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Orh:ın Selimin ''Eski dost" 
adlı fıkrası - Şehir haber
leri. 
Ankara telefonları - Ağa 
oğlu Ahmed'in Ekmek ve 
serbesti adlı yazısı - Fele
ğin İbret adlı fıkrası. 
Aziz Hüdai Akdemirin Biz· 
de casusluk tefrikası -
Kendi kendimize çatıyoruz. 
Son haberler. 
Çarşı Pazar - Sağlık Ö· 
ğütleri. 
Öz dil sayfası - Yosma. 
Miinıtaz Faik'in Şekere dair 
yazı.o;ı. 

Spor. 
Fatih lstanbulu nasıl aldı -
Briç - Sevişmeler, evlen· 
meler. 
Gökten gelen tehlike. 
Dunya gazetelerine göre ha
diseler - Kızıl Çember. 
Yarının büyiıkleri - Oku
duklarımız, duyduklarımız 
- Faydalı bilğiler. 
Sinema -;- Kadın ve Moda. 

TURiZM 
Ankara: 7 Mayıs 

" Turizmi, Türk yurdunu ta
nıtıp sevdırici ve Türkiye eko· 
nonıis ne f.ıyda verır bır konu 
1>ayarız.,. 

Turizm, bu madde ile. Parti
mizin yeni programmm ekono -
mi kısmında yer aldı. Ve bu 
:ulusal büyük davayı en doğru 
ve sağlam esaslara bağlamak 
jçin Ekonomi Bakanlığı, üze
rındc islemeğe başlamış bulu
nuyor. Bakanlığın genel kur· 
may dayresi sayılan Türk Ofi
sin girişimi ile toplanan bakan
lıklar arası turizm komisyonun
da geçen görüşmeler, asla ha-
yale kaoılm;ın~n :s-;.., __ .. ____ ,_ 
ve düzgün bir programla çalı • 
§arak kotarılması yoluna gidi
leceğini. ve ne olursa olsun ba
§arılacağmı bize anlatmış oldu. 

Yuı dumu2un tarihi ve tabii 
Ya,rh)rl,arını ümıiıme ..vA .rı,.u...: 
rnıınızı tanıtma bakmıından ol-
dugu kadar, ulusal gelirin ve 
aynı zamanda ödeme denkles
:ıne.sinin önemli bir unsuru s~
Yılan turizmin gelişmesini sağ
lamak için; çizilen çalışma pro
gramının beş on yıl sonra yur
c~a, ç1katımızın en az dörtte bi
:ı. kadar bir gelir getirebilece
gıne inanmak lazımdır. 

Yurdumuzda turizmin geliş
tnesini sağlamak için akla gelen 
başlıca şartlar arasınd~ bulu
nan, yollarnnızm yapılması, o· 
tel endüstrisinin meydana gel
lllesi, t u r i s t ik yerlerimizin 
Ve su şehir 1 erimizin ba
Yındırlığı, turistik mevsimlerde 
taşım araçlarımızdan uyumlu 
Ve esas.b düşürmeler yapılması 
Ve son olarak propaganda ser
~,i~i kadar yurdun dışında ve 
ıçınde bu işlerin örgütlendiril
illlesi gibi zorağlar yavaş yavaş 
~otanla dursun; bugün için ilk 
ış olarak asığlanması gerekli 
görülen yönetsel kolaylıklardır. 
Sevinçle görüyoruz ki, hükumet 
?~ alanda kararlara varmak 
1Çın etütler yaptırmağa başla -
nustır. 

BUGUN 16 S 

ISTANBUL 

A 

16 HAZiRAN PAZAR 
FENERBAHÇELILERIN 

BUNÜDÜR! 

aris intih batı Kaza 
DOGU 

SAYI: 49- 3352 
Onbirinci YIL 

SAH1B ve 
BAŞMUHARRiR! 

Mahmud SOYDAN 

(Ati na, 
Gece 

9 Hususi 
saat 5 de 

Tasnifin arkası tamamen alınmamış ol 
malda beraber elde edilen reylerden hü
kumetin intihabatı büyük ekseriyetle 
kazanmış olduğuna şüphe kalmamıştır. 

Muhabirimizden:) 
aldığımız telgraf 

tasnif bitmiş ve Hükumet 20, 153, Me -
taksas Partisi 7, 5 O 7, Komünistler 3, 7 O 7 
rey almışlardır. 

Habeş imP,~uuruna 

İstinkaf nisbeti yüzde kırktır. 
Selanikte Kocamenis hükumetin 2072 

reyine karşı 1,061 rey alabildi. Metak -
sasın Selanikte aldığı rey mikdarı 2 21 
dir. Her taraf sükun içindedir. Atinada 
hiç bir hadise çıkmamıştır. - F. Adil 

su ika plldı 
Bu dakikaya kadar alınan netice şu

dur: Hükumet Partisi 49,352, Kralcı 
Metaksas 18,104, Komünistler 7,891 
rey aldılar. 

12 8 sandığı olan A tinahın 7 1 inde 

Yunan Ahalisinin Yüzde 
1 maşı Reyini Kullandı 
[HUSUSi MUHABIRIMIZ GECE YARISINDAN SONRA 

TELEFONLA BiLDiRiYOR] 

Atina, 9 Haziran 

Seçim umumiyet itibarile büyük bir sükunetle geç
miştir. Reye iştirak etmiyenlerin nisbeti yiizde kırk ola
rak tahmin ediliyor. Bunların ekserisini muhacirler, ko, 
münistler ve Makedonya ahalisi teşkil etmektedir. 

Makedonya ahalisinin reye dahil olmamasıt Papanastasiou'
nun Makedonyalılara hitaben çrkardığı beyannameye hamlolu-
nuyor. 

o ... ~"'"' cıh.~cıu•a h .... <ıco .. ~p,vam etmis ve güneş batarken bitnıi§
tir. Neticeler ancak sabaha kar~ı beııı uıaOQt .. txr_ 

Hakim olan kanaate göre Çaldaris ve Kondilis partisi 
ekseriyeti kazanmış, Kraliyet taraf tarı Metaksasın par
tisi ekalliyette kalmıştır. 
-Yunanıstanda seçime girmek hakkına malik olanlar, 1,147,000 

kişidir. 38 seçim dairesi vardır, Kamutaya 300 saylav seçile<ıek· 
tir. Atina 31, Pire 13, Selanik 22 saylav seçecektir. 

2000 Dan 
dılar 

Musolini' 

ir rnüd ten beri Havran 
esinde oturan Habeş impara

tK>J;ıt::~C.US Ababa'ya dönerken 

rene Saldır
skürtüldüler 

e 000 kadar Dankah hücum 
iştir. Dankalılar, bilhassa 

e, Somali, yani doğu Afri
kası sahillerinde oturan yerliler 
dir. Bunların ekserisi müslüman 
dır. 

Trene hücum edenler, mitral
yözlerle püskürtülmüşler ve İm· 
parator kurtulmuştur. 
Diğer taraftan Mussolini ltal 

/ yada bir tayyare nümayişi yap
ı tıktan sonra siyah gömleklilere 
ı hitaben bir söylev venni§tir. Bu 
1 söylevde demiştir ki: 

_,.mı:~-.-~.-~ "Bize ders vermek isteyenle

Geçen 1933 seçiminde muhalefet 575,000, hükumet 522,0..ı\O~~~~: 
komünistler 55,000 rey alınıştı. Buna rağmen muhaliflerin rcııi 
leri dağılmış ve hükumet seçim usulü yüzünden Mecliste da 7.ill!Dlı'.is, M etaksas, Kondilis ve 

ri harfiyen taklit ede<:eğiz. On -
lar bir imperatorluk ihdas et -
mek mevzuu bahsolduğu, veya
hud bu imperatorluğu müdafaa 
etmek lazımgeldiği zaman ci -
l J.n efkarı umumiyesini c._ • .ı 
hesaba katmamışlardır.,, 

çok saylav elde etmişti. Papanastasiu 

" SEGET ,, TAKiMi 
MUNASEBETILE ... 

Ya kendilerinden ba§ka kulüple
re faydası dokunmasın diye, yalnız 
kendilerinin kar§ıla§nıasile dahi 
masraflan korunabilecek ucuz ta
kımlar gctirmell hevesile, yahud 
da boyuna yenilmenin acısı canla
rına tak dediği için, bazı kulüpleri· 
miz, ecnebi mcmlchctlerden çajjıra
caldarı takımları, kase yoğurdu gi
bi en hafiflerinden seçmcğe başla
dılar. 

Kamlot eşyanın kapıyı açık bı
rakan enayi nıalıreclcre hücum et
mesi gibi, Orta Avrupanın ne ka
dar pestenkerani fut bol takımı var
sa, arkalarına bir renkli gömlek ge
çirmiyc dursunlar, iki kulübün el
birliğiylc açtıkları delikten girerek 
doğru Taksim stadyomuna Ü§ÜşÜ· 
yorlar. 

Dün A p o l l o n , bugün Seget, 
yarın Şipka ve daha öbür gün de 
bilmeyiz hangi işidilmemi~ adlarla 
çağrılan veya getirilmesi düşünü -
len ekipler bu cinstendir. 

[Habeş imparatoruna yapılan 
suikast ve Mussolinin söylevine 

Dankalnr taraiından suikasda uğra
yan Habe~ İmparatoru Taffari 

ait talsi18.t Beşinci sayfamızda -
dır.] 

DÜNKÜ MAÇ 

Fener - Güneş Muhteliti 
Macarları 3 -1 Yendi 

{ 
. Gözükmiyen çıkat sayılabilen 
?ı~ turizmi genişletmek yurt 
~Çın ne derece faydalı bir hare· 
:ı{et ise, ic turizme de bir hız 
"e.nnek o~ derece hayırlıdır. De
ll'l'ııryollarımızda ucuz tarif enin 
'Yeritilmesine baslanalı artar 
:Yolcu sayısı iç t~rizmin geli rnarrn cenaze merasiminin 'Anliarada büyük törenle 
:tne kapasitesini gösteren b' grnı dün telgraf haberi olarak yazmıştık. Ankara muhabi-

.Bu çeşit kombinezonların ise, §İm
dıde11 herkesin gözüne çarpan belli 
başlı iki neticesi olabilir: 

llıttır. Bu alanda alınac ız bu merasime ait resimleri göndermiştir. Yukarıdaki 
~edbirler Anadolunun h imde Tevfik Rüştü Arası mezar başında söz söylerken görü-
ıncıa hareket uyandıra rgrsunuz. Aşağıdaki resim cenaze merasiminden bir intibadır. 
<lolayısile ulusal ik cIH~~~ll~======================== 
Yükselecektir. 1 
ilt~Imıyarak, dı 
6osterdiği örl"U.cuıu.· 
:Yurt içinde koriM~~~ 
ll'l'ıış olac 

tn Eke mma progra-
Pe1:ı turizm işinin 

lı etütlere da-
;anan r ama bağlanma-
~ 1' )'Urda lusa rejimin yapa-
<>~gı sayılı hizmetlerden biri 
dea~aktır. Böylelikle her yıl Ak 
~ nızden yurdumuza uğrama -

an &es.en tınistle dolu va,P.urla-. 

rm kıyılarımızda demirlediğini ı ulusal bir otomobil yolu sayıla
göreceğiz. Avrupadan Tuna yo- caktır. 

li}e Karad~.ni~e d~ğrulan _turist Tansıklar yurdu olan yeni 
a.onmm,Turkıyenın oldugu ka- Türkiye bu işi de başaracaktır. 
dar acunun da 6n güzel şehri o
lan istanbulu okşayacaklarma 
tanık olacağız. Londra-Kahire 
ve Londra - Bağdat ekspresle
rinin yolcu • afiği artabilecek, 
anlamı sınırsız olan Ankara 
şehrinin durağı hergün yüzler
ce yabancıya geçit olacak ve 
şoselerimiz yapılınca, Londra
Istanbul • Hindistan lolu arsı-

Mecdi S. Sayman 
Bu bctkc.mizde geçen öz türkçe ke· 

Jimeler: 
Çıkat: İhracat; Konu: Mevzu; Ta· 

şım: Nakil; Dayre: Daire; Tansık: 
Harika; Gelişme: lnkişaf; Araç: Va
sıta; Uyum: Ahenk; Kanıt: Delil; 
Genlik: Refah; Düzey: Seviye; Or
g üt: Tc~kilat; Koyaç: Tesisat; Ta
nık: Sahıt:. 

,1, 

1 - Yabancı illerin höy oyuncu
larına bedava bir lstanbul seyaha
ti yaptırmak! 

2 - Tüık seyircisinin spor .zev-
kini baltalamak! · 

Bu iki neticenin doğuracağı, fa. 
kat herkesin gö::üne henüz çarp
m.ıyan üçüncü neticeyi de, acizane, 
bız haber verelim: 

- Tribünleri boşaltmak/ 

• Bu çeşit takımlar getirmeğe de-
vam ettikleri takdirde, bazı kulüp
lerimizin, çoluk çocuk reklômlarile 
§işirmeğc calıştıkları ecnebi maçlc: 
rında eski Taksim kı§lasının oyuk 
gözleri andıran boş pencerelerile 
o gün rüzgarın :ıtadyoma atabile
ceği tesadüfi 1;ineklcrden ba ha se· 
yirci bulamıyacal~larından hiç §ÜP· 
heleri olmasın! 

Ali Naci KARACAN 

Fenerbalıçe - Güneş kalesine bir akın 
[Dün Fenerbahçe - Güneş muhteliti güzel bir oyunla Macar takımını bir 
gole karşı ü~ golle yenmi,litir. Bu ma~a ait tafsilat 9 uncu sayfamızdadır.ı 
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LiSELERDE 

imtihanlar 
Bugün başhyor 

Resmi liselerin birinci ve ikin 
ci sınıflarında, bu sabahtan iti
baren sözlü yoklamalara başla
nacaktır. Birinci ve ikinci yazılı 
yoklamalarda mecmuu 8 veya 
daha çok not alan talebeler, bu 
sefer sözlü yoklamalara ginni
yeceklerdir. Bu sözlü yoklama
lar, geçen yıllardaki kanaat no
tu verilmesi nJahiyetindedir. 
Ancak, yoklamada yalnız ders 
muallimi değil mümeyyızler de 
hazır bulunacaktır. 

ESKi "DOST,, 
Ata sözlerinin topu birden 

doğru değildir. Ata sözlerinin 
içınde öyleleri vardır ki. olanı 
değil, olması istenilen\ g~stc
rirler. Bu bakımdan, bu sözler 
içinde bir ozanca dilekten başka 
bir şey olmıyanları boldur. 

Lise son sınıflarında bundan 
bir kaç gün evvel başlamış olan 
sözlü yoklamalar devam etmek 
tedir. 

O Un hava fırbnah idi. Pazar o?masına raGmen sahiller bomboştu - Ünivers itede imtihanlar başladı. Talebeler 
koridorlarda bite derse çahşıyorlar 

ESKİ "DOST,, DÜŞMAN 
OLMAZ! Sözü işte bunlardan 
biridir bence. Biz adam oğulla
rının ilk konuşmağa başladığr
mızdan son s o 1 u ğ u m u z u 
verinciye kadar arayıp dile
yip, özleyip bulamadığımız, da
ha dogrusu çok az bulduğumuz 
nesnelerden biri de dosttur, 
dostluktur. İşte bunun icindir 
ki, şarabın eskisi gibi. dostıın 
da yıllanmışma, eskisine gü
venmek isteriz hiç olmazsa. Bu 
isteğimizi de ata sözü içine sok
muşuz. Oysa ki dostluk şarap 

gibi değildir. Yıllandı"t;a gü
zelliği, tadı artmaz, çok gez! 
Çok gez tersine olur, yılların 
içinde durgun su gibi kurtlanır, 
yosunlanrr, tortulamr. Bunun 
için de düşmanların büyiiğü çok 
gez eski dosttan cık:ır. Eski 
dost düşman olur, hem de na· 
sıl!. 

Resmi orta mekteplerin bü -
tün üç smıf ında da sözlü yok -
lamalar bu sabah başlamakta -
dır. Lise ve orta mekteplerdeki 
bütün sözlü imtihanlar 25 ha -
ziranda bitmiş olacaktır. 

Florya plajı İCjİR 
~alışmalar 

Mühendis mekte· Bergama civarında 
binde yeni teşkilat Ciömülü servet 

İstanbul hapishanesinde bu -
lunan Pomak Hasan isminde 
bir adamın istida ile Müddeiu -
mumiliğe müracaat ederek, bun 
dan on yıl önce Bergama kalesi 
dibine gömmüş olduğu 50 binli 
rahk altın. mücevherat, ve ka -
ad paranın çıkarılmasını istedi -
ğini yazmıştık. 

K·OÇU- K HABERLER ' 
ıwww -

• Ankarada kurulan yeni Tarih, 
Coğrafya ve Dil Fakültesi bu yıl, it
faiye meydanındaki orta mektebe yer 
leşecektir. Fakülte için gelecek yd Ce 
becide yeni bir bina yapılacaktlr. 

Hususi lise ve orta mektep -
lerin sözlü yoklamaları daha 
e\'vel başlamıştır. Aym on be -
sinde bu yoklamalar bitecektir. 
Yok lamalarda bu yıl da, geçen 
yıl gibi ikmale kalan talebe sa
yısr epeycedir. Doğrudan doğ
ruya sınıf geçen talebe adedi 
hemen her mektepte pannakla 
sayılacak kadardır. Kültür ba
kanlığı müfettislcri mektepleri 
dolasarak yoklama vaziyetleri -
ni tetkik etmektedirler. Yokla -
malar bittikten sonra, kültür 
bakanlığı genel müfettişleri An 
karaya gidecekler ve imtihan 
vaziyeti hakkında bakanlığa ra
por vereceklerdir. 

Şarbaylıkla Haliç ş;rketi 
arasındaki dava 

Florya plajının modern bir Yüksek Mühendis mektebi 
sekle getirilmesi için çalışma- nizamnamesi Bakanlar Heyetin 
lar devam ediyor. Ha.ı:•rlanan den çrkmış ve Resmi Ceride ile 
proje bugün kati şeklim alacak- ilan edilmiştir. Yeni nizamname 
tır. İstimlak edilen saha bir mil mektepte yeni ve miihim deği
yon küsur metre murabbaıdtr. 1 şiklikler yapmaktadır. Mektep 
Bu arazi (173) bin liraya i~tim- müşterek ders gören hazırlık 
lak edilmiştir ki metre murab - kısmile beş şubeye ayrılmıştır. 
baı on yedi kuruşa gelmi.~tir. Bu §Ubeler yol ve demiryolu, ya 

İstimlak edilen arazinin hu - pt işleri ve şehircilik, su işleri, 
dudu kara tarafından Kalikrat- elektromekanik işleri, muhabe • 
yaya, öbür taraftan da Çekme - re işleridir. Bu şubelerden birin
ce gölüne kadar uzanmaktadrr. de tahsil edebilmek için, evve
Şarbayhk asıl plajı imar ettik- la hazırlık kısmında okumak la
ten sonra, fazla araziyi belki zımdır. Yahut, doğrudan doğru
satacaktır. Kumsalda satılacak ya teknik kısma girmek isteyen
bu arazi gayet ucuz fiyatla veri- ler açılacak imtihanda muvaf -
lecek ve burada şrk. ahşap, be- fak olmalıdır. Fen Fakültesin • 
yaz köşkler yapılacaktır. den mezun olanlar da, Fakülte

de okudukları derslerden başka 
dersler için imtihana tabi tutu
lurlar ve muvaffak olurlarsa, 
doğruca beş teknik şubesinden 
birine ahnrlar. Mektepte tedri
satta bulunan hocaların derecsi 
de şu şekilte tcsbit edilmiştir: 

içkide hile 
İnhisarlar idaresi son günler

de hile yapan bir kaç şebeke ya 
kalamıştır. Bu adamlar, içki şi
şelerini açarak içinden bir mik
tarım almakta ve su doldurarak 
tekrar kapatmaktadırlar. Müderris, muallim, muavin, a • 

sistan, laboratuvar şefi ve tek • 

Mahkumun istediği yapılmış, 
kendisi hapishaneden çıkarıla -
rak Bergamaya götürülmüş ve 
gösterdiği yerde aratşırmalar 
yapılmağa ba§lanmıştır. 

Pomak Hasan bu parayı. Mi
dillili Kaza Zindan isminde 
Rumlardan mürekkep bir çete 
ile birlikte buraya gizlediklerini 
sonra bir fırsatla Kara Zindan 
ve muavini Nikolayı öldür -
düğünü, bilahara yakalanarak 
(lO)seneye mahkum edildiğini, 
şimdi de mahkumiyetini bitire
rek hapisten çıkmak üzere ol
duğunu söylemiştir. 

* Sünger dalgıçlarına daha uygun 
bir çalı§ma usulü bulmak i~in Mar -
mariste altı haftalık bir süngercilik 
kursu açılacaktır. Burada siıngercile
re fenni bazı esaslar öğretilecektir. 

• Bu ay içinde Brükııelde uluslar 
arası beden terbiyesi kongresi topla
nacaktır. Bu kongreye Ordu saylavı 
Selim Sırrı Tarcan ve Atatürk Ensti
tüsü beden terbiyesi şefi Nizameddin 
iştirak edeceklerdir. 

"' Pratik farmakologlar birliği se
nelik kongresi 29 Haziran Cumartesi 
günü saat 21 de Halkevinde yapacak
tır. 

* lçki Düşmanları Gençler Kuru
mu 12 'l'emmuzda senelik kongrele
rini yapacaklardır. Gen!jler bu kon -
greden sonra latanbulun yakın köy
lerinde gezintiler tertip edecekler ve 
köylülerle temasa başlıyacaklardır. 

Belediye ile Haliç vapur sos
yetesi arasında açılan davaya 
l 9 haziranda birinci hukuk mah 
kemesindc bakılacaktır. Bu cel
sede bir karar verilecektir. 

Kapatırken de şişenin üstün
deki mühür ve bandrolun belli 
olmamasına azami itina göster
mektedirler. İnhisar idaresi 
böyle hile yapan kimseleri takip 
etmektedir. Bunlar ağır cezaya 
çarpılacaklardır. Şişeleri ikinci 
defa kapatırken, şişe mantarla
rını mumlamağa yarayan bir ta 
kım tesisat ta meydana çıkarıl
mıştır. 

nik memurlan. 

