baren bakmıya başlayan dokiı:ot ü
tücüyan da muharririmizi aj dınlat• 
mış ve: 
''- Bu zehirlenme, demiş'bir, ka

laysız bir kapla olan bir zehilJlenme
dir. Zehirlenmenin bütün bı~tkeleri 
hastaların hepsinde görlilı:nüştür. 
Evvela ağrılar başlamış, sonı: a kus
ma, baş dönmesi görülmüştiirr 

Bütün hastalarda zehirlenıme te
siri henüz devam etmektedirJ Mut• 
lak surette perhiz yapmaları ! gerek
tir. Evdekilerden küçük Sehe;rin has 
talığı biraz fazladır. Diğerleııi belki 
bir haftaya kadar tamamen iyileşe
ceklerdir. Şimdi hastanede cJan Tu
tu teyze ile Saimenin zehirl.enınele. 
ri bünyelerini iyice sarsmı§!tır. On
lar daha birkac gün hastanıe:den çı· 
kamıyacaklardır.,, 
Altı kişilik bir ailenin haftan aşa

ğı zehirlenmesine sebep olarn kalay
sız kap Aksaray merkezind•!dir. p~ 
!is, tahkikata devam etmekJ:edir. 

Ticaret mektebin.de 
deaişikl k 

Yüksek Ticaret ve Iktısat mekte • 
binde yeniden bazı değişikl ilder yapı• 
lacağı söylenmekte ve Eko a.omi Ba • 
kanlığının bu mektep duruırıu hakkın 
da incelemeler yapmakta oli:luğu ha • 
her verilmektedir. Bundan lıir müddet 
evvel mektepte devam mecburiyetinin 
kaldırılacağı yazılmıştı. E u haberiıı 
doğru olmadığı anlaşılmakffldır• 
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No. 98 'ıtziz Hüdayi AKDEMiR 

Ve Yunan Zabitleri 
Yakmış, Polislerin 
Bile Almışlardı 

Herekege Gelen lngiliz 
Köylüyü Soymuş, Evleri 

Ceplerindeki Paraları 
Ötede beride böyle Türk çeteleri 

.-• köyleri basarken RutCr &e· 
yirci kalırlar mr ya? 

rşıe derhal 150 kişilik bir Yunan 
Rum çetesi Kcmerbnrgaz köyünü ba
sıyor, para, er.zak, eşya, hat~ can. 
ırz. namm •.. Ne vara alıyor, köylü· 
len ötdiirünceye kadar döğüp ku
duzlar gibi koyden köye saldınyor. 

isttt (Bland) vak'a yerine yeti
şiyor. t~i inceliyor ve k.arar veriyor: 
Bu. çete Rıım köylerini basan Türk 
cctelerine karşı köyleri korumak 
içJn kunılmuş bir şey .. MC§IU bir 
müdafaa (?) vasrtasıdlr. 

Gene bu tarihlerde (20 mayıs 337) 
Hettkcye resmi bir çete hücumu! 
Bunu o zamanki mevki komiserinin 
raporundan okuyalnn: 

Gebze omiserliğine 
'"'Bugün öğleden evvel saat beşi 

kırk geçe biri İngiliz. diğeri Yunan 
bandır.ısmı ta ryan: iki büyük istim· 
bot Ikınca cihetinden Herekeye gc
lc:rek İngiliz ve Yunan zabitleri ku· 
man~mda karaya çıkardıklan nım 
ceteleri fabrika civarındaki memur 
~vicrini aramak bebanesiyle Türk 
evlerine gimıqlM", ne buldularsa ala
Tak ve henüz hüviyeti tahkik edile· 
:mvm bir a}ısr denizde mavzerle 
vurara öldürmüşlerdir. 

c:brikaya ait üç eve gaz dökerek 
yakmışlar, bütün kasabayı korku ve 
ateyccan i9nde bırakmı. lardır. Bun
dan sonra karakolumuza gelerek ta
loar.cahnmw ve meçlerimizi aldıktan 
ha;b cüzdanlanımzdaki hüviyet va
rablanm, maa§ vesikalarım, arka
da Iarrmm emanet olarak sakladığım 
par;ılan ile beraber kendi :paraları· 
mızt da ahp gittiler. Yanlarında 
Gebze İngiliz: tercümanı Süleyman 
cfemfi de vardı. Giderken Herekede 
bu1UDan hıris:tiyan ahaliyi de bera· 
betlerine aldılar.w 

Hcrcke polis mevki memuru 
No. 2337 

Size • galin İstanbul köylüleri ü
'2erindeki çirkin işlerinden birine ait 
son bir vesika daha vererek bu bah· 
Gi kapatacağım: 

Köylü tarafından kaza kaymaka· 
mına verilen bir ika yet kağıdı: 
E~ artık "bizım hainler" bahsini 

bitircfım. Fakat hainler bitmiş değil
dir. Buraya kadar ı;aychklanmız gö.ze 
carpanlar ve tarihe gc~cek hiyanet· 
ler yap~ olanlardır. Bunların altın
da ve etrafında daha yüzlerce &.0ysuz 
ve kansızlar vardır. Bunlar olmasay· 
dı işgal bu kadar ağır, bu kadar uzun, 
bu kadar yıpratıcı olmıyacak.. Ana· 
dolu &ava ı bu kadar yokluk içinde, 
bu kadar kanlı ve bu kadar uzun &ür
miyecekti. "Bizim hainler" dii§man 
casuslanndan kat kat kötü çıkm.I§lar, 
bu yurda ve bu yurdu kurtarmak için 
calı anlara düşmanlarımızdan bin kat 
ağır tehlikeler ve güçlükler ~ıkanruı
lardır. Bunlart hangi ulwı, hangi tarih 
bağışlayabilir? işte bunun içindir ki 
Lausanne muahedesi yaptlırken "aifi 
umumi beyannamesi" 1 Ağustos 1914 
den 20 Teşrinisani 1922 ye kadar silel 
ve iyasal suçluları affettiği halde A
nadolu hilkWn.eti bunlardan 150 ki§iyi 
affedemiyeceğini bildirmiş ve bunda 
ısrar etm~tir. Affi umumi protoko· 
lünde deniyor ki: 

" ••• Türk hükilmeti fikrai mczku· 
re (1) de istihdaf edilmi!l olan kısım 
eşhasa dahil bulunan yüzelli kişinin 
Türkiyeye dühul ve orada ikametini 
menetmek hakkını muhafaza eyler. 
Binaenaleyhi zalik Türk hükfuneti 
mevzuu bahsoian eşhastan elyevm 
kendi arazisinde bulunanları oradan 
ihraç ve memaliki ecnebiyedekilcrin 
avdetlerini menedcbilecektir •• , 

Bu hesapça büyük harbin ~langı· 
cından lstiklil harbinin sonuna kadar 
Türkiyede hainlik edenlerin ve bağış· 
lanmayanların yısı nihayet 150 clir. 

Hayır, sayın okuyucularım ve de
ğerli gençlerimiz. bu sayının önüne 
bir sıfır daha koymak mümkündür. 
Bunu söylerken mutlu yurdumu.zun 
ve büyük ultwımımın göğsünde bu 
kadar çok hain yaşamış olmasından 
ürküyor. kızarıyorum. Yalnız beni bir 
az yatı§tıran ve sizi de !erahlatabile· 
cek olan bir nokta var ki o da bu ha
inlerin hemen yüzde doksanr karışık 
soy ve bozuk kan piçlerinden olmala· 
rıdır. (150) sayısı o zamanın aeyyal 
durumu, hainlerin tam olarak anlaşıl· 
mamış, tesbit cdilemcmi~ olması gibi 
zorluklardan ve zaruretlerden ileri 
gelmi~tir. 

Böyle olmakla beraber bugün bu sa 
yı kendiliğinden, bir?::: misli artmış· 
tır. 

Yüz ellilikler listesine adlan yazılma 
mış olmakla beraber Türk yurduna ve 
Türk ulusuna yaptıkları kötü1üklcr • 
Qen doları uğrayacaklan ondan koı-· 

karak düşmanlanmmn kanatlan al • 
tında kaçan ve 150 lerin yanına giden· 
terin &ayısı birkaç yüzü bulur. 

Tarihimiz ve hele emniyet ve istih
barat tarihimiz için gerekli gördüğüm 
için 150 )erin adlarını mümkün olursa 
gene bu sayıfalara alacağım. 

Bu akrepler, zehirledikleri kurbağa 
nm 61rtından iner, Türk kanlarına bu· 
ladıklan &on lokmalarını yerken bil· 
yük ümitleri vardı: Sanıyorlardı ki 
burada bıraktıklan tohumlar filizlene· 
c:ek. 51ğındıklan kuvvetler kendileri -
ni besliyecek, bu mutlu yurt tekrar 
hainlerin üreyip türediği bir arsa ola
cak ve onlar gene kanlı lokınalarile 
midelerini ıişirccekler. 

Oyle olmadı ve olmayacak. Onlar 
düşündükleri §eylerin tepesinden yu· 
varlandılar. Uzerlerindeki insanlık 
gömleği düştü; altından çıplak ve iğ· 
r~ç ~ir yılan gövdesi çıktı; başı ezil· 
mış hır yılan ki sürünüyor ve hainlik 
cezasının aç.tığı yaralar üzerinde, ge-
ne kendileri, leş kurtlan gibi biribiri· 
ni yiyorlar. 

Bugün liste y'ilz ellisini arayacak 
olursak yansını ancak buluruz: Kimi· 
si düştüğü çukurda havasızlıktan ve 
açlıktan, kimisi yaptıklannm kötü ol· 
duğunu, güvendiği dağlann bir sine· 
ma aldanı§ından başka birşey olmadı· 
ğmı görerek döğünmekten, kimisi U• 

zak ve sıcak yerlerde ekmek ve kan
dıracak adam ararken ilmitaizliktcn 
çürüyüp gittiler. 

İstanbul ikinci ticaret mahkeme

sinden : Niko Karaman oğluna ait 
olup mahkemece satılmasına karar 

verilen Cibalide Korpi değirmeninde 
mevcut 50 ton .Kemer buğdayı S A-

ğustos 935 pazartesi günü saat 11 de 

&atılacağından talip olanların tayin 

olunan giln ve saatte 1&tanbu1 Za· 

bire borsasında hazır bulunma.lan i· 

lan olunur. (13506) 

Hin 
Üsküdar Hukuk Hakimliğinin 

25·7-935 günlü ve 934/1042 &ayılı 
ilamı mucibince 305 doğumlu Düzce 
nin Kuşoğlu Çökcler kariyesinden 
330 senesinde askere scvkedilen Mu 
sa Oğlu Recep'ten bu ane kadar bir 
haber alınamadığından yerini bilen
lerin ve hayatından haberi olanlann 
U&küdar Huktik Hak yerine bildir
meleri. 

Ne merhametli hükfımetimiz var ... 
Bundan iki yıl önce, Cümuriyetimizin 
onuncu yıldönümünde, bunlardan ba· 
zılannı affetmek istedi. Gerçek bu 150 
içinde suçu hafif ve gittikten sonra 
pişman olarak canl,arını feda edecek 
kadar çalışmak isteyenler görüldü. On 
yıllık saadet ve terfisi uğuruna bağış· 
lanabilecek bir durum görülmüştü. 
Fakat. Büyük Millet Mec1isi bu layi
hayı geri çevirdi. Yurda hainlik her 
suçun üstünde görüldü ve suçlular 
bağışlanmadı. 

Burada da üzülecek bir nokta var 
ki o da bu bağışlanmayanların i~inde. 
şeytana uymuş, yanlış düşünmüş ve 
yanlış hareket etmiş olduğunu anlaya 
rak .. Ah, vatani. .. Ah, bayrağım! .. " 
diye dövünen: utan kuşlara bakarak: 
"Uçun kuşlar us~n, yurdda vefa yok, 
Oyle akar sular, öyle hava yok, 
Feryadıma karşı aksi sada yok 

Bu yangın yerinde soğuk gul vardır,, 
Diyen Türkler ve Türklüğü arayan 

hasretliler bulunmasıdır. 

Bunun tersine olarak buradan ça
labildiği ve gittiği yerlerde dolandır
dığı paralan ıkırdatarak: "Ben 150 
!erden değilim, fakat yüz elli birinci 
olmak isterim.,, diyen Don Kişot ve 
Tartaren kabadayıları da yok değil· 
dir. 

[Arkası var] 

(1) Affı umwni beyannamesinin 
birinci maddesi. 

ŞARK DEMİRYOLLARI 
1 LAN 

Veliefendi at yanşlan münaıebc
tile seyrüsefere muntazam banliyö 
trenlerinden mada aynca pazarları 
4. 11, 18, 25 Ağustos ve 1 Eylül 
1935 tarihlerinde 'u katarlar vaze· 
dilecekdir : 

!stanbuldan Veliefendiye 
Tren 24 mükerrer 

İstanbul kalkış 13,50 
Kum kapı ,, 13,58 
Yenikapr ,1 14,01 
Samatya ,, 14,05 
Yedikule ,, 14,08 
Zeytinburnu •• 14,14 
Veliefendi vanı : 14,18 

Veliefendidcn lstanbula 
Tren 41 mükerrer 

Veliefendi kalkış: 18,10 
Zeytinburnu ,, 18,14 
Yedikulc ,, 18,19 
Saınatya ., 18,22 
Yenikapı ,, 18,26 
Kumkapı ,, 18,29 
İstanbul varış: 18,36 

İstanbul, 1 Ağustos 1935 
M0D1R1YET: 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle. en büyük felaket olan ölüm ve maliiliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te-
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz •• Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat eigortalarmda mühim bir inkılip yapmı§tır. 
Çünki bu sigorta ile : 

Ölüm ve malOliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavclenamenin bita· 
mında sigortalı bayatta bulunuru ve malOliyete uğramamıg ise mileın
men meblağ % 10 fazlaaiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi malOliyet 
müddetince ücret ahnmaz - dalınt malOliyet halinde milemı:aen mebliğm 
% 10 u ICllelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenln bita· 
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün f aideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz 

Anadolu Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531. 

Umumi accntalığı : Galata, 1inyon han. Telefon: 44888. 
... ~927 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Sporcular·a 
Yemek 

Yakin vakitlere gelinceye kadar, 1 
insanların tıepsinde yerleşmiş bir fi- yiliğin karşıhOı nikah mı? 
kir vardı: Büyük kuvvet sarf edecek Bandırmadan Güner imzasile: 
kimselerin kuvvetli et yemekleri ye· " ... Yanımda ayda on lira mu-
meleri lüzumlu olduğu sanıl.-dı. O-
nun için &porcular da daha ziyade kabilinde hizmetimi gören bir 
et, balık yerler, üzerine de, gene genç kadın var. Onu Istanbul • 
kuvvet verir diye. ispirtolu içkiler dan alıp buraya getirmiştim. 
içerlerdi. Dört senedir, pek nadir canrmı 

Bir zamandanberi bu yönden fikir- k b k 
]er çok değişti. Bir taraftan fiziyolo- sı an u adın geçen senedenbe-
jistler ispat ettiler ki, spor hareket- ri bana en büyük fedakarlıkları 
leri azotlu maddeleri eritmczler. gösterdi. Bir senedenberi aya • 
Şu halde sporcuların et yemeklerine gım kırı/mı§, yatağa serilmi§
ihtiyaçları yok demektir. Bir taraf· 

1 
tan da büyük hekimlerin keşifleri 
gösterdi ki adale kuvveti en ziyade 
şekerden çıkar. Sebze yemeklerinin ı 
de spor için etten ziyade faydalı ol· 
duğu meydana çıktı. 

Bunda pşılacak bir şey de yoktur. 
Bir gün, Fransa Başbakanı Clemen
ceau ile İngiliz Başbakanı Loid Ge
orges arasında geçen konuşmayı bel· tim. Kımıldıyamıyordum. Bu 
ki bilir&iniz. İngiliz başbakanı otur· kadrn benden para da beklemi
muş, kanlı bir fileto yermiş. Fransa yerek canını verdi. lyi olduktan 
başbakanına da bundan ikram et-
mek ister. Halbuki hiç et yemediğin- sonra ona yalnız manen değil, 
den ikramı kabul etmez. lngiliz baş- paraca da borçlu idim. Fakat o 
bakan: • . bunları borç olarak kabul etmi-

- Ama, der, sığır kuvvetli bir yen ve kendisine bir vazife gibi 
hayvandır, siz de sığır eti yerseniz 
ka.ıvvetli olursunuz ı yüklenen bir hal gösterdi; bazı 

Fransız başbakan hemen cevap imalar yaptı ve anladım ki ni-
verir: yeti benim karım olmaktır. Ben 

- Ben, der, kuvveti kendim yapa- bunu aklımdan geçiremiyorum. 
rnn. Onnn ~in zaten sığır kadar Jyi ve merhametli bir kadın gö· 
kuvvet1iyim 1 

Onun dediği gibi, insanın c.... uv· rünmekle beraber o tahsili ol· 
vcti, sebze yiyerek kendisi yapmaSı, ıyan, iptidai bir kadındır. Ken-
onu hazır olarak et yemeklerinde l:ıirıc karşı minnettar ve borç· 
arama&ından daha iyidir. Hazır ola· lu olmam beni onunla evlenme· 
rak bulunan hiçbir şey, mahsus ya· ğe mecbur. etmese bile onun böy
pdan ayni §ey kadar iyi olamaz. ı b · b · 1 

Adale hareketleri için sebzenin ve e ır ır e§moğj aklına koyma-
şekerin et yemeklerinden üstün ol· Sl beni düşündürüyor. Bu vazi • 
duğu ordularda yapılan tecrübelerle yette bir kadın zevce olabilir 
de sabit olmuştur. Bir hekim bir ta· mi?" 
raftan 25 piyade, bir taraftan da 15 Kadının bunu aklına koym<ısı 
süvari askeri alarak onlara şeker ye· için yanında çalıştıg" ı adamdan 
dirmiş ve haftada üç gün onl~n koş· 
turduğu halde etle beslenen askerler- vadeden sözler işitmesi, hare-
den daha iyi dayandıklarını ve yo- ketler görmesi icap etmez mi? 
rulmadık1arını görmüştür... Yalnız, Gönncden yaptığı hizmetlerin 
şeker fazla yenirse iştah azalır, in· mukabili nikah değildir. Hiçbir 
san başka bir şey yiyemez olur. • 1 .. "k"' öd 

Onun için sporculara lüzumlu mınnettar ıgın nı ahla •· enme-
olan yemek sebzelerle şekerdir. sini kabul edemeyiz. Seviimi • 
Günde hiç olmazsa yüz gram şeker. yen, eş olarak münasip görül
Fakat, doğrusu, et yemeklerinin de rniyen kadm - vey~ enkek -
aynca bir keyfi vardır. hiÇbir mecburiyetle insanın öm-

Fakat, ünlü bir alpinist olan Le- rünün sonuna kadar bag" lana
fevre hiç et yemeden, yalnız ekmek, 
tatlı yemişler, şeker, ~-ıze peynir, rnaz, 
yumurta ve çikolata ile günde sek· 
sen kilometre dal! yolu yürümüş ve 
et yiyen arkadaşlanndan daha iyi 
gidermiş. Şu halde etten büsbütün 
vazgeçebilirsiniz. 

Lokman Hekim 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar 1stanbu1 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu! 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 4918 

MEVLUD 
Sadırazam Tunuslu Hayreddin pa

§a merhumun kızı merhum Bayan 
Behiyen'in ruhu için bugün Cuma 
namazından sonra Nişantaşında Teş· 
vikiye caıniisinde mevlud okunacak· 
tır. Ahbap ve akrabalarile arzu ~den
lcrin bulunmalan rica olunur. 

,~TAKSiM~, 
1 BELEDiYE 

BAHÇESi 
Muhterem mütterilerimi:ıin 

arzusu nzerine 

• 
Bir tren arkadaşhöı 

Bebekten Sevim imzasile: 
"A vrupadan l stanbula gelir

ken onunla trende tanıştık. ls
tanbula gittiğini, Türk olduğu
nu anlayınca hepsi ecnebi olan 
restoran kalabalığı arasında o
nunla konuşmaktan zevk alıyor
dum. Bu üç senedir Avrupada 
ticaret yapan kültür sahibi gü
zel bir gençti. Kendisine tanı
şır tanr§maz nedense evli oldu
ğumu, çocuklarım bulunduğunu 
söylemek lüzumunu hissettim. 
Bu yalanı neden söyledim, bil· 
miyorum. Fakat o da bana: 
"Ben de evliyim, fakat karım 
lstanbulda ... " demişti. lki gün 
ve iki gece içinde bu gençle çok 
tatlz bir arkadaşlık yaptık. Eğer 
ikimiz de evli olduğumuzu söy
lemeseydik belki bu arkada§lzk 
devam edecekti. Konuşması, ka· 
dmlara karşı muamelesi, neza -
keti beni çok bağladı. Sirkecide 
ayrılırken bana lstanbuldaki ya
zıhanesinin adresini vermekle 
iktifa etti. Ondan sonra bir da
ha biribirimizi görmedik. Ara -
dan iki ay geçti. Bir mecliste 
onun muhitinden bir zat ile ta
nışarak sordum ve anladım ki o 
da evli değildir. lstanbulda bir 
karısı olduğu yalandır. Bu ya-

lam bana niçin söyledi? Benim· 
le kur yapmak istemiyor mil 
idi? Sanıyorum ki beni evli sa· 
nan bu genç ayrılırken göster· 
diği lfıkaydiden anladığıma gö
re benim yazacağım mektuba 
cevap vermiyecektir. Halbuki 
ben ne Avrupada, ne lstanbulda 
onun kadar ince bir adamla ta· 
mşmadım. Onun bekar olduğu· 
nu öğrendikten sonra onun bek· 
]ediği mukabeleyi göstermemiş 
olmama o derece pişman oluyo• 
rum ki ... " 

Anlaşılıyor ki bu küçük seya· 
hat esnasında genç kızın nasılsa 
söylediği bir yalan ikisine de 
iyi bir eş tanımak fırsatını kay· 
bettirmiştir. Evli bir kadınla ta
nıştığını sanan genç, onunla kur 
yapabilmek için evli görünmeği 
faydalı bulmuş, fakat genç kız 
da karşısındakinin sahiden evli 
bir genç olduğunu s a n ı n c a 
onunla sevişmekte hiçbir fayda 
bulmamağa başlamı.Ştır. Şimdi 
bu genç kız, adresini bildiği 
gence seyahat günlerini hatırla· 
tan, kendisine o günlerde neka· 
dar şen saatler geçirdiğini ilave 
eden bir mektup yazmalı ve be 
sırada onun evli olmadığındat · 
haberi olduğunu gizliyerek ken· 
disinin yalan söylediğini açıkça 
itiraf etmeli. Hatta mektubun 
sonunda ondan cevap bekledi • 
ğini bir adresle yazarken zevce· 
sine gıyabi saygılar bile gön • 
demıeli. Bu suretle şüphe yok 
ki genç tüccar da yalanını itiraf 
edecek ve yanın kalan arkadaş
ı~ nelki genç kızın istediği gi· 
bı devam edee.cktir. 

• 
Bir bekarın dileği 

Cağaloğlu Y. A. imzalı ıneK· 
tupta yaşı 37 olan bir bekar ser· 
veti yolund:l alcluğu halde ~vle· 
nemediğinpcn şikayet edıyor. 
Şimdiye kadar birçok sebepler 
yüzünden geri kalan bu dileği, 
bugün tanışma güçlüğünden d<>
layı temin edilemiyor: 

Gazetelerle ilan mı vereyim?: 
Bundan dolayı beni takip et
mezler mi? diye soran Y. A. biz· 
de evlenme kulüpleri de olma • 
yınca bir bekar ve kimsesiz ada· 
mın nasıl evlenebileceğini anla· 
mak istiyor. 

Valaa evlenme kulüpleri yol< 
ama İstanbulda kimsesiz bekar· 
lan evlendiren vasıtalar eksik 
değildir. Hatta bir de cemiyet 
olduğunu, hayır seven bir ihti· 
yann ömrünü bu işe bağladığı· 
m gazeteler yazmıştı. Sonra ga· 
zeteler arasında evlenme ilanı 
koyan da va~dır ve onun sandı· 
ğı gibi evlenme ilanları yasak 
d~ğildir. Asıl mesele bütçede· 
dır; Y. A run bize haber verdiği. 
bütçe ona istediğini çabuk bul· 
duracaktır; merak etmesin. 