Mahkum Bergama civarında 
uzun boylu tetkikatta yapmış, 
Kalcdibinde hafriyatta bulun -
ml'c; fakat hiç bir ~e bulama · 

~~~~-=--+-"""~~~,.;.;.,;;..~~·~ 

• Birkaç haftadır ekseriyet olma
dığı için geri bırakılan Güzel Sanat -
lar Birliği mimari şubesi kongresi ni
hayet on kişilik bir kongre yapmışlar
dır. Bu kongrede idare e ·eti seçimi 
yapılmı§ ve Arif Hikmet, Zeki, AL& 

din, Şevki, Naci Hüseyin, Adamis 5C· 

çilmi§lerdir. 
Mahkemenin şarbayhk lehine 

karar vermesi ihtimaline karşı 
şimdiden tedbirler alınmıştır. 

Bu vaziyette, Haliç vapurları 
ş~rbaylık tarafından işletilecek
tır. Şarbaylık bu iş için, yeni 
bütçe gelinceye kadar sarf edil
mek üzere 20 bin lira ayırmış -
tır. Haliç sosyetesi üç dört yıl
dır belediye hissesini vermemek 
tedir. Halbuki her yıl 25 bin li
ra kadar bir para vermesi lazım 
dır. Şarb.aylık davayı kazanıp 
sosyeteyı devraldıktan sonra 
dahi, ~sk~ yıl hesaplarına ait 
1 OO bın lıralık bir alacağı kala
caktır. 

Üç aylıklar başlacıı 
.. Dul, yetim ve mütekaitlerin 
uç aylık maaşları bugünden iti
baren mal müdürlüklerinde ve
rilmeğc başlanacaktır. Emlak 
bankası da yeni üç aylık maaş
ların kırdmlma muamelesine i
ki gün evvel başlamıştır. 
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Erik Çiçekleri 
M alımud Y ESARI 

bile aykırı düşecek kadar gü -
lünç ve biribirine uygunsuzdu. 
Doğduğundanberi gözleri bu 
zevksizliğe alışmış olan hasta 
çocuğumun, bozuk zevkli olma
sı. pek tabii idi. 
Köşkümüzün döşenisini ar -

tık, bunu düşüne düşüne, bir 
gözönüne getir. 

Zelzele 
İstanbul rasad merkezi dün 

şu zelzele haberini vermiştir: 
Cumartesi günü saat 20 yi iki 

dakika 35 saniye geçe, merkez 
üstü, rasathaneden 1 15 kilo
metre uzaklıkta basit bir zelze
le yazılmıştır. Şehrimizde an
cak istirahatta bulunanların du 
yabileceğ"i derecede olan bu zel
zelenin Erdek çevresinde oldu
ğu tahmin edilmiştir. 

Fa~at dün Erdek civarında 
böyle bir zelzele olduğuna dair 
bir hcıber alınamamıştır. 

kaçmanın çaresi bulunmalıydı. 
Günlerce düşündüm düşün -

düm, ' 
.Yumruklarımı sıkıp, dişleri -

mı gıcırdattığıma mı bakıyor -
~un? P~ra ... İnsanların kendi 
ıcat ettıkleri halde, kendilerin
den daha kuvvetli çıkan sey pa
ra, yok mu? Dünyada c~ bUyük 
k~vvet ... Her şeyi yapan, yıkan, 
duzelten, başaran. değiştiren· 
renkten renge, ~ekilden şckl~ 
sokan, hep, hepsi o! 
Bulduğum çare, şeytanın bile 

aklına gelmezdi. 

Mektep direktöründen başka, 
beş teknik şubesinin her birinin 
ayn bir başkanı vardır. 

Uluslar arası sergilerden 
vergi ve resim almmıyacak 

Tür:koiyede açılacak uluslara • 
rası panayır ve sergilerin vergi 
ve resimlerden muafiyetine da
ir olan kanun alakadar dairelere 
bildirilmiştir. Bu gibi sergilerde 
yapılacak muvakkat tesisat kah 
ve, gazino, Luna par.k, sirk ve 
sair istirahat ve eğlence yerleri 
işletenlerden ve satıcılardan ev
velce kazanc vergisi ile mükel -
lef bulunmıyanlardan vergi ve 
resim almmıyacaktır. 

Bu gibi sergilerde, yalnız ser
gi için hazırlanan afiş, ilan, ga
zete, bro ür ve saireden de hiç 
bir resim alınmıyacaktır. Bu gi
bi sergilerde elektrik sarfiyatın· 
elan da istihlak resmi alınmıya
caktır. 

"patron,, um hatırına geldi, de
ğil mi? Bak, doğnısu. "pat -
ron" uma, bu yandan minnet 
borçluyum. Onun verdiği hile· 
karlık, dessashk dersini, daha 
ehil bir usta bulup öğrenemez
dim. 

Onlara: 
- Siz, bu yaz. sayfiyeye gıt

miyecek misiniz? 
Diye sordum. 
Karı koca, tutuk tutuk biri -

birlerine bakındılar ve keke1e • 
diler: 

- Düşünüyoruz. 
~ Bir türlü yoksulluklarını açı
~ vuramıyorlardı. Onları, kal
bınden yaralamıştım. 

mıstır. 

I•akat Pomak Hasan hurada 
mühlm bir define bulu~duğun -
da ır:rar etmekte ve beHd dı: ya
plan hafriyatta bunun bulunma 
dtğnu söylemektedir. 

Mahkum, bu hafriya•ın claha 
Herlc.tilmesine taraftadır. O -
nun kanaatine göre bu ·ada bir 
define bulunduğu rnu~akkak -
tır. Fakat her nedense bu kaz -
ma ameliyesi müsbet bir netiı;e 
·ıerınemiştir. 

Fakat alakadar mahafil bıı -
nun sırf bir iddia olduğ:ır.u, e
ğer define mevcut olsa idi, haf
riyat neticesinde meydana sıka 
çağmı söylemiştir. 

Ziver bey yokuşu 
Kadıköyünde Ziverbey yoku!JU ve 

bu yolun temadisi olan Kayı~dağı cad 
desi, son zamanlarda çok bozulmuı • 
tur. Burası yol değil, adeta bir harabe 
manzarası arzetmektedir. Haber al -
dığımıza göre bura halkı, Belediyeye 
yüzlerce imzalı bir jstida ile müraca
at ederek bu yolun süratle tamirini 
isteyeceklerdir. 

kırpıştırarak bakışlarından pek 
belliydi. 

Ben, sanki anlamayordum, on 
ları büsbütün çıldırtmak için ma 
nalı manasız, kahkalJalarla gü -
lüyordum. 

Onlara, yapma bir yalvarışla: 
- Ne olur, siz de Büyükada 

ya geliverin ... Hep bir arada gü
zel, eğlenceli bir yaz ~eciririz. 
Benim kotram <la var. Eğ·leni -
rız. 

Diyordum. • 
Onların Adaya aeğil, yerlerin 

den knmldanmağa mecalleri 
yoktu. . 

• Son günlerde şehirde dolaşan 
bazı ba§ıboş hayvanlara tesadüf edil
mektedir. Bu hayvanlar, öteye beriye 
zarar vermektedir. Belediye bu husus 
ta bazı tedbirler almıştır. 

• Belediye zabıtası memurlarının 
bundan sonra, yalnız belediye işlerin
de kullanılması ve emniyet zabıtası 
işlerine verilmemesi kararlaştırılmış
tır. Çünkü, sayısı zaten az olan bele
diye zabıtası memurları, şehre kafi 
gelmemektedir. 

$ Galata nhtımını çirkinleştiren 
saç levhalar kaldırılmıştır. Fakat, şim 
di de Istanbul gümrük baş direktör
lüğü. lstanbul Liman ve Rıhtım direk 
törlüğüne bir tezkere göndererek kal 
dınlan saç levhalar yerine bir tel örgü 
konmasını, çünkü böyle açık bırakıl
mağa, kaçakçılığa müsait bir vaziyet 
ihdas edildiğini bildirmiştir. 

* Erenköy Kız Lisesi, Yalovaya 
bir gezinti yapmıştır. Yalovadan Çı
narcığa gidilmiş ve güzel bir gün ge
çirilmi§tir. 

* KUltUr Bakanlığı mUsteşan Rıd-

Bu, zengin görünmek buda -
laları. bir sayfiyeye gitmek için 
can atıyorlar, fakat imkansız -
hk bellerini büküyor; ellerini, 
ayaklarını bağlayordu. 

Beni gördükleri zaman, pek 
sevinmişler gibi gülümsüyorlar 
dı. için için ürperdikleri muhak 
kaktı. 

Ben, o gün, Ada hikayesini u
nutmuş gibiydim. Hep havadan, 
sudan, dostlar, ahbaplar arasın 
da eksik olmayan dedikodular -
dan bahsediyordum. 

Onlar da memnundular ve yü 
züme dost dost bakıyorlardı. 

O gün, onları aldım, otomobi 
timle Kefeli köyüne götürdüm. 

Orhan SELiM 

van Nafiz ve Meslek mektepleri ge
nel direktörü Rüştü teftiş için lzmire 
gitmişlerdir. 

* Şehirler arası telefon görüşmele 
rinde kolaylık olmak üzere, Posta ve 
Telgraf idaresi bazı yeni tedbirler al· 
mıştır. Büyük Postahanelerde şehir• 
ler arası konuşulacak telefonlar iç~ 
hususi, küçük köşkler yaptırılmıştır. 

* Bozuk ve karışık gıda maddeleri 
satarak halkın sıhhatine zarar veren 
bazı hileci esnafın isimlerinin bir ka-
ra liste halinde ilan edilmesi kararlaş
t.ırilnufh ş:ı .. h::.yhlr hn eihi esnafı tes 
bit etmeğe başlamıştır. Bu ay sonun• 
da kara liste ilan edilecektir. 

~ Ekonomi Bakanlığı Deniz mÜS· 
teşan Sadullah dün akşam Ankaraya 
dönmÜ!! lr. 

oto ;MeC1l1iy ı.u,.u ot"ocındo;; :?incıirli 

kuyuda ( 4 54) dönümlük arazi üzerin 
de kurulacak olan yeni mezarlığın du 
vartan bitmi tir. Şarbaylık bu yılki 
bütçesine (70) bin lira tahsisat koy• 
muştur. Bütçe gelir gelmez hemen 
hazırlığa başlanacak, kış gelmeden 
herşey tamamlanacaktır. 

11· Kerestecilerde yapılmakta olan 
şehir muvakkat halinin inşaatı bit -
mek üzeredir. I lal binası önünde ya
pılacak geniş nht1m da münakasaya 
konmuştur. 

Rthtımın üzerinde iki yüksek merdi • 
ven olacaktır. Bu merdivenlerden seb 
ze ve meyve yüklenip boşaltılacaktır. 

"' EJli yıl Beyazıt yangın kulesin• 
de nöbet bekliyen kule baııağaların • 
dan Mehmet ölmüştür. 50 yıllık kule 
bekçisinin ölümü bütün itfaiyc;cileri 
müteessir etmiştir. 

:;. Tahlisiye genel direktörlüğüne 

ait yeni maaş cetveli kanun şekline 
girmiş ve tatbika başlanmıştır. Ge· 
nel direktör asli maa§ı 100, muhase
be mUdtirU asli maaşı SS lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

yer .• 
Oradaki otP.le evvelden tele • 

fon etmiştim. Yukarıda sedde, 
mükellef bir sofra hazırlayacak 
larJı. 

Otomobilden inip de otele gir 
diğimi? zaman, garsonlarm be· 
ni kaı şılayışları, onları şaşırt • 
mrştı; l:an koca duclaklarmı ısı· 
rarak, biribirlerine titrek titrek 
baloyorJardı. 

Uzatmayalım. Otelin sağda • 
ki odasında biraz dinlendik ve 
sonra bahçeye çıktık ve yukarı 
seddeki sofr~m başına otur • 
duk. 

Komodinin yanında berjer, 
şezlongun yanında rokinkşer, 
çini vazonun yanında adi cam 
şişe çiçeklik ... 

Saymakla bitiremem. Bir ço
ğunu unuttum. Hatırda tutulur 
gibi değil ki ... Kotra, köşk alın
clı. Yuvamız hazır •.• Fakat bir 
engelimiz var. Hem, ne engel, 
biliyor musun? Yenmek, yık -
mak giiçün gücü .... Hasta yav
rum, gündüzleri evinden kaça -

Hasta yavrumun, zenginlik 
taslamak illetleri var ya; işte 
ben, onları bu zayıf tarafların -
dan vurdum. 

Bir gün, konuşuyorduk. Yazı 
adada geçireceğimi söyledim. 
Derhal renkleri dönüverdi. 

Kö k aldığımı duyduklan 
zaman sapsan kesildiler. 

. Onlar, bocaladıkça, ben, ayak 
dıreyordum: 

- Mesela, nereyi? 
Karı koca, gene bakıştılar. 

Bakışmalarında, bir yaralının 
cançekişen sızlanışı vardı. 

O gün, kurduğum planımın 
birinci kısmmı muvaffakiyetle 
basarmıştım. &imdi ikinci. son 
faslı başarmak Iazımdr, lakin 
bu, biraz gücce idi. E~er hilcmi 
hissedecek. sezinlivecek olurlar 
sa, bütün korktuklarım suya dü 
şerdi. 

Neye durgun durgun baktın, 
çocuğum? Kefeli köyü, bilmiyor 
musun? Çok uzak ve ücra bir 
köy değil. .. Boğaziçinde, Büyük 
derenin tam karşısmda ... 

Otelci de, aşçı da, garsonlar 
da, doğrusu bütün ustalıkları .. 
nı göstermişlerdi. 

Para, yavrum, para! Her şeY 
de, en büyük rol oynayan, ~ara• 

biliyordu, lakin geceleri ... An -
)adın mı, işin f enahğım ... Tatil 
gelmiş, artık mektep yalanı da 
kalmamıştt. GecelcriJ evden 

Ben: bütün hilekarlığımr ele 
alnuştrm, onların damarına bas 
tıkça basıyordum. 

Neye sessiz sessiz gülüyor -
sun? 

Söyleme yavrum, anladım, 

Gene kekelediler: 
- Onu da kararlaştırmadık. 
Dudak büküp omuz silkerek 

kayıtsız görünmek istiyorlardı. 
Fakat için için kızdıkları, hid -
dctten köpürdükleri.ı gözlerini ı 

. Bir. iki gün sonra onlara git -
tını. Oldukca kuvvetli ve hazır· 
lıkh idim. Çünkii hasta yavrum 
dan, annesile bahasının hallerini 
soruyor, evin vaziyetini öğreni -
yordwn. -

Güldüğüme bakıp alay ediyo 
rum. sanma ... Şairane bir yer -
dir. Gözlerin parlamasm; seni, 
oraya götüı eceğim. Onun sıra
sı ge1cr.ek, her şeyin bir z:lmanı 
var, yavrum! 

Keh":li köy_, sakin1 sessiz bir 

dır. diyorum sana! • 
• l 

Sofrada, onların hasetlerın 
gıcıklayacak tek kelime söyle " 
miyor<lum; hep onların suyunc3 

gidiyordum. )' 
:<Arkası var ' 
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Askeri Ceza ·Usulu 
Kanununda Değişiklik 

[HUSUSi MUHABtRIMtZ BlLDlRtYÔR) 

~abra, 9 (Telefonla) mallan maznun gelinceye kadar 

~eri ceza muhakemeleri u
;"ıl~ bn1111unmı değişen madde
ert eeaelan funlardir: 
y aklama kaçağı, bakaya, sak
~ ölüm ve ağir hapis ceza
~ müstelzim suçlan müstes
~olmak üzere haklarındaki ta· 
"""1ilt mensup olduktan fniwım 
tlı yakın alay mahkemesinde 
tCSriuür.FirarDer yanlannda gö 
~ükleri askeri eşyaya karşı 
"1eycekleri suçlardan dolayı iç
~ eden cezaların en ağın tat 
~edilir. Ölüm ve ağır hapsi 
llıiistelzim olmayan suçlar için 
llkeri mahkemeler 3 hikimden 
~ eder. Bu heyet bir ad
it hikıimıe iki zabitten mürek • 

eptir. Adlt hikimlerden başka 
-.,itler maznunun rütbesine gö 
re ıu tekilde olacaktır: 
._~ - Mamun nefer ise bir yüz 
-tı. bir küçük zabit, 

2 - Maznun zabit vdtili - vüz 
batı iee bir binbaşı bir yüzb3'L 
L_ 3 - Mamun binhatı ise bir 
qYmaıkam bir binba§L 
~ - Maznun kaymakam ise 

Miralay bir kaymakam. 
, :~ - Maznun Miralay ise bir 
-ıva bir Miralay. 
~~ - Maznun Liva iae bir Fe
-~bir Liva. 
• 7 - Maznun Ferik iae bir bi

l°İllci Ferik bir Ferik. 

) 
8 - Maznun birinci Ferik ft-

a Mü · Jaa · · · · 
bıcı Wrikten teşdddil eder. 

Ölüm ve ağır hapis cezalan
-._~üstelzim olan suçlar içi.n as 
~ ~emeler bir adli hikiın 

~~~o~ ,.~itten t~ekıkül ede
~t ~· .... hii.J,ü-ı
lt:.ır.~~ru zam•n hükmün veril
~ı günün ertesi gününden baş 

acaktır. 
~ Yoklama kaçağı aaıkh bakaya 
eya firar euçlarmdan kayıp 
~ Türtiye dahilindeki 

YALOVANIN 

veya tutuluncaya kadar hacze -
dilir. Askeri mahkemelerden pa 
ra cezalarma, haciz ve istirdat 
ve tazminata dair verilen hü -
kümler ve diaiplin cezalan ile 
beraber 25 liraya kadar verilen 
istirdat ve tazminata ait karar
lar tahsili emval kanununa gö • 
re infaz olunur. Bundan baska 
askeri ceza kamuıunda da bazı 
tadilat yapılmıştır. Aşağıda ya
zılı hallerde askerlikten mu:hak 
kaık ihraç cezası verilecektir. 

1 - Ölüm veya ağir hapis ce
zalarile mahk6miyet halinde, 

2 - Hnızlık, emniyeti suiis
timal, sahtekirlık, dolanduxı -
bk, yalan yere phitlik, yalan ye 
re yemin, cürüm taan.ii, iftira, ir
tikip, irtişa, ihtiliı ıuçlanndan 
altı ay veya claha fazla hapis ce 
za~nna mahldbn olmak. 

3 - Yabancı memleketlere 
kaÇ11la'k suçundan mahkümiyet 
halinde. 

Gene ceza kanununun 39 un -
cu maddesi değiştirilerek şu şe
kile konuyor: Yoklama kaçağı, 
bakaya ve saklı suçluları hak -
kında hükmedilen cezalar umu
mi hapishanelerde geçirilir. 

Yine değişen bir madde ile 
askerlik ç~c;rıa gelenlerden as
kerlikten tamamen veya kısmen 
kurtulmak kaıtile ismini değit
tiren, sahte hüviyet cüzdanı kul 
lanan bir bqkası yerine hekim 

kerlikten kıamen veya tamamen 
kurtulmak için hile yapanlar 1 O 
seneye kadar ağır hapis cezası
na çarpılırlar.Yine aynı kanunla 
askeri wanı H~ahtılk, re.hin 
uıcuo: ou etme ve gizlemek 
fiillerine dair 131 inci maddede 
yazılı suçlar askeri mahlremele
re tibi olmıyan siviller tarafm -
dan yapdirsa umumi mahkeme
ler ~ine bu kanun hükümlerini 
tatbik ederler. 

BA YINDIRLl~I 

Valovada Yeniden Oç 
BüyUk Otel Yapllacak 

'Ya/ovada Tetkikler Yapan Müte
hassıslar Fikirlerini Söylüyorlar 
L~alovanm imar plinını hazırlamak 
~ IPramadan ıetirtilmit oı.n mi· 

•e miltebuaıı Prof. Proıt ve mu 
Jean Royer Yalovada yaptıklan 

~ t neticeainde avan projeyi ba· 
' 1arak Akay idareaine vennitler· 
~ Royer evvelki aqam Pari· 

~de b=~irkaç cUn için teb-

~ dün Perapalaı otelinde bize 
t.a •-...~ planmm" genel batlanm 

--cuc iah etmİftir: 
~Bundan evvel Pariıte Yalovaıım 
~jeyi huırlamqtık. Buraya ':= bunu Yalovada yerinde tat • 
-.:.._ ~ Fakat mühim bir launmm 
--~ &ördük. Bu ıebeple plin-
~ deiifiklikler yapmak limn
Se;alovaya ciditimizde bu deği
~ le meıgul olduk. Yalovada Ü· 

' Salıttığmuz diğer bir nokta 
~ !:!:ye hekimi ile beraber ıula· 
--.., ,_'Vi ını tetkik etmekti. Banyola
~Yl)'onlann, içme ve yiimıe ha· 
~ yerini tayinde bu etüt çok 
~~. Plinımrzda yeni yapıla-
~~t araunda eğlence ve oyun 
~ bulunacaklan yerler de ıöa 
~ .. • Bu gibi yerlerin Jıutalamı 

Uç otel yapılacaktır. Bu otellerin en 
büyüğünün yakında yapılma11na !>at
lanacaktır. 

Zarif k89kler 
.Dağın eteğind.: ··~eye beriye aerpil

mıı bahçeler araımda zarif villalar 
yaınlmaamı da tavaiye ediyoruz. Ya
Jovanm umumi manzaraımı bozma • 
mau için bu kötklerin mikdannı kırk 
olarak tahdid ettik. Köplerin karşı
aında bir de ticaret mahalleli buluna
caktır. Buralarda alqveriı edecek 
dUkkAnlar, maiualar yapılacaktır. 
PlAnm bu laanWıı yaparken binaJann 
maktan nazan dikkati celbetmemeai
ne ve manzarayı bozmamuma bilhaı
aa dikkat ettik. Pllnda mevcut direk
tifler tamamile takip edilecek oluraa 
manzara asla bo.sulmu. 

Yalovadan aynlırken belediye mü
bendialerine banyolann ve Yalova ha 
valiıinin topocrafilc plinlannı yapma 
lannı tenbih ettik. Bu pJanı bisim 
plAnımuda brtılatbktan aonra Pa -
rilte kat'! projeyi uırlayacağu, Fa-
kat İf bununla da bitmit olmuyor. 
Bundan aonra gelecek aonbaharda tek 
rar buraya gelerek kat'I pllnı yerinde 
tatbika ve icap edene değİfİklilderi 
yapmap çahpcağıs. Herhalde aonba 
hara kadar kat't plin huırlanmq ola
caktır. 

~pacaldarm yonılmamau için S lllertebe bamamlann yaki. 
~ 1aP1Jınaamı lilzwnlu gördilk. 
~ liblclf1ecebinis ld otomobil ve oto 
~111,. tatnna araçtan varken bu Royer ne diyor ? 
~ ~e llzıım vardır. Bu mOJl· Jean Royer de bu huauıta bize de-
~ ~dur. Fakat imktm var- di ki: 
~. lstıl ka • kiir yapmak •e dinlen- - Yalova çok milkemmel bir kap
t;·~l PlıcaWa gelenleri niçin J~ca yeridir. Burada yapılmıı olan te
-~ Hamamlardan uzak yerler- ııaat, başlancıç olarak çok iyidir. Bu
~ r 9e çocuklar için de aynca raunm imar itine Nııl•m111 olan Sa _ 

1erlert yapılma11DJ tavaiye dullah -~ 
-----=.ıc:...DıW .. wü" ~ ....... ..---L..-x..-ı;, ... ~k iyi çalıfllllf ve hayli itler 

SiYASAL KONUŞMA 

Ekmek Ve Serbesti 

Buğdayı Ko
ruma hasılatı 

Ankara, 9 (Hususi muhabiri
mizden telefonla) - Buğdayı 
koruma karşılığı kanununun 
esbabı mucibesinde bu vergiden 
hasıl olacak varidatın Ziraat 
bankasmca hususi bir hesaba 
kaydolunacağı yazılı bulundu -
ğundan Ziraat bankası bu, ifade 
ye nazaran bu paranın tenmiye
si hususunda hazinenin hic bir 
hakka malik olmadığmI iddia 
eylemekte ve diğer taraftan a
çılmış olan kredi hesabına, ilmi 
ve zirai mevzular için yapılmış 
olan istikrazlara yüzde yedi ilh .. 
Yüzde 30 nisbetinde bir faiz al
makta olduğu halbuki aynı za -
manda bu vergi hasdatmm huğ 
day zararına, ilmi ve zirai mev
zular için yaptlmış ve yapılacak 
istikraz borçlanrun itfasına tah-
sis olunacağı yazılı olduğundan 
hazinenin ödemeğe mükellef tu 
tulduğu buğday zararını tahfif 
için icap eden tedbirleri ittihaz 
etmesi ve bu meyanda buğday 
koruma hasılitmdan lüzum gö
rüldüğü miktarda kredi hesabı
na nakledilebilmesinin bu ka -
nunla temin edileceği yazılmak 
tadIJ". 

On milyon Habe§lere serbes
ti ve İtalyanlara da ekmek! 

Böyle söylemiıtir Düçe Mus
solini ! 

Bir diktatöre yakışan kesin 
formül. Fakat formülün bir ta -
rafı anlaşılmıyor. 

Mussolini'nin İtalyanlara ek
mek tedarik etmek kaygJSI pe(t 
nomal ve pek yerindedir. 

Fakat Habeşlere serbesti kay
gısı nereden geliyor? Habeşler 
kendisine müracaat mı ettiler? 
Serbestiye susamış olduklanm, 
onsuz yapyamıyacaklarmı, bu 
nimetin kendilerine temin edil
mesini yalvardılar mI? O halde 
meselenin bu tarafını Düçe ay
dmlatmış olsaydı, kendisi daha 
iyi anlaşdacaktI. 

Fakat, müracaat olunmadan 
bile, yiı1csek kalbli insanlar 
muhtaçlarm imdadına koşmaz -
lar mı? Habeşler insan değil 
midirler? Filhakika AfrikahdIJ"
lar, renkleri de kapkara, aşağı 
ırka mensupturlar; fakat bun -
ların hepsine bakmıyarak gene 
insandırlar ve insan olunca da 
serbestiyi arzu etmezler mi? 
Mussolini'nin cedleri değil mi
dirler ki insan tabiatı hakkında 
bu yüksek vecizeyi beşeriyete 
yadigar olarak bırakıp gitmif -
!erdir: Homo Sum et nihil hu -
manum ruhi alienum eıt. yani 
"insanım ve insani hiç bir şey 
bana yabancı değildir,,! Bu ve
cizeye göre Habeşler de elbette 
ki serbesti isterler ve işte Mus
solini de bu Latin sözünü hatır
lamış olacaktır. Zaten Latin a-

Maden Tetkik EnstitU
sünUn Yapacağı işler 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ BlLDlRlYORJ 

• . , dilmektedir. 
Yenı te,kil ediline tan Bir çok linyit bulumnaktadir. 

~aden tet~k ve arama enstitü- Memleketimizin sanayileşdiril
su kanun layıhasınm esbabı mu mesi ve büyük elektrik santral
cibesinde memlekette mevcut larnun kurulması ele alınırken 
ma-~enlerın ış etilme~inin ancak ilk hatıra Jelen, bu linyitten is
gen~ş vasıtalara _malık olan kav tifadedir ki, bu kıymetli aerve
vetli aermayelenn işi olduğu tin istihsal ve ihracmm iktisa
anlapldığuıdan bu işler için kü- di ehemmiyet kesbettiği bidil
çük_ ve münferit sermayelerin rilmektedir. 
bu ışe tahammül kabiliyeti ol - Yine esbabı mucibede rnf'm -
madığı ve neticenin ademi mu- 1 k · 
vaffakiyet olduguw ' ciddi serma- e etımizde altın araşunrl::en 

bu zuhuratın yüzlerce seneler -
yelerin ise bu maden işlerine denberi işletilen, çinkolu, simli 
karşı çekingen davrandığım ve kurşun madenlerimizle sıkı bir 
buna başlıca sebep maden cev - alakası olduğu görüldüğünden 
herlerinin ekseriya gayri kifi bu cihetlerin de tetkik ve taş o
tetkik. ve araştırma yüzünden caklan zuhuratından olan maö-
maddi muayyen bir kıymet ar- nezit maddelerinin muhtelif lıı. 
z~.tm~~iği, b~ işlerin bir çok spe şaatta büyük mikyasta kullaml
kulitorler elinde kaldığı, diğer ması dolayısile istihlikin h: tiin 
ta~ftan memleketimizde değer d ·· 
len hakkında iptidai bir fikri - cnyada artması yüzün'.fen e -
miz olan madenlerin yanında hemmiyet kazandığı söylenil . 
hiç fikir sahibi olmadığımız ma mektedir · Bu madenlerden li} r
denler de mevcut oldug" u zikre- kile istifade edebilmek iç;n o ma 

tiyaca kifayet etmiyor. Sıhht ve fenni 
reni ban teaiaata lüzum vardır. Pro
jede bunlan ıöıtemekteyiz. Suyun 
radyo aktiviteai ile mütenasip ve bun 
dan tamamile istifadeyi temin edecek 
bur fenni tesisat daha yapıldığı tak· 
dirde Yalova Avrupada mevcut kap
lıca ıe~irlerine bendyecektir. Yalo
vanm ımannda düşünillecek bir nok
ta vardır ki o da Yalovada yerin bir 
u dar olmaaıdır. 

Bu akpm Parise gidiyorum. Orada 
Aliy müdürü Cemil De birleıerek 
Vicby ve Ait Jeı Bainı kaphcalanna 
gideceğiz. Buralarda yapılan llhhl ve 
fenni tesisatı göreceğia. 

- Yalovanın imar projesini bazır
~rken burada iıtilcbalde ne nıikdar 
nillua bulunacağını heaap ettiniz? 

- Bu kabil kaplıca tehirlerinde nü
fuı daima dalgabdır. Buralarda nüfua 
mevsimine ve mevsimin ayına göre a
zalır veya çoğahr. Biz Yalovada kap
lıca mevaiminde meseli bir pazar gü
n~ bet bin nüfuı bulunacağını tah
mm ediyoruz ve projeyi de ona ıare 
yapıyoruz. Yalovanm çok nUfuslu ve 
her ~im için kalabalık bir te· 
hir olması lbrmgelmez. Buraıı yal
nıa mevaiminde kalababk olacaktır 

- Projede yapılacak teaiaatın fin~ 
lal prtlanıu da hesap ettiniz mi? 

• - Hayır ~ noktalara temu etme
di~. ÇUnkf! bıze teklif yoktur. Proje
mizin tatbila ve yeni teıisatm yaptı· 
nlmuı Akay idaresine aittir Bu da 
~nnedil.diği kadar yilkaek bir

0 

maarafı 
ıca~ e~r!Dez. Proje Türk mühendis 
ve ıtçilerı tarafından her zaman ba
prılabilir. Bunlar iıtenine hep bir· 
den veya 11raya konularak butçenin 

denlerin Rantabl bir şekilde iş-
liyebilecek miktarda ve ev~fta 
bulunmaSI Iizmıdır. 

Esbabı mucibede tet'.tik ve a
rama grupları §U suretle tasnif 
ediliyor: 

1 - Mardin mmtı:ıkasmda 
petrol aramak maksadile yapıl
makta olan sondaj kati netice 
ver'nceye kadar tetkik.ı+ yap • 
mait !izmıdır. Bu iş isin Ekono
m; Bakanlığı 300.000 lira ka -
dar bir para sarfedecelct"r. 

2 - Memleketimizde mun -
hasuan altını ihtiva eden cev -
herlerden istifadeli bir surette 
iş'emeıine şimdilik imkin ohna 
Jıgından, epeyce miktarda altm 
ve gümüşü ihtiva eden ve bu 
maksatlarla işletilmiş_ bu'.ır~ 
ku~un, bakır, çinki cevt.c.-leri 
sımlma dahil madenler halen 
~~ırak b~lunmaktadır. Bu ış i
çın ı 50 hın lira sarfolunnıa'ı la
zımdır. 

3 - Krom, manganez, anti • 
muan gibi ikinci sınıf maden 
cevherleri için 50 bin lira sarfo
Iunm~dır. 

4 - Söğüt havzaıile rivanm 
tae kömürü baknnmdan tetkik 
etmek için 7 S bin lira sarfolun
mahdır. 

~ :-- Gerek elektrik santralı 
~es.ısı g~rekse mayi nıahrukat 
tstıhsalı ve memlekete llcuz mah 
rukat temini maksadile mütead 

nanelerini diriltmek, eski Ro -
ma adetlerini tazelemek, ecda -
dın vaktile üç lata üzerine kur
muş olduklan imparatorluğu 
yeniden kurmak, Düçenin taşı
dığı ülkülerden birisi değil mi -
dir? Onun içindir ki İtalya'run 
kendisine f ışkiran, taşıp dökü -
len serbesti kuıntdarından bu 
zavallı Habeşlere de bir parça 
ayırmak, gayet insani bir kaygı 
sayılmaz mı? 

Bundan ötürüdür ki Mussoli
ni'nin bu husustaki samimiye -
tinden asla kuşkulanmamah -
dır?! 

Buna mukabil Habeşlerin de 
İtalyanlara ekmek temin etme
leri pek tabii ve nomal olmaz 
mı? Ekmeğe karşı serbesti. •. 
Bence, kazanan gene Habeşler
dir. Çünkü Mussolini'nin götü
receği serbesti, hakikaten dün
yada eşi olmayan, bütün serbes
tilerin üstünde, kimşenin şimdi
ye kadar görmediği, işitmediği 
ve tatmadığı hususi bir serbes
ti olacaktır. 

Yalmz bir mesele vardir: On 
milyon kan ve renle meselesi! 
Afrikaizm, Asyaizm, qağı ırk 
ve bunlar hakkında Nazizmin 
ve Fqimıin ötedenberi yaydrk
lan diiıüncelerl Düçe bu kere 
bu düşünceler ile nasıl uyuşa -
caktır? 

Şimdiye kadar gerek Faşiz -
min ve gerek Nazizmin ideolo
jilerini kuranlar, damarlarında 
bozuk kan taşıyan kara, sarı, 
kirmIZI renkli aşağı Irklara 
mensup olanlann medeniyet ha
ricinde kalmağa ve binaenaleyh 
medeniyetin nimetlerinden biri 
olan serbesti vesaire gibi mües
seselerden anlayamamağa mah
kGrn olduklarım ileri sürüyor -
lardL Bu gibiler ebediyen aşağı
da kalarak sarı saçlı, mavi gö.z
lii, Latin ve Cermen gibi yük -
sek u-ka mensup olanlar için ça
lıfmağa, on1an banndumağa, 
onlarm refah ve saadetlerini te
mine tabiatca bile memur bu • 
lunduklarım söylüyorlardı. 

Görüyorsunuz, bu ideoloji ek
mek meselesini kendi kendine 
hallediyor. Bir kısım insanlar 
- Nitche'nin Superflus fazla 
veya lüzumsuz dediği insan -
lar - kara işler ile uğraşacak -
lar, kaba maddeler hazirlaya -
caklar, öteki kısım da - kendi
sini askerliğe, ilme, fenne ve sa
natlara vererek - hem geniş 
geniş yaşayacaklar, hem de be
şeriyeti yükseklere doğru yürü
tecekler!! Kölelik, zahmet, za
valWik birisinin kaderi olacak; 
ağalık, seref, kahramanlık öte
kinin talihi olacak! Ve hem bu 
bölüm mukadderdir, ezelidir, 
kevnidir ! Bunda kimseyi ka
bahatli bulmamalıdır. Tabiat ve 
alemin nizamı böyle istemiştir. 
Aşağı ırklara mensup olanların 
almlanna kaderin eli ile 
demirden bir damga kC>nuldu
ğu gibi, yukan ırklara mensup 
olanların başına da nurdan bir 
taç giydirilmiştir 1 Herkes ken -
di kısmetine ve talihine katlan
malıdır. 