KUÇUK iLANLAR] 

Müderris Doktor Raşit Tahsin 
Tugsavul. Akıl ve Sinir hekiıni. 
Bostancıda Tepe mahallesinde 88 
numaralı hanesinde pazardan maada 
hasta kabul eder. Telefon: 52 - 232. 

••• 
Senelerdenberi ev işlerinde gayet 

mütehassıs bir bayan ucuz bir maaş· 
la aile nezdletinde çalışmak arzu· 
sundadrr. Sirkeci Mersin otelinde Ne> 
bayan Şemsi. ispano Pariziyen 

ROVUSU 
4 Ağustos paıar gününe kadar 
temsillerine devam edecektir. 
Cumartesi ve Pazar saat 17 ele 
matine. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
Umum ldareai ilaııiarı 

i§letme 

Bahçe kısmmda sinema 
·=---- • 5831 

1
1 Ademi iktidar 

ve 
Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
ı Tafsilat : Galata posta kutusu 

• 1255 --• 

Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton ham d~ 
küm piki 2 Eylül 1935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankara' da İdare binasında kapalı zarf usulile satın alı" 
nacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1402,50 liralık müvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü madrlesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 
• Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıtılmakdadır .. ( 4454 ). 
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BÜYÜK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAK i Ki 

Doktor'un 
ESRARI 

Amerikanın 
Yeni Deniz 
Programı 

BalbkDenizinde BirSov.yet Pekala Ögl~ İs~ .Parise Tekrar Dönüyorum. 
Denizaltı Gemişi Batb Cas~1s_ Lıstesını Muhakkak Getireceğim ... 

te~a§ington, ı A.A. - Svanson ga· 
~ tlcre diyevinde Va ington and • 
~ının müddeti bittikten sonra: 

~ c~ zırhlı ve kruvazör rapmak
~ lngıltere ile Japonyanın ıcraatın-8 tnülhem olacağız.,, demiştir. 
te .u diyev, Roosevelt tarafından 
Yıt edilmiştir. 

dt Cunıur bagkanı, hUkQmetin diğer 
t "~t!erin yapılarına göre yeni harp 
d~ı yapılmasını incelemekte ol
~nu söylemiş ve Vaşington and
%1r· sı bittikten sonra yapılacak 
te •tnat işini de gözden geçinnek· 
}!olduğunu bildirmiıtir. 

~i ununla beraber Rooscvelt bu tah 
hi~ ın~elesinin tamamen nazari ma

Yttte olduğunu ilave etmiştir. 

&uyuk Okyanostaki adaların 
tahkımi 

ır':"•ıington, ı A.A. - Deniz bakan
lC~ ın~teıarı Svanıon, Amerika hü
bi ctınin, timdi tahkim edilmemiş 
dei durumda bulunan büyük deniz • 
~ ~ Anıerikan adalarında tahkimat
lıa ulu_nınak ve öteki devletlerin 
)e~ fılolarının artmasından ötürü, 
de 1

1 
harıp gemileri yapmak niyetin· 

fi~ ~u_ğunu bildinniıtir. 
Ciu •lıpın adalarile Woke, Midway, 
•ta~ adındaki Alutien adalarında 
\1 ~ onun korunmasını emreden 
bilf•ngton andlapasının müddeti 
~~den yeni yapılara başlanmıya -

ır. 

Sıcaktan ölenler 
o~'Yyorlr, 1 A.A. - Amerikanın 
hıa. d~ğu bölgesinde bir sıcak dal
Olc~ı h~küm sürmektedir. Sıcaktan 

trın aaym yilzü geçmiştir. 

Fırsattan istifade 
tı ~rlin, ı A.A. - Yahudılere kar
~ çı:Jnııı olan mücadeleyi kendi 
~~~!•atine çevinniye kalkmıı ve bu 
,.~deleden faydalanarak Yahudi te
~~tnlerine kartı ıantaj yapmıf olan 
tt~l~elrn Wotking, birçok sene bir 
"'• rıt kampında ikamete mahkOm e
~~. 

'= Sı( UÇUK HAR i Ci 
HABERLER 

Moskova, 1 (A.A.) - B - 3 işaretli Sovyet denizaltı gemisi, 
Baltık denizinde yapılan manevralar esnasında başka bir gemi 
ile çarpışarak, 55 kişilik mürettebatile birlikte batmıştır. B-3 
eski tipte bir gemi idi. ı 917 de yapılmıştı. Mürettebatının çoğu
nu deniz talebesi teşkil ediyordu. Geminin denizden çıkanlması
na hararetle çalışılıyor. İçinde boğulanların ulusal ölü töreni, 
Kronştad'da yapılacaktır. Sovyet hükumeti, bunlardan her biri
nin ailesine on biner ruble ikramiye verecek ve aynca aylık bağ
layacaktır. 

Çaldaris Bir Kaza Geçirdi 
Atina, 1 (A.A.) - Başbakan Çaldarisin otomobili Yunanistan 

Bankası direktör muavini Korizisin otomobilile çarpışmış ve 
Başbakan başından hafif berelenmistir. Bunun üzerine Evange
lismos hastanesine götürülmüştür. Başbakanın yarasının hiç bir 
tehlike göstermediği anlaşılmış ve kendisi evine giderek bir ko
mite toplantısına başkanlrk etmiştir. 

İngilterede Seçim Hazırlığı 
Londra 1 (A.A.) - Havas Ajansı, İngiliz Başbakanı Bald

win'in şia'.ıdiye kadar seçim tarihini tesbit etmemiş olduğunu 
haber vermektedir. Baldwin tatil sırasında arsıulusal durumun 
ic durumu incelemek ve hattı hareketi buna göre tesbit etmek 
tasarmdadır. Muhafazakarlar, daha şimdiden sonbahar mücade
lesi için hazırlıklarda bulunmaktadır. Tesrinisanide hazır olmak 
için seçim dairelerinde propagandalarım kuvvetlendirmeye ça
lışmaktadırlar. 

Basrada Büyük Bir Yangın 
Basra, ı (A.A.) - Bir yangın Muhammara gümrüğü ile Me

zopotamya, Persiya Korporeyşin sosyetesinin bürolarını tahrip 
etmiştir. lngi_liz k_onsolosh~~esi. alevlerin tehdidi_ altında kalmış
tu. Zarar, bır mılyon İngılız !ırası kadar tahmın edilmektedir. 

Sürünün İçinde Otomobil 
'Bursa, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Burada çok feci bir 

~aza oldu. Sarhoş bir şoför, bir koyun süriisünü çiğnedi, geçti. 
Ö gün bir düğün için Geçit köyüne giden şoför Cemalin idaresin
deki kamyon elektri~ fa!>r~kası önünde kenardaki sokaktan çı
kan ~2 koyunu çobanıle bırlıkte altına aldı ve hepsini cansız yere 
serdı. Vak'adan sonra caddenin hali çok korkunçtu. Vak'adan 
10 saat sonra sorguya çeki1en şoför Cemalin hala sarhoş olduğu 
anlaşıldı. Suçlu tutuldu. 

Anne . Marie bir rüyadan uya 
nıyordu. Demek bütün bu mace 
ra Nachrichten - Büro'yu alaka
dar etmiyordu. Kendi şerefi, sev 
gisi, Karl'ın masum kanı hiç. 
hiç birşey bu azbitlerin gözünde 
yoktu ... Bütün bu müthiş mace
ralar onlara teferrüat gibi geli
yordu. Öyle mi? Kendisini topar 
lamağa çalışarak : 

- Liste mi? diye tekrarladı. 
- Elbette. Yoksa sizi Parise 

niçin yolladık? Bunu her ne ba
hasına olursa olsun elde etme -
niz ve listeyi almadan gelmeme
niz lazımdı ... 

Anne • Marie dudakJannı ısır
dı. Mavi gözleri yaşlarla bulut
lanmıştı. Belli etmemek için ba 
şım hafifçe arkaya doğru çevir
di, sonra bütün iradesini toparla 
yarak cevap verdi: 

- Pekala. Öyle ise Parise tek 
rar dönüyorum. Listeyi muhak
kak getireceğim. 

ÖIUmle karşı karşıya 
kalan genç kız 

Genç kız bürodan çıktığı za
man iki zabit te birkaç saniye 
sükut ettiler.Sonra yüzbaşıBerg 
yumuşak bir sesle bu sükıltu kır 
dı : 

- Bu genç kıza kafasının me
zada çıkarıldığım ve bu başı ge
tirene yüzbin frank mükafat va
dedildiğini söylemek gerekti. 
Zavallı, ölüme karşı gidiyor ..• 

Kumandan sinirli bir tarzda 
cevap verdi: 

- Peki, öyle ise söylerim. 
Kendisini ne gibi bir akıbetin 
beklediğini anlatırım. Nocmandiyalı biı hizmetçi kız Birinci Fcansova cadde~inde 

güzel bir iş bulmuştu 

Jedi ve şunlan anlattı 

~ ~t~in, 1 A.A. - (Röyter) J o
ltat Ş ~üz özgür bırakılmamı§tır . .Fa 
lataf a ar ili hükumeti, haydutlar 
lturt~~dan istenilen 100.000 dolarlık 

l) Uf paraarnı venneğc hazırdır. 
'ıe1~~- l3. ajanıı aytarı Müller, 
toru, daıı.?ın Ö%~il~ bırakılmasını 

, tnek uzerc Pokınc golıniJtir. 

~~a, 1 A.A. - Polonya do
~1! Old '",.ın geçenlerde Kiel'e yap • 
tere A. Ugu görete kartıhk olmak ü
~2 ağ bnan Königaberg kruvazörü 

General Kondilisin Bir Ga
zete Aleyhine Açbğı Dava . 
Atina. (Ozel) - General Kondili- net direktörü Çuderoı'un istifası ka· 

Filhakika, 2 inci büronun me
murları da kendi alemlerinde a
damakıllı çalışıyorlardı. Bir 
Fransız zabitinin evinde merdi
venler üstünde intihar eden bir 
İsviçreli mühendisin ölümü şüp. 
heli görülmüş, sıkı bir takibut 
başlamıştı. Nihayet kısa bir ~a· 
manda bu mühendis denilen a • 
damın kendi vatandaşı olan bır 
genç kızla münasebeti açıkça 
meydana çıkmış, esrar derhal ay 
dm lanmıştı. 

terden, ecnebi memleketlerden 
gelen casuslar, başka vazife ala 
na kadar burada ikamet ederler
di. Burası bir konak, bir misafir. 
hane gibi kullanılıyordu. Bura
ya hiç bir Alman casusu giremez 
di. Çünkü kapısının önü, arka ta 
rafı daima sivil polisler tarafın
dan muhafaza edilirdi. 

İçeri girmek imkansızdı. Bu
rada oturan adamlar casusu göz 
!erinden tanırlardı. Fransada da 
çalışan Alman casusları buraya 
değil girmek, satta bu :iokaktan 
bile geçemezlerdi. İkinci büro • 
nun adamlarına bir kere şüphe 
girdi mi artık ondan ötesi kolay
dı. İşi çabucacık hallediyorlardı. 
lşte bütün bu korku ve endişeye 
rağmen Anne - Maric bu casus 
yuvasının içine girebilmiş ve u
zun bir müddet hiçbir şey sızdır
madan çalışmıştı. Bu macera 
Anne • Marie'nin dillere destan 
olan bir macerasıdır. 

- Köyde kimsesiz kaldık. Bi
ze bakacak adam yok. Çift çu • 
buk, hepsi dağıldı. Nihayet bak
tım olacak gibi değil, halamın 
sağlığı üzerine kalktım, Parise 
geldim. Duyduğuma bakılırsa, 
burada hizmetçilere çok para ve 
riliyonnuş. Ne yapalım, bu hale 
düşecek bir kız değildim amma 
oldu işte ... 

, Uıtosta Gdinia'ya gelecektir. 
bir ;:arşova, 1 A.A. - Geceleyin 
ltıııtı Y.ıkıimıı ve şimdiye kadar yı
~ittrıı ~tında altı ölü çıkarılmıştır. 

, ~ adar yaralı vardır. 
ltaı)a oma, l A.A. - Son günlerde 
teciıcJ\,gezi yapmıı olan Çek gaze
dcrdikı .e~dikten Mussoliniye gön 
•ııı~ ~!' hır telgrafta gezileri sıra
~· tcıeikr~ıikleri iyi kabulden dola
<ttt lr kur etmekte ve iki memle • 
tı~ lıa~sında bir yakınlık kurulması
lıı hiJdikata dayanarak çalışacakları-

' l'Tnelı:tedirler. 
l,r b~r~kael, l A.A. - ParlAmento
~ıı~1fi konferansı, gelecek yıl 

, ~ ttede toplanacaktır. 
~llec~ 1 A.A. - Monmarter ma
oıd~~d~.' Jan Jorc.'in 31-7-914 te 
r~•irıc ~~ olduğu birahane pence
l G~1 un ak§am ''Cumuriyetçi La
tt)btar1 er,. ve "Faşist karşınlarr (a-
1 ti!J ;rı),. tarafından birer kırını-
' \' Clncti konmU§tur. 

'<!Qıllr il§ington, ı A.A. - Felemenk 
.\Qıtriftlerine de tamil ola.c:ak bir 
~•ı iç~ • Felemenk tecim andla§· 

~lttı;~ bugün görüşmelere baıta-
' \1• 

~c..,ıii '~na: 1 A.A. - Ufak tefek. 

01 lhtıta.n ti• g&terilerine rağmen, 
ti ~ ce olfilı'ü öldüren adamın 
1~ötıiirrıu,t~.1~~ çanptmJdığmm yıl

--...._ ge~,· ~tun Avusturyada, ılikun
• ~· ttır. 
lı"'8 ~-=--==========-

1\rıır" Deneı dlrektörU geldi 
(!!;. •raya 'd . . • 
"'~ru gı en lıman ışlerı genel 

Stlır;-1• Rauf Manyaıi, dün sabah 
l" ... I~ d" 
t •feterı ı.. 0 ntnllttilr. Yeni liman ta-
~ 'lttcsr buı Bakanlıkla temas eden di-
ır~Y~ca:tıhuıuata yeni projeler ha • 

\.. ~lto r. 
-<aıo. nonıi 'D-ka 1 w ·r 1 .. t ..,.ııı ~ UCl n ıgı tarı e er mute-
~~rtıitıer:f er Ve Sıtkı da §ehrimize 
tit._~lar G r. lı~nbulda bulunan Li • 
1..-°!~trbıehcl dırcktörü Muhlis Naim, 
~ azırlanııı işi ile meşgul O· • • 

sin, Me.taksasın organı olan Efimeris- bul edilmi§tir. 
~ El!ınon gazetesi aleyhinde açtığı 
dava, <Uın görülmD~r. 
Duruımada General Kondi'&.in mü 

tarekede Anadoludaki Yunan ordus n 
dan kaçarak Iıtanbula gelmesi genİ§· 
çe mevzuu bahsolmuıtur. Bir şolende 
Kral Kostantini §İddetli takbih ederek 
Türkler §erefine kadehini kaldırdığı
nı ve içtiğini yazan ve o vakit lstan
bulda çıkan Proiya gazetesinin bir sa
yısı mahkemeye verilmi§tİr. Mahke -
me uzun süren bir müzaker-:den son
ra bu davaya bakmağa salahiyettar ol 
madığı kararını vermiıtir. 

Rejim meselesi 
~tina, (Ozel) Elcftron Vima gaze

tesı Baıbakan Çaldarisin rejim için 
yapılacak genoyun gayri muayyen 
müddetle geriye bırakılmasına doğru 
gittiğini yazıyor. 

Bakanlar kurulunda 
Atina, (Ozel) - DUnkli Bakanlar 

kurulunda Batbakanın kaplıcalarda 
bulunacağı müddet zarfında glSrülecek 
işler etrafında ve aylardan beri sü • 
rlinc;emede kalan Devlet Bankası ge-

Çuderosun yerine Varveresu ve • 
yahut Soverdos tayin edilec~ktir. 

Bakanlar kurulu dağıldrk~c'ln sonra 
Eafbaı..n gazetecilere General Kondi. 
l!sin .. Krallı!C !ehine kanaatler besleme 
Si ~\imh~r Ba§kanı ne hükfünetin iş
lerme daır mesai birliğinde bulunma
sına mini değildir.,, demiştir. 

Kondilisten endişe ediyorlar 
Atina, 1 (Ozel) - Dün birinci or

.du k1:1mandan.ı General Panayatakos 
rle Atına garnızonu kumandanı Çolak 
oğlu .ve fırka kumandanı General De
mcstıkas Başbakanı ziyaret ederek 
ordunun kanunlara hürmetkar bulun
duğun.u, .gayri kanunf hiç bir müna • 
sebetsızlık çıkmayacağına emin 0 18 • 

ra~ ka~lıcalıra gidebileceğini söyle • 
mışlerdır. 

Hürriyetperver Parti lideri Sofulis 
dünBaıbakan ile uzun bir konuşmada 
bulunmut ve rejim işinin normal şe· 
kildt" hallı için bütün partilerin bükıl· 
metle beraber çalışacaklarını. ancak 
K?n?iliıten endi§C ettiklerini söyle • 
mıştır. 

Eminönü kaymakamlığı, kaza dahilindeki mahalle bekçilerini 
toplayarak kılık muayenelerini yaptırmış, kendilerine vazifeleri 
hakkında bazı talimat vermi~tiı. 

~u~~?dan Anne • Marie'yi er 
tesı gunu çağırdı: 

- Dün dedi, sizi dinledik. Bu 
gün de. siz bizi dinleyin. Fransa
da vazıyetiniz gayet fecidir. 2 in 
ci büro sizi ölüme mahkum et -
miştir. Onun için dikkat etme • 
niz gerektir ... 

Anne • Marie bu sözleri hic 
heyecan eseri göstermeden din: 
Jiyordu. Titremiyordu. Yalnız 
yüzü balmumu gibi san idi ma
vi .~ö~ler~nin. seması içinde de 
muthış bır kın ateşi yanıyordu ... 

- Eninde sonunda ölümün 
mu~adder olduğunu biliyorum 
dedı, f~kat ne yapalım. Gidece • 
ğim. Lısteyi almağa çalışaca . 
ğım ... 

Müstakbel Matmazel Doktor 
cr:esi günü .~aat ikide, her şeye 
ragmen, Brukscldeki Nachrich· 
ten • Büro'nun kumandanından 
müsaade alarak Fransız merke-
zi hükumetinin yolunu tutmuş
tu. 

Normandiyalı kUçUk 
bir kız is arıyor 

Aşağıdaki satırlarda Anne -
Marie Lesser'in en .neşhur ma
cera larmdan birini kısaca anla • 
tacağız. Çünkü bu macera her -
kes tarafından malfımdur. Bu 
macerayı, Alman müdckkiklerin 
den Berndorf aşağı yukarı şöyle 
anlatıyor: 

Birinci Fransuva caddesinde 
büyük, kül rengi bir bina vardı. 
Bu bina, ötekilerinden hiç te 
farklı değildi. Bırinci katta ve 
ikinci katta 2 inci büronun dai· 
releri vardı. Diğer katlar da otur 
mağa tahsis edilmişti. Vilayet • 

• 
Bir gün kapıcıya genç bir köy 

lü kızı müracaat etti. Saçları ar
kasından topuzlu, yanakları kır· 
mızı, suratı azıcık ablak, yürüyü 
şü sarsaktı. Tatlı bir fransızca 
ve köylü lehçcsile babasi1e kar
deşlerinin askere gitiklerini söy 

Romen tecim bakanı 
istifa etti 

Bükreş. 1 A.A. - Tecim bakanı 
Manalesco Strunga, bugün başbaka· 
na istifasını vermiştir. Manalesco 
hükumetin dı§ tecimdc kurduğu re~ 
jimi, uygun görmediğini söyliyerek 
isufasını haklı göstermektedir, Si • 
yasal çevrenlerden öğrenildiğine 
göre bu istıfa mü,kül bir zamanda 
olmuştur Hükumet evvelce Pariste 
akdettiği ıstikrazlara ait kuponlar 
için bugiırı biıyülf miktarda döviz 
çıkarmak mecburiyetindedir Elde 
döviz bulunmadığından bu ödeme 
muamelesi daha yapılarnamııtır. 

Döyçland vapuru 
Nevyork, 1 A.A - Döyçland adın 

daki Alman vapurunun buradım ay
rılmasına birçok polis müfrezeleri 
gözcü olmuşlardır Bununla berabeı 
vapur• Nazi bayrağı çekilmemiştir 
Vapurun yola çıkması, hadisesiz 
ge5miştir, 

Bütün bunları söylerken çan
tasından bir siırü kaatlar çıkar
dı. Komün tarafından verilen 
nüfus tezkeresi, vaftiz kaadı, 

hepsi yanında idi. 

Büttin bunlan o kadar saf, o 
kadar samimi bir şekilde anlatı
yordu ki kimse kendisinin Mat
mazel Doktor olduğunu anlaya
mazdı. Üstelik mahalledeki bir 
bakkaldan da tavsiye getirmişti. 

Kapıcı bundan alasını bula • 
mazdı. Dünyadan haberi olma -
yan köyli.ı bir genç kız, Parisin 
yiıziı gözti açılmış hızmetçilerin 
den herhalde daha çok iyi idi. 
O stelik burada .. fam de şambr" 
son günlerde yardımcısız kaldı
ğından şikayet ediyordu. Kapıcı 
fırsatı ganimet bildi. Derhal 
genç kızı alakoydu. 

[Arkası var] 

Lilde bir grev 
Lil ı A.A. - LıJ tahkımatı ı~lerı

ne çalışanlar, son kararnameler mu
cibince mütemmım aılc tarııclcune 
tatbik edilen yüzde 10 tevkıtcıtm 
kendi gtindehklerıne de tatbık edı
leceğini öğrenır öğrenmez. grev yap 
mıılardır. İşçiler, şehir sokakların
da bir protesto gösteri!ı yapıııı§lar
dır. 

Trenin altındaki serseriler 
Templc (Ah1erıka) l A.A. - Bir 

yük ~reni devril?1i~ ve atC!f almı:ıtır. 
Trenın altına ~&%lenmiş olarak yol
culuk eden 10 serseri ölmüş. 20 ser· 
seri d~ yaralanmıştır. 

Çelik miğferliler 
Frankfurt, 1 A.A. - Nazı devlet 

kurumuna karşı çahşmıt oldukları 
için, bütün Viesbaden bölgesinde 
Çelik miğfer teşkilatı yasak cdıl -
mi .. tir1 



================================================T A N=:======================================== z - 8 • ~.;,, 

9 ... •• o_ ... _ _.. 
M K 

su .. ..-.-.-...... ......, 
E T iki Yankesici 

yakalandı! 

POLiS Koca Sevgisi mi, 
Evlat Sevgisi mi? 

Kemalpaşada i i Derd: 
Su ve Elektrik 

__ .... 
Orta Mektep 
isteniyor! 

Va - NQ söylüyor 
M. Kemalpaşa, (Özel aytanmız bildiriyor) - M. Kemalpaşa

Jıların iki büyük derdi var: Elektrik ve su. 15 bin nüfuslu kaza, 
uzun yıllardanberi karanlık içindedir. Birkaç petrol feneri için 
belediye bütçesinden her yıl harcanan binlerce lira, aydınlığı te
min etmekten çok uzaktır. Şimdiye kadar yapılan birçok teşeb
büsler, bazan gayretsizlik, hazan da darlık yüzünden bir netice 
vermemiştir. Son defa Belediyeler Bankasından 40 bin liralık 
istikraz temin edilmişse de, hükumetin elektrik istihsal etmek ve 
dafw ıtmak üzere yaptığı etütler, bu çalışmayı durdurmuştur. 

Turgutlu özel oylarımı: yazıyor: 
"Nüfusu 25 bini bulan Turgutlu

da ortamektcbe gidecek çağda 400 
den fazla çocuk vardır. Partinin 
yaptığı bütün teıebbüslere, orta • 
mektep açılmasına §İmdilik imkcin 
olmadığı cevabı verilmi§tir. ihtiyaç 
fazla olduğu için çocuk velileri 
toplanmı§lar, Bayındırlık Bakanlı· 
g Jıdan istenecek bir otokarla tale
belerin Manisa Ortamektebine gön· 
derilmeaini kararlaştırmıılardır. Bu 
maksatla Bayındırlık Bakanlığına 
müracaat edilmi§tir. 

" ... ikisinden birini kurtarmak durumun
da kalan kadın önce kocasını kurtarmalı,, 

lçe, eleıktrik ihti~zıcım karşılıyabilecek tabii kuvvetlere ma
liktir. S,5 saat uzaktaki Suuçtu çağhyam, işletici kuvvet elde et
meğe çok elverişlidir. On sene önce yapılan tetkikat, turbinler 
vasıtasile büyük mikyasta elektrik istihsal edilebileceğini daha 
ı0 zaman meydana çrkarmıştır. Bu suretle, yalnız M. Kemalpaşa 
değil, civardaki bütün kazalar da aydınlığa kavuşmuş olacaktır. 
Bu önemli noktanın, elektrifikasyon için yapılacak tetkikler sı
rasında göz önünde t.utulması çok yerinde ve çok hayırlı ola • 
caktır. 

General Seyfi Karamürselde 
Karamürsel, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Gümrükler 

Genel Komutanı General Seyfi dün kentimize gelmiş, Gümrük 
Muhafaza lşyarhğında bir buçuk saatlik bir teftişten sonra ak
~am ıüzeri lstanbula dönmüştür. 

Zarar 300 Bin Lira ! 
Çanakkale, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Biga yangı· 

nmın tahkikatı bitirilmek üzeredir. Resmi tahminlere göre, zarar 
mikdarı 300 bin liradan fazladır. Köy halkı ve bütün kurumlar f e
laketzedelere yardımda bulunmuşlar, açıkta kalanlann iaşelerini 
temin etmişlerdir. Ateşin çıktığı dükkanın sahibi nezaret altına 
alınarak sorguya çekilmiştir. 

Kuduzu Geç·ren Üfürükçü! 
Adapazarı, (Özel aytarınıız bildiriyor) - Beylikkışla köyün

oe bir kuduz köpek tarafından ısırılan üç kadın, Solaklar köyün
den bir adamın dil altlarını kesmek suretile tedaviye yeltendiği 
haber alınmış, derhal tahkikata başlanmıştır. 

S vasta Ath Spor 
Sıvas, ·(Özel aytarrmız bildiriyor) - İlbay Akif İyidoğan'ın 

b:- şkanlığında bir spor toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda 
Halkevi, Yıldızdağı, Atlıspor, Sıvas Spor Kulüpleri mümessil
leri de bulunmuşlardır. Kongre bir spor mmtakast teŞ'lHlini ka
rarlaştırmıştır. Başkanhga İlbay Akif, Asbaşkanlığa lş Bankası 
Direktörü Fehmi, Genel Sekreterliğe Fahri, Muhasebeciliğe 
Nazını, !wektörlüğe Şevket, Futbol ve Voleybol Başkanlığına 
Şevki, ~atipliğe Bekir, Mutemetliğe Zeki, Tenise Neylan, Ka
tipliğe Halim, Mutemetliğe Raif, Kayak Spor Reisliğine Naci, 
Vasıf ve Necati seçilmişlerdir. Atlısporla meşgul olmak üzere 
Başkanlığa Zühtü, Cevdet ve Faik getirilmişlerdir. Bu suretle 
Sıvas sporculuğu da İdman İttifakına girmiş olmaktadır. 

Aşiretler iskan Ed.liyorlar 
Tarsus, (Özel aytanmız bildiriyor) - Bir yıl önceye kadar 

bataklık ve sivrisinek yatağı olan Aynaz ve civarı kurutulmuş, 
bugün mümbit bir arazi haline getirilmiştir. Seyyar aşiretlere 
verilen iskan sahasında bazı tapulu yerler olduğu yapılan mü
racaatlerden anlaşıldığı için bir heyet araziyi tetkik etmeğe 
başlamıştır. Alınacak neticeye göre, tapusuz arazi iskan edilen 
aşiretler namına tescil olunacaktır. Aşiretlere hü.kumet_se para
... ı kereste dağıtılmış, inşaata başlanmıştır. 

Turgutlular, bu teıebbü11lere 
rağmen ortamektep açılması lü:u • 
mu karfısında Kültür Bakanlığının 
ilgi göstermesbi i8liyorlar. Partinin 
açtığı kayıtlara 100 kadar çocuk 
yazılmııtır. Bu miktar, Manisa or
tamekteb ' e gitmek arzusunu gös
terenlerin sayısıdır. Mektep, ilçe • · 
miz.de açıldığı takdirde talebe ade
dinin üç misli f azlalaıacağına fÜP· 
he yoktur.11 

M. Kema!paşada 
Belediye parkı 

M. Kemalpaşa, (Tan) - Hükumet 
yakası tarafından ve rıhtım boyunda 
bulunan uray parkı son günlerde çok 
rağbet görmeğe başlamıştır. Yukarıki 
resim QCi"kt:uı hir 'örünÜ§Ü gösteri
yor. 

Bir Tashih. 
Dün Konya sayfasında "Çir

kin bir hadise" başlıklı yazının 
içine bir başka yazıya konması 
Iazımgelen Konya Şarbayınm 
klişesi girmiştir. Bu yanlışlık -
tan dolayı özür dileriz. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

* Samsun, (Tan) - Samsun Biç
ki Yurdunun ders bitimi münasebeti· 
le hazırladığı serginin açılış töreni 
bugıün kalabalık bir davetli huzurun
da yapılmıştır. Sergiyi, yurdun en 
genç talebesinin çok alkışlanan söyle
vinden sonra ilbay vekili açmıştır. 
Kültür Bakanlığına bağlı bulunan 
yurt geçen yıl kurulmuş, bu yıl 6 
genç bayana mezuniyet diploması ve
rilmiştir. Halen 28 talebesi vardır. 

"' Adapazarı, (Tan) - Sakarya -
Gençler Birliği maçı birinci haftaym
da berabere bitmiştir. lkinci devrede 
maçı haksız olarak terkeden Gençler 

Otcdenberi birçok yankesicilikler 
yaptıktan sc;ınra .P~lisin takibi~i. güç
leştiren ve ızlerını kaybe~en ıkı y~n 
kesici, Davitle arkadaşı nıhayet dun 
yakalanmışlardır. . . . 

Resmimiz, bu yankesıcılerı gös -
termektedir. .... 

• Kasımpaşada Okmeydanmda 
metrfak bir camiin duvarı dibinde o
turan Ahmet oğlu Mehmedin karnı
na demir pencere parmaklığı düşm.üş 
ve M~m.•i.n~barsakları zedelenmış
tir. Yaralı. çoCiiK h-t:ouıesinde teda
vi altına alınmıştır. 

• Karagümrükte. Sultan mahan 
sinde oturan demirci Osman dün ge
ce içmiş, içmiş ve çok f~zla sarhoş 
olduktan sonra kemençecı Rıza ve 
boyacı Halil ad~arındaki ark~daşla
rını aramıştır. Bır aralık Rıza ıle Ha 
lil sarhoş bir halde bitap yere serilen 
Osmanın cebini karıştırmışlar ve 45 
lirasile bir saatini çalmışlardır. İşin 
farkına varan Osman polise başvur
muş, iki hırsı~ da yakalanmıştır. 

• Mecidiye köyünde Arap Fatma 
isminde bir kadının kurt köpeği dün 
bir tramvay biletçisini ısırmıştır. 
Tasmasız ve serbest dolaşan köpek, 
orada istirahat etmekte olan biletçi 
Enverin üzerine saldırmış ve iki ba· 
cağından ısırmıştır. 