İşte bu ideoloji ile, İtaly&Jl -
1ar ve Cermenler için ekmek 
meselesi kendi kendine halle -
dilmiş ti. Y a1nız Habeşler değil, 
belki başka bfr çoktan da onlar 
için çalışmaga ti ezelden mah
kemdurlar. Bu mukadder kıs -
mete uymayanlar - gene tari -
hin ve kaderin elinde bir teki -
mül vasıtası olan yüksek ırkla
rın kahrına uğrayarak - ken -
dilerine tabiat tarafmdan gös 
terilen hizmetçi rolünü oyna -
mağa icbar edilirler • 

te F.qizm ve Nazizm ideo
loglarmm bize şimdiye kadar 
ögrettikleri 1 Fakat birden bire 
Muaeolini, ekmek meselesine 
serbesti fikrini karıştırdı. Bi -
zim cibi tabii o ideologlar da 
taŞll'llll§lardır. Hiç ıüphe yok 
ki onlar da bidn tibi: 

- Bu, ne demektir? İtal}t*1 
diktatörünün aizmda serbesti 
kelimesi ... Bu ne acayip pyl di
ye hayret etmiılerdit ve niha 
yet: 

- Bunda bir hikmet olsa ge-
~ktir, bekliyelim, anlayaca -

iBRET 
Tamşlanmdan birinin 

gelmİ§, anlattı: 
Şişlide bir apartima 

Uç katmI kiralar, bir katm 
tururuz. Bu sene yazın ilk 
olarak bir yazlığa gidelim 
ve Suadiyede bir ev tuttu~ 
ya taşıması da bir dert. H 
göç arabasına konamaz. 13 
ki gün bir narin abajuru 
mandan almak için Şişliy 
mek lazımgeldi. Karak 
tramvaya bindim. Sirkeci 
li arabaları kalabalık olı.ıy 
Jakta kaldım. Benim gıbi 
ta bir sürü adam daha va• 
rnem dikkat ettınız mi? 
tramvayda burun burun:ı 
ğu yolcularm yüziıne b3 
Ben de öylece gidiyordu":'ı 
nız ön kapının iç köşesın 
güzel kadın var. Ktlıgma 
iline bakılırsa ~ abana ol 
Kardeş, yol da pek uzun. 
la sarsıla ayakta gitmek 
iş... Yabancı kadın da be 
bi ayakta durmaktan bezn 
mab ki bir düzüye kaşla 
~suratına şikayetçi ifadl 
nyor. 

Uzatmıyalım. Kad 
gözüme ilişti. Hafif gül·· 
gülümsedim ... Araba da ~ 
aldL.. İlerleye ilerleye k 
yanına vardım ... Gülüms 
devam edıyor. Kafir şirin 
şey ... Osmanbeyde indi. 
su dayanamadım, ben de 
İndiğimi görünce İngiliz 
du: 

- Affedersiniz. Buras 
si? 

- Osmanbey ..• Siz gal 
bancısmız? 

- Evet!.. Şehri do 
çıkmıştun ••• 
Yavaş yavaş yürüdük .. 

apartnnanm öniıne geldi 
durakladnn. Gözlerile 
Mecbur oldum söylemeğ 

- Ben burada k&laca 
- Ya. Burada mı ot 

sunuz? 
- Evet &.ma !'imdi yaJ 

yu. Apartmıan bqf. Bir 
var ••• 

Gülümsedi: 
-Hiç burada 

görmedim ... 
- Girelim mi? 
Apartımana girdik ..• 

da bir şey .. Kapıyı kap 
maz boynuma sanlmaz 

Bu Amerikalılar da 
şeyler. Ne olursa olsun 
lara göre sok sıkılgan a 
nz .•• Lakin lif aramız<14 
kilganlık bet dakikadan 
sürmedi ... 

B. . ) - ır sıgara ..• 
- Mersi .. 
İsmini bile sormadım •• 

kör, bir likör daha ... 
yat ne tatb şey .• Hele · 
met adamın ayağına ge 

Sordu: 
- Kaçıncı kattayız ••• 
- İkinci. .. 
- Altta, üstte kirac 

mı? 

- Evet! •• 
Ve birden bire ayağa 
- Bana elli lira 1 
Şaşudmı ... Ama h 

dimi toparladım: 
- Teessüf ederim ki, 

de o kadar para yok. 
- Ne kadar paranız 
Bu suali sorarken "' 

gangster suratı vardı •.• 
- Beş on lira kadar. 
- Yetişmez •.. Daha 

terim ..• 
- Maatteessüf yok. 

olanı da size veremeqı. 
- Vermezseniz pen 

çar bağırmm. Skandal 
Derhal bir belllı 

olduğunu anladım .•• 
- Peki... Bakayım, 

yazıhanemde var mı? 
- Hele siz üstünüzd 

rayı veriniz .•• 
Çıkarıp cüzdanımı ~ 

Çabucak çantasma ko 
de arka odadaki teıeı 
tim. Merkeze bir polis 
melerini rica ettim.. 

Döndiığüm sutiılı 0 
ta cüz 
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No.49 '.Aziz Hüdayi AKDEMiR 

Mata Hari CasuSluğu Yu~d Aşkıyla Değil, 
Heyecan Aşkıyla Ya p ıyordu 

Ferlich onun dediklerini yap
mak üzereydi ki casuslar krali .. 
~esi bağırdı: 

. --:. Sen b~ oyunu gerçek san· 
dm, oyle_mı? Oh, ne zevkli şey .• 
<:eza yerme aşk! Sen geberecek
sm ..• 
. Ve iç çamaşırlarının bir ye

rınde sakladığı hançeri Ferli· 
ch'in kalbine sapladı. Bir hırıl
tı, bir kan boşanması ve.. hepsi 
bundan ibaret .. ,, 

Bu hikayeleri anlatan Jan 
B.ardan Matmazelin suçlarını 
hır az azaltmak istemiş olacak 
ki: 

" ... Zehirli ickiler tesirlerini 
gösteriyor ve ı:4 G. de bunların 
elinde esir bulunuyordu .• , 

Kokain, sadizm ve sinir buh
ranlarma rağmen, övülmeğe de
ğer ki, bu casus yine vatan 
borçlarını yapmakta geri kalmı
yordu.,, diyor. 

Matmazel bu hizmete ne ka
dar devam etti ve nasıl bitirdi.O 
nu daha önce gQnnüş bulunu
yoruz. 

MATAHARI 
İşte bir tip .. Kadın, casus, lü

küs, merak, yılmazlık, ölüm 
karşısında, kadın onorunun bü
külmez gücü ve .. Ölüm. Mataha 
ri bütün bunların en parlak bir 
örneği olmuştur. O, bir matma
zel Doktor olamamıştır. Biri 
yalnız aşk için, yurdunun ve sev 
gisiniıı aşkı için çalışmış, ölüm 
aramış, ölümlere atılmış, biiyük 
işler görmüş fakat ölmemiş. Be 
riki yalmz para ve merak icin uğ 
raşmış, ölümden kaçmış, büyük 
bir iş görmemiş fakat ölmüş, 
en açıklı, ve belki suçsuz, ölmüş 
tür. 

Matahari 15 ilkteşrin 1917 de 
Fransızlar tarafından Almanca 
susu diye kurşuna dizilmiştir. 
Matahari bir Alman değildir. 
c.asusluğ'u göze alışı yurd aş -
kıyle değil, tarihden evvelki ka
dınların süs diye vücutlarına iğ
n.e i.le. r~simler yaptırdıklan, 
:ımdıkılenn cınbızlarla, yüksek 
okceler ve daha bin türlü işken
celerle moda diye ölümü bile gö 
zc aldıkları, gezmek büyükler 
~:e zeng~~lerle yaşamak, tehlike, 
ı.ın, yemlık merakı gibi hastalık 
lara tutulmuş bir yabancı idi. 
~nun güzelJiği ve yaşayışın -

d~kı h~s';lsiyetleri medeniyet 
<lunyası ıçın yeni ve cazipti 
Bundan ötürüdür ki 0 bir Ma~ 
ınazel Doktor olam~dığı halde 
ondan daha .çok ün almış, öldük 
ten sonra bır çok kitaplar, ro _ 
manlar yazılmış, sinemaları ya. 
pılmıştır. Fakat bütün bu eser _ 
1 er merak uyandırmak ve para 
· cazanmak sevdasiyle bir gerçe _ 
je bin uydurma kanştınlarak 
yapıldığı için tarih ve ders ma -
lıiyeti taşıyan sayfalara bunları 
olduğu gibi almak gerelanez. 
Ben, matmazel Doktor balısın -
da da yaptığım gibi, burada sü -
============================ 
dım madam. Fakat beş dakika 
beklerseniz kapıcı ile kiracılar
dan alabilirim. 

- İstemem ... 
- Bir likör daha ..• 
Bir likör daha, bir sigara da

ha ... İçim içimi yiyor. Aradan 
on dakika geçti geçmedi, kapı 
çalındı. O irkildi, hen fırladım. 
açtım. Polis geldi .. 

- Madam, dedim ... Karako
la kadar gideceğiz ... 

Anladı ... Cüzdanımı fırlattı 
ve yanımdan geçerken l:ana bir 
sille aşketti... 

Beraber çıktrk ..• Polise: 
- Ben davacı değilim, de -

riim ... Beraberce gittiler ... Ben 
J c tela§la abajuru almayı unut
twn. 

B. FELEK 

Mata Hari'n~n tevkifi 

zülmüş ve özü alınmış bir tarih ğu ölü bulundu. Kadın bunu Bu 
yazmak istiyorum. da papaslarınm bir öç almasına 

Mataharinin kendi adı Mar - yordu. Ve evdeki hizmetçjden 
guerit Gertrude ve soy adı Zelle bildi. Hizmetçiyi öldürdü. ( 1) 
dir. Matahari (tan gözü L'oeil ve kactı. Bir işle uzaklara git • 
du Matin) sonradan konmuş miş olan kocası eve geJince ka
artislik adıdır. Zelle, Felemenk- rısım bulamadı. Kız çocuğunu 
li bir çiftçinin kızıdır. Küçük alarak İskoçyaya döndü. Ara -
yaşta babası ölmüş anası da acı dan yıllar geçti. ünü ciham tu
bir yoksuzluğa düşmüştür. Ca- tan Parisin büyük dansözünü 
valı olan anası Felemenkte iş görmeğe gittiği zaman kendi 
bulamadığından kızını alarak es karısı olduğunu gördü. Tekrar 
ki yurduna gitti. Çocuğu şeker buluşmak istedise de iş işten 
tarlalarında yorucu işlere verdi. geçmişti. Kadın yüksek rütbeli 
Buna dayanamıyan kız kilise bir Alman zabitiyle sevişmiş ve 
dansları öğrenmek ve dansöz ol onunla yaşaınağa başlamıştı. in 
mak istediğinden bir manastıra giliz zabiti ezgin ve ümitsiz kı
verildi. Marguerit Zelle on dört zryla yine iskoçyaya gitti. Bu 
yaşında bir ingiliz zabiti ile se-
vişti. Manastırdan kaçtı ve za _ işler büyük savaştan az öncedir. 
bitle ingiltereye giderek orada Parlak, iri, siyah gözler; es -
evlendi. 1ngiliz ordusunda bir mer bir ten, dih:gün bir viicut, 
zabitin (Buda) mezhebinde bir sahnede ilk defa çıplak, yahut 
kadınla evlenmesi hoş görülme çıplak denecek kadar ince bir 
diğindcn ve zabit te kadından tülle görünüyor. Avrupalı erkek 
aynlmak istemediğinden Hin - lerin gönnediği ve gönneğe can 
distana göçtüler. Orada Mata - attığı bir levha.. Buna bir de 
hari biri kız, biri oğlan iki cocuk Buda kiliselerinin yine görülme 
doğurdu. Tuhaf! Burada da Bu dik danslarını ilave ediniz .. Ma 
da papaslan başka dinde biriy. taharinin zenginlik, lüks ve ün 
l~ e~len~iğinden dolayı kadına için umduğu kerteleri ne kadar 
d~n.sız dıye bakıyorlardı. Günün aştığını bulabilirsiniz. O yalnız 
bınn~e Mataharinin erkek çocu Pariste kalmıyor, Almanya, İn-

Mala Hari ölUme giderken .• 
{ Kolundan tutmak iıtiycn ıardiyana tokat atmuı ] 

10. 6. 935 

KENDi KENDiMiZE 
Hani ~ocuk bah(jesi 
Hani ~ocuk 
Sineması? 

Tatil ayları geldi. Sokaklar -
da başıboş gezen küçük mektep 
lilere sık sık rastlar olduk. Na
sıl vakıt geçireceklerini bileme
mekten gelen bir gelişigüzel yü
rüyüşle, dükkanların vitrinleri 
önünde sarkarak şurada burada 
dolaşan bu çocuklara ben acıyo
rum. 

Bir mektepli çocuk, sokağı 
hiç sevmemelidir. Fakat ne yap
sın o cocuk ki, koca şehirde ya
pa ya{nızdır. Görüşüp tamşacak 
kendi ile yaşıt arkadaşlar bula
maz. 

Böyle çocuk, sokağa düşerse 
kimse ayıplamamalıdır. 

Hani, ne oldu, bir çocuk ~ah
çesi yapacaktrk? Bir çocuk sı~c
ması kuracaktık? Çocuk edebı -
yatı çerçevesi içine girecek ki: 
taplar hazırlıyacaktık? Halbukı 
Gülhane parkının içindeki ço -
cuk bahçesini bile, çocuklarımı -
zm elinden aldık. On yaşında ço 
cuklar, sinema perdesinde, öpüş 
sahneleri seyrediyorlar; Nat 
Pinkerton, Şerlok Holms ma
sallarım okuyorlar. Çünkü bir 
arada oturup. faydalı kitapları 
heceleyerek, resimlere bakarak, 
her soruşta bir yeni şey oğrene
rek vakıt geçirebilecekleri bir 
yer bulamıyorlar. 

Srrasr geldikçe: 
- Her şey çocuklarındır! ... 

diyoruz. Fakat onlara verdiği -
miz nedir? lstanbul gibi nüfu
su yarım milyonu geçen bir şe
hirde, bir çocuk bahçesi, bir ço
cuk kitap evi, bir çocuk sinema
sı, bir çocuk kulübü bulunma -
malı mı? .. 

Yarmm büyükleri olduğunu 
söylediğimiz bugünkü küçükler, 
bizden belki bir şey aramıyor, 
istemiyorlar. Fakat ilerde bir 
gün, "bunları bize niçin ver -
mediniz?., diyeceklerdir . 

Salahaddin GÜNGÖR 

Talebe ve imtihan şekli 
l - Liselerin sözlü yoklama 

imtihanları neticeleri birer bi -
rer anlasılmağa başladı. Bir kı
sım talebeler bir dersten ikmal 
kaldık. Halbuki olgunluk imti
hanları 20 - 6 - 935 te başlaya-

giltereye, İspanyaya, İtalyaya, 

Amerikaya gidiyor ve her git -
tiği yerde yüzlerce aşık ve yüz 
binlerce servet buluyor. 

Paris gazeteleri bu çıplak 

danslar aleyhinde yazıyorlar. 

Fakat polis müdürü, Matahari 
karşısında çabuk yumuşayor ve 
(Bunlar kiliselerin elini dansla
rıdır, ahiaksrzlık yoktur) diye 
miisaade ediyor. 

Harp başlıyor ve M atahari • 
nin sevgilisi Alman zabiti mem 
leketine dönüyor, Matahari Pa· 
riste kalıyor. Bunun Alman is· 
tihbaratına ne valçit geçtiği bel 
li değildir. Zabit çekilirken ona 
hizmet vermiş olduğunu ve Fran 
sızlann ilk şüphesi buradan baş
ladığını iddia edenler var. Eğer 
bu doğru ise yine tedbirsizlik 
olmakla beraber bir dereceye ka 
dar hoş görülebilir. Fakat iş bu 
kadarla kalmıyor. Matahari Ber 
linde dans ·ederken savaşın baş
ladığı tarihi güniin gecesinde 
coktanberi temasta bulunduğu 
bir polis komiseriyle lokantada, 
herkesin gözü önünde yemek ye 
diği, savaş başladıktan sonr_a da 
bir gün Kolonyada yüksek rüt 
beli bir Alman zabitiyle locada 
oturduğu ve Fransız ajanları 
tarafından bu vaziyette fotoğraf 
ları alındığı, sık sık Parise getip 
gittiği, Felemenkli olması dola 
yısile her huduttan kolayca ge
çebildiği, Fransız kontrespiyo -
najının şüphesini uyandırmış i
se de casusluğunu isbat edecek 
görünür ve tutulur bir vesika el
de edilemediğinden bir şey ya
pılmamıştır. 

[Arkası var] 

( 1) Başka bir yazıya göre hizmet· 
ııiyi Matanın anası öldürmüştür. 

Fazla söze ne haceti ---------· Ne Derrsnnı~? 
Ağ ır gid iyor ... 

ve yanıyorlar ... Hep okuyor, öğreniyoruz .. Şura
da burada yolau::ıluklar oluyor. 
Böyle ıeylerc her taraf ta rastlana· 
bilir. Onun icin bize bu pek aykın 
gelmiyor. Acİanıın doğrusu da olur, 
eğrisi de .• Eğrilik yapmıı birisini 
tutup sorguya çekmek kadar da ta· 
bii bir fey olamaz. 

Lakin iıin bafka sakat taralı var. 
Her feyden ccJ&ıel, biz.de bu yol· 

&uzluklar geç meydana çıkıyor. 
Hatta Esnaf Bankası gibi bir ban· 
ka lop atıncıya kadar aykırılıklar 
meydana vurmuyor.. Ondan sonra 
da iıin tahkikatı çok uzun sürüyor. 
Ama her itte bu böyle. Cezadan 
beklenen bir ibret ue yapılan •aç 
ile ona verilecek ce.za arasında o 
kadar uzun zaman geçiyor ki, su
çun halk üzerinde bıraktığı iz çok
tan ailinmiı oluyor. 

Suçlu için de, auçauz için ele hal• 
ta kamudan yana da bu ağırlık ~· 
rarlıdır. Nitekim fU takas iti aenc• 
lerdenberi •Ürüklenip gidiyor. Bir• 
takım adamlann adlan haklı veya 
haksız daha belli olmadan gazet• 
sütunlarında görülüyor. Bu adam• 
lann mutlaka hüküm giyeceğini 
kimse kestiremell:. Hüküm ~iyaeler 
de halkın o auçla olan alôkcuı çok• 
tan kesilmiıtir. 

Ondan baıka bu uzun aüren ha
~ırlıklar yüzünden birtakım •uçsull: 
adamlar da bo§ yere hırpalanıyor 

Bu gibi auçları çabuk ve kıaa yol• 
dan kovalamak hem auçlu, hent 
suçsuz için, hem de hükumet hasa• 
bına çok daha faydalı olacaktır. 
Böylece •uçlu, baıkalarına ibret 
olacak kadar çabuk cezasını göre• 
cck, •uçsuz bo§una sürünmemiş, te• 
mize çıkmıı bulunacak ve bundan 
beklenen genel fayda da daha ça• 
buk elde edilecektir. Biz böyl• 
düıünüyoruı:. 

Siz ne dersin iz? 

cak, binaenaleyh ikmali olanlar 
bu imtihanlara giremiyecekler
dir. Şimdi, Kültür Bakanlığın
dan ricamız şudur: Bir dersten 
ilunnle lu~letn tale lerin ikmal 
imtihanlan (20) hazirandan ev
vel yapılsm. Eğer buna imkan 
bulunmazsa, olgunluk imtiha -
nma girmemize müsaade edil -
sin. 

bir talebeye nasıl sıfır verilir? 
Bu noktanın bakanlık tarafın • 
dan hallini istiyoruz. 

3 - Bir dersten ikmale_ka -
]anlar da askcrt kampı yapmak 
mecbunyetme tabi tutuluyor. 
Halbuki kamplar 1,5 ay sonra· 
dır. Bu bir buçuk ayı, biz Ana· 
doludan tahsil için buraya gel • 
miş çocuklar, nerede geçirece .. 

2 - Yazılı yoklamada bir ta
lebe kopya yaparsa sıfır alıyor
du. Halbuki sözlü imtihanlarda 

Y • ' gız ... 
İstanbul Lisesi talebe • 

!erinden bir grup 
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No. S 1 D 1 l" 

10 Şiili • Tünel 

11 Şiıli - Bcyazit 

12 Harbiye • Fatih 

12 A Harbiye • Aknray 

15 Taksim • Sirkeci 

16 Maçka - Beyuit 

16 A Maçka - Eminönü 

17 Şiıli • Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy.E.önü 

19 Kuı"tuluı - Beyazit. 

J9A Kurtuluş·Eminö 

22 Bebek • Eminönü 

23 Ortaköy • Aksaray 

34 Beıiktat • Fatih 

32 T opkapı - Sirkeci 

33 Y edikule • Sirkeci 

37 Edimekapı - Sirkeci 
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KALK IS Ara 

Şişliden • Tünele 3' 6' 
Tünelden • Siıliye 9' 

Şİ:iliden • Beyazita 12' 
Beyaı:ittan - Şiıliy• 26' 

Harbiyeden - ı~atihe 5' 7' 
Fatihten • Harbiyeye 9' 

Harbiyeden - Akaaraya 14' 17 
Akııuaydan • Harbiyeye 28' 

Taksimden - Sirkeciye s· 
Sirkeciden • Taksime 

Maçkadan • Beyazita 5'8' 
Bcyaı:ittan • Maçkaya 17' 

Şi~idcn • Eminönüno 7' 
Maçkadan • Eminönüne 14 

Eminönündcn • Maçbya 

Siılidcn • Sirkeciye 8' 
Sirkeciden • Siıliye 12' 

Mecidiyeköy • Eminönliııe 
Eminönünden·Mecldiyek. 21' 
Mccidiyeköyiindcn· Eminö. 
Eminönündcn-Mecidiyck. 

Kurtuluştan • Beyaılta 6' 9 
Beyazttan • Kurtulup 17' 

Si:ılıden - Eminönüne 7' 
Kurtululjtnn·Eminöniine 15' 
Eminönünden • Kurtulusa 

Beı;iktaıtan • Bebeğe 
Be&ikta&tan • Eminönüne 6' 

Bebckten-Emin!Snüne 10' 
Eminönündcn·Bcbcğc 20' 
Bebekten - Beıilrta§a 

Ortaköydcn·Aksaraya 8' 
Aksaraydan.Ortaköye ıs• 

Beşiktaştan· Fatihe 7' 
Fatihtcn·Beşiktaşa 14' 

Aksaraydan· Topkapıya 5' 
Topkapıdan-Sirkcdye 8' 
Sirkeciden · Topkapıya 16' 
Topkapıdan·Aksaraya 

Aksa raydan· Y cdikuleye 6' 
Y edikulcdcn· Sirkeciye 10' 
Sirkeciden· Y cdilrulcye 16' 
Y cdikuledcn·Akııaraya 
Aksaraydan·Edirnckapıya 5' 
Edi ın ekapıdao..Sirkcciyc 10' 
Sirkcciden-Edirnekapıya 15' 
Edirnekapıdan-Aksaraya 

tık Soıı 

Kalkış VarlJ ---5.40 23.40 
6.00 24.00 

6.20 23.SO 

7.02 24.1~ 

6.30 24.00 

5.46 23.20 

ti.40 23.30 

6.00 22.so 

7.15 19.10 

7.35 19.30 

fi.ıs 23.20 

6.SS 24.00 

6.10 _.,.-

7.10 20..20 

6.40 20.45 

625 20.00 

6.55 2().30 

6.45 g . .ıo 

7.17 10.12 

14.28 ıs . .S 
15.00 19.tS 

6.00 2s.ıo 

6.45 23.55 

6.05 -·-
7.0S 20.JO 

6.35 20.40 

5 .25 --
s.ss -·-
5.45 23.40 

24.20 S.55 
ı .oo -- 20.5G S.50 

2130 6.35 

6.30 
20 4Ç 
zı.za 1.10 -·-S.25 
Z3 30 

S.40 z4 00 
612 

z•.3~ -.- --s.so 
2s.,s 

5.45 z40S 
6.17 

z•.•o -- ---5.25 
ıs.25 

5.45 
z3.SS 

6.14 24.JS -- 4208 
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SON -· HABER 
HAVA TEHLiKESiNE KARşı Uzak doğuda 

Memleketin Her Bucağında Çin-Japon işi 

Göring Gezdiği Yerlerde Nazi 
imdat Kurumları Yapmış 

INGILTEREDE 

Dış işler bakan· 
hğına verilen 
Ehemmiyet 

Halk Yardıma Koşuyor 

Viyana, 9 (A.A.) - Weltlatt gazetesine göre Göring Çekos
l•vakya, Romanya, Yugoslavya ve Macaristanda Nazi imdat ku
rumları kurulmasını emretmiştir. Bu kurumlar Avusturyaya 
karşı propagandaları finanse edecektir. 

Münih, 9 (A.A.) - Belgrattan dönen general Göring ve ka
rısı şimdi Hitlerin oturduğu Erchtesgadene gitmişler ve Maca
ristan, Bulgaristan ve Yugoslavyaya yaptıkları seyahatin sonuç
larını kendisine bildirmişlerdir. 

Habeş imparatorunun 
Trenine Suikast Yapıldı 

Londra, 9.A.A. - Radyo ile 
yaptığı bir söylevde dün akşam 
Baldvin devamı gereken ulusal 
kabinenin başarclı;.ğı işleri göz. 
den geçirerek Mac Donald'ı öv
dükten sonra demiştir ki : 
"Dünyanın durumunu gözden 

geçirdikten sonra artık bundan 
böyle birleşik ulusal bir hamleye 
ve el birliğine lüzum kalmadığı 
nı söyliyebilecek kim vardır?,, 

Bundan sonra Henleydeki 
söylevinde ortaya sürdüğü fikri 
genişleterek, Baldvin lakırdısı
na şöyle devam etmiştir: Musolini' nin Mühim Bir Söylevi 

Roma, 9. A.f:\. - Habeş im
paratoruna karşı bir suikast ya
pılmıştır. Nisan sonundan beri o 
turmakta olduğu Harrar ülke
sinden geriye dönmekte olan 
imparatoru taşıyan tren Cibuti 
ile Adis-Abeba arasında Ajdenn 
Yakınlarında 2.000 kadar dan
kalı'nın salgınına uğramıştır. 

- Bugünkü günde dış işleri 
bakanlığından daha çok mesu
liyetli bir bakanlık daha yoktur. 
Bunun İ!tindir ki dış işleri ba
kanlığının kabineqeki durumu
nu kuvvetlendirmek amact ile 
iki b a k a n bulunduruyorum. 
Bunlardan biri yalnız uluslar 
cemiyeti işlerine bakacaktır. 
Hükumetin uluslar cemiyeti 
üyeliğine verdiği önemi daha 
çok göze çarptırmak için böyle 
yaptım. 

Edirnede, Hava Tehlikesini Bilenler Cemiyeti toplantısı ve 
kurula 250 lira veren Eczacı Fazıl 

Dankalılar mitralyozla püs
kürtülmüşlerdir. Demiryolunun 
bir kısmı yerinden sökülmüştür. 
Bu haberi veren Corriere gaze
tesi Dankalılann aylaklanması 
bir tehlike teşkil ettiğini ve lm
ı>cratorun bu havalide hükmü 
hemen hiç geçmediğini söyle
nıcktcclir. 

ltalyanın Habeşis
tanda gözü varmış 

Roma, 9. A.A. - Basın, ital
Ya- Habeşistan anlaşmamazh

ğından ötürü İngiliz .ı?azcteleri 
~le çeKışmesine devam etmekte 
'Ve ingilterenin Habeş toprakla

nna el koymak düşüncesine is
r~rla işaret eylemektedir. Aynı 
2amanuA İtalyan basım ingilte-
-cnıu naocşıstcmCl onderôığ1 

adamlar, ve onun silahlarım ar
tınna1'. hususunda gösterdiği 
Yardrm dolayisile orada İtalya
Ya karşı itthaz ettiği tavru ha· 
reketi ayıplamaktadır. 

Musolini'nin söylevi 
Cagliarl, 9.A.A. - Dün sa

bah saat 6,40 da Mussolni, be
ı-aberinde faşist fırkası genel 
katibi ile matbuat, harbiye ve 
~ava işleri müsteşarları bulun
~ halde Bracciano gölü üze· 
~nden uçmuştur. iki transatlan 
tık tayyaresi Mussolininin bin
tniş olduğu deniz tayaresine re
fakat ediyordu. Mussolini bu 
tayyareyi Elmarı; limanına ka
dar bizzat kendisi idare etmiş 
"e saat 9, ı 5 de bu limanda de
nize inmiştir. 