Enver. Şişli çocuk hastanesine kal 
dınlmış, köpek nezaret altına alın· 
mı tır. 

Birliği mağluP' sayılmıştır. 

* Merzifon, (Tan) - llk okula 
öğretmenleri tatil müddetince nüfus 
dairesinde çalışacaklardır. 

• Muğla, (Tan) - Sekiz aydanbe
ri yapılmakta olan Dalaman köprüsü
n ün bir kenar ayağı bitmiştir. Diğer 
iki ayakla bir kenar ayakta çalışılmak
tadır. Köprüyü yapan üstence, köprü
nün iyi bir şekilde yapılması ve ça
buk .bitmesi için çok çalışmaktadrı. 

* Kastamonu, (Tan) - Merkez. 
Daday, Taşköprü, Tosya ve Araç .il5e 
lerindeki bütün köyler ürünlerının 
yüzde üçünü hava kurumuna verme
ği yükenmişlerdir. 

* Kastamonu. (Tan) - Şehirde 
Dede köprüsü ile Hükumet köprüsü
nün betonarme olaral; yapılmasına 
başlanmıştır. 01ukbaşından geçen 
Araç yolunun deredeki rıhtım yapısı 
da bitmiştir . 

* Sıvas, (Tan) - Hak yerlerinde 
tatile başlanmıştır. Görülmesi lazım
gclen işlere 5 EylCıle kadar hakimler 
sıra ile bakacaklardır. · 

* Balıkesir, (Tan) - Halkevinde 
yeni bir kütüphane kolu kurulmuş
tur. Yakında bir sesli sinema makine
si getirtilecek, halka parasız film gös
terilecektir. İngilizce ve almanca 
kurslanndan sonra bir de fransızca 
kurs açılmiştır. 

Vala • Nurettini, yahut daha 
tanınmış adıyla Va - Nu'yu Be
bek tramvayının sahanlığında 
ele geçirdim. 

Suradan buradan, konuştuk, 
birÇok mevzulara girdik, çıktık. 
En sonunda, sözü anketin üze
rine getirerek Va - Nu'ya sor
dum: 

- Siz ne dersiniz, evlat sev-
gisi mi, koca s~vgi~i mi?. . 

Vala Nurettın, bır samye bı
le düşünmeden cevap verdi: 

- Bana sorarsan, koca sev
gisi evlat sevgisinden üstündür. 
Diye düşünürüm. Daha doğru
su, kadın, güç bir durumda kal
dığı zaman, kocasını çocuğuna 
tercih etmelidir, derim. 

Niçin böyle düşündüğümü an
latayım: Koca; bir kaynaktır. 
Evlat yetiştiren bir kaynak ... 
Cocuk ana ile baba denilen 
~üspe't ve menfi iki kutbun bi
ribirile çarpışmasından doğan 
kıvılcıma benzetilebilir. Bu kı
vılcım, bir ateş parçası sayılsa 
bile, ne de olsa bir kıvılcımdır. 
Kadın, kendisine daha birkaç 
soeuk kazandırabilecek olan ko
casını; aralarındaki nikah ba· 
ğından hasıl olma çocuğuna f e
da etmemeli, edememelidir. 

Birçok gebe kadınlar biliriz 
ki, çocuklarını düşürürler. 
Düşen çocuklar birer et yığı-

HAKYERLERI 

Eve hırsız girmiş 
eşyayı tutuşturmuş 1 

Dün Ağır ceza mahkemesind~ bir 
kasden yangın çıkarma davasına ha • 
kılmıştır. Fenerde Abdi Subaşı ma • 
hallesinde oturan Kavalalı Haydar ve 
karısı Asiye suçlu olarak muhakeme 
edilmişlerdir. Tahkikat evrakuıa go · 
re, Haydarın eşyası 3 bin liraya si -
gorta edilmiş bulunan evinden yangın 
çıkmış. genişlemesine meydan veril • 
meden söndürülmüştür. 

Haydar sorgusunda şunları anlat • 
mıştır : 
"- Hadise günü karımla beraber 

kayın valdeme gitmiştik. Döndüğü -
müz zaman sokak akpısmı aralık bul
duk. lçeriye hırsız girdiği anlaşılıyor 
du. Alev ve duman görünce, derhal a
teşi söndürmeğc çalıstık. Itfaiyo .oge1-
meden yangının...önli~ü aldık. Bu işte 
bizim hiç bir alakamız yoktur.,. 

Suçlular eve hırsız girdiğini.birçok 
eşyalarının kayboluşundan anladıkla • 
rını söylemişlerdir. Bunun üzerine şa
hitler dinlenmiştir. Duruşma tahkika· 
bn genişletilmesi için başka güne kal
mıştır. 

• Sultanahmctte Firuzağa camii 
avlusunda kansı Mesineyi tabanca 
ile öldüren eski hapishane gardiyan
larından Hasibin muhakemesine dün 
bakılmıştır. Duruşma iddia ve mü
dafaa için başka güne bırakılmıştır. 

• Eroin satarkC1l cürmü meşhut 
halinde yakalanan Vasi) ve arkadaşı
nın duru~masına dün sekizinci ihti
sas hakyerinde başlanmış. ilk suçlu
ları yapılmıştır. Muhakeme, şahitle
rin çağrılması için başka güne kal
mıştır. 
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YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

Gece 

' . bı'r "devrı' tasrı·hı·" vardır. O vak yordu. - ıç ır şey yo ocacıgım. bir uzun uzun iniltiler çıkarıyor 
d G'" tin geçmesi lazımdır. Ateşli has Ve .. genç karısından bu sani- Kendini üzme .• 

u_. u~~~şılıyor, doktorların tahklar hep böyledir. Bu değiş- yeterinde bile ihtiyarlığını sak- Hepsi geçer! 
kendilerine hekimliği yok!.. meyen bir temeldir. Şimdi yapı- laınağa çalışıyordu. Herhalde kuvvetli geçen 

Dedi, ila~ve etti: lacak hiçbir şey yok, benim ila - - Bana Akil Muhtarı çağırın. bir grip. Gece yarısına doğruydu. A - Dedi Son 
· - Ben bir doktor rabD-ıraca • cımdan bana gene verin. · ra: Heryerde salgın .. teş birden otuz dokuza yükseldı. :ı: Rüştü Capçı Rusruklu 

g-ım .. Senı' go"rsu··nı Güney: H-kk d 
1 

. ' :ıı Diye kocasını teselliye çalışı-Fazıl alevden bir gömlek giydi- a 
F 1 P k .. 1 S d ktorsun a 1 ge sın... · · d 'dd' - b' k rilmiş gibi yatıyordu. Güney: azı : - e guze · en ° · Diyerek, ilave etti: yor, ıçın en de cı ıg ır mera 

- Şaka maka diyorum amma, - İstemem.. Tabii benden daha iyi bilirsin. - Bunlar benim arkadaşla - duyuyordu: 
adamakıllı hastalandı!. Diyor, Güney ısrar ediyordu: Dedi, nm. Gücenmezler, yorulmazlar, - Acaba hastalığı ne? .• 

Dedi·. Uzu"lmeye başladı. Fa. - Sen bu ateş, bu nöbet için- - Haydi, biraz uyu, terle... 1. 1 S 
de kendı'ni bilmezsiİı. Buralar - D .. · · k ge ır er... onra, 

zıl, iye kocasının uzerını sı 1 sı- Ve .. Ateşin tüttürüp buharları- - Doktorlara telefon edeyim dan bir doktor bulacağım. kı yorganla kapattı. 
- Güney .. GüneyL Ve .. Sonra birden aklına gel- Sabah dırdığı gövdesini yatağın için - kocacığım .. 

Çok hastayım.. miş gibi ilave etti: .... ___ . de yerden yere atarak karısının Diye kalktı. Fazıl, kısık sesi-
Yanıyorum !.. _Yurda telefon edeyim. Nö- Sabahleyin de ateş bütün gü - ellerini srkı sıkıya tutuyor, le karısının ardından sözlerini 

Diye baygın bay~m söyleni - betçi doktor kimse gelsin. cile sürüp yükseliyor, doktoru - Beni yalnız bırakma Gü - ulaştırıyordu: 
yor, karısının ellerini avucları - Fazıl ateşin o zoru içinde dik kavrum kavrum ediyordu. ney... - Yurda da telefon et, hasta 
:rım içine almış, . kafalılığını sürdürüyordu: Fazıl sayıklar gibi konuşuyor Sana bakarken iyileşiyo • olduğumu söyle. Ramiz ben iyi 

-- Öoh sevgilim... - İstemem. Sabaha kadar du : rum.. ı k d · l · b k 
ı D h - n o uncaya a ar ış erıme a ·sın. Güzel kancığım1.. böyle gitsin! - - htiyarlık. a a yaşayacagn · 1

1 
. . . H 

S · ·· k ıı· 1 Ve .. karısına gene bilgirlik e- Ateşe dayanıkhğım yok. Sana doyacağım!. ç hastaları ıçı~ gere~ırse a • 
Y~~-ı gorme tese un o u- diyordu: :ıı l'ehlike var!.. Seni benimle evlendi~ine san Vasıfı darıca etsınler. 

nıdırlar. Hi9bir ana, bu küçük e~ 
yığınları için, .yuvasının temelı 
olan kocasını feda etmez. Ço
cuk, büyüyünce, ananın göniü~
deki yeri de büyür. Yetişmiş bır 
çocuk, kazanılmış bir varlıkt.~r: 
Bu varlığı feda etmekte güçluk 
çekildiğini teslim ederim. Y.~l· 
nız şu da var ki, koca; bir degıl, 
birkaç çocuk babası olmak, ana· 
ya birkaç çocuk daha kazandır· 
mak gücünde oldukça, kadın, 
kocasını evlatlarına değişmek 
hatasında bulunmamalıdır. Çün· 
kü bu çocuk yapıcı kaynak, var 
oldukça yeniden ana olmak. 
analığa kavuşmak, bir kadın 
icin her vakit mümkündür. Ko
c~, giderse, - iyi tir kocan~ 
sözünü ediyorum - onun yerı 
kolaylıkla dolmaz. Insan yavru· 
su ç.ok güç yetişir bir mahlı1k· 
tur. Koca ise, ermiş, yetişmi§, 
mahsullerini vermeğe başlamı~· 
tır. Şimdi ben size sorayım, ya
nı başınızda, olgun bir baba, bir 
aile babası dururken, onu feda 
edip öte yanda, henüz hüviyeti· 
ni almak için yıllar istiyen ço· 
cuğu kurtarmak doğru olur mu? 

Ben böyle düşündi.:ğüm için
dir ki, kocası ile çocuklarından 
birini mutlaka feda etmek mec· 
buriyetinde kalan kadın, koca• 
sını kurtarmalıdır ... Mantık böy· 
le emreder, diye düşünürüm. 

Salahattin GüNGOR 

Urnan tarife komisyonu 
tap landı 

Her altı ayda bir oplanmakta o • 
lan liman tarife komisyonu dün gene 
toplanmı tır. Bu toplantıda liman va• 
ziyetleri görüşülerek, işlerin fazlalaş· 
masr yolunda, liman tarifesinin birçok 
maddelerinde ehemmiyetli tenzilat ya 
pılmrştır. Haz11'1.ın.,.. ,,__: ..... ,.,;~ .(\.ı>

karaya gönderilecek ve B.akanhttça 
tasdik edildikten sonra tatbıkına -baş· 
lanacaktır. 

Yeni yapılacak Kadıköy 
ıskelesi 

Köprünün Kadıköy iskelesi yerine 
yaprlacalC olan, modern iskelenin Av· 
rupaya sipariş edilen aksamının koniş 
mentoları Akay idaresine gelmiş ve 
parçaların da birkaç güne kadar İst~n 
bula erişeceği bildirilmiştir. Iskelenın 
yapılacağı havuzlar fabrikası~da .Ya.P1 

lan hazırlılC ar da tamamen bıtmıştır. 
rçalar gelir gelmez, iskelenin ya· 

pılmasına başlanacaktır. 

Denizyollarınm alacağı 
vapurlar 

Denizyollan ile Akay idaresinin on 
sene kredi ile yeniden alacakları v~ • 
purlar için Avrupadaki bütün fabrıka 
ve şirketlerle temaslar yapılmış ve 
alım şeraiti bildirlmişti. Bu vapurları 
satmağa ve yapmaga talip olan şirket• 
ler hazırladıkları projeleri Denizyol • 
larma göndermeğe başlamışlardır. (ie 
len projelerin Ağustos nihayetine ka· 
dar sona ereceği umulmaktadır. A : 
ğustostan sonra Denizyollan idaresı 
genel direktörü Sadettinin başkanlı • 
ğında toplanacak olan komisyon bLl 
projeleri ve teklifleri tetkik edcre1' 
vapurları muvafık göreceği şirkete 
yaptırmağa karar verecektir. 

ZatUrrie 
En önce Riiştü Ç~pÇ~-·ge.İdi· 

Zayıf ,kuru.ilk bakışta küçük bo}' 
hı, sinirli gibi gözüken bir adat11

• 

Konuştukça şenliği, babacanlı • 
ğı, tatlı sözlülüğü anlaşıl.~Y?.r. 
Sinirle hiç ilgisi yok. Yüzunıı~ 
bütün mimikleri, her sözile s~~· 
ki dil ortaklığı ediyormuş gı 1 

oynayan elleri, kolları insana: 
- Geniş ol... 
Diyor. Güney onu birinci kere 

görüyordu. Telefonla Cerrahpa• 
şada buldu, t 

- Ö bizim Fazıl mı, nesi v:t 

nesi?. Şimdi geliyorum!. 
Dedi ve .. geldi. Hastanın ya -

nına gitmeden Güneyden soru -
yordu: 

- Ne vakit hastalandı?. 
Güney çok üzüntülü duruY0 r' 

ağzından lafları güçlükle çık' : 
yordu. Yüzü geceyi hiç uyut1'1]3 

[Arkası var 



t: 
• 
ır 

rakılması gerecektir. 
Proje metni 

Formül Aranıyor 
[Ba§ tarah l incide] 

ihtimaller yürütmekten başka birşey 
yapılamamaktadır. 
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Ujpest geldi Ten iste Yeni 
Parlayan Çift 

Cenevre, 1. A.A. - (Havas): E
den'in tekliflerine uygun olarak ileri 
sürülen kararın iptidai J?rojesi üze
rinde, Laval ve Eden'ın akşama 
doğru uyuımut olduklan saat 1 de 
teyid edilmekte idi. Gece yansına 
doğru Laval bu roje metnini A-

Uluslar Sosyetesinin Habq·İtal
yan ilıilerine dair olan bütün mese
lelerle meuul olmaaına İta!yanm 
muhakkak surette itiraz edeceği sa
nılmaktadır. Bundan batka, İtalyanın 
hangi tarihe kadar kuvvet iıtimalin
den kaçınacağı meaeleainde de büyük 
müşküllerle kal'fllqılmaıı kuvvetle 
muhtemeldir. 

pdan görüşmelerin bugünkü duru • 
mu hakkındaki iatizahtan sonra hal· 
yan - Habeş anlatmazlığına dair sö.z 
aöyliyen Herber Samuel diler dev • 
Jetlerle, bilhaaaa Fransa ile mümkün 
olduğu kadar sıkı ve devamlı bir el· 
birliği yapılmuını ve bütün d~y~
nın iyiligi için uluılar aosyetesının 
uzlapa usulleri kabul ettirmek ü
zere gayret aarfetmesini tavsiye et-

Misafir Futbolcular Yarın 
Beşiktaşla Karşılaşacaklar 

1 nglllzler c;lft müsa- Joiıiye vermi,?r· ngiliz ~e~enleri, 
İtalyanların ıtıraz edeceklennı san-

bakalar lc;ln aradık· maktadırlar. 
d 1 ltalya ayın 25 ine kadar 

larını bul U ar kuvvete mUracaat etmiyecek 
Mefbur Davia kupasını, Amerika- Parla, ı.A.A. _ Matin gazetesi-

Gazetta, Ualual hadisesindeki me
suliyetleri karıştırmak hususunda 
Habeşistan tarafından yapılan te
şebbüslere karşı ltalyanm şiddetle 
muhalefet etmekte olduğunu kaydet
mektedir. 

mittir. 
Bugünkü aavaf siyah aoylarla be-

yaz aoylar araaı~da. ~r anla~azhk 
teklinde ıösterılebılır. Amenka ka
moyu (efkirı umumiyesi) Kell?~ 
paktını imza eden devletlerden bırı 
olan İtalyanın hareketlerini yakın -
dan takip etmektedir. Uluslar &06· 

yetesi timdi Habepstana karşı bir 
tecavüzü menetmeğe çalıştığı gibi 
Habetistanın da ilerde Italyaya kar
tı başka tecavüzde bulunmamasına 
mani olmak için tedbirler alabilir. 

lıları 5 - O yenmek auretile İngilizle- nin özel aytan, Laval ile Eden'in ka· 
rin kuandıiını dün bildirm\ştik. rar projesi üzerindeki anlaşma saf-

Bu bet galibiyetten İngiltzleri en balarını ve bu anlatmanın muhteviya
fazla memnun edeni çift müsabaka- tını bildirmektedir. 
aında kazandıkları zaferdir. Çünkü Uzlatma ve hakemlik usullerine 
İngilterede Perry ve Auatin gibi tek devam etmeği temin edecek bir for
müsabaular yapan çolt yükse!c te - mül mevzuubahistir. Bu formülün 
niaçiler bulunduğu halde, İngi'b:J:r İnıilterenin dileği üzerine bazı ~e
dört aenedenberi tek oyuncui:ın de- ğifikliklere uğradığı söylenmektedır. 
recesine yükselebilen bir çift ara - İngiltere, İtalyanın kuvvete müra
yorlardı. Nihayet lngilizlet' andık- caat etmiyeceği hakkındaki yükemi
Jarını buldular ve Alliaon - Van R; n ni (teahhüdünü) bir kere daha kuv
gibi dünyanın en kuvvetli bir çiftini vetle teyid etmesini istemektedir.Bu 
yenen H'ughes - Tuckey çiftini mey- yüken altına ıirmeği kabul eden 
dana çıkardılar. Baron Aloiai, yilkenin ancak bu a-

Bu çiftin meydana çıkmasına lngi ym 25 ine kadar muteber olabilece
liz takımınm kaptanı Barret sebep ği kaydını ileri aürmüttür. 

ltalya kredi aramıyor 
Londra, 1 .A.A. - Reute\ ajanaına 

haber verildiğine göre, Italyanın, 
Londrada krediler aradığına veya a
ramakta olduğuna dair olan yaymtı
lar (f&yialar) hiçbir esasa dayanma
maktadır. 

Gençler emir bekliyorlar 
Roma, 1 A.A. - Italya hükUmeti, 

Budapqtedeki Univenit; konkuruna 
girmemek mecburi.vetinde ~ştır. 
Buna sebep olarak, Univeraıte 'enç· 
liğinin büyük bir Jaaımnın Afnkaya 
gitmesi ve diğer Jmmnv.n da Moua
aolininin emrine hazır bulunmak mec
buriyetinde olma11 ıösterilmektedir. 
M andaYI kabul etmiyorlar 

Herber Samuel butıun henüz gö • 
rUtülmemiı bir teklif olduğunu söy
lemittir. 

Fransız. lngiliz karar 
projesi 

Cenevre, 1 A.A. - RöyteJ ajansı 
diplomatik aytarmın öğrendigine 
göre, Fransız, İnıiliz karar projesin 
de f U noktalar vardır : 

Macar sporcuları istasyonda kendilerini karşılayanlar arasında 
tadır. Bu futbolcülerin karşıaına 
B~iktatın en kuvvetli ve en tam 
ka<irosu sayılan: 

olmuştur. Tek maçları yapan Perry tnptere. Habet-ltalyan antlaşma• 
ile Auatin ilk iki müsabakayı ka • ımm befinci maddesi mucibince, İ
zandıktan sonra Barrett belki tehli- talyanm zaman keatirilmekaizin bir 
keli olmakla beraber cesur bir müta- yüken altına &irdiii cevabını ver• 
leada bulunmuş ve çift münbakadan . 
sonra geri kalacak iki tek maçtan bi mi~tin gazetesi, gösterilecek bqin
risini nasıl olsa ya Perry veya Aus- ci hakemin İsveçli Hammanj~ld ol
tin"in kazanacğını heN.p ederek çift- .maunı muhtemel görmektedir. Bu 
te Hugucs • Tuckey çi~tini deneme- arada Politis ile Urrutia'nın adlann-

Adiaababa, 1.A.A. - Bu sabah 
Reuter ajan11 aytan ile konupn dış 
işleri bakanı Belantin Gueta Hehoug, 
Habeıistan•ın bir manda altına gir· 
meği kabul edemiyeceğini teyid et
mittir. 

1 - Ulualar aosyete.i konseyi, uz
laşma komisyonunun yetkisini (sa
lihiyetini), bu komiayonun sınır tah 
didi ile mükellef olmadığına dair o
lan İtalyan görütüne uygun bir şe
kilde tefsir etmelidir. Bet maç yapmak üzere Ankaranın 

46rt klUbü tarafından memleketimi
ze çağırılan U jpest Macar takımı 
fUtbokUJeri dün ıehrimize geldiler. 

Dün de haber verdiğimiz gibi, Ma 
C&riıtanın eski tampiyonu ve 1932 
Yılı Orta Avruıpa kupası galibi olan 
U)pett, Ankaraya gitmeden evvel 
l'~ın Betilrtatla, pazar günü de Ga· 
latasarayla birer maç yapacaktır. 

lJjpest takımı, meşhur F. T. C. ve 
lJnprya ile birlikte her zaman ve 
lenelerdenberi Macar futbolunün 
~etini paylaf&n üç takmı~n. bir!· 
dır. Bunun için, biru mentmllz bı
le ol-. bu kuvvetli Macar taknnmrn 
tehrirnizde Betiktat ve Galatasaray 
kl~erile yapacalı ~Jar hayli me
raklı ve güzel olacaktır. 

Ujpest, biç olmana bir ay sonra 
&elrn1t olsaydı, hiç tüpheais ki ti
,. oldup il&i ile kartılapcaktı. 
Halbuki bu umanda geliıi, ne de 
01.., hem futbol teJaıiii ve hem de 

~~·lııııi·'ftOllteltınn~ .-çlarm lay· 
-.tal blru dltfllntalf' ,-,ıbr. 
ttk Ye tilt m~ları bittikten son

ra ııuklarm da baamHile eskisi ka
~ çalıpmıyan futbokiller tabiidir 
ki formlarının dlifük bir noktasına 
&elrn11 bulumnalrtadırlar. Diğer ta
raftan futbol merakl•ı bir çok kim
leltr de yulıia citmit bulunuyor
lar, litmiyenleri de uat günlerini 
&sık "Jerlerde, kırlarda denizde ge
Sirıneıı nimet blJiyorJ~. 
Bununıa beraber, ümit TC temenni 

tdelirn ki, Macar futbolünün hakikt 
:Oqte.Ullerinden biri olan Ujpest 
Yık olduğu iJgi ile karşılansın. 
lJjpaıt takımında gerek anıuluaal 

"'· ıerek önemli birçok maçlara cir-
llait kıymetli fud>olcUJer bulunmak-

V j pntle yarın ilk maçı 

Mehmet Ali 
Nuri Hüınü 

Feyzi lbrabim Faruk 
Eıref, Şeref, Jlusaf fer, Hakkı, Ha: 

yatı 

Şeklinde çıkmağa çalııacağı şüp
hesizdir. 

U jpestin oyununu ve oyuncularını 
pek iyi bilmemekle beraber bis ya
rmki maçın yüzde yetmit misafirler 
lehine neticeleneceii kanaatini bes
lemekten kendimizi atamıyoruz. 
Çünıkü Betiktat takımı hüc:um hattı
nın, müdafaaya göre iyi ve kuvvetli 
denebilecek halde olma.sına karşılık, 
müdafaasında aksayanlar ve idmaa· 
ıız olan oyuncular vardır. 

U jpeetin oyununu ve oyuncuları
nı pek i)d bilmiyoruz,dedik ama, yu
~arda yudıiımı• cibi bu takımın 
Macar fut.Jüoün bqmda gelenler
dea biri ~uiunu bildiiiııaia -:&ibi 
Macar f utbolünün ıiatemi de yaban
cımız değildir. Bunduı batka Uj
peıt, Macaristanda müdafaası kuv
vetli ve aert takımlardan biri olarak 
tanırunıştır. itte bunları gözönünde 
tutarak eğer Ujpest müdafaasını, 
Betiktatın etı kuvvetli tarafı sayı • 
lan muhacimlerine f ıraat vermezse, 
kıaa ve yerden paslarla yorucu bir 
oyun tarzı takip eden muhacimleri
nin nasıl olsa Betilrtaş miıdaf aası .. 
nın aksak noktalarını bulacağına 
hükmJdiyoruz. 

U jpest hakknıdaki aıd dütünce -
Jerimin, Beıikta( maçmdan sonra ve 
Galatasaray maçından evvel yumak 
kabil olacaktır. 

oynayacak olan Bepkta§ takımı 

dan da bahsedilmiştir. 
Lavel lteı1en davasmi 

tutuyor 
Milano, 1 A.A. - Bu ubahki t

talyan gazeteleri, Cenevredeki kon
sey toplantıaı baklanda hiçbir teY 
yazmamakta n İtalyanın herkesce 
bilinen tezini tekrar ile iktifa etmek· 
tedir. 

Stampa ıueteai. ruznamenin ya· 
nlıtına ait fikir ayrıbklanndan bah

aetmekte ve bu huıusta Fransız ve 
İtalyan deleıaıyonlan araaındaki an• 
la....-yı kaydetmektedir •. 

Popolo d'ltalia pseteu, ltalyan 
hlikOmetinin Ualual tecariirine ait 
toraYlann (meeullyetlerin) incelen
mnl lwklandald ı&rilftlndeo vazıeç
mediğini yazdıktan aonra, Laval'm l· 
talyan davaaına tamamile arka oldu-

Ingilizlerin denemek liieıe sı· 
kardıkları çifte yenilen dünya
nın en kuvvetli çiftlerinden: 

Allison • Van Ryn 

tıeri sürmekt~dir. 
t-~ttil.r ih Eden, bu aabah 1eni 

bir konupna yapllllflardır. Söylendi
pne ıöre, bu konupıada, ancak bü
yük çisperi tnbit edilen lngilis
Frantu formilltintln buı teferruatı 
ıörütülmUttür. 
Konıey batkaru öğleden aonra, 

aaat 17 de teabit edilen toplantının 
yapıbp yapılmıyacaiı hakkında bir 
karar alacaktır. 

ie karar vermittir. Bu ıuretle tnıil
tere çift müaabakaımı kaybetse bile 
ondan Perry veya Auatin bir maç ka 
zanıııca İngiltere gene ikiye kartı 
Uç galibiyetle Davis ku.paaını muha 
faza etmiş olacaktı. Barrett'in düttin 
cesini tatbika koyma11 parlak bir so
nuç_ vermiş ve meydana çıkarılan ye 
ni lngiltere çifti, dünyanın en kuv • 
vetli çiftlerinden biri olan Amerika 
çiftini 6 - 3, 6 - 3, 6 - 8, 1 - 6, 6 • 2. 
yendiği gibi tek oyuncular da geri ka 
lan maçları kazanarak Amerika ta • 
lamma plibiyet koklatmadan Daviı 
kupamu kuanmıtlardır. 

Tenis mtlnelddtleri, ymi çiftten 
Tuckey'i mefbur büytlk Tilden'in 
oyun arkadatı olan Hunter'e ben • 
setmektedirler. 

Bu oyuncu raketini t1pkı Hunter 
gibi bUyUk bir meharet ve kuvvetle 
kullanmaktadır. 

İlk aeti İnıiliz çifti aldığı halde 
Alliaon'un f evkalide oyunu sayesin 
de iki seti Amerikalılar kazanmıt • 
Jar, fakat Tuckey'nin gös açtırma • 
yan tiddetli hücumlarına Hugheı de 
yardnn edince İngilizler de aon iki 
aeti almıtlardır. 

İtte timdi lngiliılerin, dört se • 
nedenberi aradıkları çifti bulduklan 
için, agızları kulaklarma varmakta • 
dır. 

Dün, bilhuaa Franaız çevenlerin
de, buıün öğleden sonra yapılacak 
genel toplantının bu içtima devresini 
kapatacağı umulmakta idi. 

Uzlatmaya doGru 
Cenevre, ı .A.A. - Buradaki ge

nel intiba, durumun daha az ıergin 
olduğu ve 24 aaate kadar bir uzlaı
maya vanlacağı merkezindedir. 

Açık toplantı 
Cenevre. ı .A.A. - Uluslar Kuru

mu konaeyi bugün aaat 17 de gene 
toplanacaktır. Bu toplantı açık ola
caktır. Dün aqamki ıizli toplantı 
biter bitmez, Litvinof· Laval, Eden 
ve Avenol tam bir saat aralarında 
ıöriltınü•lerdir. 

lnglllz teklifleri 
Cenevre, 1.A.A. - Bu aabah. bu-

rada dolapn yayıntılara göre, lngi· 
liz önerıeleri, 1906 andlaşma11 eaa
aına ıöre yapılacak görii'61er aonuç
sm kalına, meselenin gelecek eylül· 
de Uluslar Konaeyince bütün cephe-
lerinden incelenmesi lbım geleceği 
hakkında bir maddeyi ihtiva etmek
tedir. 

--------------------------------~ 
Bu önergelerde harbe başvurma· 

mak yükenine dair olan 1928 'tarihli 
1talya-Habqiatan antlaşmasına da 
tahıisen atf ve if&ret edildiği bildiri-ATLETIZM:INGILTERE-FRANSA 

'•ile.rede ka..aan Fransn atletleri: (Soldan sal•) Rocbard (JOOO metre) NN'I fıfüılr>. Dubor (gOlle) 
R. Paul (usun at/11111•) 

~ 'ller •ne İngiltere • Fransa aruın 
aaı,!~ıfaıeJmekte olan atletizm mü-

k&lan yapıldı ve bitti. 
~I senelerde bir hayli puvan 
....._!!' yenilen P'ran81slar bu sene, 
~ ilki& pı1vaa farkla mailCip ol-

Bu, Fratıarz atletleri lehine geçen 
yıldan bu yıla kaydedilat~ıi lizım

ıelen önemli bir ilerleyıştir. 
Kotularda İngilizlerin yüksek bit 

üstUnlUiil sörülmilt, 100. lOO. 880 
ıarda 4U. keaularla ıao 1aıda .W· 

alıyı büyük farklarla kaıanmıttır· 
dır. Oteki kotularda Franıı.ılar ikin-
cilik, üçüncülük alabilmiıler ve yal
nız Uç mil kotuıwıu kuanmq&ardır. 
Buna mukabil atma ve atlamalarda 
Franıulara ~k u puvm vcrmitJer-
4ir. 

liyor. 
ltalya cevap veriyor 

Cenevre, 1. A.A. - (D.M.B.) a
janıı aytan bildiriyor : Uluslar Sos
vetesi sekreterliği, bugün saat 12 de 
ln,iliı:-Franan teklifleri baklanda 1-
talyadan cevap almış değildi. İtalya· 
nın alacatı durum b11kkmda aimditik 

Dinlenme bitti 
İstanbul, 1. A.A. - Atletizm fe

derasyonundan : 
Ulusal atletler namzetlerinin din· 

lenme devreai bugün (perşembe) 
bitti. Genelerin eakiai ribi idmanla· 
nna Taktim stadında devama batla· 
malan teblli olunur. 

Mıntaka yelken blrlnclllkler 
İstanbul mıntakaaı denizcilik he

yetinin tertip ettili au ıporları prog 
ramma göre mııntaka yelken birinci
liklerine bugiln Moda koyunda baş
lanacaktır. Birincilik müsabakaları
na yann da devam edilecek ve pazar 
güntl sonu almacaktır. Uçüncii gi1n 
mU..balalarmdlft aonra mıntaka yel 
ken birincileri belli olacaktır, 

Habe,ıer ve manda 
Adiaababa, 1 (A.A.) - Dq Baka

nı, Jmperatora, Ulq,slar ao.yetesinin 
himayesi altında arsıulusal bir manda 
teklif edildiğine dair olan haberleri ya 
!anlamaktadır. Yetkili 9ffenler, böy
le bir teklifin kabul edilemu olduiu· 
nu söylüyorlar. 

Avam kamar•&1nda 
Londra, 1 (A.A.) - ltalyan - Ha

beş dava11. bugün Avam kamaraamda 
görütiijecektir. 

Patrıaın dileOI 

2 - Bir betinci hakem atanacak 
ve komisyon, 1 eyUUe kadar bir uz
latmaya varamadığı takdirde, 1928 
andlapnaaındaki usul üzerinde yü
rümeğe, 

3 - 1906 andlaflDUJIUll imza e • 
den, İngiltere, Fnmaa ve İtalya hü
kUınetleri bir çözıe bulunmasını ko
laylattırmak için derhal görütmele
re giriteceklerdir. Habet hükUıneti
nin yardımı ile bu çözge, İtalya ile 
Habetiatan araamda iyi ilgiler ku • 
rulmumı sağlayacaktır (temin ede
cektir.) 

4 - Görü91Delere devam edecek o
lan ilgili taraflar bu huauata 4 ey
UUde bir rapor tanzim edeceklerdir. 

5 - Komey arada çıkacak hadi -
aelere bakmakıızın 4 eyJUlde topla
nacak ve durumu olduğu gibi baştan 
apğı görütec:ektir. 

Kahire, 1 (A.A.) -Ayni zamanda 
din itleri batkanı olan Kıpti ortodoks 
patriği, Ulualar sosyetesine bir haber 
ulqtırıp, ltalyan - Habq davaamm 
banpal ıurette sonuçlandınlmaamı di 
lemittir. ı,ı sözle halletmek meseleal 

lsveç • Hah•• tecimi 
Adiaababa, 1. (A.A.~ - laveç ile 

U.bqwı.a araaıad•ki tecim andlaı
maaı. bupn iımalanmııtır. 

H•betiatandald lnglHzler 
Londra, 1 (A.A.) - Dıt Bakanı 

Sir Samuel Hoare, Avam twnaraam
da bir diyevde bulunarak, Habqistan 
daki lnıiliz misyonerlerile ailelerinin 
163 kitiden ibaret bulwıduğunu söyle 
miftir. Bunların ıüvenliği (emniyeti) 
meselesini Adiaababadaki lnıiliz elçi 
aile Fransa hüktimeti elbirliğile ince
lemektedirler. 

Ote yandan, denis •tın ülkeler te
cim bakanı yarbay Kolvil, harp araç
ları (vautalan) yapmağa yarayabile
cek iptidai maddelerin Habefistana 
yapılaçak ıevkiyatma aaıbarıo kon • 
madığuu bildirmittir. 

Bir tayyarecinin mUracaatı 
Londra, 1 (A.A.) - Güney Afri -

kalı uçman ve ıinema fotoğrafçısı Roy 
Tulcett, sıcak ülkeler üzerinde uçarak 
edinmit olduğu deneçlerden (tecıübe 
lerden) istifade edilmesi için, Habet 
impetatoruna teJırafla bat yuımuttur 
ı 929 yrlmda Kroydon'dan Kap sömür 
geline uçup, birçok filmler alımı o -
lan Tukett, ıazetecilere: 

.. Hayatında bir deiitiklik ıörmek 
iatediiini" töylemittir. 

ltal1a mUtecavlzdlr 
Brübel, 1 (A.A.) - Belçika Ba

kaıür kurulunun ikinci baparu Van
der Veld'in batkanbk ettiği araıuluul 
.,.yal demokrat pam.inin yönetim 
merkezi. anıuluut 1011yaliat sendika
Jarlle birlik olarak newrettiti bir bil
dirir,· de ltalyan • Habeı anlqmazlığı
da talyayı miltecaru olarak göster
mekte ve Uluslar sosyetesini bu aoa
yetenin nizamnamesinde yuılı berki
teleri (müeyyedeleri) kullanmağa ça
ğırmakatdır. 

Konseyin toplantısı cumaya 
kaldı 

Cenevre, 1 A.A. - (Saat 16,20) 
Saat 17 de inikadı mutasavver celse 
akdedilmiyecektir. 

Cenevre, 1 A.A. - ln&iliz, Fnm
aız karar projesi üzerinde ftalya ile 
daha hiçbir anlaşma yapılmadığm • 
dan uluslar sosyetesi konseyinin bu 
toplantısı cuma gilnüne bırakılmıt -
tır. Fakat Musaolini bu karar proje
ıine Jrar,ı mukabil tekUflerde bu -
lunmu,tur. 

Avam Kamar•aında 
söylenen alıler 

Londra 1 A.A. - Avam kamara· 
sında dıt "siyasa hakkmda gôrB!JDele 
ri açan Lansbury apğıdaJD diyev
de buluanıuttur: 

''Bütün dünyanın yeniden ıilib -
Janmaaından atilrU teeuüf ederim. 
Ekonomaal fenalıklann barış yolu
nu kapadığı fikrindeyim.,, 

Bir bava paktı akdetmek üctc 'Jl 

Londra, 1 A.A. - Kuvvete- baş
vurmamak modMariyeünin karara da 
bil edilmit-olduia~uhakkak ıcfeiil
clir. Mamafih, devletler Hı06 andlat
muı eaaar herine çahpcıaldarma ve 
görüfmelerde uluslar sosyetesinin 
çerçevesi içinde yapdacağma göre, 
bu huauıt kararda zımnen mevcut de 
mektir. 

Londrada düşünüldüğüne göre bu 
usul, ileriye atılmıt iki büyük adım
dır. 

Habeıiatatıın bu kararı iyi karşıla
yacağı sanılmaktadır. İtalyanın ala
cağı durum henüz belli değilse de 
kararı kabule imkin göreceği umut 
edilmektedir. 

ltalya betlncl hakemi kabul 
ediyor 

Roma. 1 A.A. - Reamt çewenler, 
bugün İtalya ve U.be,istana v.eri -
len karar projesi hakkında fikir yü
rütmek iatemektedirler. Sanrldıcına 
göre İtalya af&il yukarı tU tekilde 
cevap verecektir: 

1 - Uslqma itinin devamı, ta -
ıarlanan gtirüfme esaımın tamamen 
Habetistan tarafından kabul veya 
reddine bağlıdır. 

2 - İtalya. sömürgelerinin müda-
fauile ilgili ve ırilel bir mahiyeti ha
iz kararları, uluılar IOl)'etesine tibi 
tutamU. 

3 - İtalya, beşinci yargıcı (hake
mi) kabul eder. 

4 - ltalya, 1906 andlaflDUI esa11 
üzerine ve diıplomatik yol ile görüt
melere devam etmeği kabul eder. 

ltalyanlar zorluk çıkarıyor 
Cenevre, ı.A.A. - Reuter ajansı· 

nın öğrendiğine göre, mütterek an
laşma yolwıda ortaya çıkan büyük 
zorlular Laval ·Eden-Aloizi toplan-
tısında bertaraf edilmittir. 

İtalyanlar, bathca iki teye itiraz e
diyorlardı. Birisi Habqiıtanm 1906 
antlapnaaını imza eden devletlerin 
konupna1anna kanpnası, ve öteki 
de Uluslar Sosyetesi konseyinin bu 
konupnalarla ilpi olmaıuu, bu tak· 
tirde Uç devlet arumda yapılacak o
lan ı&rilpneler Cenevrenin çerçevesi 
içine lirmit olacaktı. 
Habetiı~ imni karar auretindc 

ıeçmiyecek ve İnciltere e...U. t • 
talya da tekil itibarile istedikleritıi 
elde etmi' olacaklardır. 

Laval, Eden ve AJoizi arasmda bu 
cece yeniden bir toplantı vapılacak 
ve bu arada ilcili bUkametleri~
buJ cevapları ,eline uluslar sosye-
tesi konaeyi yarın toplanat'ak proje 
hakkında kararını verecektir. 

Habetiatanm bu kararı kabul ede. 

cep umllJor• 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
HARP OLURSA 

Ordusunun Kıymeti 
Gramofonun 
tab• bette yaptıiı 
hizmeti• 

Y••a: H••ary de lloa Freid 
lı.l7a • H•"!f .... lftiaia t. 

cflnkl dunmu " Mr llttillf ~.-.. 
•ı ihtimali, oda~ plAa hu11'la
yan MVkülcencUeri hayli -...ar
dl. Buılan - Napoleonu ._,,.elan 
kona Oenenl ••q., a mukabil • .,... 
neral ..,._,,dm hüeettiler. Banlan, 
bwsun bir Heet muharet.oi olae• 
ğmı MJyJ.dllw. HebıetletaDdaki ita~ 
bin. bizim Marok'u fetlletmemise 
bennttUe.-. Hebet 6r-...ıu JÜbOlt 
tiler. Haldbtte Haltet ordusuftUft 
klJIDtd neıdld 

Bunu e&yterkta kalbimin attıpı 
himediyorıam: Ceaur, mukavim, t• • 
reflerine IQIJd ol• ba adamları d8-
ıiln8yoram. Ve bu iman 1dltlninill 
ne mltlüt bW 11auplıl•· katlitma 
aeUedildi~J!rfiy«am. 

Habefli rift, • pkl ha hir 
cıncl"rdir, aPer cleilldir - mtlthlt 
bir muka...aet bbiH,,eti ftrdır.lle-
eell birlı~ ·~ lıa"mlhnu! nohut " 
ya bir atacın nU.cU ile pdalanabilir · 
lfabet ukerf, bin aslrlrtua llcltirebl
lectk olan '"1 yemekte. 8aatte teki• 
kilometre cldenk ili~ clunnaclan, 
doban, ,as kilometre 7ol alabilir. 
I!ia ea mUaitl, eter tc.., edene 
erteal güntl tekrar ba 7ota bqlaya
bilir. Habeıleria handan 1-Pa yı • 
dikleri yemek cii ettir. Arada ııra· 
da bu etle pdaus ce~en ctlJderin A

fi1etini onadla ı.w-. 
~ llabet ...... ba kadar Cl-

1ıa bif~cmtkle f~ .-ip RDH• 
dilime uta yapıhmt olur • .Fılıat bu 
ümitfis umanılarda ona kilidir ve 
bu iradıl kuneti. eiWalana üiblti· 
ni tayin etmek için çok önemlidir. 

Bu ceqlvll' yalmayak ytlrür. Yai 
mur yaicbğı zaman ayağına Jra1m 
bir çamur tabakuı Japlflr, bu sa • 
anar oaa tabu WllDltiai pür. 

BUtiln bunlar, Habeı ordusunu. 
gayet tmJr. hareketli 7111*'• Vt bu 
çmkliiia mil•Yi Ja,..tteki bir 
A~ orduawnaa sevikliliadea 
üt Mli fuJadır. 

Seyyar mut.bak yoktur. Çoıtta ı.. 
sırlamak iatemu. Eti pifinneğc ha
cet yoktur. Bir lldbtl kestDer mi, 
hemec derhal etnlma ltütürler, bir 
IUt urfmda hcpeini haJdarJar. Çaa
t9da bulUD&D birkaç &'Y1li DGlıut ta 
yol için lrlficlir. 

itte insanı dUfllndilreıı nokta bD
ds. l'abt uau.n bir mGcadde IDC'Y• 
auu baheolclufu umın, iatc meıele
ıini raa&ıllnde bulundurmak ta 1l • 
anndır. Bunun için bir lnumı hb
mnl rolltur. MlreTler pttlklerf 7er
de balduldan rısklarta yapılar. Ar
kalarından ıelen bdmı. kap eden 
malnmeJI tlı!ft'lar." 

Bu .. rait dallilbule 81brler tan
fllldln 1m11,. •inJD bir e,.ı.t 
.ekiz c6n nrfmda. tamameıı ı.ai> 

Butlapeftıde 'ıbn A• ltn'den: 
Radwan laınlııde mefhur bir Polon 

yalı doktor, yeni bir teda'ri uıulll 
kqfttmlttlr: ltmi p11chophonie -
dir. Bu metocl DnKikinln tifatar te
firlerf herine bina edltmittlr. Po -
lonyalı doktora na.aran çok yakm 
bir .... nda laaıtalar artık doktora 
ptmi,.celder, belki bir plik maja
saemdan butaWduına u7ıun olan 
bir plqı alarak kendi kenclilerini 
teclari edeceklerdir. 

Doktor ltadWM balk lauurunda 
bir tecrübe yapmı9trr. Ba tecrübe 
esnamda orada bWunanludae Uç 
kadına yükaek bir yerlıı lllttlne çık· 
maJarnu rica •tmit ve badileriııe 
birer llpra •emifdr. Buda IOIU'a 
daftrda IMalunaa Ud eı.ktrik &ki 
1a1ıımstt1r (Ziya Polonyalı maddla 
wıetodunda btlylk blr rol oynamak • 
tadır). Sonra ıramofoDu pboala 
Nfl_.t n llç Jrıdm•n bu nziyet 
daldliade lipralannl ~yecekl .. 
rini .ciylemittfr. Wlllla1dka. prek si· 
yaam. ıerek mueUdnia tesiri alt ... 
ela kalan 8ç kadftl t11m11nile lpnotb:e 
olanıtlardır. 

Doktor Radwan'ın hali sıhhatte o. 
lu lrie•ı.r içia ~ sıeri pJAiı Yll'
dır. Birinci.Wa ltmi "'eaerp• diı .. 
Bu pllim pİJllD&YI bqlayaolara 
ıayıet •e kudret nrta bir ll1M111 
nrclır. ikincisi "il&iNbatdı"'· Bu 
callflll&d&a IGIVa 'bv pllp dinleyen
ler bakibten alnirlerinln yatt,ttfmı 
dinlendiklerini ld11etmektedirler. 
U~ia de afyoa. ıtu,Jradar 

uyutucu lrlbiliyed vardır. 

Alman protestosu 
haklı 16rOll,or 

Habeı l11Jparıtoru Hallı Sılffiye a-. ~. 1 ••••w'.,_ı 
leftir. Sonra arkadaki ~leriD de G.-lt• a ı .... ,..., • • .,.,, 
a-' wetle tooıialendı nl Jıeaba lıomiiıailllleri ,_.,..._ ,.,,,_ ,.. ,.... ...,... -..,. A,__ _,,,._ •wıcJ. 
katmalıdu. Atkcrler ıest'W•rl 1cr· ~ __,. ..,.,. .ı•hllr-i 
de ne bulurlana aldıktan için. A .. ,;.w.tı. --- Wr rw.......,.. 
ten bwılara eon.rıdan ıetfrUcctk te1 •• ....,.,. -'"• Ah_,.., ,,,.. 
de bulunmu: ,.., • .,_it. .._ • .,... 

BUttıD 1Nn1ara ~ 'bir ::12 G•r .. J sırıy w ıtk .r--
~-... ......... .... ,. .. , ..... i .. 
w.tı Hahef11ri1l .-w• oictaıa- •r .... c .._. u~ 
töylemek tetenm. H.;aün llfliı·ie ,._..,_, ._,_ ai ~ '• 
belJerinde lrurpnu .ardır. Bir defa 1a71...,mü ,,..,,..,, .,,,..,. WW. 
bu Jııemer bofaldı mı, mullanbt Wt- ,,..,,. ,,..._ ~ ,..._ 
ti demektir. rm cc .,,...., ., r •••••' ~ 

Huı&ala olarak ıu.nu tlyli1ebillrls Mc6eti n• olecalıtır1. 
ki ~ be bir mücldtt ar- A'-n .. ..,.,..,.,, ._ t•• R9 
fmda. oa. oo Ud sUadt 250-SOO W. 11 .. •Wa ............. ,.,_. 
•UAblı ..Ur Miubw tdcbiHr. Vt ms6ta .ı.. •• f rar ...... üt 
oaları pade .. -.n ldl•rtn ti• ......... .,,._,_ .,,..,. U.W 
ml• ,Ubok yaylalardan ptlrenk tMltM ...,...,. NiM ...._ ....._ 
kttdill ,.rc1t ua.it edebilir. J'abt ,.,. .,_,.,.,,,,,.,.. ,.,_ A.....u. 
bunları muayyen bir nlifftte W- • ,.,,,.,,.,,.,.,,_ ,_. M I• 
tuau. ÇIDkil bu iMaa ldltleliai •öeferürl. A,,_,.,. ,_.,. ,_ • 
bnliyeceJr. ou mübi-et ... .. cila eclU.. ,..,., .......... ,.,,.... 
decalı bir orpai...,oau Jok&ar. 6ir ta.4 .,,,.,,_,, ~ ltıı· 

• ' ıd .... ... .,..,. ....,,,,,,,,.,_ 

Geriye çete mubart1'eli uı.,. I'• .• .•.•.' .n .. -.•.• .. · -.-.•.•.•.r • ..s.--.= .. s .. r.•.· • ...-.-_ 
kat bu muharebe ancak Haı.ep.tuı 
iclnde. ,.... y&Jlalu* yapdabiltr. 

J'illuldlra burada her tukul ...... 
ribl 1111ıwuptur. Çocuklar, iladpr 
bdmlar ııl'WI blralalw. GeatlU 
babl1Knıı11 yiyeceliai tıemia .-.ıı 
için arkalarınclaa ıicllrler. Alllıer 
tarıa..u. mamuıu..u. ha,...aarau 
müdafaa eder. halarm llıpei wkd
le ll•nelik'lıı ,.sımda JwWtmit .. 
damların çocuWanclır. Aduda Ha
befleri aaeıl -t16p ettlkleriai ... 
tllnerek lrendileriai bt1uJara laik 
addederler. 

Büttia iN ..-dan ertadaa 1ok 

etmek anca• kahir bir 4arbe ite ka
bil olabilir. HabepstJnm bu kımnı 
Be~ka bdar bir yerdir. Btrafıacla 
ıe11Iı e)'&Jetler ftrdtt. limdl7e ka
dar feoclalite a1tmda ya19yan 1'ura 
halla, ecnebllui bir haltaklr olarak 
lıartıla~r. 

Etef tı.lyaalar, civar eyaletlerde 
kunet~ıairMree, Habefietaa ~ 
le alibaau U..C.k n trpla muba-
111'& •ltıada Jralmıt bir tehira da.. 
ctktir. lcerict. Wfi derecede tlWa 
yoktur. Vcrp hlulatı mOblmwt 
...... ,.,... ... tir. 

, 

Uluslar 
Kurumu 
Toplantısı 

HITL~R 

-- - -- --- ------------------------ - - - -- ----- ---
No:tl --· • 

KIRMIZI VE SiYAH ~ 1 STENDHAL 

- Bir ~ da ~ yiDI oıac. ain birim Jrapracak: bu• HIDI 
C• bu idi. Tqradaki bcrbad ba1at• liberal omak. balkı MftMk ....... 
tan kaçıyoruaı. Bllirain ki, ben le- lar. Senatoya Uye olmak, yalaut kra· 
rla lrerulardan, kırm dkftnunclan hD nedimleri arunaa kar.,..U be
hotlanmm; een 11at kere bana. bap· nll. laer .alt "'uıtra "blum (1) 
na lraJrarak. pir tabbıtB .s.dia. Ar- 7abunı bıraJmupcalr. Devlet ıe • 
tılr llnrilalde politika tiri •u,..C milİlldı ıcmicilile, bptaabp Ja .. 
ilttmiJordum, btDi politika böylt ·reı edecek, sinkl paruı iyi. A Ar• 
plllkllrtU,or. det. sadece yolcu di,. ptlllltk Nti-

- la hanci partidcllliıal yene bir yeKilr bulUDIDIJ&ÇÜ .. , 
- His blriıadea, IUSUID da bu JL - Hele - bir bltmda• ....nı 

Baüm polUiam nedir WliniD : aııJat; MJaiıı aaldn bir adam ofdaip. 
Mtblk Mftrlm, relial ICVeriaa., iyi DU cl~llıa ··:.~=~-·et-leDClli oldujuau .. dl • 
1tlr ldtab çıktı mı. beftlm ısın itte liL S.a. 10D Niiür ,u.tD41111 illi 
büyük bir bac:U.e; ben kırk dert ya- tap'adaıa kapDap •cMlr oldu&? 
pma .. ıt,ormn. Daha ae kadar ya• - X8ti1Uttın k81dl daha eüi .... 
prm1 O. b-., ,&aml, llaclt bileme· 4ir. Din yıl &ac. lark y ... da 
c1ia olUa Jd dalla. Dl bela törle dt- idim, bet ,o. bin frank da param 
)'OfUID: otu.s ,.. ..... yardı; 7a ... dlrt rd arttı ... pa-
•41mlan belki mru c1a1aa 1tecea;r1~ff=~:· 1a11ırna ki. .m bla &an. 
ohar mm hepsi de, yine bucı ·: m.e.. yamada pk ..... 
kadar namuaJu bbr. lnglttere tari- ~ llolltfltury ..-.mu • • 
hine •lnJorum. celecetlmlsi gir • urtiien bu parayı her Jaa1cle a1blde
miit aibi oluroıiMi. Her ftldt, im- celi& 
ti1ulanm utaıuk iltiJeCelr blr ''Parit'te iba, lisia on doJnum. 
kral bal111111r; Ufla• olıuk Jww, ca amnum b•11u daima ~· 
MiAbeaıı•aun tınti, kuaadıiı biıae 

lla laer .akit tqra •ea-'8lcri • 

BUTÇE AÇl"I KARŞISINO~ 

Fransız Kalkınması 
LeSMr•n:J..,... .... ~,..~--~~-----.. 

Piyer Laval, hükUmctiA U.Crıac 
aldığı vazife icabı olarak, milli kal· 
kınma için clindea ıelcni yapmak
tadır. Bütçede yapılacak taaarraflar· 
la alakadar olan bakanları etrafına 
toplayarak, nazarı itibara alınacak 
ekonomiler tetkik edilmit. umumi 
hizmetleri sadelettirip ıalab edecek 
şekillerle uğratmak üzere l4 komite 
vücuda ıetirilmlttlr. Kabine bltka
nı bu komite ua1anna pderctiii 
bir teblilde bitin bir prolf&llU ba
llaa etmektedir. Bu bildirikteki fU 
dimleler bilbula .. , ... dikkattir: 

"Yeni karanlamelerlt blk6met 
memleketten alır fedalıılrlrldar il
temekteclir. Deflation ına...unda CO. 
retklr UJIWIU•ı muur a&terwJr 
~in lalJrGmetia dielpliale tm.lret et 
a.eU. n 1-fbJamıdaD iltedili teJ'• 
Itri "9ell keadW 7.,..11 lhma • 
dır., 

ı,t. milleda uaJayabUeceli .,. 
w açık bir tı.a 1 

Fada ...utarla n llliittlmaller
Je 1111tı•1e etmek, dalla mlıaldla 
oldup Udu twmaf ,..,....1ı, bir 
keli .. tı. eftmlsia ""'1 clilene kor 
ıpk l~ln çahpn komiteler, bu bli· 
yük tetebbiilia heleri .ıaa bilku • 
aıet baılwunın, takip ett.iği politi
kayı IOllW kadar yürltmete azmet. 
tiifni bUiyor1ar. Hu weyclen n.-el 
ıamumi menfaatlerin bu..t meofaat. 

LAV.AL 

•ARCEL RltcJNlKll 

leie terdJa edilmeli liaıınclır. Bu 
dlmi1etle hareket edilince. bayatı 
aculatmü ifiıı urfedilea pJ'l'C&
ltr iaemli ~lır ftl'ebilir. 

ster Lnal bu tqebbllstl ...U o
larak ...a.bet bir aedceye bqlayabi
Hne, bqlaktl ~ prtlll' i9ade 
-.aleketine - biytik Jıbmeti ,.,. 
auı olacaktır. 

limdidea mubılrbJr olan bir teY 
nna, Bqbakan cirittiii oyunda en 
bü7ft koskn ellerinde bulunduru • 
yor. Bitin ımavaffakiyet tali ft lh· 
.U.llerl onun tarafındadır. 

Karamanaelcr nevediJ4ikten .,... 
ra, .Franac:la bava ••mamilc dcllt • 
mittir. 

Deflatioll t.edbirlerioe kartı fid • 
cletll U.lllimeller laud ohDut de• 
lildir. lla1111rlar MOdikaJan ıefer• 
ber ollaaclılar, ıımılll'I JaimaetJerdt 
crn tehJilr.lli kalmadı. Beki muJaa. 
ripler llUeate aeJmedilu. Ancak 
birlaıç toplamı yapıldı •• bu arada 
IDCak eflft11nt birlrq pıoteato olclu. 

Hakikat tuclur ki, PIUllS milleti. 
memJeketinm ..ıım.thıi iıtibam .. 
elen tnbirlcr •lmaut oldujuaa Uıü
dir. 

Elli bir milyardu kırk ilri milya
ıa üıclirileıa bütp, büyük idari ter• 
Yil1er4e yapılalı cletltiklllin. bldbı 
blmlar lllktmet idareeinde uun ••· 
maalanlaaberi kendWDi lıielettirea 
•'allltl 1ol ..-. buluayor. 
a-wı ilk •tic.Ml f'l olmaft1w: 

Bir defa -~ JıUifet bqt.ta blıt& 
cleiitmiftir.- Ortabp ~ 1llW 
IUdar kenctileibıl çe1mdf1erdir. Par• 
.....,...,. ıfll&ll et plmlttlr. 

- -------- ------- ------------ -----

iki .................... , •• 
psrdUklerine yemin edecek yirmi p
bit çıkardı. 

- Sen hem köyde )"pmak, hem 
de lıomtulannm ihtiruWma bbmet 
..... on1ann 1aJarm ille dia
ltmemtk Jlıiyomua. Bl,te ,.... 
dlltilnce olur mu? 

-Çok ...... d• ............ . 
dk. llOaflei;rJ'JI •• d... ....... o 

ıereldne dil .. &aak ...... ..... 
tim ama ,U.. ...W,ww: o mlla
tllk, dalclala cellınac• kh ,.a. 
- laartuıJonm. Gklp ,. ..... lr. .... .aııe ...... •11• .._ ... ... 
......... Wrlclk ,..... o •• ~ 