Mussolini karaya çıkar çık
tnaz oradaki tayyare filosunu 
teftiş etmiş ve sonra belediye 
dairesine gitmiş ve orada sami-

- ) 
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MUSSOLINI 

mi bir tarzda karşılanmıştır. 
Mussolini bu fırsattan istifa

de ederek aşağıdaki söylevi ver-
miştir : . 

- Cagliari'nin siyah göm
leklileri, her türlü bakımdan 
kahraman ve harbcı Sardonya 
--•-- ,. ... ı .• or.ı.. ... ı..... kuvvet ve 
disiplin tezahürlerine şahit ol-
dunuz. 

Bizim bir takım eski ve yeni 
hesnplarımız vardır ve biz bu 
hesaplan tesviye edeceğiz. Di
ğ•.- ~ .. cmh:Kcllcnk s ytenilmek 
te olan şeyleri asla nazarı iti
bara almıyacağız. Çünkü men
faatlarımız hakkında hüküm ve 
recek olan bizleriz! İstikbalimi
zin kafili de bizleriz hem de 
yalnız bizler münhasıran biz
ler, hariçten hiç kimse değil! 
Bize de!s v~rmek istiyenleri 
harfiyen taklit edeceğiz. Onlar, 
bir imparatorluk ihdas etmek 
me~zuu bahis olduğu vey~hut 
bu ıınparatorluğu müdafaa ey
lemek lazım geldiği zaman ci
han efkarı umumiyesini asla he-
saba katmamışlardır. Siyah 
gömlekliler re3ımı, İtalyan 
gençliğini silah altına çağırıyor. 
sa bunun sebebi şudur: O, bu
nun esaslı vaL.:if esidir ve cünkü 
yüksek bir 7.&ruret karş;sında 
bulunuyor. Bütün İtalyan mil
leti bunu hissediyor ve İtalyan 
milleti vatanın satveti ve şere
fi mevzuu bahis olduğu zaman 
tek bir adama gibi ayaklanmaya 
hazırdır. 

Dış siyasamız uluslar cemi
yeti üyeliği durumumuza daya
nır. Bunun aç~ktan açığa anla
şılması faydalıdır. Öyle sanırım 
ki bu önemli değişiklik hüku
metin arsıulusal işlerde duru
munu maddeten kuvvetlendire 
cek ve böylece dış siyasamızın 
temeli olan barışı sağlamlamak 
hususuna hizmet edecektir. 

Sillhsızlanma 

Hava Kurumuna yardım, yurdun 
her tarafında canh bir §ekildc devam 
ediyor. Yeniden birçok üye yazılmak
tadır. Hava kurumu İstanbul merke
zi. diln tatil günü olmasına rağmen, 
gene asık bulundurulmuş, müracaat 
eden üyeler yazılmı§tır. Kaza ve na· 
hiye kollarında da faaliyet devam et
nıektedir. Hava kurumuna yardım İ· 
~in, her yerde vatandatlar biribirilc 
yanı etmektedirler. Trakya ve Ana· 
doludan Hava kurumuna yardım faa
liyeti hakkında aldığımız telgraflar 
ve telefonlar aşağıdadır: 

Trakyahlarm yardımı 
Edirne, 8 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Hava tehlikesine kar§r 
alınacak tetbirleri ve hava kurumuna 
yapılacak yardımı konuımak üzere 7 
Haziran 1935 saat 9 da Edirne Te -
cim ve Endüstri odasının btiyUk salo
nunda bir toplantı yapıldı. llbay Oz
demir Günday bir söylev ıöyledi. Bun 
dan sonra Halim Ongelenin gönderdi 
ği mektubu okudu. Bun4an sonra, Cu 
muriyet Halk Partisi Baıkanı lbra -

Londra, 9. A.A. - Ulusal ku- him Akıncı da bir söylev söyledi. 
Nutuklardan sonra, Hava Kurumuna 

ruma vo genel güvenlikten ko- üye yazılmasına başlandı. Birçok va -
nuşan Baldvin şunları söylemiş- tandaşlar taahhüt ve teberrülerde bu
tir : 

" Biz, nizamlanm1ş bir ce
seffiestligin sa iK 

bekçileriyiz. 

Bu kuruşları koruyacağız. Fa 
kat bugün A vrupanın ne kadar 
kaygılı olduğunu hepiniz bilir
siniz. Biz, hükumet olmak iti
barile, ulusa ve ülküye karşı o
lan ödevimizi yapmaktan geri 
kalmıyacağız.Ancak silahların a 
zaltılması keyfiyeti sağlanma
dıkça bu ülkenin korunması ci· 
hetinden kanmış olmıyacağız. 
Gerekli göreceğimiz her yola 
başvurarak ulusumuzun korun
masını sağlamalıyız.,, 

Şako ihtilifl 

lundular. Orta hallilerimizden eczacı 
Fazıl 250 lira verdi. On beş dakika 
içinde 2693 lira t.>planmıştı. Uye ya· 
ntmak için Trakyalılarda gorünen 
canlı bir yarış var. Üye sayıaı her ıün 
artıyor. Uye yazılanlardan bir krsmı· 
nın isimlerini bildiriyorum: 

İbrahim Tali Öngören 150, Başmü
şavir Sabri Oney 60, Vali Ozdemir 
Günday 50, Müşavir Osman 25, Ma
liye müfetti§i Abbas Udil 30, Baytar 
müfettişi Adil Can 50, Emniyet mü
şavir muavini İzzet Batıkoğlu 20, Mü 
fettişlikte Rize Nemlioğlu 20, Yaıı 
işleri müdürü Halil Tekin 20, Dosya 
~efi Nevres Sakarya 20, Daktilo ıefi 
Kadri Nemlioğlu 20, Müfettişlikte k! 
tip Celil Tugaç 20, Nafia müfettişi 
Abdurrahman 24, İl l\füftüsü Şevki 
Özger 20, Gümrlik müdlirü Ali Şa -
hinkaya 20, Nafia Baımühendlsi Ke
mal Olçer 20, Ziraat mütehaısısı Esat 
Berkmen 20, Hususi muhasebe mli -
dürü Faik Oster 20, Maarif müdilrü 
Şahap Akkaya 20, Posta mlidüril Yu· 
suf 20, Posta müdürü Zeki 20, Bay
tar müdürü Şükrü Kanal 20, Sıhhat 

Buenos-Aires, 9. A.A. - Şa- müdürü Osman Civelek 20, Tapu mü 
ko meselesinde araya girenlerin dürü Hüsnü 20, Defterdar Fehmi 20. 
yaptıkları bir toplantıdan sonra lnhisar ba~mildüril Z. öner 25, t~ 
Paraguay maslahatgüzarı müş- Bankası müdürli Konakçı 20, Evkaf 

müdürü Esad Serezli 20, Ziraat Ban
killerin kurtarıldığını söylemiş- kası müdilri.i Nail Eligöz 20, Mektup 
tir. çu Tevfik 20, Müfettitlikte Silleli 
Düşünülen uyuşma, asker sa Bayoğlu 20, Hasan Zeki Yeniceoğlu 

Iıvermesi ve askerlikten tecrit 6, Zeki Demir 6, SUreyya 6, Safa Ut-ç k 1 k .1 ku 6. Ferid Suday 6, Kenan Arkan 6, e Os Ova Ya 1 e Rusya yolunu güdecektir. Bu uyuşma M. Sayrnbaı 6, Kazım Karı ıo, s. u. 
aynı zamanda anlaşmazlığın lusemre 12, Sadrettin Aka ı 2, Göm· 

A 1 hakemlik yolu ile kotarılmasını lekçi Nuri BükUlmez 20, Macide Akın 
rası nda Dost u k Bag\ııı' la rı gütmekdedir. Sanıldığıne göre cı 20, İbrahim Akıner 20, Hayrettin 

antlaşma alakadar hükumetle- Avukat 100, Bahaettin fabrikatör ıoo 
... rin fikri sorulduktan sonra ı·m- Cevdet avukat ı oo. lbrahim fabrika-.nıoskova, 9. A.A. - Benes'in ı imza edilen andlaşmalar her İ· tör 50. Latif hoca 20. Fuad encümen 

titvinoru ziy.areti esnasında ki ülkenin dostluğunu ve Avru za edilecektir. azası 20, Eczacı Suad 50, Eczacı Fa-
So panı b ] ~ h kk d k. d "" zıl 250, lbrahim Hakkı elektrik ıir· Yyet Rusya ile Çekoslovakya .. .. n ~y~a ıgı a m a 1 u- keti 25, Tevfik 25, lbrahim Sabri ma-
trasında akdedilmiş olan karşı· şunuşlermı sağlamlaşdırmakta- H A R 1 C T K U Ç U K kinist 40, Ali Riza fotoğrafçı 2<4. Jl. 
l~klı yardım muahedesi ile te- dır Rusya ile Cek 

1 
k , _ H A B E R L. E R yaz er "Kohen tüccar 100, Münahim 

cun · "l"f . . . "f - os ova ) a ara sarraf 25. Eczacı Arif 60, Eyüp Sab-
ıtı a ı ve saır ıtıla lann sında hiçbir fayda ayrılış yok- ri belep 50, Müiz Halfon tüccar 40, 

lll~saddak suretleri taati edil- dur. Baz larımn genel güvenlik * Sofya, 9.A.A. - Kraliça İ- Salomon Saranga sarraf 30, Yorgl be 
- . . . k onna, dün akşam Sofya ekspre· destanh ıo. Nesim Adato zahireci 20, :•11Ştır. Bundan sonra Litvinof sıstemıne arşı artıkları çetin ı 
ıl B ~ siyle talyadan dönmüş ve is- Avukat Hayim 20. Dr. Salim belediye 

c enes samimi bir görüşme savaş, bu sistemin korulması İ· tasyonda Kral tarafından karşı- üyesi 25, Ali Riza kunduracı 20, Ah-
)'apnuşlardır. rin devamlı bir çalışmaya ıu· · - met Ka · · h" · 20 y f y 

~ lanmıştır. raçıvı za ırecı , aıe . a-
Ziyafatta Ö 1 r züm. göstermekte~ir:. Her iki ül- ku Benbasat 20, Aron Benbasat 20 9 Y av ar kemız arasında kulturel ve eko- * Moskova, 9.A.A. -Arsı- Nesim Sarfati ve oğulları 30, Leo~ 

te M<;>skova, 9.A.A. - Benes'in nomik ilgilerin çoğalması, her ulusal uçak birliği başkanı Bahar Kazer 25, Sami Sebzeci 20. HU 

t.re~ıne verdiği bir yemekte zaman olduğu gibi, anlaşma ve Bibeskiı burada bulunurken Sov :~m~~tin0~ckerci 20, Kemal fabrika • 
ıtvın f Ç k b ka Ç k yet Rusya Aeroklub'un·· de bı'r- or • mer Littfi bakkal 40. Ahmet ı o ' e a runm e os- sıkı iş birliği çerçivesi içinde AkgUn zahireci so. Mehmet Edip fab 

;~akyanm erkinliği için ener- yapılacaktır., , liğe girmesi ile ilgili bütün me· rikatör 50, Kbmı Çene müteahhit 60 
ııı le çalışanların başında çe~ Ltvinof'a rusca cevab veren seleler üzerinde anlaşılmıştır. ~il~i note 25, Ahmet Kavala 25, Şe~ 
"i Usunu kuranlardan ve barış ı· Benes, her iki ülke arasında gc- Bu giriş, birliğin 1935 sonba- kı kıtapçr 25, Firozi bakkal 20, Ne • 
~ n &rsıulu 1 1 1 h l b · · b k barında toplanacak olan genel ıim Sirojon ıs, LuJu Toledo ıubeıi ltctı . sa ça ışma arı ara- ne ve ~nş polıtıkası a ımın- k 

1 
d namına 24, Tarakçr Hıristo 

20
. Yeni 

:ıı ~~dıre~Ie:den biri olduğu- dan hiç bir düşünüş anlaşmaz- uru tayın a kesinleştirilecek- ImaretJi Ibrahim 20, Terzi Akif 
10 ul_oy~emıştır : lığı olmadığını söylemiştir. tir. Boho.r Filosof 50, Pepo Sofiyalı 20'. 

1-r:ı ıt~ınof ~u~dan başka şun- Benes'in Moskovaya gelişi * Cenevre, 9.A.A. _ Arsıulu- Feyzı Tufan 20, lsak Menda ıo, Ke· 
.. soylemıştır : her iki politikanın her zaman ı · k . d k" F . mal Sarfa ti peynirci l o, Tevfik Serez-

r s~ ış on.gresın e 1 ransız ış- 1i 25. Marko Udadya fO, David Ha-t- - ~ekoslovakya ile Rus- daha sıkı iş birliğinin bir baş- ç~ ~e~egesı 40 sa~tl~ hafta prcn ıon ıo, Semah Saporta komiıyoncu 
&raauıda son zamanlarda lanğıcıdır. · 11 sı~~ kabul etmıştır. • 25

1 
Nelim Mitraııi bakkal 20

1 
Sala • 

rnon Morene 10, Bakkal Sadık S, Mus 
tafa Sedat tuhafiyeci SO, Hamdi Ka
valah 25, Saraç Murat 5, Ahmet Ta
bak 30, Şerif Celep 25, Cafer kereste· 
ci 20, Albert Bahar Kızanlıklı 20, Ha· 
fıı Ağaoğlu Bekir 50, Rasim Çavuı 
keresteci 25, Riza Şerif 25, Dağlı Ra
fiİm zahireci 20, Kimll kasap 10, Ni
yazi 8'Jtçli ıo. Şekerci Şerif 20, Ha
san Yolageldili 50, Mehmet Sabri ko
misyoncu 25 Arif Keıan encUmen aza 
sı 20, Rifat Riza komisyoncu 25, Mus 
tafa keresteci 25, lkrem de Miray 30, 
Hafız Kazım 20, Kara Ali Müteahhit 
20, Sıtkı Ağa 25, Aziz kırta&iyeci 20, 
Tayyare müraktbı Rakim 12 lira. 

Mahpuslar da yar· 
dıma ko,uyor 

Bursa, 8 (Hususi muhabirimiz bil· 
diriyor) - Dün yapılan mitingten 
sonra, Hava Kurumuna müracaat ede 
rek, hava tehlikesini bilen üye yuı· 
lanlarm sayısı çok artmııtır. Her giın 
birçok hamiyetli vatandaşlar üye ya· 
zılıyor. Bursalılar bu işte çok canlılık 
gösteriyorlar. Bu sabah 500 den fazla 
mahpua mliddeiumumiliğe mliracaat 
ederek, ayın iki ıilnilnde, kendilerine 
yarım tayın verilmesini, ilst tarafının 
Hava Kurumuna yardım için terkedil· 
mesini istemi~lerdir. - Derviı 

Bahkesirin hami· 
yelli t e c i m 1 e r i 

Balıkesir, 8 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Dün &ece, Cumuriyet 
Halk Partisinde Başkan ve llbayın 
bulunduğu bir toplantı yapıldı. Bu ilk 
toplantıda Hava Kurumuna yapılacak 
yardım i§leri görü§Uldü. llk önce, 
4 tecimen 100 er, bir tecimen 40 lira 
vermit ve hava tehlikesini bilen üye 
yazılmışlardır. 

Kutahyada 
K'ütahya 8, (Husust muhabirimiz 

bildiriyor) - Hava kurumuna yar -
dım için Cumuriyet Halk Partisi bina 
aında büyilk bir toplantı yapıldı. Bir 
çok kurumların mümc11illeri hazır 
bulundular. Başkan İlbay Hazım bir 
ıöylev söyledi. Yardım §ekillcri konu 
ıuldu. Birkaç komite seçildi. Vatan • 
datlar hava kurumuna yardıma bat· 
lamışlardır. 

Malatyada da faaliyet 
Malatya, 8 (A.A.) - Dün Halke~ 

vinde yapılan toplantıda Hava tehli
kesi mevzuu üzerinde gereği kadar 
söylevler söylendikten sonra üc ko • 
mite te§kil edilmiş ve üye kaydına 
baılanmıtşır. Halk bu toplantıda çok 
heyecanlı idi. Kayıt iti atetli ve içten 
istekli gidiyor. Tecim iıteriyle uğra -
tan İsmail Sonoğlu 500 lira vermi§tir. 

KUçUk yavruların 
can l ı yardımları 

Isparta, 8 (A.A.) - Cumuriyet ilk 
okulu yavruları aralarında bir hava 
korunma derneği kurarak çalışmaya 
başlamışlar ve buglin topladıkları ilk 
parayı Türk Hava kurumuna yatır 
mışlardır. Diğer okullarda da bu alan 
da çalıımalar başlamıt tır. 

Bayburtta 
Bayburd, 8 (A.A.) - Şarbaylık i§

yarları aylıklarının yüzde birini de -
vamb olarak havı kurumuna verme· 
yi kararlattırmışlardır. Bütün tarbay 
lıklar işyarları bu suretle hareket eder 
)erse §arbaylıklar adına bir uçak alı· 
nacağı dü§ünül(iyor. 

Rizade işyarların yardımı 
Rize, 8 (A.A.) - Dün ilbaylıkta 

ilbayın ba§kanhğında hava tehlikeıi· 
ne ka!'§r 1ehrimiade alınacak yardım 
tedbirlerini saptamak Uzere bir top -
Jantı yapdmı§tır. Toplantıda, bUtUn 
ityarlar, her yıl bir aylıklarının aaıl 
kısmını Türk hava kurumuna verme• 
yi yükenmişlerdir. - taahhlit - llbay
lığın her tarafında bu önemlt yurd işi 
ne karşı büyük bir ilgi gösterilmekte
dir. 

Çankırıda 
Çankın, 8 (A.A.) - Şehrimizde 

hava tehlikesini bilen üye kaydı her 
gün f.ÜZleri ge~mektedir.\ Bu büyük 

Vaşington, 9. A.A. - Nev
york Herald Tribün gazetesine 
göre dış işleri bakanlığının gös
terdiği tam sükut, Çin-Japon 
krizi hakkında büyük bir endi 
şeyi zor gizlemektedir. Bu ba
kanlık, durum karşısında alaca
ğı tedbirleri pek kestirememek
tedir. Vaşington müşahitleri 
birleşik hükumetlerin sonraya 
ait politikasını şöyle anlatmak
tadırlar : 

1 - Doğu Afrikası meselele
rinde Amerikanın siyasasına uy 
gun bir siyasa güdeceği umudu
nu veren yeni İngiliz kabinesi i
le sıkı bir çalışma, 

2 - Bir Çin-Japon uzlaşma· 
sı umutlan oldukCia Japonyayı 
kızdıracak her hangi bir hare
ketten kaçınma, 

3 - Bitaraflık siyasasının 
sıkı bir şekilde güdülmesi ve 
Mançukuoyu tanımamak husu
sunda kati karar alınması. 

Tiyan-Çinde Japon 
kuvvetleri 

Pekin,.9 A.A. - Gelecek çar
şamba günü Çin için önemli bir 
gün olacaktır. Zira Japon deyi· 
şim askeri Tiyen-Çine gelecek 
ve değişmesi gereken askerde 
yerinde kalacaktır. 

Böylece orada Japonların 
4.000 kişilik bir kuvvetleri bulu
nacaktır. 

Tokyo, 9.A.A. - Araşşişem· 
bun gazetesinin haber verdiği
ne göre genel kunnay Tiyen 
Çindeki Japon garnizonu ko
mutanı General Umutsauya'ya 
talimat verib Japonyanın, ez
cumle Kuzeyc;iin'deki Japon a· 
lehtarı kurumların hemen orta• 
dan kaldırılmasına dayir olan 
dileklerine ccvab almak için ge
reken müddetin kendi tarafın
dan tayin edilmesini bildirmiş
tir. 

Yaşhlara ayhk 
Stockholm, 9. A.A. - Parla

mento, bütün yaşlılara iki yüz 
elli kuronluk bir aylık bağlan
masını kabul etmiştir. 

Bu aylıklar belediye teşkilatı 
ve alkol, kahve ve tütüne konu· 
lacak vergilerle yeni varidat bu 
lan hükumet tarafından verile· 
ccği için hiç bir vergi kısmıne 
bağlı olmıyacaktır. 

10 Haziran Pazartesi 

SAAT 15 DE 
Suadiyede ,Suadiyc gazinosunda, 

elektrik fınnının ~tbikatı gösterile -
cek, ve bu meyanda, gel~nler arasın· 

da kura çekilerek, bir 

ELEKTRiK 
. 

ALETi 
HEDiYE EDiLECEKTİR 

Bu ders bayanlara ınahsuıtur. 
4363 

yurd işinde Çankırılılar canla başla 
çalıpnaktadırlar. 

lıpart•d• 
Isparta, 8 (A.A.) - llbayın baş • 

kanlrğında yapılan toplantıda bava 
tehlikesini bilen üye yazılmak işi ko· 
nuşulmuı ve bir çalı§ma programı ya
pılmııtır. Hava tehlikesini anlayan 
yurdseverler geniş ölçüde yardımda 
bulunmak için adlarını yazdırmaya 
baılamıılardır. Halkevinde pazartesi 
biiyük bir toplantı yapılacaktır. li ·· 
partahlar bu İJte önde gelmek çoşkun 
luğunu göstermektedir. 

Bllacikta 
Bilecik, 9 (A.A.) - llbayın 

başkanlığında işyarlar ve halk 
bir toplantı yapmışlardır. Top
lantının konusu hava tehlikesi 
idi. Hava tehlikesini anlatan 
söylevler verildi. Bundan ıonra 
üye kaydına başlandı ve pek çok 
kimseler üye yazıldı. Herkes 
üye olm~ya koşmaktadır. 

BUmUşanada 
Gümü3hane, 9 (A.A.) - Ha

va kurumuna üye yazılmak ve 
herkese hava tehlikesini anlat
mak için şehrimizde bir toplantı 
yapıldı. İlk adımda iıyarlar üye 
yazıldılar. Halk arasında da üye 
yazılmak için büyük bir ilgi gö· 
rillmekted~ 
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AN iH B T 
[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

EKONOMiK KRONiK 

• 
1 

BORSA 
Şeker e 

• 
Ucuzlamanın 
Sonuçları 

8 HAZİRAN CUMARTES 1 

Bugün Atinanın muhtelif yerlerindeki rey sandrklarmı gez· 
dim. Bu sandıkların başında Metaksas ile Çaldaris Partisinin 
muhtelif adamları vardı. İki parti kazanmak için halk arasında 
sıkı bir propaganda yapmaktadır. 

A tina<la müstenkif kalan rey sahiplerinin adedi yiiz~ 
de otuz beş tahmin edilmektedir. 

girmemeğe teşvik edenler şid-' 
detle cezaya çarpılacaktır. Se : 
cim kanununun bu husustakı 
hükmünün tafsiiatmı, herkesin 
malumu olmak üzere gazeteler 
neşretmektcdir.,, demiştir. no 1 

. • · Şekerin ucuzlatılması - dün 
Cie yazdığımız gibi - günde a
dam başına 11 gram isabet e
den şeker sarfiyatının otomatik 
bir surette arttırılması demek
tir. 

Bu artış sade şeker endüstrisi 
nin inkişafına yardım etmez, 
aynı zamanda memleketin bil -
tün ekonomik hayatına da yeni 
bir hız, bir canlılık verir. 

Tasavvur edilsin ki şekeri pe 
rakende 43 kuruşa yediğimiz 
zaman bile, her sene şeker yü -
zü.nden Türk çiftçisine 8,5 - 9 
mılyon lira verilmektedir. Se -
ker endüstrisi, inkişaf edince 
bu miktar her halde çok fazla
laşacaktır. 

Şekerin ucuzlatılmasının e
konomik sonuçlarını burada kı
saca anlatalım: 

1 - Halkın umumi refah se
viyesi artacaktır. Çünkü hayat 
pahası üzerinde mühim bir te
s!r yapan şeker fiyatının düşme 
:sı. maaşlar, gelirler, ve iratlara 
nisbi bir zam demektir. Refah 
seviyesinin artması ise halkta 
alım kabiliyetinin yükselmesi 
sonucunu verir. 

Bu, şeker ucuzlamasının halk 
üzerinde bilvasıta tesiridir. Ge
lelim bilavasıta tesirine: 

ları hazırlanır. Bir çok kömür 
amelesi iş bulur. 

6 - Sekerin sandıklarla sev
ki, kere;teye ihtiyaç gösterdi -
ğinden, bu endüstri de istifade 
eder. 

7 - Bütün bu istihsalatı 
memleketin muhtelif yerlerine 
dağıtmak 18.zım geldiğinden 
nakil vasıtaları da mühim bir 
kazanç temin eder. 

8 - Şekerin ucuzluğu mem -
lekette şekerli maddeler imaiatr 
m kamcılar. Bilhassa konserve· 
ciliği, t~svik eder. Dolayısile bu 
meyvacılığımıza da yardımdır. 

Bütün bu saydığımız nokta -
lar şeker endüstrisindeki inki -
şaf ın memleket ekonomisine ne 
büyük hizmetler yapacağını 
gösterir sanırız. 

Sekerin ucuzlatılması, bize 
diğer bazı maddeler üzerinde 
de iyi bir örnek olmalıdır. 

MUmtaz FAiK 

Mecidiye fiyatı 
Hükumet, gümüş piyasasını 

göz önünde tutarak mecidiye 
fiyatını arttırmıştır. Mecidiye -
ler altmış kuruşa çıkmıştır. 
Çünkü saf gümüşün bir gramı -
na üç kuruş fiyat konmuştur. 
Bir mecidiyede 20 gram saf gü 
müş vardır. Fakat sarraflar me 
cidiyeleri 50 kuruşa bozmakta
dırlar. Onun için halk Merkez 
Bankasına müracaat etmekte -
dir. 

PARA L ,A R 

Alııt SatııJ 

Sterlin 618,- 623,-
Dolar 124,- 126,-
20 Fransız Frangı 165,- 167,-
20 Liret ı96,- 198,-
20.Belçika Franıı 80,- 81,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 810,- 811,-
20 Leva 22,50 23,50 
Florin 81 .- 83,-
20 Çek Kuron 96.- 98,-
Avusturya şilin 21,50 23,-
Mark • 40,- 42.-
Zloti 23,- 24,-
Pengo 23,50 24,-
20 Ley 14 15,-
20 Dinar 52.- 54,-
Y en 30,- 31,-
lsveç Kuron 31,- 32,-
Altın 948,- 949,-
Mecidiyc 58,- 59,-
Banknot 228,- 230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsvi çre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 
İsviçre kuronu 

ESHAM 

Kapanrıı 

12,03 
619,75 

0,79,62.50 
9,59,63 
4,68,82 

83.71,SO 
2,43,37 

63,99,75 
1,17.37 

18,96,90 
4,20 

5.81.43 
l,96,28 

• 4.21 ,-
• 4.51,40 
?8,54.43 
34,96.33 

2.78.30 
10.98 

3,12,80 

Iş Bankası Mil- 90.-
" " N. 9.50 

.. ,, H. 9,70 
Anadolu % 60 25.45 

" % 100 43,-
Sirketihayriye 16.-

Seçiciler, hükumet partisine rey vermekle beraber, listeden 
Pesmazoğlu'nun ismini siliyorlar ve yerine başka isim yazıyor
lardı. Bu isim etrafındaki reylerin çok dağılacağı tahmin olun
maktadır. 

·ki Jandarma Öldürüldü 
Atina, 9 (Hususi muhabirimizden) - Pirgostan ge

len haberlere nazaran seçim esnasında gürültülü bir ha
dise olmuş, jandarma müdahale etmiştir. Bunun üzerine 
silah kullanılmış, ve iki jandarma ölmüştür. Failler tu
tulmuşlardır. Fazla tafsilat yoktur. 

Atinada ise seçim sükunetle cereyan etmiş ve alınan 
askeri tedbirlerden dolayı hiç bir hadise olmamıştır. 

Fikret ADIL 

Seçim için Her Yerde 
Askeki Tedbirler Alındı 

[HUSUS! MUHABİRİMİZ B1LDIR1YOR] 

Yunanistanda seçim bu sa
bah başladı. Memleketin her ta
rafında tam bir sükfm vardır. 
Hükumet tarafından alman fev 
katade süel tedbirler göze çar
pıyor. Caddelerde, sokaklarda, 
büyük ve umumi meydanlarda 
süvari ve piyade askerlerine, 
devriyelere sık sık rast gelini -
yor. Kamyonlar oradan oraya 
mütemadiyen asker taşıyorlar. 
H ükfımetin cok esaslı tedbirler 
almış olduğıi', Yunanistanın her 
tarafında göze çarpmaktadır. 

sıra bekliyenlerin sayısı binler
cedir. Bugün rey atılması güneş 
batıncaya kadar devam edecek
tir. Reylerin tasnifi gece yapı -
lacaktır. Neticenin, ancak saba
ha karşı alınabileceği mümkün 
olabilecektir. Atılan reylerin ço 
ğunun hükumet namzetlerine 
verildiği söylenmektedir. 

Rallis'in diyevi 
Atina 9.(Hususi muhabirimiz

den) : Atinada bu sabah çıkan 
muhalif gazeteler, muhalif Ji -
derlerin seçime dair uzun beyan 
namelerini neşretmektedirler. 