..-,. ...... Wr nla 6'7 rl 

atin ••JMAla A~· ...... Wld.. ... ,.._. 1:" -11aa11ıa<ltdl; ._ 
• .._ edllıala ldlal üma. .............. .,. ....... 
,...Japrü: _._,....._ ............. ,... 
l!ıaalar ..... relmesdl, ..... 

- Dotru .CSylUyonun ama o ae
nln Bonapart'm da alsla ~ b
lamacb? ..... benim ...... plen
ler hep onua itidir· 

Jullen, bun1an dpyunca bir bt 
clôa clikkat keılldl. Dalla Ok e6deri 
ifitir ititmes -...- .......... 
lıl. ele Riaal'in 1116 4a nddetdii 
goculduk doma Palcos olduiun •
laautta; fllOIOf SalaMHrnd .. her .... , .. , ................ ~ 



Nizamettin NAZiF 

FAVDALI 
BiLGiLER 

BUGÜNKÜ 
PROGRAM 

lstanbul 

Eli Kılıcının Kabzasındaydı, Bir Dev Gibi Böğürdü 
Ve Sağa Sola Bak~ndz: Neredesiniz ? 

18,30 Dans musikisi (plak). 19,10 Ha
fif musiki, 19,45 Ege caz, Tiırkçe sözlü e· 
serler, 20,15 Konferans. 20,30 Stüdyo or
kestrası, 21,- Radyo caz ve tango or
kestraları. 21,35 Son haberler, Borsalar. 
21,40 Bayan Aleksandr Mayler. Macar 
halk havaları orkestra ile beraber. 22,10 
Plak neşriyatı. 

BU kreş 
13-15: Plak ve duyumlar. 18: Orkestra 

ile hafif müzik. 19: Duyumlar. 19.15: Sağ eli kendiliğinden kılıcının 
kabzasına gitti. Ve o zaman bu kos
ltoea kılıcın koşarken nasıl olup da 
ayaklarına dolanmadığın_a hayret et
tı. Kimbilir ... Belki de farkına var
tnadan onu tutarak koşmuştu. Her 
halde böyle olacaktı. Zira omuzdan 
Çaprazlama geçirdiği bir kayışın 
Ucunda sallanan bu kılıç nasıl olsa 
l'aramazlık eder, Kuşoğlanı birkaç 
kere köstekleyip burun üstü yere 
~Uvarlardı. 

Uzun boylu adama baktı: 
Yüzünde en ufak bir telaş bile se

'2emedi. 
Bir an düşünür gibi oldu: 

, Şimdi ne yapmalıydı? Buraya ka
dar geldikten sonra beklemek mana· 
ltz olacaktı. 

Peki ama, bu adam kimdi? 
- Kim olursa olsun ... - diye söy

lendi kendi kendine - Ya iyi bir in
'~ndır, yahut kötü. İyi ise kendisine 
aıt olmıyan bir şeyi bana vermekte 
tereddüt etmezdi. Kötü ise haddini 
bildiriveririz. 

Ve daha fazla sabredemedi. Kal
J:ıağını sag kulağı üzerine yıkıp sak
landıgı agacın arkasından çıktı. Dinç 
ve geniş adımlarla uzun boylu ada
nıa doğru yürüyordu. 
. <?• karlan hışırdatan ayak sesleri

J'li ışitince gözlerini hançerden ay.ır: 
tnış ve tanıdığı bir adamın gelmesını Uzun boylu adamın gözlerinde bir 
bekliyormuş gibi -gülümsiyerek başı· nin mi bu 
:nı çevirmişti. Fakat genci görür gö~
ıncz hançeri kuşağına sokarak bır 
adını geriledi. 

Şimdi, yüzündeki gülümsemeden 
\re tatlılıktan eser kalmamıştı. Kaş· 
ları çatılmıştı ve homurdandı: 

- Kimsin? kimi arıyorsun? 
. Dclikanlı ona iki adım ötede dur
du. Sağ elini kalbi üzerine götürerek: 

- Ben .. Kuşoğlan - dedi • 
- Çok işitilmiş' bir erin adını söy-

lemiş olmuyorsunuz sanırım. 

O zaman karlı zeminde müthiş 
bir boğuşma başladı. Delikanlı artık 
ne yaptığını bilmiyordu. Sol eliyle 
hasmının gırtlağını kavramış sağ 
yumruğunu bir balyoz gibi kaldırıp 

Muradiye 
Camii Faciası • Bu -cevap. büyük bir gururun en 

ığncli ahengiyle verilmişti Genç an- [Başı ı incide] 
lamamazlıktan geldi:: tanzifat memurunun sırtına geçiri-

- Şuphesiz Bayım... Fakat Ku- Iecek bir koputtur. Onu gün geçiş
~oğlan adının çok işitilmiş olması tirmek için değil, asırlara göğüs 
ıçin fazla çalışmıya mecbur kalacağı- vermiş bir eseri, asırlara göğüs ve-
nı sanmıyor. recek kudretinde devam ettirmek 

- Yaaa... için tamir ettirdiğinizi bilmeniz la-
:Evvelkinden daha kaba olan bu zımdı. 

~u~a?ele üzerine delikanlı karşı~ı~- 2 _ Neyi tamir ettiriyorsunuz 
k akı~ı~ g.~rtlağına saldırmamak ıçın bayları Sarıgıizelde, Mavi Ahmet 
d end~nı gu? tut:~· .. Fakat. gene o an- sokağında Yeşil Hafız mescidini 

e bırdenbıre yuzunde bır şeytanlık 1 mi? lşçileri kontrol etmekten dem 
~olaşh. Sol elini ~lıcının kab~asına vuruluyor. Kim kontrol edecek bu 

asarak, başını saga sola çevırerek işin seyrini? Dülger ustaları mı, 
Ve havayı koklıyarak.: yoksa bütün hedefi on iki bin liralık 
? - Tuhaf şey 1 - dıye mırıldandı - bir ihalede en azdan altı bin lira ka-
•landa b?ğürtüleri geliyorlama .. Ne zanmağı düşünmüş olan müteahhit 

etrart.. hır ahır var, ne d\ burnum mi? Bu işin kontrolunu ancak Evka
teıek kokusu aldı. fın mlihendi terine ve Evkafın mi
ı._ Bu düpedüz bir hakaretti. Uzun marlarına havale etmeniz icap eder
'UCYlu adam suntµrlu bir küfür sa- di. Hem de münakasa ile değil mü
Vuınıaktan kendini alamadL Fakat zayede ile ... 
daha ilersine gitmedi yalnız dişlerini Muradiye gibi bir san'at eserinin 
~tırdatarak bağırdı: hayatı mevzuu bahsolurken tasarruf 

- Behey kendini bilmez! Buraya ve "menfaati hazine" gibi beylik .dü-
ııasıl girebildin ve ne istiyorsun? şüncelere sapılmasına hayret edıyo-
ku§oğlan gayet tabii bir tavırla; ruz. 
- Malımı ... dedi • Müteahhide terettüp eden mesuli-

yet hissesi elbette az değildir. Bu 
vatandaş bu işin 12.000 liraya başa
nlamıyacağını anladığı zaman neden 
evkafçılara gidip: 

- Malını mı? 
- Evet ... Demin ağzınızın suyunu 

~ıtarak muayene buyurduğunuz 
nçeri. 
- Ne münasebeti 

- Benim malımdır da ondan. 
Uzun boylu adam gence aval aval 

b?kıyor ve gözlerinden hayret etti
~ı de anlaşılıyordu. Nihayet; 

- Peki ama delikanlı ..• - dedi -
Siz pek usta bir hırsıza bcnziyorsu
tluz, 

- Ben mi? yoksa siz mi? Bu han
~cr benim koynumdan düştü ve bu 
ıt ·· 0Pck kapınca buraya kaçtı. Siz bu-
nun sahibisiniz sanırım. 

- Sahibi? Hayır ..• Sahibi değilim 
rı.ına... &ahibi sayılabilirim. 
.,.. - Ne olursanız olunuz. Bu köpe
&:in her getirdiği §Cyi kuşağınıza 
' 0lcnuya alışmış iseniz jyi bir adam 
dcgilsiniz. 

- Delikanlı 1 Dikkat .et! 
... - Hançeri derhal bana vermelisi
.. ız ı 

- Emir mi ediyorsunuz? 
t'\l - liayır ... Fakat rica da etmiyo
iıı ı_tl. Malımı bana geriye vermenizi 
tıyorum. 
- Bu altın hançer sizin de_ğildir. tah" Küstahlığın bu derecesıne ben 
aınmül edemem. 

- Ben bu işi yapamam!· demedi
Mukavelesinde, "caydığı taktirde 

bir tazminat vermek mecburiyetini 
de taahhüt etmiş miydi?,, Bilmiyoruz. 
Fakat şuurlu ve memleketini sever 
bir adam bunu da vermeğe razı olur 
ve bu canım Muradiyeye kazmayı 
indirmezdi. Kaldı ki Türkiyede adı
na matbuat denilen bir vasıta var
dır ve bu vasıta böyle bir vaziyet 
karşısında derhal hakkı ortaya atar 
ve hiç şüphe edilmesin hakkı Evka
fın cephesinde aramağa kalkışmaz
dı. 

3 - Bizde bir komisyon illeti var
dır. Bu illeti her lüzumsuz yerde 
kendi başımıza musallat ederiz de 
tam lazım olduğu yerde unuturuz. 
Evkaf Muradiyeyi tamir için bir fen 
komisyonu teşkil etmeği neden dü
şünmemiştir? Yoksa Türkiyede sa
lahiyet sahibi mimar mı yoktur? 
Yoksa meydandaki zarar kadar paha
lıya mı malolurdu bu komisyon? 

4 - ~sarı atikayı muhafaza ce
miyeti neden bu işin cereyanına 
konmamış, niçin Muradiyenin tamir 
edileceği bu cemiyete haber veril
memiştir? Türkiyede on para alma
dan böyle bir vazifeyi şeref olarak 
kabul edecek ve tamiratını fahri ola
rak murakabeyi üzerine alacak az 
münevver san' at dostu mu vardır? 

hayret belirmİ§ti: "- Ne dedin? Se
hançer? .• 

kaldırıp indiriyordu. Bununla da 
hırsını alamadı, uzun boylu adamın 
karnına bir diziyle basarak kılıcını 
sıyırdı. 

[Arkası var] 

Mişon Ventura 
Altı ay avukathk edemiyecek, 
Borcu için de hspsedilecek 

Baro inzibat meclisi, eski 'Üniversi
te profesörlerinden Mişon Venturanın 
altı ay müddetle avukatlık yapama • 
masına karar vermiştir. Bu karar, bir 
vergi borcunun ödenmemesi meselesi 
ile ilgilidir. Finans Bakanlığı, henüz 
ödemediği bu verginin eski profesör
den hapis suretile tahsilini istemiştir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Çocuk Esirgeme kurumu Eminönü 

kaza kolunun Divanyolunda yaptıra
cağı doğumevi için hazırlıklara başlan 
mıştır. Binanın tadilat ve tamiratı 
için belediye 1100 lira tahsisat ver • 
miştir. 

At yarışlarmm ikincisi . 
Yaz at yarı§larınnı 2 incisi Pazar 

günü Velicfendide yapılacaktır. Bu 
yıl, altı haftalık yarış için 10 bin kü
sur liralık ikramiye verilecektir. 

Otomobillerin yalhk 
muayeneleri 

Şehrimizdeki bütün otomobillerin 
yıllık muayeneleri bitmiştir. Belediy~ 
bunları kontrol etmektedir. Muayene 
ettirilmemiş olan otomobillerin sahip
leri cezalandırılacaktır. 

Konserin sureğl 20: Sözler. 20.20: Plak. 
21: Sözler. 21.15: Keman-Garkı (Çek mü
ziği). 22.05: Radyo salon orkestrası. 22.30 
Duyumlar. 22.50: Konserin ııiireği. 23.15: 
Ecnebi dillerile duyumlar. 23.25: Konse· 
rin ııüreği. 24: Hafif müzik (2 aya ka
dar.) 

Budapeşte 
20.15: Piyano birliiile ıarkılar. 20.55: 

Duyumlar. 21.15: Karışık yayını. 22.10: 
Çingene müziği. 22.45: Duyumlar. 23.05: 
Oda müziği. 24.10: "Macar-Mısır., konfe
rans. 24.30: Caz müziği. 1.05: Duyumlar. 

Varşova 
19.45: Plik-Sözler. 20.30: Keman kon

seri. 20.50: Sözler. 21: Konferans. 21.10: 
Hafif müzik. 21.45: Duyumlar. 21.55: 
Konferans. 22: Senfonik konser. 23: Du
yumlar. 23.05: Sözler. 23.10: Dans plik
ları. 

Belgrat 
21: Zağrebdcn röle. 23: Duyumlar. 23. 

20: Plak. 
Prag 

20.25: Radyo orkestrasr. 21.20: Konfe
rans. 21.35: Şarkılı kuartet müziii. 22.15: 
Sözler. 22.55: Çingene havaları. 23. 15: 
Duyumlar. 23.30: Plik.-Duyumlar (Rusça 
Plak. 

Moskova 
18.30: Şarkılı solist konseri. 20.30: Kon

ser. 22: Çekçe yayrrn. 22.55: Reportaj. 
23.05: İngilizce yayım. 24.05: Almanca 
yayım. 

Leipzig 
20: Ulusal müzik. 21: Duyumlar. 21.15: 

Skeç. 22: 06rkestra konseri (Piyano • so
list). 23: Duyumlar. 

MUnih 
20.05: Serenadlar. 21.15: Ulusal yayım. 

22: "Kleinıtadt,, adlı yayrrn. 23': Duyum
lar. 23.20: Program arası. 23.30: Piyano 
muzi&i. 24.30: Marşlar ve dans parçaları. 

Breslau 
20: Eski danslar. 21: Kısa duyumJar. 

21.15: Ulusal yayını. 22: Halk şarkıları. 
23: Duyumlar. 23.30: Marıı, dans ve pr
kılar. 

• NÖBETÇİ 
ECZANELER 

Ba ıece nöbetçi eczaneler eatılardır : 
Eminönünde Agop Minaııyan - Divan
yolunda Esad - Kumkaprda Belkis -
Zeyrekte Hasan Hulusi - Şehzadebaıım
da Asaf - Aksarayda Etem Pertev -
Samatyada Rıdv•ı:ı - Şehremininde A. 
Hamdi - Karagümrükte Suad - Bü
yükadada Mehmed - Heybelide Tanaş -
Bakırköyünde Hilll - Fenerde Vitali -
Hasköyde Halk - Kasımpapda Mer
kez - Modada Sıhhat - Pazaryolunda 
Rıfat Muhtar - _Beısiktaşta Rıza - Ga
latada Mahmudiye caddesinde Mişel Sof
ronyadis - Taksimde Taksim - Kal
yoncukulluğunda Beyoğlu - Siıılide Hallı: 
- Eyüpte Hikmet eczaneleri. • 

LI M AN 
HAREKETLERi 

Bugün limannnızdan gidecek vapurlar : 
Saat 
9 Saddet Mur~"lnyaya 
9 Kocaeli 1zmite 

11 Çanakkale Mersine ' 
16 Sakarya 1zmire. 
Bugün limanunıza gelecek vapurlar l 

Saat 
J6,15 Ayten 1zmitten 
17 İzmir 1ııkenderyeden 
17 Aııya Mudanyadaıı. 

• 
ikmal imtihanları hangi tali· 

matname ile yapılacak 

~INEMALAR 
TiYATROLAR 

* Şehir Opereti: Tepebaşı Be • 
tediye bahçesinde Perşembe, Cu 
ma, Cumartesi, Pazar günleri sa 
at tam 21 de "Deli Dolu" ope
ret 3 ~erde, yazan Ekrem Reşit, 
beste~ıyen Cemal Reşit, İstan
bul c1heti, Bebek ve Şişli tram
vayları temin edilmiştir. 

Bu yıl ikmale kalan talebenin imti
hanları tatbik edilmekte olan talimat
nameye göre yapılması icap ettiği ala 
kadarlarca bildirilmekte ise de Ba • 
kanlık yeni bir imtihan talimatname
si hazırlamağa karar vermiş olduğun
dan ikmal imtihanlarının hangi tali -
matnameye göre yapılacağının Bakan 
lıktan sorulması kararlaşmıştır. 

tediğimiz netice §udurı 
Evkaf idaresini hanları,apartmanla 

rı, arsaları, dükkanları ve vakfiyele· 
rioin para tahsiline taalluk eden kı
sımları ile ve ekber ve erşet evlat· 
Iarın tesbiti ''keyfiyetleri,, ile baş
başa bırakalı~. Türk san'at tarihini.n 
vesikalarını hır başka kafaya, bır 
başka sisteme, mesela ve mutlaka 
tarih encümenine bağlıyalım. 

Bu kötü imtihan, Türk mimarları· 
nın büyük miraslarına münakasala· 
rın ve şartnamelerin çizdiği talii 
çok acı bir tarzda hepimize öğretmiş 
bulunuyor. 

Ne gaflet! 

• :;. l~ek ı Benhur - Parisli işıklar'. 
:/- Surner ı Cenç ku:lar klübü - Kırmızı 

vagon. *. Melek: Aııık Rahibe - Aıık kelepçesi. 
:fo Yıldız : Kraliçe Kristin. 
:/- Alkazar ı Son Tayyareciler - Petrol 

muharebesi. 
:/o Elbamra ı Dul niııanh - Garsonlar 

ıahi. 
:;. Milli : Fedora - Gaip Ruhlar adası. 
:;. Sık ı Adalar çiçeği - Deniz ejderi. 
• Üsküdar H&Je ; İlk Bahar Şarkısı. • 

.. TFAIYE 
TELEFONLARI 

24222 
44644 
60020 

İstanbul itfaiyesi 
Beyoğlu itfaiyesi 
Kadıköy itfaiyesi 

Yeşilköy, Bakrrköy, Büyük· 
dere, Üsküdar itfaiyesi 60625 
Papbahçe. Kandilli. Ereııköy, Kartal 
hüyükada, Heybeli, Burıaz. Kınalı mm· 
takaları için telefon santralmdaki memu· 
ra (yanım) demek kiridir. 

• MÜRACAAT 
YERLERi 
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GEMİLER 

Sahil boyunda büyüyen çocukların 
eline kağıt kalem verin.size derhal bir 
gemi resmi çizer, kocaman teknesi 25 
kuruş büyüklüğünde pencerelerle do
ludur. Direklerini sabnnın yettiği ka
dar bol bayrakla~la süslemiş ve tam 
direklerin ortasına büyük bir zevkle 
bir sürü baca yerleştirmiştir. Tekne· 
nin pencerelerle dolmıyan bir köşesi
ne itina ile vapurun ismini yazmayı 
unutmamıştır: Bu isim ya "Gülce
mal'', yahut ta "Yavuz" dur. 

Anadolunun denizden çok uzak kö
şelerindeki çocuklar bu bol bacalı ve 
bayraklı gemiler yerine, defterlerini 
elifbe, veya kıraat kitaplarından kira 
ladıkları evler, şimendiferlerle süsler
ler. Deniz onların ufacık muhayyele
leri içine sığamıyacak kadar kocaman 
bir çayır, gemiler bu çayırda otlayan 
garip mahluklardır. 

• Biz de Karadeniz boyunda varı yo-
ğu "gemiler" olan bir şehirde doğ -
muştuk. Fakat daha gemileri sevemi
yecek kadar çocuktuk ki, talih bizi 
Anadolunun denize hasret çeken bir 
sehrine götürdü... Orada denizi ana
:nın bize anlattığı masallara, gemileri 
bu masal kahramanlarına karıştırdık. 
Uzun kış gecelerimizi "Ağlıyan Narla 
Gülen Ayva'', "Muradına Nail Olan 
Dilber", yahut " Dilelem Çengiz" ler
le bölüşürken, anam bize geceleri hiç 
tasavvur edemiyeceğimiz beyaz bir 
ışık, "elektrik" le pırıl pınl yanan ve 
gündüzleri direklerinde bin bir çeşit 
bayraklar sallanan "gemiler" i anla • 
tırdı, anam çok sevdiği gemileri bize 
de bir o kadar sevdirebilmek için Gül
cemal'in ufacık bir saksısından bize 
kocaman bir gül bahçesi, peynir ek
mek satan kulübesinden muazzam bir 
caddesini yapıyor. Ve bu masal gemi
sini baştan aşağı} - mermerle döşü • 
yordu. Biz bu yüzen gül bahçelerinde 
hafif bir sallantı ile sarho~, uyuyor
duk. • 

Günlerden bir gün bol çıngıra' lı, 
atları sabırsızca kişniyen, perdeleri 
eağ riızgarlarına susamış bir "yaylı" 
kapımızın önünde durdu. Gidiyor • 
duk ı Denize,rüyalarımızı altüst eden 
"gemiler" e gidiyorduk. 

Bol çıngıraklı arabamız Anadolu -
nun kekik kokan yollarını aşmı~tı. 
Her dönemeçte: 

_ lşte deniz!. 
Diye bizi aldatan ve iri nasırlı par

maklarile bize çok uzaklarda, göğün 
, açık yeşil tarlalara karıştığı buğulu 

ufukları gösteren babacan arabacımı
za itiamdımız kalmamıştı. Her diken
de bir damla yün bırakan koyunlar 
gibi. her dönemeçte sabrımızdan bir 
parça bırakarak, ve kah başımızı ko
paracakmış gibi esen rüzgara verip, 
kah anamıza bize denizin son bir ta
rifini yapmasını yalvararak, denizi 
göreceğimiz güne eriştik. Denize yak
laştıkça sarp dağlar yumuşuyor, keçi 
yollan bol bir yeşillik içinde kaybo
luyordu. Arabamız yeni bir dönemeci 

Yazan: Bedri RAHMi 

henüz dönmüştü. Arabacı yerinden 
zıpladı ve hala kulaklarımda çınlayan 
bir sesle: 

- lşte deniz ... Yalanı malam yok .. 
Sahici deniz!. 
Anamızın yaşaran gözleri ... ve mı

rhdandığı bir dua bizi karşı dağların 
arkasında yere serilmiş bir gök par
çası gibi uzayan koyu maviliğin de
niz olduğuna inandırdı. 

Hep bir ağızdan: "lşte deniz!" di· 
ye bağırıyor, gülüyor, ve sevincimiz
den aglıyorduk. Neş'emizi babacan 
arabacının tutturduğu şen bir köy 
türküsü ve ikide bir büyük bir iştaha 
ile atların canını yakmadan şaklıyan 
kamçı sesleri körüklüyordu. Arabamız 
tatlı bir meyilden inerken arabacımız 
toz içinde kalan perdeleri ve sırtlan 
terden parıl parıl yanan yağız atlan-ı 
nı gösteriyor ve: 

- Allah izin verirse .. bütün takrm• 
larla arabayı doğru denize götürece
ğim, diyordu. 

Karayağız atların denizden çok 
ürktüğünü ve onları denize sokmak 
için, çektiği müşkülatı anlatıyordu ..• 
Biz ondan yağız atların hareketinde 
bizi de denize sokması için bir bir di· 
lenirken, deniz gitgide önümüzde bil· 
yüyor, genişliyor ve sonra gözlerimi
zin önüne uçsuz bucaksız deniz, Ka .. 
radeniz seriliyordu. 

• Aradan yıllar geçti. Denize, anama, 
babama, kardeşlerime alıştığım kadar 
alışmıştım. Deniz kendisine besledi· 
ğim hasreti yıkayıp söndürmüş. onun 
yerine içime tohumlu, daha güç bir 
arzu aşılamıştı: Seyahat ihtiyacı t Ka
radeniz boyunda gemiler sahile yana
şıp halkla senli benli olmazlar l Gemi
ler iskeleden iki üç yüz metre uzak
ta dururlar. Bu mesafe anamızın bize 
anlattığı masal gemilerini birkaç sene 
daha başımızda yaşattı. Gemiler ge • 
lirdi. Onları seslerinden tanırdık, ge· 
miler giderdi. Arkalarında yarılmış 
bir deniz, bir avuç duman bırakıp gi
derlerdi. Ve ben onların arkasından 
uzun müddet baka kalır, bir gün beni 
de alıp uzaklara götürmeleri için ~i
irler yazardım: 

Kocaman geminizde 
Bana da avuç içi kadar bir yer 

verin. 
lpimi bir keten gibi dokuyup size 

vereyim 
üstünde serin Hasır masalannızın 

Beni de götüriın l 

• Ve bacaları arzularım kadar büyiık 
ve renkli gemiler, bayrakları arzula
nmla çırpınan gemiler bir gün sırtla
yıp beni götürdüler ... Ve bana bütün 
sevdiğim denizleri, yerleri gösterdi -
ler. Arzulanmın hepsi son damlasına 
kadar tatmin edilmişti. Masal kahra
manlarım arasına giren gemiler şimdi 
boş ve manasız bir tekne gibi Galata
da sallanıp duruyorlar. Onlar şimdi 
benim için bütün masallarını ezbere 
bildiğim bir kitap kadar renksiz ve 
manasız gözleri yepyeni arzularla do
lu insanlarla dolup boşanıyorlar. 

Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen

tesi, Telefon 

44703 Aylardanberi sUrUncemede 

Sark Oemriyollan müracaat ka
lesi. Sirkeci Telefon 

22925 kalan iş! 

Devlet Demiryollan müracaat 
kalemi Haydarpaşa. Telefon 

• 
23079 

42145 

ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKİLATI 

Bu 'namaradan imdat otomobili 
istenir. 

• 
44998 

HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpasa baııtancsi. Cerrahpa,a 21693 
Gureba Hastanesi, Şehremini Yeni-
bahçe. 23017 
Haseki kadmlar hastanesi Ak· 
saray Haseki cad. 32 
Gülhane hastanesi Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akJiye ve asabiye has
tanesi, Bakrrköt Reşadiye kı:;lası 
Beyoğlu ZükQr hastanesi Firua.za 
Etfal hastanesi. Şişli 

24553 
20510 
22142 

16-60 
43341 
4242.6 
60107 

Tecim ve Endüstri odası memur ve 
müstahdemleri için hazırlanan yar • 
dım sandığı nizamname projesi mec
lisin son toplantısında da görüşülcmc 
miştir. Aylardan beri sürüncemede ka 
lan bu iş için yeniden tetkikata lüzum 
görülmesi, sandığın daha birkaç yıl 
kurulamıyacağı zannını vermiştir. Hal 
buki, memur ve müstahdem maaşla • 
nndan esasen sandık namına bir bu • 
çuk yıldan beri para eksilmektedir. 
Yapılacak iş, hazırlanan nizamname 
projesinin tasdikından ibaret olduğu 
halde bu tasdikın gecikmesi hayret u
yandırmı§tır. 

Beş çocuk bahçesi yapılacak 
- Küstah da sensin, hırsız da .• 

(l··".e birdenbire boynunda asılı bir 
li~duğ~ dudaklarına değdirer~~ ü~le
)\i erdi. Lakin o ande genç uzerıne 
~ k~enmiş ve boynuna indirdiği şid
~tlı bir yumrukla betbahtJ mt üstü 

Manisada işlenen cinayetin he
saplarını soracak olan otorite, orta
da Evkafın da çözmeğe mecbur ol
duğu bir muamma bulunduğunu el
bette gözönünde tuta~aktır. 

Türk mimarları, sanırız ki, davet 
edilmiş olsalardı, yalnız fahri bir fen 
mürakabesi ile de iktifa etmezler, 
sırtlarına işçi gömleğini geçirirler 
ve büyük arşitekt'in şaheseri üstün
de birer dülger gibi çalışmaktan 
haklı bir gurur ve şeref te duyarlar
dt. Deniz Yollan acentesi Telefon 

Akay (Kadrkö7 iakdcll baJ mc
murhıh} 

42362 
Haydarpaşa Niımune hastanesi 
Zeynep Kamil hastanesi. Üskü
dar, Nuh kuyu5u, Glin Doium11 
caddesi 

Belediye şehrin beş muhtelif yerle
rinde çocuk bahs.eleri açmağa karar 
vermiştir. Bunların mıntakaları tesbit 
edilmiştir. Bahçeler Haliç, Şehzade· 
başı, Fındıklı veya Kabataş, bir da 
Nişantajl taraflarında liJlecakuı_ 

'tarlamııtı.ı lHıim bu lıidiıedcn sıkannak i• TAN 113733 60179 
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KÜLTÜR Ceviz, badem ve kayısı 
çekirdeAi 

, 

JLM J . ..-
Bu Gday piyasasında 

dUşUklUk 
EDEBiYAT 

Samimiyet 
Meselesi 

"Aldanma !ri ~air sözü elbette 
y~dır." 

Fuzuli 
Şiirde samimiyet aramak gerek 

hallan.. ve gerek edebi tenkıdiıı çok 
eski b~ itiyadıdır. Mucizede hakikat 
a ramak kadar garip olan bu itiyat, 
bir taraftan ilham fikrine yahut hu
rafesine, diğer. taraftan yerinde olmı
yan bir ger.çeklik ihtiyacına bağlı ol
sa gerektir. Dhama inananlara göre 
şair yaratırken iradesinin üstünde bir 
kuvvetin, r:uhunu ansızın dolduran bir 
hararetin tesiri altındadır. llham, tıp
kı Cebrail gibi, göklerden iner ve p· 
ir o zaman kendi dilini değil, yukarı-

• nın dilini konuıur.: Artık o kendisi 
değildir. ki yalan söyliyebilsin; artık 
o ··m~ul" değildir ki samimiyetin • 
den şüphe edilebilsin. llhamın olma· 
dığı yerde şiir: yoktur ve ilham sami
miyetin kcndiaidi.r. Şair duyduğunu 
söylemediği zaman p.ir değildir; ıiir 
sun'i olduğu zaman şiir değildir. 

Diğer taraftan şairin samimiyetine, 
duyarak yazdığına inanmak inaani 
bir. ihtiyaçtır. Her auni güzellik 
müessir. olabilmek için kendini bir 
duygu olarak göstermek mecbu
riy:ctindedic Kanınızı CO§turan bir 
güzelliğin durgun bir ruhtan çıktığı
na, "elem çiçekleri" nin yapma çiçek
ler olduğuna sizi nasıl inandırabili
rim?. Nasıl olur da ıair duyurduğu 
hissi kendisi duymaz? Ağlamadan 
ağlattt?: Gülmeden güldürür?. Hiç 
kimsc: Mussct'nin gö.zyap dolu "Ge-

Oscar Wi/d~ 

celer" ini bir damla gözy~ı dökme • 
den şiire koyduğuna, Baudelaire'in 
.. Elem ÇiÇ_ckled" ni en az elem duy
duğu zamanlarda yarattığına, Moli· 
ere.' irt en gülünç komedilerini en a.z 
güldilgu gıinl~ yazdığına, Rimbaud· 
nun "Sarhoş Gemi" sini bir defacık 
sarlioş almadan yazdığına kolayca 
inanamaz.; Büyük piri beyaz kaiıdın 
iistıinde kafiye ararken düıünmek, 
peygamberleri yemek yerken düşün· 
mek kadar güçtür. Bize öyle gelir ki 
§iirin güzelliği şairin kanı paha4ın2-
dır ; bize öyle. gelir ki şairin en güzel 
konuştuğu .zaman en kuvvetle duydu
gu zamandır; bize öyle gelir ki tarih 
yalan götüriir, şiir yalan götürmez. 
Bununla beraber~ ····· Oscar Wilde ba
kın ne anlatıyor: 

"Köyün birinde bir adam varmış. 
Güırel §eylen anlattığı için onu çuk 
acverlenniş. Her sabah köyden çıkar 
gidermiş ve ak~m döndiiğil zaman 
köy üler etrafına toplanırlar: "H.ıydi1 
anlat bakalım, bugjin neler gördün?" 
derlermiş, O da anlatırmış: "- Or
rnaruia bir "faune1' (kır ilahı) gör • 
dilin. Flavta çalıyordu. Etrafında hal· 
ka lialka orman P.erilcrj raksediyor
lardL." Köylüler daha başka şeyler 
anlatmasını isterlermiş ve o dala 
başjea ıeyler an.atırmış: "- -· Deniz 
kenarıruL geldiğim zaman dalgalann 
kırıli:liğt yerde üç deniz kızı gördüm; 
altın bir tarakla saçlarını tarıyorlar
dı .. !' Ve Royfüler bu güzel §eyler an· 
latan adamı ~ severlermiş. 

Bir sabah o adam yine her .zaman
ki gibi köyünden çıkmış; fakat deniz 
kenarına geldiği zaman bakmış ki sa· 
hidca tlı; deniz kızı, dalgalana kml
dığ yerde altın bir tarakla yeşil saç· 
lannı tarıy.orlar.! Biraz aonra ormana 
g irerken de. fTuvta çalarak orman pe
rilerini oynatan bir "faune" görmüf. 
O aksam köye dönünce köylüler yi· 
ne etraf"ma tOJ!lamnı§lar-; "Haydi an
lat bak~ bugün neler gördün?'' 
delllişleı: ve o c:cvae vermiş: ··:sugiln 
hi~ şey görmedi~'. 

Bu.i kil~ük. maaal yalnız pirleri de
ğil, hayatlarında. bir defacık olsun gil· 
zel konuşmak. isteınis olan hr · i 
ürgertccek. kadu derindir.Çünkü bü
tün kanaatlerin tersıne u"'1",. i•"~ 
duyduğu zaman dilsiz ve duyduğunu 
anlatırken aciz içindedir. Bu hususta 
edebiyatı tarihinin misalleri boldur. 

Aıuıi hakikati bana bir gün bir res
sam da itiraf etmişti: "Tahaf ıey !. 
Renkleri en kuyvetle duyduğum za
rnan fırçamdan hi~bir. renk çıkaramı
yorum. Tabiat içjme bütün ahe.nkleri· 
Jc cfoldu&.\l ıama.n beni bofuyor; ça-

SUEL PSiKOLOJi : 1 

Ordu Ve Dissiplin 
"'Bu yazılarnnı bana aakerlitin ma
naamı anlatmıı ve duyurmaı olan 
Yedek Subay Okuhuıan değerli öt· 
retmeni Bııb. Yakub'a ithaf ediyo· 
rum.,. 

Bu işin psikolojisini bilmek 
lazım! 

Pratik hayatta aık, sık işitilen bu 
cümle, yirminci asrın parolasıdır. 
İlmimizin - bu kelime ile kanun
laşmıı bütün bilgileri kastediyo • 
rum - determinist çevresine gir
m!yen her hayat hadisesini ancak 
psıkoloji ile izah edebileceğimize 
inanırız. Psikoloji derin. karışık ve 
kaypak görünen her hadisenin ni· 
hayet bat vurduğu bir "hacet kapı
sı" dır. Pedagok, yetiştireceği çocu
ğun psikolojisini bilmek ister. Pat· 
ron, çalıştıracağı işçinin kabiliyet
lerini paikolojiden &0rar. Hakim, 
cezalandıracağı ıuçlunun ruhi vera
ıcti n I, suçun psikolojik saiklerini 
araştırır. Satan, alanın zevklerini, 
temayüllerini, ruhi ihtiyaçlannı, tel
kin edilme kabiliyetini öğrenmek 
zorundadır. Müstemlekeci, i da r c 
edeceği kitlelerin peşin hükümleri
ni, ruhi zaflarını, inanma kabiliyet
lerini tanımağa önem verir. Nihayet, 
komutan, kıt'asının ailfill kuvvetini 
bildiği kadar ruhi kudretini de he· 
saplamak ihtiyacındadır. 

Görülüyor ki yetiııtirenle yetite· 
nin, hakimle ııuçlunun, çalıştı· 
ranla çalışanın, satanla alanın, idare 
edenle idare edilenin, kumanda 
edenle kumanda edilenin karşı kar
§ıya geldiği her sahada, bu karııhk
h münasebetin doğurduğu bir ihti· 
yaç kendini gösteriyor. İnsanlık ta
rihi kadar eıki olan bu ihtiyaç mu
ayyen bir mcılek veya zenaat içinde 
yer alan iki insandan birinin istek
leri ile ötekinin kabiliyetleri ara
sında tam bir denkleımeyi (tevazün) 
ve dolayısile insanın insana olan te· 
sirinden beklediği en yüksek veri
mi gerçelendirmek ihtiyacıdır. Sok· 
rat'ın "Kendini bil" ine ayni za -
manda "komıunu tanı" manası da 
verilebilir. 

Yapabilmek, bilmeğe dayanır. Bir 
makinenin bile iyi İ!Jlemesi, ancak 
motörünün nasıl çalıştığını bilme -
mitle mümkiln olur. İşte bir süel 
psi*>lojiden bahsetmek isteğimizin 
dayandığı hakikat .. 

Ordu, bugünün sosyal prensiple
rine göre, ulus dediğimiz uzviyetin 
''kendini koruma" inaiyakile eline 
ıilahmı almasından baş.ka bir şey 
değildir. Organizmi en basit olan 
mahlQklardan tutunuz da en karışık 
bir uzviyet olan ulualara varıncaya 
kadar. hayatın tezahür ettiği her 
yerde şaşmaz bir kat'iyetle rastladı
ğunız bu kendini koruma insiyakı, 
biyolojik bir zaruret, hayati bir 
''emri vaki" dir. Demek .>rdu bu bi· 
yolojik .zaruretin tabii bir karşılığı 
oluyor. 

Ordu, sosyeteye eklenmiş bir pa
razit, yahut sosyetenin dışında bil· 
yüyen acayip bir ur değildir. Sos· 
yetenin hayatını yalnız ''istihsal • 
istihlak" makanizmaaile izah eden· 
ler bile, bugün toprağı kazarak ta• 
biatin gizli hazinesini koparıp alan 
ellerin, yarm herhangi bir tehdit 
karşısında, yine ayni kudretli sila
ha sarılmasını bir zaruret olarak bi
lirler. Emperyalizm ve ordu, an~a_k 
ihtirastan gözü kararanların birıbı· 
rine karı§tırdığı iki ayrı vakıadır. 
Emperyalist orduya, fabrikaların
da stok malı biriken ulusların, bu 
malı dıt müşterilere cebren utma· 
ğa yarıyan bir uzvudur denebilir. 
Ulusal ordu iıe, ayni bezirganların, 
serbest nefes alma gibi biyolojik 
bir zaruret olan u1usal egemenliğe 
kaqı yapacakları herhangi bir teca
vüzü kar§ılamağa ha.zır ve bunun, 
sadece bunun için haklı bir milda· 
f aa silahıdır. 

Orduyu biyolojik bir zaruret sa
yınca. disiplin kendiliğinden ortaya 
çıkar. Hayatı tehlikede bulunan her 
organizm. bütün örgenlerile, bütün 
gözelerile birlikte, bu tehlikeyi 
uıaklaştırmağa çalışır. Onun bütün 
şuurlu veya asıuurlu dikkati bir 
nokta üzerinde toplanır: Karşı koy· 
mak 1. lşte bir tek uzviyetin, deği· 
şik fonksiyonları olan bütün örgen
leri arasında tam bir ahenk yaratan 
bu beraberlikle duygu. düşünce ve 
ideal bakımından biribirinden ayrı
lan fertlerin yine biribirile kaynaş· 

hpmıyorum. Ve günlerce bu coşkun
luğun geçmesini, renklerin gö.zümiln 
önünden silinmesini beklemem lazım· 
geliyor." 

• Şiirde samimiyet bir vehimdir. Şa-
ir peygamber kadar mahir bir yalancı 
ve §İİr cennet kadar güzel bir yalan· 
dır. Belki Musa Sina dağında Allahı 
hakikaten görmÜJ olsaydı kimseye bir 
şey söylemiyecekti. Ne peygamber 
kendini dniletebilmek için hakikati 
ıöylemeğe ne de cennet inıanlan 
kendini çekmek için gerçek olmağa 
muhtaçtır. 

S•b•hattln EYlaocıLu 

masından doğan uluslarda tehlike 
yaklaıınca görülen yekparelik ara
sında esaslı bir fark yoktur. Ancak, 
birinci halde, §Uurlu veya asşuur
lu olan bu ahenk, organizmi tehli
keden korur. İkinci halde ise, şuur
lu bir varlık olan sosyetenin yine 
şuurlu ve insicamlı olan bu davranı
şı, ayni gayenin gerçelenmesini 
mümkün kılar. İşte, kitlenin bu şu
urlu ve insicamlı davranışmı önce
den ha.zırlıyan ve temadi ettiren ni
zama süel disiplin diyoruz. Disip
lin, yapma bir tazyik değil, biyolo
jik bir zaruretin icabıdır. 

Disiplini, biraz da şuurla tarif et· 
tik .Bu tarif belki, kökleşmiı bir te
lakkinin itirazına uğrıyacaktır. Ha
kikaten, süel disiplinin sadece kör
körüne itaat olduğu düşünülebilir 
ve bu itaatin, ancak tazyikle temin 
edileceği de farzolunabilir. Şüphe 
yok ki, disiplin, ancak itaatle elde 
edilir; fakat bu itaati, tepedc;n in
me bir tazyik değil, içten gelme bir 
rıza (consentement) yaratmalıdır. 
Bu rıza, kendini koruma insiyakının 
şuurlaşmasından başka bir şey ola
maz. Ancak bu bakımdandır ki di
siplin, biyolojik bir vakıa tabiiliğini 
arzeder. 

Tazyikle disiplin.. Tazyiki kaldı
rınız; korkuya dayanan disiplin 
derhal, anarşiye çevrilir. Şuurlu bir 
disiplinin kudreti ise, yine kendi 
içindedir. Disipline olmak bir ta
biat, bir itiyat meselesidir. Tazyik 
istenildiği kadar kaldırılsın, hatta 
ters yollara itici tazyikler peyda 
olsun, bu disiplin dağılmaz; için, 
için yanan bir kor gibi, parlama fır
satını bekler ve bu fırsatı ha.zırlar. 
Yakın tarih, bu tözün Uç örneğini 
apaçık bir hakikat halinde ortaya 
koydu: 

1 - Genel harpten sonra bütün 
şartların aleyhimize çalıştığı bir 
devirde, yirmi senelik sürekli bir 
savaşın terini ve kanını henüz ail
meğe vakit bulmadan, Büyük Şefin 
etrafında kütlelerin yekpare bir 
Türk ordusu halinde kalkmdığını 
görüyoruz. Bu ordu, zafer ordusu· 
dur. 

2 - 1914 Ağu~toıunun sonunda 
ta Charleroi'dan Mame nehri kıyı
larına kadar ezici bir harp makine
sinin silindirinden yılmış, dağılma
ğa yüz tutmuş bir ordunun birden
bire Paris kapılarında çelikJeştiği
ne ve düşmanı durdurduğuna şahit 
oluyoruz. Bu ordu, Fransız ulusu· 
nun yumruklaşan iradesi oldu. 

3 - Veraaille.s, Berlinde Alman 
ulusunun öıUnil kemiren bir kurt· 
tur. Dretnotlar. bir İngiliz limanı
nın dibinde intihar etmiş, yatıyor. 
Dört yandan yükselen, dört çelik ıı
nır. Almanyayı sarmıştır. Fakat, sa
kin bir Bavyera kasabasında, gece 
yarısı bir boru ötüyor. Bu boruyla 
açılan kapılardan siyah gömlekli, 
ellerinde ıilih yerine sopa bulunan 
gençler, dışarıya fırlayor. Meydan
da saf nizamı, trpkı eski Alman or
dusunda olduğu gibi., 

Yarın bu gençler, sosyal-demok· 
ratların kahrına uğrayacak, fakat 
öbür gün bütün Almanya, manga 
kolundadır. 

Bu üç örnekte gördüğümüz di
siplin, kudretini kendi içinde bulan 
şuurlu bir disiplindir. Bu, ulusal 
şuurun kendine çizdiği bir hayat 
programıdır. Tazyiksiz elde edilen 
disiplin her sahada başarıtın (mu • 
vaffakiyetin) biricik amilidir. 

Marne'ı kazanan Fransızlara. At
man kaporali.zmile alay etmenin ne· 
kadar yanlıf olduğunu Hitler anlat
tı. ÇünkU Alman disiplini. zoraki 
bir kaporalizmin eseri değil, Alman 
psikolojiıinin tabii bir neticesidi. 
''Sathı müdafaa" da dikilen Sa -

karya orduıu, ıüel disiplinin kendi 
kanında olduğunu cihana göstermit· 
tir. 

Disiplini kanında taşımak, bu ve
raset iti olduğu kadar da terbiye 
itidir ve bütün ulusa bu yolda mü
rcbbilik etmek vazifesi orduya dil
şer. Ordunun bu gerçek disiplini 
yaymak, geliştirmek ve kökleştir
mek için ne gibi psikolojik çarele
re baş vurması lizımgeldiğini önü
müzdeki hafta anlatmağa çahşaca • 
ğım. 

Sabri ANDER 
Psikoloji ve Terbiye Doçenti 

lıtanbul Har•ci Aıkeri 
Kıtaatı ilanlan 

3. Kor. Nakliye taburun
dan müteahhit Azize veri
len 3 O kilo Sığır eti için ve
rilen 2/ 56 - 218686 sayılı 
ayniyat makbuzu zayi ol
muştur. Zuhurun hükmü 
yoktur. ( 107) ( 4388) 

~816 

ESTETiK 

Sanatların 
Mevzuu 
Hakkında 

Badem piyasası ve fiyattan hakkın
da kayde değer yenilikler ve değiıik
likler olmamıştır. 

Cevizlere gelince bu piyasa bilhas
sa Türkiye için bu1:ün çok büyük bir 
önem kazanmak üzeredir. 

Buğday piyasası yeniden bir mik: 
dar düıüklük göstermiş, bu iniş un fı· 
yatlanna da tesir etmigtir. Dlln şeb· 
rimi.ze 142 ton bufday gclmi§tir. Yu· 
mşak buğdaylar 5,3S • 6,7 1/ 2 kU• 
ru§t&n muamele görmüştür. Sert buğ
day üzerinde bir muamele olmuş ve 
4,20 kuruştan satılmıştır. 

Geçen gUn bir arkadaşla konuşu
yorduk; bir aralık söz .. D" grubuna 
intikal etti. Arkadaş: 

- Dikkat ettin mi, bizim ressam· 
lann tablolarında ne hayali koşturan 
geniş bir mevzu, ne heyecanı tutuştu
ran §iddct var. Halbuki tükenmez bi
rer kaynak olan tarih ve edebiyat 
orada ... 

Böyle düşünen yalnız o arkadaş de
ğildi. Geniı bir zümre de onun gibi 
düıünilyordu. Hakikat §U ki bunlar 
yanılıyor ve resimle edebiyatı biribi
rine karıştırıyorlardı. Gayeleri itiba· 
rile bir olan aan'atler, vasıtalan itiba
rile biribirlerinden ayndrılar. Her 
san'atin kendine mahsus ifade ve teb
liğ vasıta&t, her aan'atin mevzularını 
ve hudutlarını da öylece tesbit eder. 

Bir aan'at, ancak kendi tarafından 
münhasıran ifade olunabilen mevzuu 
almalıdır. Musikiden mehtaplı bir ge
cenin, resimden gürültülü bir yıldın· 
ının tasvirini bekliyen kimse Plu
tarque'ın dediği gibi: "Odunu anah· 
tarla yarmak ve kapıyı da balta ile 
açmak istiyen kimse'' nin va.ziy~tin • 
dedir; "yalnız aletlere .zarar vermek· 
le kalmaz. her ikisinin yapabileceği 
hizmetlerden de mahrum kalır." 

Geceyi tüllerle örten mehtap renk
le, ve ağacı tehevvürle deviren yıldı
rım ancak sesle yaşatılabilir. Sesi 
rengin yerine koymak, anahtar yeri
ne balta kullanmaktan farklı değildir. 
Bu mevzu hastalığını birçok meşhur 
tuvallerde görilyoruz. M e ı e 1 a 
Greu.ze'ün "Baba Laneti'', bir tyiat

ro sahnesinin renkle ifadesinden baş· 
ka bir ıey değildir. 

Heykeltraşlık sahasında da bu gi· 
bi misallere rastlanır. Heykeltra,Şlık 
firari olan hususiyetleri ifade etme· 
melidir. Çilnkü firari olan şey, ta§, 
mermer, tunç gibi maddelere uyeun 
düşmez. Rodin gibi büyük heykeltra§· 
ların bile hatası, ıekillerin imtizacını 
ve nazarlardan Iirannı ifade etmekte 
yekta olan resim ile heykeltraşlığı bi
ribirine karıştırmak olmuştur. 

Resim, renkler vasıtasile, şekillerin 
biribirine duhulünü, her tarafa yayıl· 
mış ve hiçbir muayyen şekle girme • 
miş olan hayatı ifadeye muktedirdir. 

Rembrandt'ın clair-obscure'ünü ya
ni bütün eşyayı kaplıyan o kesif ışık 
ve gölgeleri; veya Japon resimlerinde 
geçen o hafif sisleri, buharları, çise
liycn yağmurları göz önüne getirinız 1 
Işte e§ya hayatının bu hususi manza
ıasını ancak resim tesbit edebilir. 
Plaatik aan'atlerdcn, fonetik aan•atlc· 
re ait olan mevzular beklemek. plaa
tik san'atlcri öldürmekle birdir. Mev
zularını teolojiden almağa mecbur 
olan Orta Zamanın ıan'at adamlan 
bile, plastik ifadeye en elverişli olan 
mevzuları seçiyorlardı. 

Serveti Fünun edebiyatında, bir 
tabloyu şiirle ifade etmek bir zaman 
mod~Y?•· Bu pirlerin birçoğu da san
atlerını~ ruh ve prensibini bilmiyor
lardı. Bır resmin, bir anda bUtiin 
renk ve ııık oyunlarile gözlerimizin 
önüı:tde canlandırdığı şeyi elbette ki 
şiir canlandıramaz. Şiirin ifade vası
tası olan sesler zamanda geçer ve ha
yalimizde bir an canlanan tablo der
hal yerini bir diğerine terkederek 
kaybolup gider. 

O arkadaş ta birçokları gibi yanı
lıyordu, ve küçük bir grubun ıan'at
karlarında eksik gördüğü ıeyin bili· 
kis bir meziyet olduğunu, ve resim 
san'atinin ruhunu teşkil ettiğini bil· 
miyordu. 

Su ut Kemal YETK iN 

Kartal icra memurluğundan : Bir 
borçdan dolayi mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen kurnada 
Karaoğlan mevkiinde derununda sal-

ma suyu bulunan 730 lira kıymeti 
mubammcncli 103 dönüm miktannda 
ki tarla g35.g.5 tarihine müsadif 
pertembe gilnü ıaat 14 te açık artır• 

maya vazedilmit ve kıymeti muham
mcnenin yüzde 7,5 nu bulmadığı tak-

tirde artıranların taahhüddü baki kal 
mak üzere 1 S gUn daha uzatılacağı 

ve 15 tinci günü yani 935-9-20 cu
ma günü saat 14 de yapılacak ikinci 

aatıtda %7S ti bulunduğu taktirde en 
çok artıranın üzerine ihalesi yapı· 
lacağı aksi taktirde 2280 Nd kanu
nun ahkimı tatbik olunacağı cihhet
le isteklilerin yüzde 7 ,S pey akça
sile Kartal sulh mahkemesinde 

929/ 909 No. lu dosyaya ve şartna

mesini görmek iıteyen ilan tarihin

den itibaren hergün Kartal icra me· 
murluğuna müracaatları ilan olunur. 

•. (13510). 

Almanya ile Romanya arasında ti-
caret bakımından iyi olmıyan bir du
rum meydana çıkmıştır. Şöyle ki, ilk 

önce Romanya tarafından alıruln bir 
tedbirle Romanyada batlanmak üze
re her iki ülke ötekinden yapılan it
halatı değerinin yüzde 44 ü nisbetin
de bir gümrük resmine tabi tutmuş
tur. Bu ise bir ülkeden ötekine ihra
catın filen durmuı olması demektir. 
lşte ceviz piyasaaının Türkiye için 
kazanmak üzere bulunduğu büyük 
önem de bilhassa bu vaziyetten doğ
maktadır. Almanya her yıl ithal etti
ği pek büyük miktar ve kıymette ce
vizin orta hesap yüzde 25 ini Roman· 
yadan almaktadır. Şu halde Roman· 
ya ile Almanya arasında yakın zaman
da bir anlaıma yapılamadığı takdirde 
birçok mallar gibi ceviz ve ceviz içi 
dahi Almanlarca başka ülkelerdsn te
darik edilecektir. 

Dost Almanya ile aramızd~ mü
nasebetler ticaret alanında dahı çok 
iyi olduğundan birçok Alman itha • 
lltçılannın muhtaç bulunduktan cevi
zi severek Türkiycden almaları pek 
varittir. Almanyaya Türkiycden c~
viz ithalin, hatta geçen seneden iti
baren memnuniyete değer bir yola 
girmiş bulunmaktadır. Şöyle ki, A.l· 
manyaya Türkiyeden ceviz ve cevu 
içi ithalAtı 1933 te 131.000 mark de
ğerinde 2.842 kental tutmuıken 1934 
te 323.000 mark değerinde 7.380 ken· 
tale varmı1, yani orta hesap yüzde 
150 i artmııtır. Almanyanın genel it· 
hal!tındaki hissemiz ise 1933 te yüz• 
de 2 den 1934 ts yüzde 4 e çıtmuıtır. 

Yunanistanla yapılacak 
tecim müzakeresi 

T ürkiye ile Yunanistan arasında 
yapılacak yeni tecim anlaımaaı için 
10 Ağustosta Atinada müzakerata 
başlanacaktır. MU.zakeratı, Fransa i
le yapılacak tecim anlaıması muza. 
keratı için Parise gitmi§ olan Faik 
Kurtoğlu idare edecektir. Faik Kur· 
toğlunun yakında Parjsten ıelip 
Atinaya gitmeıi muhtemeldir. Eaki 
tecim mukavelesinin müddeti ıs 
temmuzda bitmiştir. Yeni anlaşma 
yapılıncaya kadar, Türkiye ile Yu
nanistan ara11ındaki tecim münase • 
batı muvakkat bir anla ma ile idare 
edilmektedir. Bu anlaşmanın müd
det i de 15 Ağustosta bitecektir. O 
zamana kadar milzakcrata baılana • 
madığı takdirde muvakkat tecim an
laşması daha bir ay için uzatılacak
tır. 

Likör fiatları indirildi 
İnhisarlar umwn müdürtuğU li

kör fiyatlarım dünden itibaren itı • 
dirmittir. Yapılan tenzllit yüzde yir 
mi bet niııbctinden fa.zladu·. DUn aa
tıcılar elinde bulunan ve eski fiyatla 
verilmit olan likörlerin aayılmuile 
uğ~ıldığından tenrilath fiyat üze
rinden satı§ yapılamamıştır. 

Paris boraaaanda 
Paris, ı A.A. - 31 tarihli Paris 

borsa durumu : 
Çok önemsiz surette oynanan baı

ka cshamın iyice faaliyeti arasında. 
önemli bir yükseliş kaydeden Fran
sız rantları piyasası, hali esham 
borsasının dikkat nazarını çekmek
tedir. 

Londra borsasanda 
Londra, ı A.A. - Sterlin lirasına 

nisbctle altın dövizin kalkınması, 
dün, o derece önemli olmuıtur ki, 
İngiliz kontrol kurumu 74,81 den 
frank sattırarak müdaheleye mecbur 
kalmı~tır. Florin 7,32 dC1\ 7,29 a 
yükselmiıtir. 

Fransız • ltalyan teclml 
Roma, 1 A.A. - Fransa ile İtalya 

arasında eşya ahı vcritini gelittir -
mek imkanlarını araştırmak için Ro
mada bulunan Fransız ziraatcileri -