Eski Cumhuriyetçiler 
seçime girmediler 

Atina, 9 A.A. - Aneksarti
tos gazetesinin yazdığına göre, 
devlet bakanı Mavromihalis ge
çen çarşamba günü eski kral 
Y orgi nezdinde teşebbüste bu -
lunmak üzere Parise gitmiştir. 
Bakan, eski krala Meteaksas 
partisi hakkında hükumetin 
görüşlerini bildirerecek ve Yu
nan ulusunun büyük bir çokluk
la arzu ve iradesini bildirmeden 
krallık rejiminin tekrar kurul -
masının imkansızlığını anlata -
caktır. ' 

Bu haber resmiğ surette ya -
lanlanmaktadır. Devlet bakanı
nın Yunanistam Brüksel pana
yırında temsil etmek üzere git
tiği söylenmektedir. 

Ana yasanın değiştirilmesi i
çin toplanacak olan ulusal kurul 
ıçın seçim bugün yapılacaktır. 
Eski cumuriyetçi partiler seçi -
me girmemişlerdir. Seçimde an 
cak Çaldaris ve Kondilis ile Me
taksasın partileri girmektedir. . 

Çaldaris ve Kondilisin parti • 
leri rejim değiştirilmesi mese -
lesini ileri sünnemekte, yalnız 
bu iş için ilerde bir plebisit yapıl 
ması ihtimalini kabul etmekte
dir. 

Metaksasın partisi ise buna 
hacet kalmadan derhal krallığın 
geri getirilmesine taraf tar bu -
lunmaktadır. Bu bakımdan se -
çim sonucunun cumuriyet reji -
minin ilerisi için önemi vardır. 1 

2 - Pancar alımı fazlalaşa -
cağı için bir çok köylü ve çiftçi 
is bulacak ve kazanc temin ede
C'ektir. Bugünkü v~ziyette bile 
pancar tarlalarında 160 gün 
35 bin işçi çalışmaktadır. Şe
ker istihsali işinde ve nakliye -
sinde çalışan işçileri de buna i
lave etmek gerektir. Bu suretle 
memleket dahilinde bir çok yurt 
taşlarımız atıl kalmaktan kur -
tutacaklar mallarına iyi ve 
daimi müşteri bularak, umumi 
hayat seviyesinin ve "alım ka
biliyet,,inin yükselmesine hiz -
met edeceklerdir. 

Bu gümüş mecidiyeler topla
narak darphaneye gönderilecek 
ve bunlardan yeni gümüş para
lar basılacaktır. 

Tramvay 29.-
Bomonti - Nektar 8,50 

Yunanlıların rey attıkları san 
dıklar ekseriyetle mektep ve ki
lise kapılarına, avlularına kon
mustur. Sandık basları cok ka

Muhalefet liderleri, halka, bu 
günkü seçime istirak etmeme -
lcrini bildirmektedir. 

Diğer taraftan eski cumuri -
yetçi parti şefleri cumuriyetci 
yurttaslara secime ginnemdcri 
için bildirikler çıkardıklarından 
oy vermekten kaçınanların sayı 
sının ela ayrıca önemi vardır. 

3 - İyi bir ekim memleketi 
olan Türkiyede toprak, pancar 
ziraati yüzünden daha miikem
rnel surette işlenmiş olacak, da
ha kıymetlenecektir. Malfımdur 
ki, üzerinde senelerin emeğini 
taşıyan işlenmiş ve gübrelenmiş 
topraklar, bakir· topraklardan 
daha çok kıymetlidir. 

.. Topr.aklann işlenmesi, ayrıca 
uze~lerınde binalar yapılmasını 
<la ıntaç edecek ve bu arazinin 
kıymetini daha çok f~zlalaştı -
racaktır. 

4 - Pancar ekiminin inkişafı 
hayvan. yetiştirmeğe de yardım 
edecektır. Çünkü bu ziraat, hay 
va~ kullanmağa da lüzum gös
terır. 

. 5 -:- Şeker fabrikalarının is
tıhsalı arttırmaları kömu··rıe . 

. . f ' rı -
mızın azla kullanılmasına se-
bep olur. Kömür ocaklarında 
daha rasyonel çalışma imkan _ 

No: 47 

Romanya buğdayı 
Değinncnlcr yeni mahsul çı

kıncaya kadar kendilerine lazım 
olan buğdayı aldıkları için Ro -
manyanm iç buğday piyasası 
durgundur. Yalnız hububatın fi
yatlarını yükseltme komiserliği 
buğday satın almaktadır. Komi 
serlik ıbir vagon buğdayı, asıl 
değeri 25,000 ley olduğu halde 
45,000 leye alarak bu yüzden ol 
dukça zarar etmektedir. Komi -
serlik bu fiyatla yeni mahsulü 
de almazsa buğday fiyatı birden 
düşecektir. 

:t- Yugoslavyadan Mayıs ayı 
içinde Viyanaya 3000. Bratisla
va 4000, Lehistana l 000 ton mı
sır ihraç etmiştir. 

:(. Bulgaristan - Bulgaristan 
Drayfus firmasına 5000 ton buğ 
day satmıştır. Bu satışın yüz -
de 80 i serbest döviz ve yüzde 
20 si de takas üzerine yapılmış
tır. 

:(. Bulgaristanda son günler -
de çeliık ihracatı artmıştır. Ye
niden Berline 10,000 kilo, Viya
naya 5000 kilo, Varşovaya tay
yare ile 480 kilo çelik gönderil
miştir. 

:----:-K-:-l_R-=-M~I Z:--:1-:--V-...:~:_:_T....::....:~ N~i y~~~~=----1 
dum, sizi o sandım. Paris'te ayind .. en once yapılması zaruricr 
nritrayı iyi sarmamışlar; üst ta- olan bir hazırlık ayini!,, Odac;. 
rafın sırması fena halde zede- l~rı~~~ulunduğu kü~ük odaya 
lenmiş. Çok çirkin duracak, gı:dıgı z:man mitramn getiril
şimdi de bekletiyorlar. mış oldugunu gördü. Odacılar 

Bu son sözleri pek hüzünlü Julien'in emir verir gibi baktı: 
hüzünlü söylemişti. Julien: ğım görünce, hiç istemedikleri 

- Emir buyurursanız gidip halde, Monseigneur'ün mitrası
bir bakayım, Monseigneur, de- m ona veriverdiler. 
d. Mitrayı taşımak Julien'in 

ı. 

Julien'in güzel gözleri, tesir- koltuklarım kabartıyordu: onu 

Terkos 16,-
R~ 2~ 
Aslan Çimento 10,60 
Merkez Bankası 58.-
0smanlı Bankası 27.-
Telefon 12.50 
Ittihat değirmencilik T. A. Ş. 8.-

1 abalıktır. Her ta;aftari' küme 
küme halk sandık başlarına doğ 
ru akın ediyor. Rey atmak için 

Diğer taraf tan, iç işler baka
nı Rallis, gece gazetecilere bir 
beyanat vermiş: "halkı seçime 

Sark Değirmenleri 0.70 
Şark merkez: ee&a.,. ı 4.60 - -

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon Kesik 
" .. 11 " " 

lll " " 
E;~ani 
İstikqlZi dahili 

28,30 
26,45 
27,10 
94,-
95,25 

TAHViLAT 

Rıhtım 10,SO 
Anadolu 1 ve lI 44,45 

,, 11 Kupon Kesik 45,-
Anadolu mlimessil 53,15 

Binicilik müsabakalar 1 
ı-

t-
at 

Berlin, 4 (Hususi) - Binic 
lik müsabalarmda Saim Pula 
kan sekizinci ve onuncu; Cev 
on ikinci mükafatı aldılar. 

ın 

r. 
tı 

at 
iZ 

it 
ok 
fli 
ok 

Milletler kupası müsabakas 
da ekibimiz dördüncü olmuştu 
7 Haziran Lorenberg mükafa 
müsabaksmda Yüzbaşı Cev 
iki at ile par kurlarını hatas 
yapmış ve birincilik için 7 zab 
arasında yapılan barajda ç 
çetin bir yarıştan sonra şere 
bir iiçüncülük kazanmış ve ç 
alkışlanmıştır. 

Paskapos salonda hızlı hızlı 
yürüdü, sonra ağır adımlarla 
aynaya yaklaştı, yine o öfkeli 
tavrını takınıp ciddiğ bir eda 
ile takdis işaretlerine başladı. 

J uliem hayretinden donakal -
mıştı: gördüğünü anlar gibi 
oluyordu. Paskapos durdu ve 
yine o ciddiğliği bırakarak: 

- Nasıl, monsenieur, dedi, 
mitram iyi duruyor mu? 

- Çok iyi duruyor Monseig
neur. 

31 Ağustos zafer bayramı şe
refine Güneş kulübü bir bisiklet 
yarışı tertip etmektedir. Yarışa 
İstanbul ve civarı vilayetler ci
varı mıntakaları, arzu eden di -
ğer vilayetler mıntakaları işti

rak edeceklerdir. 
Yarış mesafesi Kilyos, Hür

riyet tepesi, Silahtarağa köprü
sü, Topkapr, Filoryadır. 

Yakında bu yarışın tafsilatlı 
programı neşrolunacaktır. 

Muğlada 

Muğla, 9 A.A. - İlbayın da 
katılmasile toplanan uçak yöne
tim kurulu hava tehlikesine kar 
şı alınacak tedbirleri görüşmüş-
tür. 

İki gün sonra genel bir top -
Jantı yapılarak İsmet İnönünün 
<YÖsterdiğ"i esasların görüşülme-
b ••• 

si ve bu esasların çerçevesı ıçın-
de çalışılması saptanacaktır. 

di, takdis için elini alıştırıyor.,, 
Biraz sonra paskapos: 
- Ben hazırım, dedi. Haydi, 

monsieur, siz önden gidip M. 
Chelan'a, ruhaniler heyetine ha
ber verin. 

- Pek arkada değil ya? ar
kada olunca insana bir aptal 
hali verir; fakat bir zabit şap
kası gibi göı:lerin üstüne eö--
mek de doğru olmaz. b 

Arası çok geçmedi, M. Che -
lan arkasında cure'lerin en yaş
lılarından ikisi ile, gayetle bü
yük. ağır oymalı bir kapıdan 
girdi; Julien bu kapıyı farket
memişti. Bu sefer Julien sıra
sından önce geçmedi; yani hep
sinin arkasında kaldı, artık pas
kaposu ancak, kapının önüne 
üşüşen rahiblerin omuzları üs
tünde görebiliyordu. 

- Bence çok iyi. 

t kosuıarı Berberler cemiyetinde 
yeni teşkilat yapıhyor 

Berberler cemiyeti, yeni teşkilat 
yapmağa karar vermiştir. İstanbul 
geniş ve dağınık bir şehir olduğu 
için, biribirine uzak semtlerdeki ber
berler, her zaman cemiyetle ve biri -
birlerile temas edememektedirler. 
Berberlerin ihtiyaçlarım daha kolay 
karşılamak için, mıntaka teşkilatı ya 
pılması kabul edilmiştir. İstanbul 
şimdilik beş mıntakaya ayrılacak ve 
buralarda beşer kişilik idare heyetle
ri kurulacaktır . .Bu idare heyetleri ce 
miyetin ko11arı vaziyetinde iş göre -
ceklerdir. Fakat her zaman cemiyet 
merkezile temas edeceklerdir. 

Balıkesir, 8 A.A. - Yarış ve 
ıslah encümeninin hazırladığı 
at koşuları dün koşu alanında 
yapıldı. Azat günü olmadığı hal 
de alan kalabalıktı. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre 
berberler, hükümcte müracaat ederek 
kendilerinden alınan vergi nisbeti -
nin azaltılmasını isteyeceklerdir. Ber 
herler kendilerinin sanatkar ojdukla 
rmı, diğer esnafla ayni muameleye ta 
bi tutulmaları icap ettiğini ileri süre
rek, vergi nisbetinin yüzde (35) den 
(25) e indirilmesini istiyeceklerdir. 
Berberler cemiyeti, bu iş için Anka
rada temaslar yapmağa karar vermiş 
tir. 

dan geçiliyordu; güneşli bir gün 
olduğu halde bu koridorlar ka
ranlık ve rutubetli idi. Keşişler 
dairesinin kapısına varıldı. Bu 
güzel, tantanalı alay Julien'i 
hayran etmişti. Paskaposun bu 
kadar genç olduğunu görünce 
gönlünde büyük mevkiler sev -
dası yine uyanmıştı; bir taraf
tan da ondan gördüğü nazikli
ğe meftun olmuştu. Bu nazik
lik, M. de Renal'in en iyi günle
rinde gösterdiğinden bile büs
bütün başka bir şeydi. Julien 
içinden: "insan sosyetede en 
yüksek safa ne kadar yaklaşır
sa, o kadar nazikçe muameleler
le karşılaşıyor,, dedi. 

Birinci tas kosusunda Kara -
cabcyli Ke~alin~ Erolu, ikinci 
koşuda Balıkesirli Dervişin Tay 
yarı ,üçüncü koşuda Karacabey
li Rüstemin Nonası, dördüncü 
koşuda Yusufun Ceylanı birinci 
olmuştur. 

Kibar hırsız 

İzmir, 9 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - İzmirde kibar bir 
hırsız yakalnmıştır. Celaleddin 
adındaki bu hırsız hep büyük ai· 
lelerin evlerini soymakta imi~· 
Şimdiye kadar soyduğu evlerin 
sayısı yirmi beşi geçmiştir. Evli 
ve beş tane de çocuğu olan Ce
laleddin en son yakayı ele ver· 
miştir. 

Fakat bu şanlı gürültü Juli • 
en'e hiç tesir etmedi; o artı~ 
Napoleon'u da, askerlik ünürıU 
de aklından geçirmiyordu. "B~ 
Agde paskaposu ne de gene! d.1; 

yordu. Agde da · acaba neresıl 
acaba ne para alıyor? yılda be· 
ki iki iic yüz bin frank .. ,, 

MonS'eigneur'ün uşakları, _P35 

kaposluk sayvanını ge.ti_r~ıl~~: 
Bunun kollarından bırını .. 
Chelan tutacaktı ama o bu ışı 
Julien'e bıraktı. Paskapos s~; 
vanın al tına girdi. Cid.de? ~
ihtiyar hali takınabilmıştı; ~e
tık Julien'in hayranlığı son . ı 

. b 1 "ı· n bıra receyı u muştu. nsa lc'r 
becerikli olunca elinden ne 
de geliyor!,, diye düşündü. .. 

]erini göstermişti. Paskapos gö- saygı ile taşıyor, ağır ağır yü
nüle çok hoş gelen bir naziklik· rüyordu. İçeri girJnce, paskapo
le: sun ayna önüne oturmuş oldu-

- Ne iyi edersiniz.· monsi- ğunu gördü; fakat Monseig
eur, dedi. Bana mitram hemen neur, artık yorulmuş olması~a 
lazım. Ruhaniler heyetini bek- rağmen, sağ eli ile arada bı.r 
!ettiğim için bilseniz ne kadar takdis işareti yapıyordu. Julı
üzülüyorum ı en, mitrayı giymek için, ona 

Julien, salonun yarısına ge- yardım etti. Paskapos başını 
lince bir daha dönüp baktı: pas- salladı; memnun bir yüzle: 
kapos yine takdis işaretlerine - Hah! şimdi başımda du
başlamıştr. Julien: "Bu da ne rur ! dedi. Biraz öte gider misi -

-. *** kr:ılı ~ep yaşlı ve şüp-
hesız çok cıddıg ruhaniler gör
meğe alışıktır. Ben de ona, he
le yaşım dolayısile. ciddiyetsiz 
bir adam gibi gözükmek iste
mem. 

Paskapos yine takdis işaret
leri yaparak yürüıneğe başla

dı. 

Paskapos salonu aheste ahes
te geçti, eşiğe varınca curC'ler, 
ayin alayı nizamı ile dizildier. 
Bir an süren bir kargaşalıktan 
sonra alay, bir mezmur okuya
rak ilerlemeğe başladı. Paska
pos, M. Chelan ile yine öyle ih
tiyar bir curC'nin ortasında, en 
arkadan geliyordu. Julien, M. 
Chelan'ın emrinde olması dola
yısile, Monscigneur'ün ta yanı
na sokuldu. Bray - le - Haut 
manastırının uzun koridorların-

Kiliseye yan kapılardan bi
rinden girildi; birdenbire deh
şetli bir gürültü, öntük kubbe
lerden patırdılı yankılar kopar -
dr. Julien kubbeler yıkılıyor 
sandı. Yine küçük top patlatıl
mıştı; bu topu, dört çift ata ko
şarak, oraya kadar getirmişler
di. Şimdi Leipzig topçuları, kar
şılarında Prusyalılar varmış gi
bi, topu dakikada beş defa ateş
liyorlardı. 

Kral geldi. Julien onu t~ Y~ .. 
kından görmek şerefine naıl ~bi 
du. Paskapos krala, ok~ar g~ir 
bir sesle, söylev verdı ve erı 

1 .. .. ıerneld 
kral karşısınc a saz s~~ n bit' 
duyduğu heyecanı gostere .. ri.i~ 
hal takındı; bu, doğrusu bU} 

oluyor?,, diye düşündü, şüP.hesiz niz? 

Julien artık anlamağa cesaret 
etti; içinden: "Anlaşılıyor, de-

bir terbiye eseri idi. var 1 
[Arkası ,.4 tB~ . rv. 
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Fransa d-G;o __ EN_G_ONE_ [=.!i~~~ A '] 
Bu1mac:alanmız öz türkçedir. Şek

bemokraSİ buhranı limizin boı cözlerine karWklannı yer 
leıtiriniz. Yedi gün arka .. ; kaya bul· 

Bir haf tadan fazladır, Fran
aa, doğwn ağnlan içinde kıv
l'aıuyor. Bu ıstıraptan doğması 
labı:raızlıkla beklenense, şu ve -
~~ bu kabine değil, batı soysal-

gtnm bu eski ve saygıdeğer 
lılusunu, ikide birde tepreşen 
a~rılarmdan kurtaracak bir ye
llileşmedir. 
. Şurası, son yılların deneçle
~le kesin olarak anlaşılmıştır 
~ Fransanın, bugünkü ana ka
~unu ve parlamento şartlan 
~~de, başına geçecek herhangi 
uır kabineden durumu düzelte
j;k bir tansık beklemek boştur. 
ır parlimento ki, Fransanm 

~arıya karşı en fazla birliğe ve 
~VVetliliğe ihtiyacı olduğu ve 
bÇerde, parasım, düşmek üzere 
lllunduğu uçurumdan kurtara

tak bir güçlü kol beklediği za
ll'ıaııda, parti ve spekülasyon 
aaığlan hesabına kabine devir
~ekten ve en kıymetli vakitleri, 
ır pariattıento ki, böğründe 
-~ bir yara gibi Fransız 
lıluaunu lavrandınnaktadır, el -
~tte bu ulus tarafından, yersiz 
.. ~r gurura kapılarak, özgenli
tınin bir sembolü diye daha 
llıun zaman yaşatılmıyacaktır. 
• Bu yaranın, derinlere işleme
den, kam zehirlemeden önce 
keskin bir neşter yemesi lüzu
trıu, Fransada her gün bir parça 
daha kuvvetle hissedilmektedir. 

Soysal gövdenin dört bir ya
llına yapışmış sülüklere benzi
l'erı türlü tröstler kadar arasıra 
~~ da fikir ve isteklerine 
~X 0laıı.-...sıA!l'A+•laooy ı.,._ -r
\Jast matanelerinden, parlimen-
toya karşı sıkılmış birer yum
t\ııt gibi fulamaktadırlar. 
~ Son devrimciler bir yandan, 
~ır yaıı'1an aağ faşistler, i i 
ı.-.. __ , '*'abc:ı ycnı Dh~vr -

~e, daha iyi hazırlanmış ve 
~ çetin bir 6 şubat ayaklan· 
~Btna hazırlıyorlar. 

ı.~ Oğlunu reddeden bir ana gi
~ Fransız ulusu, kendi seçtiği 
d~~nıentoya şimdi linet yağ -
L'YOr. Çünkü onun tarafından 
~anete uğramıştır. 

lıı ~n eski özgenlik ülkesi olan 
..,. tilterenin gazeteleri bile, 
~?anaanm bu derin ve köklü 
~' ancak bir demokrasi 
.:--~ortadan kaldırabile
tttini söylüyorlar. 
~ ~e tuhaftır ki, Fransız ulusu 
- rafından, bundan bir buçuk 
1c '1r önce, bunca kan pahasına 
~l'Ulmuş olan yönetim şekli, 
"llle aynı ulusu, yeni bir kanlı 
~ı,mayı göze alacak kadar 

~
~ utsuzluga sevkediyor. 
C\.CIİD olan bir ,ey varsa, o 

a..~ Fransarun bugün içinde ya
;;:ığı buhran devresinin, Fran-

Ulusunu ve Fransanm dost-

~0.22 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

..._ '- 'Hanife Abla, ne çileli kız
-qltını b ) l:>i en ..• 
-....... )'e, içindeki C09kunluğu dx-

--.. .Ya vunnağa başladı: 
~ lieııkesin de anası, babası, 
IÇı ~i, babalığı, şusu busu var. 

'tinde hiç banıa benziyeni 
Bana eş,eşit bir tek bulsam 
~ kendimi bu kadar yiyip bi 
csı1ı.._--Yeceğim. Düşün: Anam 
~' üç ay geçmeden babam 
~ Öluyor. lki buçuk yaşında 
~'danını eline kalıyorum. Sö
'te:v Yabana teyzemin kocası. 
~ ı~ on iki yaşıma kadar 
~~~_ıyı baktı doğrusu. Ben onu 
~e ana bilmiştim. O gün
bi; lc,~ar babalığımın da hiç-

'b 0ti.ilüğünü görmemiştim. 
L_ qllnife K d burad ·· .. .. ~ti: a ın a sozunu 

~e anlatıyorsun kıznn 
eti ' hepsini ben bili yonun. 

ole aklına getiri)! te xeni 

macamızı doğru çö.zUlmiiı olarak cön· 
dercnler araaıuda kurga çekiyorus. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacalan
mızı iatediiinU cUn çözmeie ba§laya
hllirainiz elverir ki yedi &iln arka ar· 
kaya çözülmüı olaun. Karplıklan "ls
tanbul (Tan) bulmaca ıerviaiııe yol
layımz, 

• Birinciye: GUmüt aaat. 
lkinciye: Maroken bir clizdan. 
UçUncüye: Bir ıtil.l. 
Dördilndiye: (Tan)ın bir 1e11elik 

aboneıL 
Betinciden onuncuya kanar: (Tan) 

m altı ayhk abonesi amıağan edile
cektir. 

ı 2 r"4'11'\"s-c"'rs'1"9 ıo-ı ı 

SOLDAN SAGA : 
ı - Matbuat (5) cemiyet (5). 
2 - Kmnuı (2). 
3 - Senem (4) lıtaayon (3)• 
4 - Hariciye (8) 
5 -İstifham (2).Kerime (3) Akıl 

töhret (2). 
6 - Nota (2) 
7 - Erkek keçi (4) yet (2) No -

ta (2) 
8 - Dem (3) latanbulun bir sem-

ti (6) 
9 - Kırmızı (2) 
.1 n RJ.._ .... Ln = (2..) 
11 - Cemi edatı (3 Bit t'fl 

YUKARDAN AŞAGI ı 

ı - Tayyarenin arkadaır (3) san· 
dal (3) 

2 - Kırmızı (2) Kalbur (4) No-

ta J2l. Tsim{ 2'j amca (3). 
4 - Dudak muaildai ( S) gcniı ( 4) 
5 - Ziya (4) 
6 -Tevem (4) Bir deniz adı (3) 
7 - Nota (2) Beygir (2) 
8 - Dakik (2) Nota (2) Dadı (4) 
9 - Pap (7) 
10 - Sanat (2) U.him (2) 
11 - Bir karadeniz viliyetimiz ( 4) 

aıikir (4) 

lanm eseflendirdiği kadar, düş
manlarmı d... ıevindirdiğidir. 

Biz, bu güzel ve ileri ülkenin 
bir dostu aıfatile, F.~ bu 
günkü hastalığından, güç ve 
tehlikeli bir operasyona lüzum 
kalmadan, aklı başında adamla
nmn birletmeai yoluyla kurtul· 
masmı diliyoruz. 

Yatar Nabi NAYIR 
Soysallık - medeniyet; deneç -

tecrübe; kcain - katt; tansık -
mucize; aaığ - menfaat: aytııma
münakap; 8.zgcnlik - hürriyet; 
dilmaç - terc:Uman; bası - tabı; 
yönetim - idare. 

baştan kendini üzüyorsun? 
Ceylin bakışlı, ceylan doğ -

nıluşlu taze kadın gözlerindeki 
keskin siyahı katılta katılta 
Hanife Kadına yine uzun uzun 
baktı: 

- Ben de biliyonım. Sen de 
biliyorsun Hanife Albla. Sadece 
şu var ki, ben bütün bunlan ne 
kadar dilimde tazeler ve söy -
tersem o kadar arııklaşıyoruın. 
!çim temizleniyor, sinirlerim 
gevşiyor, duygularım durulu -
yor, genişliyorum. 

Dedi ve... yeniden gözlerini 
Hanife Kadının bakışlarına dü
ğümledi, anlatmağa koyuldu: 

- Babalığım lstanıbuldaki di
rektörle kavga etti. Zorlu bir 
kavga olacaık ki, işinden çıkma
ması için dışanya gitmeğe kat
landı. Direktör ya o, ya ben 
demiş. Babalığım da bizi aldı, 
Çapakçur'a götürdü. Oraya ya
zı işlerine (tahrirat başkatibi) 
gönderilmişti. Hiç hoşlanmadı
ğımız, sııkıntıdan bunaldığnmz 
bir yerdi. Teyzem havasına da, 
çevresine de, sıkıntılarına da ah 
~adı .. damarlarmdan da has-

[TAN J iN 0YK0S0 (HiKAYE) 

Yaz Eğlencesi 

:Akşam ürpertili bir serinlik 
sıkmış, gündüzün boğucu sıcak 
lığını eritmi,ti •. Doktor Turhan 
balamevinden çıkarken düşünü
yordu; şimdi nereye gitsem di
ye.. Düşüncelerile bir çok içkili 
gazinoları gezdi •• Hiç bir yer o
na sevimli gelmiyordu.. En so
nunda buldu.. Vapurla karşıya 
geçecek, orada kıyı gazinolar -
rından birinde içecekti.. iskele
den çıkarken soldaki bahçeye 
girdi. insana, denizin içindey -
miş duygusunu veren ta uçtaki 
masaya oturdu .• Koltuğunun al 
tına ak peşkiri sıkıştırarak, ma-
-.JULdaıLmaaaya dolaşan garson, 
yeni gerenr::: ~
Garsonlar her yeni geleni bir sü 
zerler, onlar için, hangisi paralı
dır, hangisi cimri, cömert anla
mak kolayöır.. Oturuşunda~ 
bakışından, sesinden, giyinişin
den bu hemen anlaşdır •• Bu ge
len temiz giyinişti adamın önü -
ne, en açik göz garson dikilmiş 
ti. 

Doktor Turhan garsona yu -
muşak bir sesle: 

- Oğlum, ilkönce şu örtüyü 
değiştir •• Sonra karışık meze is
temem.. Ak peynir, ve domates •. 
Ekmek bir de orta boyda Buğa· 
ziçi .• 

- Baş~stüne baynn .• 
Garson bir kaç dakika sonra 

masanın üstünü süsleyivermiş -
ti.. Kr_istal bir tabağa düzgün 
biçimli, taze domatesler koy • 
muş, üstünde, köşeli pırıl pırıl 
buz parçalan, Gümüş kovada, 
tıpası açılmış şişeden güzel bir 
koku taşıyor •• Yeşil salata, yu 
varlak doğranmış yumurtalan -

taydı. İki ay içinde öldü. Baba
lığım da teyzemin ölümünden 
sonra demdeğişik bir adam ol
du. Gece gündüz rakı içmeğe 
başladı. İşine gidemiyordu. De
liye dönmüştü. Ölüm üzüntü
sünden daha çok lstan:buldaki 
direktörünün kinini güdüyor; o 
herif evimi yıktı, beni bu hale 
solktu... Tanrım da ona bu boz
gunluğu versin... diye içip içip 
sızlanıyordu. En sonunda ona 
ilçebay: "Hüseyin, sen buralar
da olamıyacaksın. Toplan, git 
İstanbul'a. Yaradan kulunun 
ekmeğini nasıl olsa verir. Al
dınna." dedi. Baıbahğnn böyle
ce işten çekildi. Kendisine bi
raz paraca da yardım ettiler. 
Aldı beni terıkisine, koyuldu yo
la. Ben on üç yaşıma girmi§tim. 
Görenlerin hepsi: "Yapma be
bek gibi güzel ,. diyorlardı. 
Almnlı idim. Güzeldim. Y os
maydmn. 

Taze kadın, sözlerini tapın
cak eşiğinde Meryem Ananın 
heykeli önünde kendinden ge
~ip dileklerini yapan ve suçları
ıu söı. liı.eıı bit :katolik kadını 

le, beni yiyin diyor sanki.. Te
miz keten örtülü masanm üstü, 
kristal tabakları gümüş kovası, 
yiyeceklerile is açmu bir (görey 
- manzara) idi •• Doktor Turhan 
beğenmişti: 

- (Okay - aferin) dedi. Zevk 
li elin varmış delikanlı •• Garson 
smtarak iki büklüm eğildi. Dok 
tor Turhan önündeki tabağa bir 
domates koyarak kesti. Küçük 
bardağa rakı boşalttı. Yaşamak 
bu gece güzeldi onun için .• De
niz gitgid~ koyulaşıyor, san
dallar gazinonun önüne gelerek 
caz dinliyorlardı.. Sulardaki çu
buk çubuk renkli ışıklar, titre -
fiyor ~ güzel bir silov çalıyor 
du. 

Doktor Turhan şişedeki içki
yi azalttıkça, yüreğinde yalnız -
hk1ar çoğalıyordu .• içi dert do
hı insanlar içince, müzik dinle • 
yince, kimseıizlikler, boşluklar 
on1an sarar .• Doktor Turhan o
nu bırakıp sevgilisine kaçan ka 
nsını düşündü. Sonra bir yıl ev 
velki sevgilisi gözlerinde can -
landı. Işık gibi aydınlık bir yü
reği vardı o genç kadının •. Gü -
zel yüzü yüreğinin ışıklarile do 
luydu.. Sonra her şeyden önce 
yumuşak ve iyidi .• Doktor Tur
banın içinde keskin bir acı yan
dı. N asd olıDuş da kıskanan ar
kadaşlarmm sözüne kanarak, o
nunla evlenmemişti .. Onun ge • 
lişile, evi ışık ve sevinç dolacak
tı .• Taze yüzünün derin, anla -
yan bakışlI güzel gözleri sanki 
doktor Turbana bakıyordu. 

Deniz, ışıklar, kahkahalı ka. 
labahk bir anda silindi .• Verdiği 
paranın üstünü garsona bıraka
rak, koşar adunlarla oradan çık 

gibi anlatıyordu. Sözünün bu 
noktasında durdu; Hanife Kadı 
run gözleri içine baka baıka: 

- Polis in&pekteri şimdi de 
bana yosma diyor: .• 

Diye içli içli söylendi ve yine 
söz sırasını izledi: 

- Babalığım yolda da dur -
madan içiyordu. Elizize varın
ca bir yolcu konağına indik. Bi
ze bir yataklı oda verdiler. Ba
babğım yine raıkı getirtti. Bar
dak bardak içiyor, bozguna uğ
radnn kız Safiye bozguna ••• 
diye söyleniyordu. Benim uy
kum gelmişti. Esniyordum.. 
Haydi sen bir şeyler ye de uyu •• 
dedi. Biraz sonra uyudum. lıki
miz bir yatakta yatacaktrk. 
Teyzem öldükten sonra hep b~ 
ni koynuna alıyordu. Çapakçur
dan Elizize gelinceyedek te 
hep öyle yaptı. Yatar yatmaz 
uyumuşum. Ne yaptı, ne kadar 
içti, ne vakit yattı hiç bilmiyo
rum? Gecenin bir saatinde kar
nnnı delen, bel kemiğimi çatır• 
datan, yüreğime sancı veren bir 
sızı ile birden uyandım. Gözle
rimden alev fıJ.kırır.ordu. Ah •• 

r ............... llWll9W--, 
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IÇiN DE~~ 
Hergün 5 Söz 
YIRMl OçONCO ı.lsTE 

ı - iktifa etmek - izdemek 
Tilmiz, Şakirdimarifet -
:tzdemen 
Örnekler: 1 - Biz bütün 
devrim davalarında Ata -
türk'ü bdemekteyiz. 
2 - Akıl öğretmeyi bıra
kınız; eğer onun iyi bir iz
demeni olursanız, bu şeref 
te size yeter. 

2 - iktifa etmek - Yeter bul 
mak 
Örnekler: 1 - Hiç biri -
miz, hava savgaıJUZ için, 
200 kanadı yeter bulma -
yız. 

2 - Kendisini hoş kulla
nırsanız, vermek istediği
niz paranm yansı ile de 
yetaineceğine tüphe etmi
yorum. 

3 - iktisab etmek- Edinmek 
Mükteseb - Edinik 
iktisab - Edinç 
Müktesebat - E<iinçler 
örnekler: 1 - Hukuku 
müktesebe - Edinik hak 
lar. 
2 - iliın edinçleri olduk
ça eksik olan bu adam ... 

4 - imtihan - Smaç 
Örnek: Bir talebenin sı .. 
naç usullerinden yanıp ya 
kıldığını gördüğünüzde, 
smaç usulleri değil, tale -
benin bilgisi hakkında fÜp 
heye düşünüz. 

5 - İktidar - Erk ( Pui'S -
sance) 
Mevkii iktidar - Erke 
(Pouvoir) 
Sahibi iktidar - Erkmen 
(Puissant) 

Örnekler: 1 - Bir devlet 
için en büyük erk kayna -
ğI, ekonomik gelişimdir. 
2 - Bir şefin asıl erkesi, 
halkın sevgisidir. 
3 - Erkmen, küçüklerin 
kusurlarını hoş görür. 

Not: Gazetemize gönderilecek ya
zılarda bu kelimelerin Oamanhcalan 
mn kullanılmamasını rica ederiz. 

tı. Gidecek, sevgisi hali yüreği
nin bir köşesinde tüten genç ka
dının, evinin unuttuğu numara-
sını alarak ona yazacaktı •• Dar 
sokakları geçti •• Onun pencere
sinin önünden geçerken içeri 
baktı. Genç kaduuıı dudakların 
da, billUr gibi ışıklı bir türkü tit 

ah •• ölüyorum!. diye haykırdı
ğımı, fakat, sesimin ağmnm 
bofluğunda tıkılıp kaldığını bi
liyorwn. Göğsümün üzerinde 
babalığımın bütün •!ırhğı ve 
dudaklanmda onun yumruğu 
vardı. Sus.. ses çıkamıa.. geber
tirim seni.. diyordu!.. Ağn, sı
zı, sancı, korku baydtmış beni. 

Elaziz'deki yolcu konağında 
üç gün kaldrk. Hastaydım. Ya
tağın içinde bile doğrulup otu· 
rarnıyordım. Kamım, kemikle
rim, damarlarım, başnn ağn -
yordu. Bu üç gün kendisi de 
hiç odadan çıkmadı, durmadan, 
dinlenmeden içti. Ben biraz iyi
leşince yaylı bir araba tuttu. 
Elaziz • Sıvas yolile Samsuna 
geldik. 

Artık geceleri hep onun glSğ
süm üzerindeki ağırlığı ile uya
nıyordum. Sams.ın'da teyze
min yüzüğünü, küpesini, kendi
sinin saatini filin sattı, epey 
para aldı, vapurla lstanbül'a 
geldik. Benim dünyada Tanrı· 
dan başka hiç kimsem yoktu. 
Hüseyin'in de yoktu. U&küdar
da TOJ!tatm'da bir oda tuttu1 

-29-
Davet etmek - Çajmnalc 
Davet - Çajn (dikkat ediniz, 

"ı" yoktur.) 
Davetiye - Çainbk 
Med'u - Çaink, çaintı 
Dıı Bakanlığı geçen akşam yüz ki

şilik bir çağn yaptı. 
-Siz bu tölene çağtık delil miy

diniz? 
- Hayır, protokoldan çağrılık al

madım. 
Dün akıamki çağnklamuz arasm

da kimler vardı? 

• Bizim bugünkü duyuklanmız, düıı 
Ankaradan gelen haberlere uygun 
değildir. 

En iyi gazete, çok değil, doğru bil• 
gct verendir. 

Kelime karıılıklan: 
Haber - (T. Kö.) 
Duyuk - MeMDu 
Bila'et - Havacli• 

• 
Harim - Gizey 
Atatürk demiftir ki: "DüfDWU 

yurdun ani gizeyinde hotac:aiıa -
Düpnanı vatanm barimi iametinde 
boğacağız." 

• Bu beaabmrzr özürüt mil, yokla 
hamürüt üzerinden mi ytirütüyorıu • 
nuz? 

Mısırda harp tutsağı idim; yurd 
8.zlemi ne olduğunu orada gördüm. 

Senden uzak, doetlardan uzak, gön• 
lüm göresi atefi içinde yandı, durdu. 

Bir saltanat görke...ı uğruna yurd 
ve halk ıırtmdan neler bağl§lama.z? 

Savsa bağıtlanma.z; unutaalık bot 
görülür. 

Atatürk en büyük ayataç'mudır. 
tınnet lnönü Türk Hava Kurumu 

Kurultayında en kıymetli aytalann• 
dan birini verdi. 

Onu, hiçbir işte, kendime aytıç cdi· 
necek kadar küçülmiyeceğim. 

lt Banbamdan admıza 100 liralık 
bir cönderl celdi. 
tıyarlanmm aaltanat y&ıctcelcrl 4 

nin gönderidlik baıtahpdan Ağıt • 
malıyız. 

Bu miaallercle ıeçea kelime brtı• 
bldan: 

Oaiirüt - Huılab aafi:re 
Hamiirüt - Haulab pJ?İ afife 
Tutsak - Eair 
Ozlem-H.....t 
GÖNIİ - lıti~ 
Görkem - lbtipm 
Unuhabk - ZiilaaJ 
A7taç - Hatib 
Ayta - Hitabe 
Aytıç - Muhatap 
Göndsi - Havale 

riyordu. Onu gördü. Doktor 
Turhanm bütün sözlerini, titre
yen dudaktan bitirince, genç ka 
dm acı acı güldü: 

- Size inanmıyorwn. Kendi
nize başka bir yaz eğlencesi bu 
lunuz dedi.. 

Cahil UÇUK 

orada oturuyorduk. Kendisi de 
Toptqı'nda deliler baknn yur• 
duna hergün gidiyor, sinirlerini 
iyi etmek için doktorlara görü
nüyordu. Temelli iş bulamadı. 
Bir iki iş buldu ise de ya iki gün, 
ya beş gün sürdü. Çıkardılar. 
Rakıdan, sinirden baş alıp işle
rini görecek gücü yoktu. Top
hane'de bir evi, bir de dükkinı 
vardı. İlk önce ikisini de ev 
alım satımı yapan, bmılar üstü
ne para veren bir bankaya kar· 
ştlık gösterdi, ödünç para aldı. 
Paralan bitinciye kadar hiç ra• 
kı masasının basından kalkma. 
dı, beni de gözÜnün önünden 
ayırmadı. Artık ben onun kan
sı, malı, her şeysi idim. Doktor
lara da gidip geliyordu. Bir bu
çuk yıl böyle geçti. Ben de 
gittikçe güzelleşiyor, serpili -
yor ,kadmlaşıyordum. Bir soka
ğa çrksam herkesin gözü bana 
dikiliyordu. Evde kendi kendi· 
me okuınayı yarmağı da ilerlet
tim. Gazeteler hocamdı. Her
gün baş yazısından son deyişine 
kadar gazeteleri okuyordum. 

!Arka&lnr] 
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ARŞ 
ÇARŞAMBA PAZA

Rl NI DOLAŞTIM! 
Pazarlarda, Mahn Ucuzu Var, 

akat Mahn iyisi de Bulunmahl 
Günlerden çarşamba... Saba

hın çok erken bir saati... Sultan
ahmet meydaıµndan Akbıyığa 
inen düzlüğün biraz ilerisinde 
yol 'boyunca uzayıp giden pazar 
yeri, şimdiden dolu ... 

Kıvırcık saçh bir adam avaz 

toplantılar: 
- Baklayı kaça aldın hcmşt. 

re? .• 
- Altıdan on para aşağı ver· 

medi... 

p z 
POLiS •._..,. 

iki gen~ boğuluyor
ken kurtarlldı 

Dün saat 13,30 da Haydar -
paşadan Köprüye gelen Gözte
pe vapuru denizden iki kişiyi 
kurtarmıştır. Bunlar Cihangir
de oturan Turgut ile Samatya
da oturan terzi Şahaptır. Tur -
gudun kotrası ile gezerlerken 
anafora kapılarak alabora ol -
muşlardır. Güçlükle yüzüp can
larını kurtarmağa çalışırlarken 
kaptan tarafından görülerek 
gemiye alınmış ve Köprüye çı
karılmışlardır. Kotra da Hay
darpaşa ya götürülmüstür. 

1>f. Unkapanmda Tekirdağı is
kelesinde motordan yük çıkaran 
hamal Sabri düşmüş, başından 
yaralanmıştır. 

SAGLI 
OGUTL 

Şişman ara 
Serinlik 
Şişmanlık bütün yıl ba~a... sı~ıntı 

ise de.verdiği zahmet yaz mevsimınde 
pek ziyade artar. Şişmanlara en fena 
tesir eden şey havadaki sıcaklığın art· 
masıdır. Bunun sebebinı şöyle anlatır
lar: 

Altmış beş kilo ağırlığında, yani 
daha şişman sayılmayacak bir adaD!_ 
farzediniz. Bu adam günde vasatı 
olarak 53,125 kilog,am metro iş ve 
hareket yaparsa ona iki bin kalori ve• 
recek yemek lazımdır. Bu kadar ka· 
lorinin bin beş yüzü bedenin sıcaklı
ğım muhafaza etmek, bes yüzü de 
adamın gördüğü işi meydana getire
bilmek içindir. Bu adamın yediği ve
mekler tam iki bin kalori getirirlerse 
bedenin ağırlığı muvazenesini boz-
maz. 

b w ' avaz agırıyor: 

- Yedi buçuğa kiraz .. Otuza 
peynir! .• Böyle kiraz yedi buçu
ğa ... Böyle peynir otuza ..• 

- Yine iyi almışsınız. De • 
mincek benden yedi buçuk is • 
tediler. 

- Kabaklar da pek taze imiş 
ayol.. bileydim, bir kilo daha 
alırdım ... 

·çarşamba pazarının uzaktan görünüşü 

1>f. On yaşmda İbrahim adlı 
bir cocuk Fındıklıda ayağı ka -
yara'k düşmüştür. Omuzunda ta 
şıdrğı camlar krrılmıs, bacağın -
dan ağır surette yaralanmıştır. 

Fakat rlışardaki muhitin sıcaklığ~ 
artınca, o adamın sarfedeccği kalorı 
sayısı iki yüz daha az olur. Yemekle
rini o nisbette azaltmazsa sarfedeme
diği kaloriler yağ halinde kalırlar. 
Günde iki yüz kalori yıne günde yir
mi bir buçuk gram, ayda 564 gram, 
bir yılda 7 kilo 85 gram yağ eder. Fa
kat yağ insanın bedeninde yerleşince 
yanı sıra biraz da su getireceğinden 
bu sayı bir yılda on kiloyu bulur. 

Bir araba beygirinin yelesin
den kalkan yeşil renkli sinek
ler, kirazların üstünde köşe kap 
maca oynuyorlar. 

Satıcı, her haykırışta, bir 
avuç kiraz ahp ağzına atryor. 

Topraklar, öyle kurak ki, iki 
kişi gezinecek olsa, hemen yer
den bir toz bulutu havalanıyor. 

Ucuzluğu gelip bu pazar] arda 
görmeli... Kuru sarmısakların 
kilosu yinniye ... En ala ( !) Bur 
sa pirincinin kilosu 12,5 kuruşa. 
Semizotu, sarımsak, kaba:k, ade
ta para ile değil... Ver beş ku
ruş kilosuna, al götür! .• 

Etrafıma bakıyorum: Burası 
adeta küçük bir çarşı ... Yiyecek 
eşyası, tuhafiye eşyası, iğneden 
sürmeye kadar, ne aransa bulu
nacak! .• 

Kasap, elinde sinekli!{, Tan
nmn hikmeti kızıl bir renk 
bağlayan etlerini, sineklerin, 
arıların hücumw1dan kurtarma
ğa çalışıyor. 

Bayanlar arasında grup grup 

Bir bayan pazardan alı§veriş 
yapıyor 

No. 49 

Bürhan CAHIT 

ve o akşam Basibrin'e gelmeden 
doğruca Atik'e gitti. 

Korkuyordu. 
Erguvan'm ağır bir muamele· 

sinden çekiniyordu. 
Cif tlik muhafızlarından Koç 

Yiğit daha avluya girerken koş
tu. Her zamanki gibi hayvanı -
nm dizginlerini tuttu ve GrtaC:a
ki binek taşına götürdü. 

- Bey burada mı? 
- İçeride. 
Erguvanı sor:nağa cesare~ e

c·emedi. 
Taş merdivenlere doğru yil • 

ıiirken Koç Yiğit ilave etti· 
- Bey yalnız. Erguvan ha -

nrm daha gelmedi. 
Şahin ferahlamıştr. Erguvanı 

görmeden önce babasıyla görü
şeceğine seviniyordu. 

Gülkadın onu Demir beyin 
calışma odasına götürdü. 

Kolları s1vah bir adam, ku-

zeytin tanesi, bir zeytin tanesi 
daha ... 

Belli ki, kadıncağız malını 
methettiğine pişman olmuştu. 
Hemen, satıcının yerini göster
di: 

- Nah, şuradan aldım ... İs-
terseniz siz de bir kilo alın .. . 

Öteki dördüncü, beşinci zey
. tinden sonra farkına vardı: 

- Azıcık acı mı ne? .. Ağzım 
:ıehir gibi oldu 1 
Kasabın yanında, ihtiyar bir 

kadın gözüme ilişti. Bir çorba 
kasesinin icine yarım kilo kadar 

~ 1 
kırmızı biber dolduıınıuş, kısıK 
sesile koyununa söyler gibi mı

, rıldanıyordu: 

- Arnavut şekeri 1 Arnavut 
şekeri!. 

Yanına sokuldum: 
- Burada kaç kuruşluk biber 

satarsın? 
- Baklayı kaça aldın hemşi

re ? 
Kadıncağız beni vergi memu

ru mu sandı, ne oldu, yüzünün 
rulmuş bir makine gibi, iki da- rengi birdenbire değişti: 
kikada bir bağırıyor: - Elli kuruşluk biber ahrım. 

- Semizotu var, pazı var ... 
Pazı var, pazı! .• 

Kendi pazılarını mı gösteri
yor, yoksa, küfedeki pazıları 

mr satryor, pek belli değil. 

Bir küçük kabak satıcısı gör
düm, şarkı söyler gibi kabak sa
tıyordu: 

- Şöyle kabak, böyle kabak!. 
Gel kabağa!.. kabağ1ma gel!.. 
kabağrma gel!.. 

Yeldirmeli bir kadın, elinde 
bir kağıt dolusu zeytin, gider
ken, tanıdıklarından birile kar
şılaşmıştı, zeytin !kağıdını gös
tererek: 

- Kalamata diye aldım ama, 
dedi, artık günahı boynuna!.. 

Otuz beş dedi, otuz beş parça 
oJdu. Ben de kalamata zeytini
ni öyle severim ki .. dayanama • 
dım aldım. 

- Durun bakayım, ben kala
matadan anlarım •• 

Anlanm, dedi ama, bir tek 
zeytinle çeşnisini bulamadı. Bir 

Çiftlik sahibi küçük bir ma • 
ki nede tüf eklerine hartuc dol • 
duruyordu. Şahin'i görün~e gü -
lümsedi. 

Delikanlı bu iyi karşılamştan 
cesaret almıştı. Çevik adımlarla 
yaklaştı, elini öptü. 

De.mi.r beyin yüzü hiç değiş _ 
mcmıştı. 

Erguvan hadiselerden baba _ 
sına bir şey açmamı~a benziyor
du. Şahin Basibrin'de yapılan 
parkın açılma şenlikleri icin 
patron tarafından davete m~ • 
mur edildiğini söyledi. 

D.!mir bey bant ve iri saçma
larla dolu kutuları istif etmekle 
mesg-ul olarak onu dinliyordu. 
Dağ adamlarına mahsus o 

kandırıcı. candan kahkahaları 
odayı kapladı: . 

- Basibrin hiç yoktan şehır 
oldu. :Cizim Ma1 <lin ·de bile böy
le planlı. :.esaplı parl:lar yok -
tur. Turgut bey doğrusu yalnız 
ticaret yapmıyor,bu tarafları .ş~n 
lendiriyor da! Demek onun ıçın 
bir de ziyafet olacak ... Hele ba
.. ahm. Erg ın t,el .. in. bir de 
on'\ soralım. O da bugünlerde 

Otuz kuruşluk ya satarım, ya 
satmam ..• 

- Otuz kuruşluk biberden 
ne kazanırsın? 

- On kuruş ~a kalır, ya kal· 
maz! 

- Nerede oturursun? 
- Kocamustafapaşada ! .. Sa-

bahleyin erkenden kalktım, el
li kuruşluk biber alıp yola çık • 
tım. Az yer değil ki evladım ... 

- Kocamustafapaşada pazar 
yok mu? 

- Var! Perşembe günleri ku. 
rulur. Çarşambaları buradayım, 
perşembeleri de orada ... 

Arasıra, cumartesi günleri 
Beşiktaş pazarına da giderim ..• 
Ne yaparsın? Ekmek parası la
zım .. Bir oğlum vardı, muhare
beye gitti. Son mektubunu Şam 
dan aldım. Ondan sonra da. .• 

Sustu. Gözleri dolu dolu 014 

muştu. 

- Çocuğunun adı ne idi? 
- Ali... Acap aransa bulunur 

mu ki? .. Sağ olduğunu bilsem 
gam yemiyeceğim ... 

Pembe Nineyi - ihtiyar ka-

nJesafe rekorları kıımak hevesi
- düştü. Gün dotTarken sürüp 

atını gidiyor. Bakın, akşam ol
du, hala me) .. nda yok. 

Demir bey henüz lakırdısını 
bitirmemişti ki avluda nal sesle
ri ve tatlı tatlı kişnemeler du -
yuldu. 

Demir beyin yüzü güldü: 
- Hah, geldi. 
Şahin o kadar i.irkınüştü ki 

sapsarı oldu. Demir bey: 
- Geceleri de sabaha kadar 

okuyor galiba. Kac gecedir ısık 
söndürdüğü yok. Demek Tu~ -
gut bey Basibrin'de bir de park 
yaptı ha! Nasıl oldu bari? 

- Güzel. Orası için bir ihti -
yaçtı. Su tesisatı yapıldıktan 
sonra artık park yapmak pek 
olmadı. 

~:r. a_n Erguvan'ın ayak ses
lerını ış~tmek ~eyecanını geçi -
ren Şahın, dakıkaların geçişine 
rağmen onun görünmeyişini de 
merak etmeğ'e başlamıştı. 

Vakıt ilerliyordu. Demir be -
yin dereden tepeden açtığı ba -
hıslar tükenmişti. Ellerini çırp
tr. 

dının adı - pazarda herkes se
vi yor. Esnaf, aralaqnda ona 
yardım ediyorlar. Yanındaki 
kasap bile: 

- Benim yerimde oturur! 
Varsın otursun, diyor. Kazandı
ğı ne ki, belediye parası versin? 

Çarşamba pazarında, her şey 
ucuz ... Fakat bu ucuzluk, malın 
cinsini garanti etmiyor. 

Belediyenin pazar yerlerile 
biraz daha yakmclan meşgul ol
ması, pazarda mal satanların 

gelici geçici adamlar olmaması
na dikkat ebnesi gerektir. 

Çünkü arasıra bir takım hile
karlar da esnaf arasına karışa
rak halkı aldatıyorlar. 

Pazarların dükkanlarda satı
lamayan malların yayıldığı yer
ler olmaktan çıkması lazımdır. 
O zaman, halk aldanrmyacağı
m bilerek, içine şüphe girmeden 
bütün ihtiyaçlarını pazarlardan 
tedarik edecektir. · 

RÖPORTAJCI 

Mihal zehirleniyordu 
Üsküdarda Nuh kuyusunda 

oturan Mihal yolda bir şişe kon 
yak bularak odasına götürmüş
tür. Orada üstüste iki fincan do
lusu konyak içen Mihal biraz 
sonra büyük acılar içinde kıv -
ranmağa ve inlemeğe başlamış
tır. Bu iniltileri duyan komşular 
hemen polise baş vurmuşlardır. 
Zeynep Kamil hastahanesine 
kaldırılan Mihal muayene edile
rek konyak diye içtiği şeyin ke
zap olduğu anlaşılmıştır. 

tifo Beyoğlunda Çiçekçi soka
ğmda oturan 1stelyo ile Nedim 
ev kirası vermek meselesinden 
kavga etmislcrdir. İstelyo bir 
muşta ile Nedimin suratına vu
rarak gözünü patlatmıştır. Ne
dim hastahaneye kaldırılmış İs 