nin delegeleri İtalyan ziraıtcileri 
federasyonunun baıkaniyle görilfme· 
lerinden sonra vardığı ıonuçları 
Fransız hükumetine sunmaya karar 
vermiştir. 

Ofisteki tayinler 
Türkofis Samsun şubesi direktörlil· 

ğiine atanan Mithat Ankaraya gitmiş· 
tir. Oradan, Samsuna ıeçerek yeni v~ 
zifesine başhyacaktır. Ofisin yenı 
Kars §Ubesi direkt6rU Ahmet Naiın 
de vazifesine hareket etmiştir. Istan• 
lJJı.ıl Türkofis raportörlerinden Musta• 
fa Nuri Yafa ticaret mümessilliğine 
atanmrttır. 

Limon Hatları yükseldi 
Son günleI"de limon fiyatları paha· 

hlanmıştır. Bunun sebebi az mal gel· 
mesidir. Şehrimizde 1000 sandık ka· 
dar limon atoku vardır. Kilçilk limon• 
lann tanesi toptan 110 paraya. pera· 
kende 4 kuru§&• orta boy limonlar top 
tan S kuruşa, perakende 6 • 7 kuruşa 
kadar fırlamıştır. 

BO'RSA 

1 AOustos Pertembe 

PARALAR 

Ahı · lat.11 

Sterlin 618,- 620,-
Dolar 124,- 126.-

20 Framm francı 166,- 1651.--
20 Liret 194.- ısıs.-
20 Belçika frapıı 81,- az.-
20 Drahmi 23,- 24.-
20 İlviçre rr. 116,- 120.-
Florin 80,- 81.-
20 Çek Kron 95.- 98,-
A vustv~ tilin 21,SO 23,-
Mark 38.- 40,-
Zloti 22.SO 24.SO 
Penıo 23.- 25,-
20 LeJ 14,- ıs.-
20 Le\-M 23.- 24.-
20 Dinaı 52,- 54,-
Yen 31,- 33,-
hveç Kuroo 31.- 32,-
Al un 932.- Sl34,-
Mecidiye 52,- 53,-
Banknot 232.- 234ı-

~ 

ÇEKLER -
Kaııaıı11 

Paris üzerfoe 
tnıUiı lirası 

12,03.-
621,75 

Dolar 0,79.70 
Liret 9,70,60 
Belgı 4,72,50 
İsveç frırt11 2.44.-
Leva 63.37.64 
Florin 1,17,43 
Çekollo...ak hrcuu '\9,22,17 
Avuıtar11' 4,151,10 
Peaeta 5.81.43 
Mark 1.9!,-
Zloti 4,21,-
Penıo 
L•J' 

4.51.40 
63.77.SS 

Diıw 34.96.lJ 
Yen 2.71.30 
~o••tl 10,91 
lanç bıronll Ş,12,60 

~ 

ESHAM 

ı, Banba Mil- to.-
" ~ N. 9~0 
.. • H. 9,60 

Anadolu % 60 26,-
" % 100 42,SO 

Şirketlab;yriye 1 14,25 
Tramvay 26,50 
Bomontl • Nektar 8,-
Terltos ıs.so 
Reji 2.50 
Aılan Çimento 10,35 
Merkez Bankas: 57,75 
Oamanlı BankalJ 24,-
Telefon 11.25 
İttihat Detlnıı0ttcilik T. A. S. 8.25 
Şark Deiirmcnlerl 0,7S 
Şark Merkea Eczaaetl 4,25 

"' ıSTıKRAZLAR 
Türk Borca J Kupon k~ik 28,05 

., ,. J1 ,. n 26,35 
" ,. lll H il 26.80 

Erpnt 95.-
latikraıi dahili 514,25 

TAHViLAT 

Rıhtım Kupon Keaik ıo,25 
Ana.dolu l ve il 45,SO 

.. ııı Kupon kesik 45,75 
Anadlou Müme11il Kupon keıık 46,SO 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankara'da İdarei Mcrkeziyemiz binasının kalörifer, 

asansör, elektrik, telefon tesisatını muvaf fakiyetle idare 
edebilecek ve icabında bu tesisatta zuhur edebilecek 
arızaları hemen tamir ve ıslaha muktedir iyi bir san'at 
adamına ihtiyacımız olduğundan zikrolunan tesisat 
hakkında ameli ve nazari malumatı kafiyeyi haiz oldu· 
ğuna dair sclahiyettar makamlardan verilmiş şehadet· 
name ile bu işleri bizzat devamlı ve muvaff akiyetli bir 
tarzda ifa eylediğine dair ihticaca salih vesaik ibraz 
etmek şartiyle Yüz liraya kadar aylıkla bir fen memuru 
alınacak dır. 

Bu şeraiti haiz olan isteklilerin talepname ve hüviyet 
cüzdanı ve vesaiki lazımelerini 1 O Ağustos 935 tarihiııe 
kadar İstanbul Şubemize tevdi eylemeleri. ( 4 4 5 3) 
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1 tanbul Ziraat Bankasından : 
8-et No. Borçlunun isim 

212 

bg 

ve adresi 
KüçükköY, Nesip oğlu 
Asaf 
DoJayoba Ali oğlu 
Hu16ai 
Dolayoba 1mıail otlu 
Raif 
Dolaybba Mehmet oğ· 
lu Ahmet 

Cinai 
Tarla 

" 

Gayri menkultln 
Mevkii 

Muhtelif 

it 

Tarla ve boltlD " 
Pınar 

Kıt'aıı 
10 

4 

2 

1 

2 
Hektar 

9 

2 

1 

2 
Metre 

8785 

3894 

9190 

4913 

Emlakin numaralan 

91, 39, 24, 33, 116, 51. 118, 
91, 91, 

0

69 
72, 29, 5, 6. 7, 8 

26. 27. 28, 20 

Yeni 1299/ 3 

133 
214 

281 

270 
171 
147 

Maltepe Mustafa K. 
Fetiye 

Bağ 

l'arla Ay uma l 1 9758 ,, 2 

Dolayoba Ali O. Nuri 
Maltepe Davut Zeki 
Yalova Nail kızı Hay· 
riye 

Kaynarca 1 - 7326 
1835 
5886 

Yeni 4645/ 14 
Yeni 1154/ 49 
8, 9, 10 

" Dragoz 1 
Tarla ve S odalı ev Salihattin B. 3 

2 
109 

çifliği l13 

l34 

Dolayoba lsmail O. 
Ahmet 

Tarla ve boıtan Muhtelif 7 2 

2 

7119 

8698 

26, 31, 13, 16, 3, 25/ 26, 10 

Merkez ef. Sadık O 
laı1ür vcrcseıi 

Sümbüllü bostan ge
diğinden miinkı1ip 
21 No. h köşk ve 5 
masura tatlı ıu 
Tarlanm 60 da 59 

Topkapı Tak- 1 Yeni 6/ 8 elki 20/ 21 
keciler 

Eyüp Düğmeciler Ve· 
li kızı Halime 

Düğmeciler 1 s 8158 Eski v.e yeni 3 mükerrer 

Rartaı Said oğlu Ali 
Yalova Samanlı Ra
şit oğlu Lutfi. 

hissesi 
BağveköŞk 
Tarla 

Rahnianlar l 2 225 Yeni f6/ 18 
Kara çalı 1 8 2737 177 

271 

257 
y aJova Kadıçifliği ı .. 
maıı oğlu Hamza " Muhtelif 5 4 9642 ft No. 29, 28, 27, 26, 30 

y alova Kachçifliği ı. 
la oğlu Musa 
Kartal Çamlı köfk 
llihriban ve Sıtla 

" .. 4 

" 
9 

14 1572 

g 3764 

Sıra No. 12, 13, 14, 15 

iş No. 10, 32, 74, 76, 77, 79, 
80, 84, 73 

Tarla Zeytinlik ve 
kuyuyu havi boetan 
ve l)öcekbane 

2 2renlröy Emine Ali- Çengelköy hududu dahilinde iki hane aıur ve samanlık ve mer'a ve tarla ve bahçe ve müştemilitı 
Ye Naip aaireyi havi Çaprulı ve Kekikli denilmekle manıf çiftifin mukataalı mahallinin tamamile icareteynti 

mahalJinin 630 da 560 bi•eainin mülkiyeti ve Yeniköy Köybqı caddesinde 146/ 166 sayılı 506 
Uf1D mıktarmdaki mahaDia 180 hiue itibarile 11 S hiueai tam ve yine 20 sebminin tekrar 180 
de 130 hi..e.ı 

~ alımf oldukları paraları vadenin geçmesine ve yapılan tebliiata rajmen ödemediklerinden dolayı yukarda isimleri ya
~~ bankamıza birinci derece ve mada ipotekli, ve yine cins ve hudud ve mevkileri yukarda yazılı gayri menkulle
~t697 numaralı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmış ve şartnamesi 9-7-935 tarihinden itibaren 
~ kapısına asdnuftll'. tbaleleri 23-8-935 tarihine m~ cuma günü saat on beşte yapılacak ve aı tbrma bedeli 
~~ liyik görülmediği takdirde en IOll arttıranm taabhtidfi baki kalmak şartile müzayedeye devam olunarak gayri 
--llQlller 9-9-935 tarihinde pazartesi günü saat on bqte en çok aıttırana ihale edilecektir. Pey parası yüzde yedi buçuktur . 

............., ~fazla maliimat almak istiyenlerin Bankamız Zirai ikrazat servisine müracaattan tüzUmu ilin olunur. (3885) 

latanbul Sıhhi Müesseseler Arttır· 
hla ve Eksiltme Komisyonundan= 

Cinai Cotu Tahmin Fi. Muvakkat 
Xeminatı ~~~ 5000 6500 · 7 

~-~~ 1500 1950 11 

~ ::gg :::g ~~·5 
&.:....~ 6000 7800 7 ,5 
.. ~ 1250 1727 s 
~bağı 4000 5200 5 
~ 1000 1300 30 
~""Qftan 6000 7800 10 
~ donıates 5000 6500 s 
ı--:ı_-. " 2000 2600 7 
~- 4000 5200 4 
~ 3000 3900 6 

406,96 Lira 

1 6000 7800 5 
~ Ttb talebe yurdunun yukarıdaki yazılı yaş seb
~ kapalı eksiltmede verilen fiatlar fazla görüldü
~ Yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
.. .ıı:,,_;~ 9-8-935 cuma günü saat ı 5 de Cağaloğlunda 
~ direktörlüğü binasındaki komisyonda yapılacak-• 

bi!;:- 'rahmini fiat, muvakkat caranti ve mıktarlan 
. ·~ gösterilmiştir. 

~ -- lartliameler yurtta parasız görülebilir. J 
.._ Rbiıtmeye cireceklerin 93Ş yılı Xicaret odası 

lstanbul Komutanfılı Satııalllll Komisyona ilAnlan J 

Çatalca, Hadunköy, Cer· maddelerindeki vesikalarla 
Jca köydeki birliklerin ih· birlikte teklif mektuplannı 
tiyacı için aluıacak olan 132 ihale saatinden en az bir 
bin kilo sığır eti 13 Ağus.. saat evveline kadar Fmdık
toe 935 salı eünü saat on bda komutanlık satmalma 
beede kapalı zarfla eksilt· komisyonuna vermeleri. 
meye konulmuttur. Beher (4335) 5811 
kilosunun tahınin bedeli 
29 kuruştur. 132 bin kilo. ı . .--••111111

---··
nun hepsine birden taıip o-- Deniz yolları 
lunabileceii eibi her car- I ş L E T M E S l 
nizan için 44 der bin kilo-
dan talip olanlann taleple- Accııteleri: Karalrl1 Dprlbqt 
ride kabul edilecektir. U- Tel 423'2 - lirlred Klllalrdar. 

mumunun ilk teminatı ı ıac1e He. Tel. tn40 1111118 

2871 lira olup Garnizonla· Aıvaltk yolu 
nn ayn ayn teminatı 95 7 MERSıN ..,..... s Atu.to. 
pr liradır. Sartnameai 191 CUMARTESi ..... t 17 ile 
kurut mukabilinde komi• .-DUP-·n~,-· _•_ac1a.;..",;,__ __ c.;..~~---
yondan alınabilir. Eksilt- Meraln Yolu 
meye ıireceklerin teminat KONYA wapan 4 Af-tos 
mektup veya makbu.ı ve PAZAR ..-.. ... t ıı• Mer-
2490 sayılı kanunun 2-3 cü 1111•111·.-... -_. _C4MOt ____ lni! 

vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı beI~eleriyle bir
likte teklif mektuplanm eksiltme saatinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri. ( 4282) 

5790 

Ecnebi memleketlere giden tüccar Ye eeyyablara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi : 700,000,000 (ihtiyat akçesi ı 580,000,000 Liret) 

. Travella• (Senahin plıleri) _,,,,. 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni
yetle taşır ve her zaman isterst.niz dünyanm her. tarafm~ 
tehirde, C>t4llerde, vapurlarda, trenJe.rde bu çekleri en küçük 
tediyat için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellers çekleri hakiki sahibinden bqka kimM"in kulla-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 5748 

Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekaletinden: 

Küçük Sıhhat Memurlan mekteblerine, talebe alın-' 
ma şartlan aşağıda yazılrmşdır. Bu mekteblerden Ço
rumdaki leyli ve İstanbulda'ki nehari olub bu yd yalnız 
Erkek talebe alınacak ve kız talebe almmıyacakdtr. 

1 - Tiirkiye Cumhuriyeti tebasından olmak, 
2 -Yaşı 19 dan aşağı 26 dan yukan olmamaK, 
3 - Orta derece tahsili bitirmiş olmak (Orta mek· 

teb mezunlarile kadro doldurulamazsa, bu derece tah· 
sil gördüğünü isbat edenler de alma bilir.) 

4 - Askerlik hizmetini yapmış olmak veya asker• 
likle ilişiği bulunmamak. Buna göre isteklilerin el yazı
larile ~azılı ve açık adreslerini havi bir dilekçe ile ı 
Eylül 1935 tarihine kadar, Çorumdaki mektebe girmek 
için Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet V ekiletine 
ve lstanbuldaki mektebe girmek için doğruca İstanbul 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü vasrtasile bu 
mekteb Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve aşağıdaki 
belgeleri dilekçelerile beraber göndermeleri lazımdır. 

A - Nufus hüviyet cüzdanı (aslı veya tasdikli SU• 
reti) 

B - Orta tahsil şahadetnamesi aslı veya bu derece 
tahsil ettiğini gösterir tasdikname aslı. 

C - Mütehassısları tam hastane hey'etinden aimmış 
nlimunesine uygun ve tasdikli resimli sıhhat raporu 
(Bu rapor Hastane Baş Tabibliklerinin mühürile mü· 
hürlü ve kapalı olarak istekliler tarafmdan diler belce
lerile beraber gönderilecekdir.) 

Bu Hastaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbekir 
nümune hutanelen, İstanbul Çocuk Hastanesi, İzmir, 
Bursa, Konya, Adana, Samsun Memleket hastanelerin
den ibaret olub buralarda muayene olunmak için bu 
hastanelerin mensuh oldukları valiliklerin Sıhhat ve İç
timai Muavenet Müdürlüklerine istekliler tarafından 
biz.zat müracaat edilecekdir. 

D - Tahsil etmiş oldukları mekteblerden veya otur· 
duldan yerin Polis İdaresinden alınnuş eyi hal kiiıdı, 

E - 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf, 
F - Çorumdaki mektebe girmek isteyenler için, su

reti P.Oafıda yazılı şekilde Noterlikçe tasdikli velileri ta
ralmdan ve velisi bulunımyanlarm kendileri tarafmdan 
verilmiı teahhtit senedi. 

TEAHHUT SENEDİ SURETİ 
Çorumdaki leyli Küçük Sıhhat Memurlan mektebine 

alınarak tahail edib mezun oldukdan sonra Sıhhat V'e İç· 
timai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği yerde bel yıl 
yapmağa mecbur olduğu (olduğum) hizmeti kabul et
mediği (etmediğim) veya kabul edip de muayyen olan 
müddeti bitirmeden bıraktığı (bıraktığım) veya sıhhi 
aebebler haricinde tahsili bırakdıfı (bırakdıimı) veya 
mektebden çıkanldıiı (çıkarıldığını) takdirde kendisi 
(kendim), için sarf edilen parayı nizami faizi ile birlikde 
ödemeyi müteahhit, zamın ve mütefekkil olduğumu 
natık işbu senedim bu Vekalete verildi. ( 4461 ) 

An kara Jandarma Genel Ko
mutanhğından: 

Canakblede Dokuz u:vdı J. Mektebinin ayda yüz 
lira ücretli ve Maltepede J.Gd. Mektebinin ayda Poksan 
Ura h~~de İl cörmek Ü%ere ilci hekime ihtiyaç 
vardır. Mutekait, Müstafi ve serbest hekimlerden bura
larda İl görmeğe istekli olanlann bulunduklan yerin 
Jandarma Komutanlığına dilekçe ile müracaatta bu ... 
JunmaJan. ( 1907) (4356) S793 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
t8. cu tertip 4. el Keflde 11 Al••loa 888 dedir 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

Afrıca ı 18,000, 12,000, 10,000 Ural• lkraml
,.._,. 20,000 Llrallk mDklfat vardtr. 
• UM ~. ı· ~ 1ı1~1ı 1 ~ 1 ı'j~~· 1 : r 'f . 11

11:, ı 
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Dünyada 
En iyisi z Ti IR 

Böbrek, mesane, bilhaua safra ve sarılık ve karaciğer baıtalıklarında ferbet gibi içilen yegane zeytinyağıdır. Salatalarda ve her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir Litrelik şişesi 65 iki litre 125 kuruştur. 
Safi 6 kiloluk tenekeler 360 kuruştur. Büyük tenekelerde safi kilosu 50 kuruştur. Hasan markasına dikkat. Hasan deposu: Ankara, Beyoğlu, İstanbul. 

Kapalı Zarf Usulile 
Eksiltme ilanı 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Nazilli'de inşa edilecek basma fabrikası bi

rinci kısım inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli 328.942 
lira dört kuruştur. 

2 - Bu, işe aid eksiltme evrakı şunlardıc 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - l\1ukavele projesi 
C - Fenni sartname 

TÜRKiYE ŞEKER FABRİKALARI ANONiM ŞlR
KETlnin Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal 

ŞEKER FABRiKALARINDA VE lSTANBULDA 
fabrikaların teslim edecekleri tarzda: 

Kristal 
Kesme 

kilosu 
,, 

25 
28 

kuruş, 

kuruştur. 
Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya

zıh yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 1 O Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Kristal Kesme 
Bursada 25,50 28,60 
lzmir Vagonda 26,10 29,25 

D - Metraf, vahidi fiyat ve keşif h ülasası 
I - Projeler 

lstiyenler bu evrakı 16,50 lira bedel mukabilinde 
Sümer Bank Ankara şubesinden satın alabilirler. 

) Balıkesir 
1 

Adana 
,, 26,40 29,70 

3 - Eksiltme 8 Ağustos 193 5 Perşembe günü 
saat on altı buçukda Ankara' da Ziraat Bankası bi
nasındaki Sümer Bank merkezindeki komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin 16.908 lira muvakkat teminat 

vermesi bundan başka en az 50.000 liralık bir tek 
bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olması lazım
dır. 

,, 26,80 30,15 
lzmit ,, 25,25 28,30 
Adapazarı,, 25,65 28,80 
Samsun limanın-· 

da fob 25,10 28,10 
(Fob Samsun fiyatı; Karadeniz 

sahillerinde her hangi bir iskeleye gönderilmek üzere 
fabrika tarafından vapura yükletilmiş bulunmak kay -
diyledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve sair masraf 
müşteriye aittir.) 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umu
mi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iha
le saatinden bir saat eveline kadar gelmiş ve zarfın 
kanuni şekilde kapatılmış bulunması lazımdır. 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR 

, TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON si
pariş kabul edilir. 

5765 

'" . . .... ... -. ,. ,.,. .... ,.. . . . 

i Yi 
Daktilo 

BiR 
isteniyor 

Liman işleri Umum Müdürlüğünden: 

Asgari beş sene büyük bir ticarethane veya 
Bankada çahşmış birinci sınıf daktilo kabiliyeti 
haiz ticari muhaberat usullerine tamamen vakit 
bir daktilo ahnacakbr. Müracaat edenler ara· 
sında bir müsabaka yapllacak ve en yüksek not 
alanlar arasında Yabancı lisan bilen tercih olu· 
nacak ve ücreti kabiliyetine göre tesbit edilecek· 
dir. Müsabakaya girmek isteyenler ellerindeki 
vesaik suretlerini bir talebnameye rapdederek 
5 - 8 • 635 akşamına kadar Liman hanında 
Umum Müdürlük kalemine müracaat etmeleri. 

• 

Yüzün parlaklığım iza-
le ve cildin güzelliğini icia· 
me için tekrar tekrar pud
ralanmıya lüzum yoktur. Son 

(4463) 

pu 

nis maçlarından uzun dans suvare
lerinden sonra bile kat'iyen bir par

laklık izi bırakmaz. Tokalan pudrası 

bin genç kızın nermin ve taze teni
ni temin hiçbir erkeğin mukavemet 

edemiyeceği sehhar bir güzellik bah

şeder. Hemen bugiindcn bir kutu 

alıp tecrübe ediniz. Sair birçok 
pudralardan ne kadar farklı oldu-

ğunu göreceksıniz. Çiınkü terkibin

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) 
Yukarıdaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri f abrikalarm bulunduğu yerlerde ve

ya İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş şartlan fabrikalardan veya İstanbul, 

Ankara ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 
5755 

~~!!'!!i!!!!!!!!!!!!~~!-ııi-• Bu akşa"!.--~~~~~~~ı 

j_ Harbiye'de B ~ L V.U Bahçesinde 

CEMAL CÜMBÜŞ Gecesi· 
ı . 

Mehter takımı, Çengi kolu ve sazh monolog ile 
CjOk sevilen müziksel arkadaşlar1n iştirakile. 

~~!!!!! Masalar1nızı temin ediniz. Tel. 49091 ~iiiiiiiıoôô ... 

HASTABKICI HEMŞiRELER 
OKULASI DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazır
lıyan okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma mu;mıelesine 
başlanmıştır. 

Kabul şartları : 
1 -Türk tab'ası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir hastalığı bulunmamak 

(Muayene okulada yapılır). 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukan olmamak, 
4 - İffet ehli ve ahlak sahibi olmak, 
5 - En az orta tahsili bitirmiş olmak veyahud o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstennek. 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmiş ve ayrılmış veya 

zevci ölmüş ise çocuğu bulunmamak. 
7 - Okulayı veya mesleği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahud bu hizmet esnasında izdivacı, 
okuladan veya meslekden ihracı halinde tahsil masrafım 
ödeyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra evlenme
diği ve meslekde kaldığı müddetçe Hemşireler yurduna 
bağlı kalacağına dair Noterden müsaddak bir kefalet
name vermek. 

8 - Tahsil müddeti 3 senedir, ve Birinci Teşrin başlangı-
cın& bq~~ . 

9 - Talebelerin iaşeleri, giyimlerı ve Yatıları Kızılay 
Cemiyeti tarafından temin edildiği gibi kendilerine her 

ay münasip bir harclık da verilir. 
10 - Okulayı bitiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay 

Cemiyeti tarafından kurulan Hastabakıcı hemşireler 
Yurdu himayesine girer. Hastalananlara ve çalışamr
yanlara bu yurd bakar. 

11 - isteklilerin 15 Eylül 1935 günlemecine kadar bizzat ve
ya yazı ile Aksaray'da Haseki caddesinde Okula Di
rektörlüğüne müracaatları. 

bir keşif, size yalnız bir defa pud

ralanmağı ve bununla teninizin ta

zeliğini ve yumuşaklığını 7 saat 

koruyacağına emin olabilirsiniz. 

•• Krem köpüğü " tabir edilen bu 

şayanı hayret cevher, şimdi imtiyaz

h bir usul dairesinde Tokalon pud

rasile karıştırılmıştır. Bu suretle To· 

kal011 pudrası diğer adi pudralardan 

beş defa daha uzun müddet sabit ka- de "Krem köpüğü·• bulunan yegane ; ·~~~!!!!!~~~~!!!!!i!!!!!!!!!!!ıı!ıii!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ • 

lu:, en sıcak havaJar<la en yorucu te· pudra, Tokalon pudrasıdır. 5835 

SUMER BANK 11 

erli Mallar azarları 
ikramiyelerini veriyor. 

Temmuz ikramiyeli satışları 
lstanbul Yerli Mallar Pazarından 30 Temmuz sah günü 
Beyoğlu yerli mallar pazarmdan 22 temmuz pazartesi güni 
Galata yerli mallar pazarmdan 26 temmuz cuma günü 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukabilinde 

•• •• u z 
Parasız mal alabilirler 

DiKKAT: Mayıs ve haziran aylarına aid ikramiye· 
lerini almıyanlar1n kayıdlar kapanmadan ağustos 
nihayetine kadar müracaatle almaları. rica olunur 

Mayıs ikramiyeli satışları 
lstanbul yerli mallar pazarından 2 6 mayıs pazar günü 
Beyoğlu yerli mallar pazarından 15 mayıs çarşamba gUnU 
Galata yerli mallar pazarmdan 22 mayıs çarşamba güni 

Haziran ikramiyeli satışları 
lstanbul yerli mallar pazarmdan 14 haziran cuma gUnU 
Beyoğlu yerli mallar pazarından 27 haziran perşembe gUni 
Galata yerli mallar pazarmdan 18 haziran sah günü 

eli aar l ı 
• 

-&:YAZLA.TIR 
~~~~?~~~~~~-' 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü : Etem izzet BENtCt: 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi. İstanbul . Ankara cad .. 

desi, 100.- Basıldığı Y.er ; TAN matbaası. 