telyo adliyeye verilmistir. 

:f. Kalyoncuda Enver paşa 
hanı aralığındaki kağıtlar ya -
nan bir sigara atılarak tutuş -
mus ve derhal söndürülmfü,tür. 

"' Tophanede "Seyrisefain hah 
çesinde oynamakta olan kahve
ci Tabirin ceketini çalarak kah
veci Hamdiye satan sabrkah 
Hatip Mustafa yakalanmıştır.. 

'====-=""-·' Cc;kc;t almari1k ~11hihinc vf'ril -

:Arnavut şekeri satan şehit 
anası Bayan Pembe 

Gülkadın girdi: 
- Erguvan gelmedi mi? 
- Geldi efendim. 
- Nerede? 
- Biraz rahatsız olduğunu 

söyledi, odasına cıktı. 
Demir bey bir an durdu. Son

ra kalın kasları kalktı: 
- Şahin ·beyin geldiğini ha -

ber veriniz. 
Gülkadın durdu: 
- Geldiği zaman söyledim e

fendim. 
Demir beyin kasları ırene in-

di: 
- Peki git! 
Sonra Şahine döndü: 
- Mühim bir rahatsızlığı ol

masa doğru yanımıza gelirdi. 
Bir görevim, bir iki dakika bek
ler misiniz? 

~.,hin y'erlere ':adar eğildi. 
Demir bey ağır bir top ara -

bası gibi ... d:ıclc:. n cıktı 
fahin isi ant. ;,~tr. Erguvan 

onu görmek İ;:,temiyordu. Fakat 
babasının vanmda acıkr. ı bu fik 
rini söylemekten çekini.yordu. 

Şimdi Naclyaya karşı zayıf 
davranışına kızıyordu. Erguvan 

miştir. 
1>f. Galatada Balkanik otelin -

de yatan amele Hilmi sarhoş o
larak odasında yatarken elin -
<leki sigaradan yorgan tutuş

muş ise de söndürülmüştür. 
'°'~ Dün saat 14 buçukta Kan

tarcılarda eski karakol sokağın 
daki 15 sayılı boş ardiyenin üs
tünde yatan amele Hüseyin Ta 
rasada ateş yakarken çuval ve 
hasır parçaları tutuşmuşsa da 
söndürülmüştür. 

~· Sirkecide Faniyi dövdüğü 
iddia edilen Ali yakalanmıştır. 

;;. Evvelki gece Hasköyde 
Dervişin kapısını kırarak içeri
ye giren Edirnekapılı Niyazi; 
bir çuvala doldurduğu e~yayı 
çalıp kaçarken bekçi tarafından 
görülmüştür. Niyazi çuvalı bı
rakarak kaçmak istemiş ise de 
biraz sonra bekçi tarafından ya 
kalanmıstır. Yapılan soruştur
mada daha bir kaç hırsızlıkları 
olduğu anlaşılarak tahkikat de
rinleştirilmiştir. 

bu dargınlıkta haklıydı. Daha 
işanlılık hayath:.rının hemen 
.4şlangıcında bir kadın yüzün

den aralarından bir bulut geç -
mesini genç kız elbette hoş gör
miyecekti. 

Şahin şimdi inanışlı bir neda
metle o gündenberi gelip Ergu
vanla barışmak istemediğine kı
zıyordu. 

Erguvan gibi çöllerde değil, 
medeniyetler içinde bile eşi bu
lunmaz bir mahluku incitmek, 
hem de başkasına ait, arzusu, 
maksadı belirsiz bir kadın uğru
na kaybetmek ne sersemlikti. 

Dakikalar geçiyor, Demir bey 
de görünmüyordu. 

Acaba Erguvan, babasına, 
her şeyi anlatıyor muydu? 

Bu, pek acı ve belki de tehli
keli bir sey olurdu. 

Şahin, şimdi ayağı ite kapana 
düşmüş bir av gibi heyecandan 
... oğulmak üzereydi ki ayak ses
ıeri belireli. Kapı aqlc.lı. Demir 
lıey ve Erguvan beraber görün
düler. 

Gene kızın yüzünde aşikar bir 
sıkıntı görünÜY.ordu. 

Şu söylediğim sayılar onları okur· 
ken sizi biraz sıkmış olsalar bile, in· 
sanın yaz mevsiminde şişmanlaması 
ne kadar kolay olduğunu öğretirler. 

Şişmanlığın yaz mevsiminde asıl 
fena tarafr şudur: Derinin altındaki 
yağ tabakası kalorilerin kaybolması· 
na, yani bedenin zayıflamasına engel 
olur. Bir zayıf adam sıcak mevsimde 
kendi sıcaklığından bir kısmını hava· 
ya vererek krndi kendine zayıfladığı 
halde. şişman adam bunu yapamaz. 
Kendi derisinin altındaki yağ taba .. 
kasının içinde havaya knrsı zırhlan· 
mış gibi kalır. Buram buram terler, 
fakat yağını eritemez. 

Bundan dolavı sismanların vaz 
mevsiminde seri~ bir yer aramaları 
lazımdır. Ser.in yerler de en çok dağ· 
tar arasında bulunur. Şu kadar ki, 
şişmanlık insana kırkından, ellisinden 
sonra geldiği ve o vakit çok defa yü
l c:k le yorulm~ bulun:ıcağ1 için §İŞ• 
man adamın birdenbire yüksek dağ'
lık bir yere gitmesi de olamaz. tikin 
beş, altı yüz, nihayet bin metre yük
sekliğinde bir yere giderek orada bir 
az serinleme ·, hem de yüregini yük
sek iklıme ruıştıunıısı iyi olur 

O.a.ca...tc.. ı,: .. n··rz. h.ohl&1 •nn Côt"ll~ 

daha yükseklere, bin metreden daha 
yüksek yerlere giderek daha zivade 
serinler ve yokus yukan yürümeğe 
de alışarak yağını eritmeğe calışır. 

Dağlık yerleri bulamıyan yahut o
ralara gidemiyen şismanlar da deniz 
kenarının serinliğinden fayda bulur
lar: fakat serin bir deniz kenarı bul
mak şartile. lstanbulda Boğazın Ka• 
radcniz ağzına bakan köyleri gibi. 

lokman Hekim 

MÜDERRiS 1<. l<OMORCIY AN 
Mektcb, banka, şirket ve kütüp

hanelere mahsus asri kitaplar : 
Yeni harflerle - Tenzili bedeli 
Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

K. 
35 

122,S 

Ticari malfımat ve bankacılık 105 
İktisad ilmi 87,S 
İhtisas muhasebeleri 17 5 
(Şirket, sanayi, ziraat ve ban-
ka) ticari ve mali hesab 70 
Lugarıtma cetvelleri (yeni 
rakamlarla). 56 
Başlıca satış yeri: İkbal kütüphanesi 

(3612) 

Demir bey gülümsemeğe ça· 
lışarak: 

- Yorgunluk, bas.ka bir ş.e~ 
<leğil, dedi. İnsan günde on ık• 
saat hayvanla gezerse sağla~ 
tarafı kalır mı? Buna değme su· 
variler dayanmaz. 

Şahin a) ağa kalkmıştı. 
Demir bey, onları yalnız bI • 

rakmak arzusuyla, Şahin'e: . . 
- Sen şu davet meselesırıı 

Erguvan'a anlatmcıya kadar 
ben gelirim. Yarın bir av var• 
S fişekleı i hazırlayayım. 

Şahin önüne bakıyordu. 
1 Ernuvan sert hareketler e 

penc:'renin önündeki koltuğa o· 
turdu. . ·ıd 

Şahin ayakta kalmıstr~ ~1~ ~ir 
adım attı. Durdu. Kırık, ezık 
sesle: . 

3
ya 

- Davete ve affımı rıc 
geldim, dedi. . . bel<-

Ve onun cevap vcrmesını 
lemeden devam etti : 1 dırt 

- Beni o kadar Jnrp~ ~eo
ki kaç gündür bu cesaretı 

0 
.. 

dimde bulamıyordum. Patr 
nun daveti bana verişi... •ar] 

[Arkas;ı " 
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Fenerbahçe - Güneş Muhteliti 
1 e Karşı Üçle Galip 

Macarlar Güzel Bir Oyun Karşı
sında J kinci Defa M ağlfıp Oldular 

Evvelki gün ne kadar sevindikse, 
dün de o kadar sevindik. Çünkü Ma
car Segcıt takımını Fenerbahçe - Gü
neş muhteliti de 3 - 1 yendi. Hem de 
aleyhine yersiz bir penaltı verildiği 
"e lehine çok bariz bir penaltı veril
tnediği halde ... Hem de ikinci devrede 
tozu dumana katan cok şiddetli bir 
rüzgar topu bir düzüye kendi kalesi
ne çevirdigi halde ... 

Macarlar memleketlerine döndük -
1 ri zaman ne söyliyecekler bilmeyiz; 
belki su götürmez mağlfıbiyetlerini 
tev~ kalkacaklar, belki de hak bilir 

kimselerse: "!stanbulda da futbol 
\'ar!., diyecekler. 

Evet, var 
Evet, lstanbulda da futbol var. Ne 

Sare ki son zamanlarda lstanbul fut
bolunun başına, yerini sağlamlamak 
için büyük kulüplerin aralarındaki an 
laşamamazlıktan istifade etmekten 
h.aşka hiç bir şey yapmayan öyle ga· 
rıp, öyle "boykotçu", öyle uyuşuk bir 
.c,ıtbol heyeti geldi ki ortalıkta yarat-

Futbole aklı erer hiç kimse iddia 
edemez ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Ga
latasaray, Güneş takımları ayrı ayn 
bu Seget takımını mutlaka yenerler. 
Belki iclerinden yenen bulunur ama 
herhalde ter dökmeden ve her zaman 
değil... 

Muhtelıtlerimiz kuvvetlidir 
Şu halele, belki daha iyileri de ya• 

pılalıilir ama. muhtelitlerimiz kuvvet
lidir. lstanbulun dört birinci sınıf ta
kımını alınz; çok tabiidir ki bunlar ay 
nı derecele olmamakla beraber biribir· 
lerine yakın takımlardır. Fakat mese
la birisinde bir müdafi, bir orta mua· 
vin; ötekinde bir merkez muhacim, 
bir sağ muavin: bunda bir kaleci, bir 
sol açık, fıir sağ iç, şunda bir sol iç, 
bir sol açık zayıftır. Bunlar biribirini 
tamamlayınca, zayıfların yerini kuv -
vetliler alınca takımın kuvvetinin de, 
veriminin de azçok bir nisbet icinde 
artması lazımdır. Netekim yukarıda 
yazdığımız üç deneme bunun bövle 

Fikret takımın 3 UncU golUnU Macarlara g6z 
açbrmadan böyle yapb 

tığı dumanlı hava için futbolümüzün 
"ar olduğu görülmez bir hale geldi, 
<:ok şükür ki Istanbulun dört büyük 
kulübü aralarında anlaşınca yüzümü
ıü güldürecek futbolün bili var oldu 
iu üç denemede meydana çıkıverdi. 

Birinci deneme: "Atatürk Spor gi.i 
llü'• nde Fenerbahçe - Galatasaray ve 
Cüneş - Besiktaş muhtelitlerinin Av
tupa klas takımlarını andıran çok gü
teı bir oyununu gördük. 

İkinci denem: Evvelki gün Galata
'aray - Beşiktaş muhtetitinin Seget 
takımını 3 - ı yenişini kıvançla sey
tcttik. 

Oçüncü deneme! Dün de Fenerbah 
Sc • Güneş muhtelitinin aynı takıma 
3 • 1 galebesini sevincle gördük. Hem 
d~ aleyhine yersiz bi; penaltı verildi· 
t.1 ve lehine çok bariz bir penaltı ve· 
tilrnedigi halde ... Hem de ikinci dev· 
f.edc touzu dumana katan çok şiddetk bir rüzgar topu bir düzüye kendi 
aleınize çevirdiği halde .•• 

Niçin dem·yorlar ki ... 
lki muhtelitin de Seget'i 3 - 1 so

~Uçlarile yendiğini gören veya işiten 
aıı kimseler "canım, bu da takım 

rtıı?" diyorlar. Bunu böyle muhakeme 
edenler İstanbul futbol heyeti zihni
ketli, yani futbolün (F) sinden an • 

mayan kimselerdir. 
t ~unlar niçin demiyorlar ki: "muh-
~lıtlerimiz kuvvetlidir ... işte işin can 

il acak noktası budur. Belki ve hatta 
!Uphesiz ki Seget çok kuvvetli, kusur 
~ı, ıilindir bir takım değildir. Fakat 
Uhakkaktır ki Seget Macaristanın 
~ iyi takımlarından biridir. Çünkü 
rn acar likinde dördüncüdür, çünkü 
ç ~Şhur Uypeşti iki kere yenmiştir, 
r Unku Macaristan namına orta Av -
~Pa kupasına giren takımdır. Çünkü 
la acar Milli takımına alınan oyuncu-

rı v.ardır. E ne yapalım ... Biz yen· 

olduğunu gösterdi. 

Daha deneyebiliriz 
Daha da denemek için fırsatlarımız 

ve vaktimiz vardır. Şimdiye kadar Ga 
latasray - Fenerbahçe, Güneş - Beşik 
taş, Galatasray - Beşiktaş, Fenerbah
çe - Günes muhtelitlerini gördük. Gü 
ncş • Galatasaray, Fenerbahçe - Be -
siktas muhtclitleri de yapabiliriz. Da 
hası da var: Dört kulüp muhteliti de 
yapabiliriz. Asıl o zaman seyretmeli 
gümbürtüyü ... 

DUnkU muhtelit 
Neyse ... Derdimiz çok ama, hepsini 

buglin dökecek de~iliza, ~elelim dün· 
kü ma~a. 

Fenr · 11çe - Güne' muhteliti saha 
ya 1öyl •• ktı : 

Bedii (F.) 
Faruk (G) Yaşar (F.) 

Reşat (F) Esat (F.) Reşat (G) 
Rebii (G) Fikret (F) Rasih (G) Şa

ban (F) Naci (F) 
Hakem Şazi. 

Oyun nasll oldu 
llk devre Macarlar rüzgar altında 

oynadılar. Bu devre çok güzel ve he· 
yecanlı oldu. llk kırk beş dakikayı 
Macarlar hiç birşey yapamadan 3 - O 

&ibi parlak bir netice ile bitirdik. Ta
kımmnsm bu devredeki güzel ve te
sirli oyunu karırsında maçı daha bil· 
yük bir farkla kazanmamız beklene -
bilirdi. Fakat ikinci devrede, rüzgar 
o kadar şiddetli bir şekil almıştı ki 
müdafaada vurulan top otuz metre 
gitmesi lazımgelirken on metre ileri 
gidiyor ve yere düşerken beı metre 
geriliyordu. 

Bir taraftan Macarlann uzun vu· 
ruşlan, bir taraftan da rüzgarın aşıl· 
maz bir set halini alan hızı karşısın• 
da, doğrusunu söylemek lazımdır ki, 
muhtelit müdafaası çok çalıştı, çok 
muvaffak oldu, ve yerinde verilmiyen 
bir penaltıyı saymazsak Macarlara 
hiç bir sayı fırsatı vermedi. Macar· 
lar yegane sayılarını bu penaltıdan 
yaptılar. 

Penalhlar 
Faruk lüzumsuz bir harekette bu· 

tundu. Top uzaklaşmış iken yok yere 
Macar muhacimine yüklendi ve ceza 
çizgisi içinde penaltı yaptı. Vakıa top 
olmasa bile yapılan bu favl bir pe • 
naltı icap ettirirdi. Fakat hakem bu 
penaltıyı verdiği gibi oyunun sonun
da Macar kalecisinin yaptığı bariz 
penaltıyı da verse idi, birinci penal
tıya yersiz demezdik. Çünkü Maca • 
nn yaptığı hareket dahı ağır ve da
ha açıktı. Halbuki hakem, bu penaltı 
yı vermeden vakit geldi diye oyunu 
bitirdi. Nizamnamede bile yeri var -
dır: penaltı çekilir, ondan sonra oyun 
bitirilir. 

Son dakikada Macar kalesine bir 
hücum oldu. Top daha havada iken 
Rasih ileri altıldı. Kaleci bir taraftan 
topu tuttu, bir taraftan da Rasihe i
lerliyerek dizine apaşikar bir tekme 
indirdi. Hakem düdük çaldı. "Pe -
naltı verildiğine hükmederek hake -
min yüzüne baktı. Fakat hakem elle
rile oyunu bitirdiğini işaret t;derek 
bir düdük daha saldı ve oyunu bitir-

Rasih yine Macar kalesini karışllrıyor , 

lki takım idarecileri birbirlerini karşıhyorlar 
diğ i ilan etti. 

A mübarek hakem, top uzakla§ -
mışken yapılan bir favula hemen pe 
naltıyı yaptıştınyorsun da, kol saa
tin kronometre degil ve nizamname
de de yeri varken, apaçık penaltıyı ni 
çin vakit geldi diye vermeden yürü
yüp gidiyorsun? 

Hiç bir zaman hakemlerimizin, Av 
rupa hakemlerinin yaptığı gibi ken· 
di takımlarını tutmasını istemiyoruz. 
ve bunu küçüklük buluyoruz ama, 
böyle açık ve haklı vaziyetlerde de 
fazla konukseverliğe (misafirperver
liğe) al9ımız ermiyor doğrusu. 

Goller nasll oldu 
Macarların penaltıdan yaptıkları 

golü anlattık. Şimdi de ilk dt;vrcde 
bizim yaptığımız üç golü anlatalım: 

Oyun başladıktan on on beş daki
ka sonra, Esattan pas alan Rasih, üs 
tüne hasım bir oyuncu atladığı sı • 

kalan bir frikiki 

rada, sağ iç yerinden ve mükemel hir 1 
vole~ııtla kalenin sol zaviyesine gön· 
derdi. Bu o kadar ustalıklı ve bekle
nilmiyen bir §eydi ki çok kuvvetli 
şutları bile lastik top gibi yaylanarak 
yakalayan Macar kalecisi kımıldana· 
madı. Geçen topa saygı ile bakarak 
seyirci kaldı. 

Beş on dakika sonra Esat iki has
mı atlatan mükemmel bir dribling ve 
çalımla kaleye sokuldu, Fikrete, Fik
ret te Rasihe pas verdi. Rasih çok giı 
zel bir şutla, kalecinin yaylanmasını 
boşa çıkararak topu ikinci defa kale
ye soktu. 

Kaleci Rasihin bu ikinci golüne bu 
sefer de içinden bir söxgü ile baka 
kaldı. Bunu da nihayet oyunun sonun 
Ja Rasihc indirdiği tekme ile dı!Jı'na 
vurdu. 

Üçüncü golümüz bir kornerden ol 
du. Naci bayağı avuta gider gibi ka
leye müvazi, yakın ve yüksek, mü -

kemmel bir korner çekti. Kaleci v 
müdafi bunu, belki de avuta gidiyo 
he~bile kımıldamadılar. Vaziyeti de 
hal kavrayan Fikret, ileri atıldı. Git 
zel bir kafa vuruşile topu ağlara ta 
tı. 

Yapılış §ekilleri itibarile glizel 
lan üç gotiı:nüz de çok alkışlandı. 

Kaçan fırsatlar 
İlk devrede yine topu süren ve k 

leye yaklaşan Esat giızel bir şut çc 
ti. Macar kal('ci müsait vaziyette d 
ğilken bunu maharetle y~k~ladı. R 
iliinin çok anı ve kuvvetlı bır şutun 
yine kaleci yaylanarak umulmaz b 
şekilde tuttu ve (gol) kç}imesini b 
ğazımız~a duğümledi. İkinci devre 
Rasih bir fırsat yakaladı, şut çc 
bunu da kaleci tuttu. Rasih iki adı 
daha atmış olsaydı belki bu golü k 
çırmaıdı. Yıne ikinci de.~r~.de Re 
bir hasmın k::ıfasından buyuk mah 
retle aldığı 1opu öyle ani ve falso 
bir şutla kaleye gönderdi ki bun 
Macar kalecinin nasıl tuttuğu.!li he 
şaşırdık, hem de içerledik. 

Nasll oynadlla 
Muhtelit gfü:el ve kendisinden ~> 

ledigiıniz bir oyun çıkardı. İkı 
devrede oyunu tatsızlaştıran az 
rüzgar olmas3ydıMacarların hali b 
ki Je daha fena olurdu. 

Gerek y.ıkarda saydığımız on 
oyuncu, gerek ikinci de~ede Şaban 
yerine l!iren Necdet (Guneş) ve R 
şat (F.B. )nin yerine giren Lebip ( 
B.) istisnasız güzel oynadılar. 

Çok güzel oynayanlar Yaşar, 
ve sol muavın iki Reşatlar, Esat 
Rasih ti. 

Faruk hasta olmasına rağmen h 
ikinci devrede iyi idi. Fakat yer 
hareketlerin takıma faydalı değil, 
rarlı olduğunu dün bir kere daha 
lamıştır sanırız. 

Fikret, yorgun olmasaydı, hile 
hattı daha verimli olabilirdi. 

Segeti güzel iki galibiyetle uğu 
yan muhtelitlerimizi tebrik ederiz. 

S. 6. Sav 
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Türk askerleri et yemeden olamıyorlar~ı. Edir
nede ve civarındaki köylerde tam sekiz 

yüz bin kesilecek hayvan toplanmıştı 
Halil Paşanın ilk işi Kostan-

tin Dıragazesne el altından ha
ber salıp "Edimede adına bom
barda denilen büyük ve müthiş 
bir harp aletinin yapıldığını 
bildirmek olmuştu. " 

Bu, Kostantmiyede bir yıldı
rım hızile yayılmıştı. Tabii her 
kes birbirine bunu bir parça da
ha ballandırarak anlatmış aö-ız 
dan ağıza dolaşa dolaş~ bu 
bombarda{ şehri birdenbire bir 
c~henneme döndürecek şeytani 
bır fevkalfıdelik almıştı. 

İşte o Venedik gemisile alu 
Kandiye gemisi de bu haberin 
yayılışından bir kaç saat sonra 
'kaçmışlardı. Bombardanm yal
nız adı bile Kostantıniyeyi deh 
§etli bir telaşa ve bir korıkuya 
sokmuştu. Hele buna mart ayı
nın ortalanndan itibaren Bizan 
sa Edimeden uçurulmuş olan 
sayısız haberleri katınca Bizans 
lılar ne yapacaklarım şaşırmış· 
]ardı. "Sadrazam Halil,,in bil
dirdiklerine bakılırsa İkinci 
Mehmet bütün hazırhklannı bi
tirmişti. Anadolu ve Rumeli vi
layetlerindeki atlı ve yaya bü
tün Türk askerlerini Edirnede 
toplamışu. Bunlar mızrak, sa -
pan, ok ve kılıçla müsellah bir 
takım baba yiğitlerdi ki hep 
2ırhlı gömlek giymişledi. Bil -
hassa yeniçeri kıtalarına kıy -
metlerini bir kat daha arttıran 
talimler yaptırılmıştı. Yine bu 
1453 senesi mart ayının ortala
rına doğru Kostantin nasıl hı -
:-istiyan memleketlerine yardım 
bulmak için murahhaslar, heyet 
lcr göndermişse, İkinci Mehmet 
te Müslüman memleketlerine 
murahhaslar göndererek Türk 
ordusunun bütün müslüman 
memleketlerine sevinç verecek 
bir büyük teşebbüse başladığını 
bildirmişti. 

Fakat İkinci Mehmet kendi 
i~laresi altında bulunmayan İs
lam ve Türk memleketlerinden 
en. u~ak bir yardım bile isteme
mıştı. 

Bununla beraber yardım dile 
nen .hıristiyan hükümdar Kos -
ta~tıne " hıristiyan memleket 
lerı?den en ufak bir yardım gön 
derı~mediği halde'', yardnn is -
tcm~yen" Türk hükümdarının 
emrı?C: .~~un .böyle bir teşebbü 
se .. gırıştıgıni öğrenen bütün 
Tu.rk ve müslüman memleket -
lcrınden,, akın akın yardımcılar 
!koşuşmuştu. Şimdi Edirnede 
t?l~~nanlar arasında yalnız eli 
sı a tutar kahramanlar d - ·1 
büyük d!n alimleri de vardı~~k 
Şemsettın, Kara Şemsett" 
Molla Sinai, Emir Buhar·ı Mınl, 
l F "C ' o-a enarı, ep Ali, Ensar Ded 
Molla .~~ni, Şeyh Zindanı d~ 
temayullerı kuvvetli ve tarikat
lara karşı bağlılıkları pek sağ _ 
lam olan Edirnedeki askerler ü
zerinde çok !büyük bir tesir ya
pıyordu. 

Sonra Anadolunun daha bir 
kaç sene evveline gelinceve ka
dar Edirne sarayım her teşeb -
hüsünde baltalayan o derebey -
leri de İkinci Mehmeclin yanına 
koşmuşlardı. Karaman oğlu 1b
rahim Bey bunların ilk gelen -
lerinden biri olmuş, İsfendiyar 
oğlu ise oradan oraya at koştu
rarak basit bir tatar gibi çalış
maktan çekinmemişti. Aydın 
o~lu.yedi bin atlı gönüllü ile gel 
mıştı. 

Sadrıazam Halil Paşaya imparatorun içi altınla doldu· 
rulmuş balaklar gönderdiği rivayet ediliyordu 

tiği günlerde Katalonya ovala -
nnda nasıl muhtelif milletler 
bir hıristiyan birliği gösterme
ğe mecbur kalmışlarsa, şimdi 
Edirne sarayının yarattığı bü -
yük kudret karşısında da Bi -
zans surları içindeki ayrılrklar 
yanyana gelip birleşmeğe mec
bur olmuşlardı. Bütün o kinler, 
bütiin garezler, ihtilaflar bir an 
içinde kendiliğinden kaybolu -
vermişlerdi. Bütün içtimai sı -
nıflar elele vermişlerdi. Rum
lar, Cenevizler, Venedikliler, 
Katalonyahlar, katoliklcr, orto
dokslar, kiliselerin birleşmesine 
taraftar olanlar, düne kadar ka 
toliklerc düşmanlıktan başka 
bir şey düşünmemiş olan orto
dokslar, keşişler, serbest fikir 
taraftarı insaniyetperverler, bur 
juvalar, ücretli askerler, Bizans 
Arhontlan, İtalyan zabitler, Ma 
car Varenkleri hep elele vermiş
lerdi ve hepsi Kostantıniye si
perleri üzerinde "hıristiyanhk 
aleminin müşterek namusu u -
ğurunda,, kanlarının son damla 
sını dökünceye kadar omuz o
muza, birlikte mücadeleye ka
rar vermişlerdi ( 1). 

Ve nisanın ikinci günü haş -
metlıl imparator (2) harp mec
lisinin huzurunda Venedikli 
Bartolomeo Soligoya şu emri 
verdi 

- Asil adam, limanı müda
faa edecek olan büyük zinciri 
takmağa sizi memur ediyorum. 

Venedikli asilzade derhal bu 
vazifeyi yapmağa kosmuştu. 
Grandük N otaras da kendi sile 
b~raber bulunmuştu. Zincirin 
~ır .. ucunu Sen Öjen burcunun 
o~une (3) ve öbür ocunu da es
kı Galata surlarının Mumhane· 
ye yakın bir yerindeki burclar • 
da b. · ~ . n ırıne bağlaum germişler-
dı B · · J ·ı-.: u zıncır en azdan beş altı 
yuz mct:e. uzunluğunda idi. İki 
ucunda ıkı büyük halka v d ar ı. 

Az geride eldeki gemilerden bir 
kısmı demir üstüne alınmıştı ki 
vazifeleri limanın bu taraf tan 
bir Türk hücumuna uğrayama
masma çalışmak olacaktı. 

Bu gemilerden beşi Cineviz, 
üçü Kandiya, biri Ankona ve 
diğer biri de Bizans armalarını 
taşıyorlardı. Hepsi o zamanın 
en büyük gemilerindendi. Arka 
larında demirlenen üc katlr kü
rekli sekiz on kadirga" ise icabın 
da bunlara yardım etmek vazi
fesini almışlardı. Verdiği emir
ı:~.n nasıl yapıldığım teftişe git 
tıgı zaman: 

- Güzel... - dedi - buranın 
kumandasını da Cincvizli hıris
tiyanlara terkcdiyorum. 

• 
Bu sırada iJ(inci Mehmet or

dusunun en mühim bir noksanı
m halletmiş bulunuyordu: 

Bu, yiyecek et meselesi idi. 
Evet Edirneyi düşündüren en 
mühim noksanlardan biri de bu 
idi. Zira İkinci Mehmedin bay
rakları altında harp etmeği ka
bul etmiş olanlar bol bol et ye
meyi pek fazla seviyorlardı. 
Kostantmiye üzerine yürütece-
ği insanların her arzusunu ta -
mamile yerine getirmeği kabul 
etmiş olan genç hükümdar bu 
yüzden epey srkmtıya uğramış-
tı; ama nihayet muradına da 
ermişti. Edirnenin avuç dolusu 
harcadığı paralar nisanın ilk 
günlerinde Edirne ve civarın -
daki köylerde tam sekiz yüz bin 
kesilecek hayvan toplamıştı. 
Bunlar arasında neler neler yok 
tu ! Beygir mi istersin, deve mi, 
öküz mü, koyun mu, keçi mi 
sığır mı? ' 

r Arkası var] 

(1) Dr. Mortman•ın mütaleasr, 
(2) Barbaro'dan. 
<.3) Porta ögeni - yalı köşkünün 

yen. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 Na. lu madeni ufakl k 

fikan Devlet alacaklarına 45 kuruı para kanununa tev-
beher mecidiye gümu··ş f' t ~tan alınmakda olan , ıa ının yuksel . h b ·ı 
mış kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerı· mdesı eksab ıle a~t-

. · · 1 d n en a u edıl-
nıesı ıçın masan ıklanna tebliğat .uap ı d 

2 C 
. M -,, ı mış ır. 

- umunyet erkez Bankası da beher 
f.. k"k · k"k . on gram sa ı meş u ve gayrı meş u halıs gümüşü 30 kuru da 

sarın alacakdır. (3122) 43; 5 n 

YENi NEŞRlY AT 
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Yeni başlıyanlar için: 49 
ıık kağıt 

Bugün, hasmın ilk oynadığı 
kağıdı inceliyecektik. Bunu yap 
madan evvel şunu söyliyelim: 
Yükenen (taahhüdü yapan) 
oyuncunun solundaki oyuncuya 
kısaca (sol), sağındakine (sağ) 
diyeceğiz. 
Hasmın ilk oynadığı kağıdı 

niçin oynadığım ve bundan do
ğabilecek kombinezonları an la
mak çok önemlidir. Bunu anla
mak için de bir taraf tan yapılan 
deklarasyonlara, diğer taraf tan 
da oynanan kağıdın kıymetine 
dayanmak lazımdır. 

1 - Hasımlar bir veya bir • 
kaç deklarasyon yaptıkları tak
dime eğer (sol) ortağının söy
lediği rengi oynarsa, oynadığı 
kağıt kendi elinde o rengin en 
yüksek kağıdıdır. Eğer (sol) 
kendi deklare ettiği renkten oy
narsa, bilirsiniz ki, bu renk on
da en az beş kağıtlıdır. 
Eğer (sağ) bir renk söylemis 

olur da (sol) başka bir rengi;; 
ruadan başka bir kağıdını oy -
narsa, ibu, o rengin elinde tek 
veya iki tane olduğunu ve k~c
ceğini gösterir. 

2 - Hasımlar hiçbir dekla
rasyon yapmamış bulundukları 
takdirde hasmın ilk oynadığı 
kağıdın ne demek olduğunu an
cak o kağıd::n kıymetinden an
lamalıdır. 
. Böyle bir durumda bugünlük, 
ılk oynanan kağıdı bir as farze
derek mütalea edeceğiz. 

As uzun bir renkten de, kısa 
bir renkten de oynanabilir. Bu
nu elinizdeki ve yerdeki kağıt
ların sayısı yardımile tahmin 
edeceksiniz. Eğer o renkten iki
nizde sekiz kağıt varsa kısa bir 
renktir; yedi veya ~ltı kağıt 
varsa süphelidir; beş veya daha 
eksik ıkağıt varsa daha fazla 
uzun renk olması muhtemeldir. 

(Sağ) ın bu ilk as üzerine ve
receğ i kağıda çok dikkat ediniz 
~erilen kağıt (sol) un oynadı: 
gmm en az iki aşağısı ise bu 
rengin (sağ) da uzun olınası 
çok muhtemeldir. 
Eğer (sol), ilk astan sonra 

mordaki kağıtlara göre daha 
faydalı bir kağıt oynamak im
kanı varken asın rengine devam 
ederse bu rengi kesmek istedi
ği anlaşılır. 

Asın renginin uzun olduüu -
n.u, bunun için kesmek düşü~ce· 
sıle oynanmadığını anlarsanız 
(sol) da as. rua - rua, dam - va: 
le, onlu gibi oynamağa müsait 
hiçbir kombinezon bulw1muyor 
demektir. 

(Sol) un başlangıçta as oyna
ması, umumiyetle, öteki renkle
rin başında rua veya bir (çatal) 
bulunduğunu gösterir. Başlan. 
gıcta şlemi kesmek için de as 
oynandığı vakidir. 

Oyuna as ile başlamak bir de 
asın yanında rua ve umumiyet
!e ne . de dam bulunmadığına 
ışarettır. 

Bilenler için 

• R 7 3 
.• 9 8 ı 
·+ 1 8. 
• 1 8 8 3' 

~ rl~ (rant_ 
• R V B O E + lO 7 4 2. 
+R5S2 +098 
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•• o' 10 8 
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+. v 10 

• R '' 
Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) iki, (N) üç, (S) dört kör 

söylemiştir. 
(O) oyuna pik damı ile başla

mıştır. 

(S) damı rua ile alır üc koz 
k ' ~ 

çe er ve üçüncü eli rua ile yere 

Eniştesini seven bir genç k,z ... 
Adanada Cinar mahallesinde 

M. M. imza;ile aldığımız bir 
mektupta deniyor ki: 

Ben yirmi üç yaşmda bir Iz -
mir/iyim. ]ki kız kardeşiz. Kar
deşim benden dört yaş büyük ol 
duğu halde bir sene evvel lzmir 
de evlendi. Beraber oturuyor -
duk. Babamız vardı; fakat bir 
müddet sonra babamız ölünce 
ben de onlarla beraber Adanaya 
geldim. Burada onların misali • 
riyim. 

Bu bir sene içinde kardeşimin 
kocasına kaqı evvela bir ağa -
bey muhabbeti duymaya başla
d~m_· _Onu derin bir kardeş sev
gısı ıle o kadar sevdim ki, gel
mediği günler kız kardtışimden 
fazla merak ediyor, gidip arıyor 
dum. Sonra bu sevginin tam miı. 
nasile aşka çevrildiğini gördüm 
Çünkü kıskanmağa başladım. 
Bugün artık eniştemi deli gibi 
sevdiğimi yalnrz karde§İm far -
ketmiyor; belki buna ihtimal 
vermediği için anlamıyor. Yok -
sa komşularımızdan bile bilen • 
/er, anlayanlar vardır. 

Kendisi de artık anlamava 
başladı. Bazı sarhoş geldiği ~k
şamlar, geç geldiği zamanlar 
kar~sından önce bana gelip: "Ev 
vela sana hesap vermeli!,, diye· 
rek yarı §aka yarı ciddi yaptık· 
larınr anlatıyor. Bir ka~ gün 
evvel artık bu şakaları da-

ha ileri götürüp saçlarımı bile 
ÖTJtÜ. Aıılryorum ki o da benim 
a§kıma kar~ı lfıkayıt değildir. ı 
Kardeşimden '!ocasını ayır . 1 

mak istemiyorum: Fakat ben de 
onsuz yaşayamıyacağım. Hele 
onların yanında ve sevdiğim a4 

damın her gece başkasile bulun 
masma tahammül edemiyo •. 
rum.,, ı 

23 yaşında henüz evlenmemiş 
ve küçük kız kardeşinin evlen .. 
diğini gönnüş olan bu ab1anıl1 
biraz şaşırdığım sanırız. Aşkın 
gözü kördür, ne enişte tanır, ne 
kardeş. Fakat lzmirli kızın sev• 
gisi şaşkınlıktan başka bir şeY, 
değil. Karşısına ilk çıkacak ada .. 
mı delice sevmeğe çoktan ha • 
zırmış. Eniştesi çıkmış. Şimdi 
bir başkası bulunsa onu da ayni 
ateşle sevecektir. Enistesinin 
kendisini okşaması ve şikaları· 
m aşkına bir mukabele sanması 
pek saflıktır. Erkeklerin her oL: 
ş~aları bir aşk delili sayılsa 
bırçok erkeklerin her gün birıkaç 
kadına aşık olduklarına inan • 
maık icap ederdi. t 

İzmirli genç kız biraz temkin 
li olmalı ve mümkünse kız kar• 
deşini kocasile bırakıp başka bir. 
yere gitmelidir. Görecek ki aş• 
k.ı pek gelip geçicidir ve ayni 
şıddetl~ hemen bir başkasııu 
sevmesı pek mümkündür. ı 

--· rua ile dam (O) da rıkarsa mu-:ı • - -
vaffak olamıyacaktır. Halbuki ı 1 D O K T O R 
karo empası yaparsa karodan 
ki el yapmak şansı ikide bire ir. , , L-Rusçuk ru Hakkı U .. zer 
Şu halde karo empası değil, 
trf el em pası yapmalıdır. Eğer 

1 

ı Galatasarayda Kanzuk cczahancsı 
(O )ilk trefli rua veya dam ile kar§ı6Inda Sahne sokağında 3 nu· 
alırsa, iki empasın şansları mü- ıı maralı apartımanda ı numara. 
savi olur. Yok eğer (S) mordan • 
yalnız bir defa oynayabilecek 
olsaydı, karo empasım yapması 
lazımgelirdi. Çünkü trefl empa
sı ancak mordan iki defa oyna
yabilmek şartile faydalıdır. 

Prensip: Yükenen (taahhüdü 
yapan) oyuncuda hazan iki 
renkten empas yapmak imkan
ları olabilir. Bunlardan biri as, 
dam veya rua, vale ve bir ufak 
gibi basit bir empas, öteki de 
o.s, vale, onlu, gibi çift em pastır. 
Bu gibi durumlarda eğer oyun
cu elindeki çatala doğru ancak 
bir defa oynayabilecekse basit 
empas, fakat elindeki çatala 
doğnı iki defa oynayabilecekse 
çift cınpas olan rengi tercih et
melidir. 

• 4099 

--:-----------lstanbul Komutanhğı 
Satanalma Komisyonu 

IUlnlar1 

Komutanlık hayvanatı i· 
çin 11 Haziran 935 salı gü· 
nü saat 11 de pazarlıkla 80 
Ton arpa alın~caktır. Aynı 
gün zarfında teslim etmek 
şartiyle pazarlığa girecek· 
lerin nümuncleriyle birlik
te vakti muayyeninde Fın· 
dıklıda satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. ( 3201) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın· 
almaKomisyonu Reisliğinden: 

Tıb talebe yurdu için lüzumu olan 641 çift yazlık is .. 
karpin müteahhidinin teahhüdünü yapamamasından do· 
layı olbabtaki aynı şartname ve nürrmnesi veçile yeni· 
den açık eksiltmeye konmuşdur. 

1 - İhalesi 25 Haziran 935 salı günü saat 15 de Ca· 
ğaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 
yapılC\cakdır. 

2 -Tahmini bedel: Beher çifti 450 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 216 lira otuz dört kuruştur. 
4- Şartnameler bedelsiz olarak Tıb Talebe Yurdu 

Müdürlüğünden alınabilir, ve nümune orada görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saattan evvel teminat 

makbuz veya Banka mektublarile Komisyona müra· 
caatlan. (3075) 4247 

Yüksek Mühendis Mektebi arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Nev'i Kilo Tahmin Fiyatı Tutarı İlk teminat 
Koyun Eti 16000 50 K. 8000 L. 600 L. Kostantıniyeye haber geti

ren casusların söylediklerine ba 
kıhrsa bunların yekunu üc dört 
yüz binden aşağı olınamak la -
zımdı. Bir çölde kaybolan su •--- Göz Dokto ru-. 

geçirir. Bu sırada, karo veya 
t~e~l e1!1pasmdan birisini seçme
lıdır. El tutturacak pik ası bu
lunduğu için iki defa mordan 
oynıyabileceğinden iki d e f a 
~r~fl empası yaparsa, treflden 
ık.~ el .Yapmak şansı üçte ikidir. 
Cunku gerek as ile rua, gerek 
rua veya dam (E )de bulunu -
YOI1>a muvaffak olacak ve ancak 

Mektep için lüzumu olup 27-5-935 tarihinde kapalı 
zarf ile alınacağı ilan olunan koyun eti için verilen zarf ... 
lar kanuna uygu_n .olmadığından reddedilmiştir. Eksilt
me 15.-6-~ 3 5 ta.rıhınde saat 15 de yeniden yapılacaktır· 
İstekhlerın bellı giinde saat 14 de kadar mektuplarını 
kanuna uyğun olarak ve arttırma ve eksiltme kanu11u
nun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle beraber Korrıis ... 
yo:.ıa venneleri .ve şartnamesini görmek için de her gilrı 
muracaat edcbılecekleri ilan olunur. (2951) . 4140 

Bununla beraber ilk korku 
g~çinc~ Bizansta bir başka a-
7.ım, hır başka irade canlanır 
gibi olmuşlu. 

Büyük Türk imparatoru Atti
Janın Avrupayı allak bullak et-

Genç ozanlardan Mehmet Ne 
cati bu isimli bir şiir kitabı neş
retmiştir. İcinde güzel şiirler 
vardır. Okuyucularımıza tavsi -
ye ederiz. 

~ı~n~~~ıf ~~!!~ 1 
IBabınli~ Ankara caddesi No. 60 

f elcfon : 22566 

• • 
4100 
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KTEN GELEN TEHLiKE 
Habeş Ülkesinde Tayyarecilik 
İtalyan - Habeş Münasebetlerinin Gerginliği 
Bütün Yeryüzünün Gözlerini Afrikaya Çevirdi 

Habeşiıtanın e n 
lilratli tayyareıi han• 
t•rlann i1 ı t i1 n d e 
'Çirken. 

lı " Veliahhn karta
• 11 •dit tayyare ba 
1'trıi büyük harflerle 
t.fıyor. Resimde kıı
"1tıı rörülen ulanda 
Jııdah aılanını tuvir 
ttrnektedir. 

Hal:icşistanm tayyare liuv
\>~tlcri çok azlıktır. Fakat git 
tıdc büyümektedir. 

İtalya ile aralarında çıkması 
!tıtthtcmel savaşa karşı terakki
l>erver Habeş İmparatoru Haile 
S~ıassie hava kuvvetlerini git 
tıdc kuvvetlendirmektedir. Bir 
(ne evveline kadar bütün hava 
llvveti sekiz tayyareden ibaret 

<>lan Habeşistan, bugün bu nok 
~nı telafi etmekle meşguldur. 

1Iot ve makinist yetiştirmek 

'P'tttM • * t'ttt 

için ecnebi tcltnilt ve maliima • 
tından istifade etmek üzere M. 
Corige ve Major Babitcheff ad
larında iki yabancıyı kullanmak 
tadır. 

Romadan çıkan haberlerin ak 
sine olarak Habeşistanm bugün 
hava kuvvetleri çok zayıftır. 
Memlekette boğucu gaz, bilinen 
bir sey olmadığı gibi, imal ede
cek vesait dahi yoktur. Bu iti • 
barla modern bir savaş için çok 
hazırlıksız sayılır. 

Avrupanın Uçak Kuvvetleri 
• 
t Avrupada, iki üc ayda bir de-
a. elden geçirilmiyen, ıslah 
~dılıniyen hava kuvveti yoktur, 
c ~ek caizdir. Fransayı ele ala
~~ olursak 3,000 tayyaresi ile 

1 Vrupanm en kuvvetli hava fi
dC>suna maliktir. Buna rağmen 
it~ha on bir ay evvel İtalya ta· 
ı·ıp tayyarelerinin daha sür'at
~ 0ld~ğunu haber alır alm~z bu 
tl} e hır milyar frank tahsıs et
tı eıt suretile ıslahata başlamış-
• r. Rusyanın 3,000 tayyaresi de 
on derece moderndir. 

t İtalyanın 1,600 tayyaresi, mü
t~a~ıslar indinde, her hususta 
tt sahne faik bir kuvvet teşkil 
tu ~ektedir. Geçenlerde bu sü
t:ı· n artla yazmış olduğumuz gi
.1 İngiltere, hava kuvvetlerini .. 

venniş, tahsisat almış ve işe 
başlamıştır. Bugün 1,000 kadar 
tayyaresi çok geçmeden 3,000 
olacaktır. Almanya hakkındaki 
malumat nakıstır. Fakat buna 
rağmen ticaret ve spor tayyare
lerinin dört saat gibi kısa bir 
zaman içinde harp uçakları ha
line ifrağ edilebilecek evsafta 
inşa edilmiştir. 

Hitler ve Göring geçenlerde 
açıktan açığa her şeye rağmen 
Almanyanın hava kuvvetlerini 
fazlalaştıracağını söylemişlerdi. 
Her halde en ihtiyatlı tahmin
ler bile, birkaç saat içinde Al
manyanm 2,000 den fazla tayya
reyi savaşa hazır bir halde el 
altında bulundurmağa muktedir 
olduğuna inandıracak mahiyet-

HabP.şistanda her 
pilota bir asker refa
kat etmektedir. Bun
lardan her iki si de 
çıplak ayaktır. Res
mimiz Addisababa'da 
bir tayyare talimleri
ni gösteriyor. 

Habeş ordusu yüz 
başılarından B a h u 
tayyaresile resim alır
ken 

Meksikada Ontario'da North 
Bay'da Empir otelinin direktö
rü, senelik raporunda şunları 
bildiriyordu: 

"Otelimizin kazancı bu sene-

UÇAKLAR, BOMBARDUMAN UÇAKLARI 
VE BÜYÜK HAVA TOP[ARI 

Gelecek Savaşın Son Sözü Havada Söylenecek. 
Yarınki Kavganın En Korkunç Silahı Uçaktır 
Gelecek savaşın havada ola

cağını iddia eden bilgiçler çok
tur. Bunlara inanırsak harp ha
zırlıklarının da daha ziyade 
kimyahanelerde y a p ı 1 d ı -
ğma inanmak lazım. Çok hızlı 
uçan "uçaklar; çok uzun mesafe
l erde uçaklara karşı kullanıla
cak toplar, isabetli bomba atan 
aletler ve cihazlar, yeni ve çok 
kuvvetli ışıldaklar, gelecek sa
vaşın çok esaslı vasıtaları ara
sındadır. 

Yeni harp vasıtalarını A vru
panın muhtelif hükumetleri, 
hepsi de ayrı ayrı sistemlerde 
kabul etmişlerdir. Buna rağmen 
hepsi de biribirinin neler kul -
!andığından tamamile haberdar 
dır. Bunları casusları vasıtasile 
tedarik edemedikleri takdirde, 
esliha ve mühimmat satan fab
rikalar bu hususta yola gelmez 
firmalar değildir. Binaenaleyh 
bugün A vrupadc. kullanılan ve 
gelecek savasta kullanılacak o
lan uçak ve hava silahları hak
kında oldukça derin bir tetkik 
yapmak imkanı vardır. Geçen 
harpte kullanılan tayyareleri 
bir tarafa bırakalım; geçen se
nenin yepyeni tip uçakları bile 
bu yıl çok geri harp aleti halini 
aldığı tereddütsüz söylenebilir. 

Gelecek savasın en korkunç 
aleti, bomba uçağıdır. Gecen 
harpte, Alınan bomba uçakları 
Londra üzerine, lngiliz uçakla
rı da Ren sahillerindeki bazı 
kasabalara yüz, yüz yirmi kilo
luk bomba saçtıktan sonra sür
atle üssülharekelerine döndük -
leri görülmüştü. Fakat bugünkü 

Uzak Afrika içlerinde uçak ak1nına karşı hazırlık 

tayyare büsbütün başka bir iş
tir. Saatte 200 mil sür'atinde 
uçan ve üç dört ton bomba taşı
yan uçaklar, üssülharekelerine 
2,000 mil mesafe kat etmeden 
dönmek ihtiyacında değildirler. 

Fransa Erkanıharp General
lerinden Armangual geçenlerde 
yalnız hir tek Alman tayyare 
filosunun Paris üzerine kolay -
lıkla 500 ton bo .. ıba at.ıbileceği
ni söylemişti. Geçen harpte 
Londra üzerine atılan bombala
rın mecmu tonajı 30 olduğunu 
söylersek bu beyanatın neler 
ifad..! ettiğini daha iyi anlatmış 
oluruz. Atılan 30 ton bombadan 
bütün harp imtidadınca 1880 

kişi öldüğüne bakacak olursali 
yine General Armangual'in talı 
minine göre yeni vesaitle Paris 
üzerine günde 30,000 kişi öldü
recek kadar bomba atmak kabil 
olacaktır. 

Bununla beraber, bomba at • 
makla, isabet arasında fark var· 
dır. Gecen harpte atılan bom
baların yüzde sekseni hedefe 
isabet etmemiş ve hiçbir hasar 
yapmamıştı. Halbuki şimdi 15 
senedenberi mütemadi çalışma 
neticesinde öyle bir alet icat 
olunmuştur ki, atılan bombalar
da yüzde doksan isabet olacak
tır. 

Kanadalı Beş Kardeşler 
Babaları Bunları Uçak Akınına Karşı 

ki kanunusanide yüzde altmış zi 
yadedir. Şimdiye kadar hiçbir 
otel'de bu kadar çok müşterimiz 
olmamıştır." 
Amerikanın ve Kanadanın 

Beş karde§İn toplu olarak 
bulundukları oda 

seyyahları bu memleketi sırf 
beş kardesin Emelie, Cecilie, 
Marie, Amele, 1 vonne'un hatırı 
sı için ziyarete gelmişlerdir. 
Dünyada, bir memleketi ökono-

Sigorta Etmiş! 
mik durumunu doğumlarile 
parlatmak bu beş kardeşe nasip 
olınustur. Bunların menfaatine 
veril;cek birçok eğlence ve ba
lolarda başbakanın ve diğer ba
kanların bulunacağını radyo 
her tarafa bildiriyordu. Bu beş 
kardeşin canına kıyacak herhan
gi bir mikrobun karşısına bütün 
bir dünya çıkmaktadır. Bu kar
deşlerin sıhhatlerini, hangi diş
lerinin çıktığını 1ildiren bülten
ler hergün çıkmaktadır. Bütün 
memleket bu beş kardeşle o ka
dar yakından alakadar olmak • 
tadır. Bir karında beş kardesin 
doğması dünyada pek nadirat· 
tandır. Bu kardeslerin hepsi 
sıhhattedirler. Bu beş Kanada
lı hemşireler, devletin, ilmin, 
efkarı umumiyenin alakasını 
Üzerlerine çekmektedirler. Bu 
kardeşler bir yasmdadırlar. Süt 
şişelerinde, bardaklarında ve yi-

yecek kaplarında herbirinin is
mi yazılıdır. Ve herbirinin na-
sıl yediği ve içtiği kontrol edil
mektedir. Bu kardeşlere büyü
meleri ve yetiştirilmeleri icin 
şehrin açığında ayrı bir ev yap
tırlımıştır. Ebeveyni fakir olan 
bu kal"deşlere hükumet ve be
lediye kendilerine baktığı için 
bu kardeşleri adeta bir milyo
nerin kızları gibi büyümektedir
ler. Kendilerine Kanatlanın her 

· tarafından bol bol hediyeler de 
gelmektedir. Bunlann hususi 
doktorları, svesterleri onları 
mütemadiyen bakım altında 
bulundurmaktadırlar. 

Babalan bu beş cocuğunu 
şimdiden hava akınına karşı si
gorta ettirmiş. 
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eı~ sıRP GAZETESiNE GöREjDünyanın En Büyük Vapuru 
TÜRK - YUGOSLAV DOSTLUGU 

T. k y I D ti "" Normandi Etrafında Nükteler u • ugos av OS ugu -Marianne'dan-

Belgradda çıkan 
Politika'dan: 

~tatürk'e, ulusumuzdan, ken
(lisinin büyük eserinden, Türk 
gençliğinden bahsetmek fırsa -
tını buldum. Kamaı, ulusumuza 
şu diyevin bildirilmesini emret
ti: 

''lflusunuza selamımı bildiri
niz. Ulusunuza karşı en derin 
bir teveccüh besliyorum. Yugos
lavya'ya karşı beslediğimiz sağ
lam dostluğun bilhassa bozul -
maz mahiyetinden ulusunuz 
emin olsun.,, 

Atatürk'ten sonra Başbakan 
İsmet İnönü ile görüştüm. İnö
nü, yüksek bir zekayı, beklenil
meyen ve hayırhah bir asaleti 
nefsinde toplamıştır. Memleke
timizden bahsederken sesi ha -
raretlenir. Dediler ki: 

"Güzel ülkenizi bilhassa se -
veriz. Ruh ve karakter kudrrti 
ve çalışma kesafeti, Yugoslav -
ya ulusunun mümeyyiz vasıfla
rıdır. Bunlar ,aynı zamanda u -
lusunuzun istikbalinin en emin 
zamanlarıdır. Yugoslavlao:m ka
irakter ve sözüne kat'i bir inan -
crrnız vardır. Büyük Yugoslav 
ulusnun bayındırlığı için besle -
diğimiz en hararetli Cl:lekleri 
memleketinize bildiriniz.,, 

Şükrü Kaya, bana deiı ki: 
"Benim fikrime göre Prens 

Paul, Yugo5lavya u'usumın bü
tün şevaleresk karakterini nef -
sinde temsil eder. Prens Paul' -
un bütün anlamı ile batl bilgi -
sine bugünkü acun şartlarına 
derin bir vul.·.:f katılmıştı-:. O -
nun faziletleri, YtJgos1avyayı 
hakkıyla layik olduğu mertebe 
ye çıkarmağ·a müsaittir.,, 

Bütün Ankara mülakatları -
mızdan açıkça anlaşılıyor ki 
Türkiyenin dı' sıyasası As'l·ada 
Rusya ve Avtupada Yug.:;..:1av -
ya dostluğunu dayanıyor. 

Ulusal bayıam münasebetile 
Türk kıtalarımn geçit rec;nı.in -
de hazır bulunmak fırsatTnı ka
çırmadım. Gördüğüm disiplin, 
bende mükemmel bir tesir bı -
raktı. Bunları görürken İngiliz 
süel kıtaları hatırıma gel.ti. Sü 
Bakanı Kazım Özalp, dedi ki: 
"Yugoslavya ordusunun mezi -
yetlerini hararetle takdir ede • 
rim. Türk - Yugoslav orduları 
biribirinden ayrılmayan tek bir 
vücut gibidir.,, 

Recep Peker, . Türk rejimi 
hakkındaki sualime kısaca şu 
cevabı verdi: 

"Özgürlük ve disiplin,,. 
Türkiye, bu devirde, çocuk · 

luk safhasınd,adır. Daha baym
drr, bir geleceğe inanarak bu 
safhayı inançla geçiriyor. Tür -
kiye, Kamal Atatürk'ün zekası
na ,iradesine ve yurtseverliğine 
huzuru kalble dayanıyor. 

Hafta tatili Taşkent Rasatanesi 
Manchester Guardian'dan [Tas] Ajansmdan: 

Royter'den alınan duyuklara gö
re dün Ankarcula kamutayın hafta 
tatil günü olarak cuma ;yerine pa· 
3:ar gününü kabul eden karcırile 
yüzlerce yıllardanberi süren eski 
bir adet kaldırılmış oluyor. Bucü
:nc kadar cuma bu i&lam dünyCJSın· 
da mübarek gün olarak tammyor· 
du. Bugün onanan yasa aynı za • 
manda Türkiye Cumurluğunun 
ilan edildiği tarih olan 29 Birinci
teşrini resmi ulusal gün olarak ka
bul etmiftir. Bu •uretle Cumur Baı
kanı Kamcil Atatürk tarafından 
büyük bir başarıklıkla işlenilen ba. 
t.ılılafma isinin hergün biraz. daha 
ileri gittiğine yeni bir örnek daha 
cörüyor. 

Times'ten 
Türkiye Kamutayı tatil günleri

ııc '!it Y!nİ bir yaıa çıkarmıştır. 
Şımdıye hac/ur resmi tatili cuma 

g~nü idi, O gim resmi daireler, fab
rıkalar ve mağazalar kapalı bulu
nuyordu. Başka memleketlerde cu
martesi Öğle vaktinden paz.arteıi 
ı:a.~a~ına .kad~r-iıler durduğundan 
'!ur~ıyenrn butun acun ile tecimel 
ı§lerı haftanın dört gününe sıkııtı· 
>"ılıyordu. Elbette ki bu •ek"l r-k" 'b" > ~ 1 Ur• 
ıy~ şı ı rc~ahı en ziyade ihracat 

~e~ımı~e .. bag!ı olan bir memleket 
ıçın buyuk bır zarar idi. 

tıınw ..... __ ......,'-" • ıuı 
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Edgar W ALLECE 

- Babam iş yaptığı adamlar 
hakkında daima tahkikatta bu-
3unurdu. Bendeki vesikalar bir 
Fransız acentesinden geliyor. 
Galiba sehpalık ~damlardan bi
ri... Babamın bu herifle beraber 
nasıl iş gördüğüne şaşıyorum. 
Vesikaların içinde bir de zarf 
var: Ü zerinde "idam resmi,, di
ye bir yazı var. Hala kapalı. Ga
liba babam açmağa lüzum gör
memiş. Bu mektup ta Fransız 
acentesinden geliyor. 

- Sizden bir sey rica edece
ğim. 

Genç kız bunu öyle yalvarır 
gibi söyledi ki, Jack şaşırdı: 

- Ne var? dedi. Elbete ... bi
li yorsunuı ki ben her zaman e-

Orta Asyanm en eski bilgi 
kurumlarından biri olan Taş -
kent rasathanesi, 60 ıncı yıldö
nümünü kutluladı. Bu rasatha
nenin en işlek kollarından biri, 
hava rasatçılığı kısmıdır. Ver -
diği malumat çok değerlidir. 
Bütün dünyada hava rasatçılığı 
bakımından Taşkent rasathane
si Washington rasathanesiyle 
üçüncü mevkii işgal eder. Ra -
sathanenin güneş araştımıala -
rıyla uğraşan kolu da çok de -
ğerli işler görüyor. Bu taras -
sutlar, tanm ve uçakçılığa el -
verişli mallımat yetiştiriyor. 

Taşkent rasathanesinin, bü -
tün dünya rasathaneleriyle bil
gili muhaberesi çok sıkıdır. _ 

Küçük seyyareler alanında 
Taşkent rasathanesinin kovala
dığı araştırmalar büyük çapta
dır. Bu işte, rasathane, Sovyet 
Rusyada ikinci mevkii tutmuş
tur. Çift seyyarelerin mihverle
ri alanında da büyük araştırma
lar yapılmıştır. 

mirlerinize hazırım. 
- O halde o mektubu açma

yınız. Bütün bu vesikaları emin 
hir yere koyunuz. Bana bu ka -
darcığıru vadcdiyorsunuz değil 
mi? 

- Elbette ... Fakat ne garip 
rica bu böyle? 

- Bundan kimseye bahsetti
niz miydi? 

- Evet, Parr'a haber gön -
derdim. 

Genç kız cam sıkılmış gibi 
bir şeyler mırıldandı: 

- Pekala, dedi, başka kimse
ye bir şey söylemiyeceğinizi de 
vadediniz. Bilhassa fotoğraf -
tan ... 

- Peki, peki, isterseniz size 
göndereyim. 

- Hayır, hayır, göndermeyi
nız. 

Thalia birdenbire telefonu 
kapadı, uzun bir yoldan geliyor
muş gibi göğsii inip kalkıyor -
du. Sonra kendisini topladı, şap 
kasını giydi, yazıhaneyi kilitle
yerek yemek yemeğe çıktı. 

- Affedersiniz, sahile nereden gidilir ? 

Yankesici - Eğer vapurda 45,595 kaşık bulunduğunu bilsey
dim bir kamyon getirirdim. ------

- Bir telgraf çekeceğim! 
- N evyorka mı ? 
- Hayır geminin ba§ taralrnda oturan amcama ... 

- Ah eğer bilseydim, sabahları güvertede dolaşmak için atımı 
getirirdim. 

• 
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Thalia bir nazırla 
yemek yiyor 

Derrick Yale dedi ki: 
- Saat dördü geçti, ben hala 

yaşıyorum. Fakat balık avına 
da gidemedim. 

Emniyet müdürlüğündeki ya
zıhanelerinde konuşuyorlardı. 
Parr dedi ki: 

- İyi oldu, hiç olmazsa bi -
zimlc temasınız devam ediyor. 
Eğer gitseydiniz, galiba bir da
h.a biribirimizi hiç görmiyecek
tık. 

Yale güldü: 
- Bu Kızıl çenber sizi ne ka

dar korkutmuş, dedi. 
- Evet... Ama bir noktaya 

kadar ... 
Parr bir taraftan da mektup 

yazıyordu. Yale dedi ki: 
- Galiba Brabazon yeni ba

zı ifadelerde bulunuyor. 
- Evet, ama fevkaiadeliği 

yok. Epey zamandanbcri Kızıl 
çenbcrin kopardığı paraları baş
ka yerlerde sürüyormuş. Fakat 
bl'lnu Kızıl çenber hesabına yap-

tığını bilmediğini söylüyor. 
- Onu Marl'ın ölümünden 

suçlu tutacak mısımz? 
- Bunun için elimizde kafi 

delil yok. 
Parr yazdığı mektubu zarfa 

koydu: 
- Fransada neler öğrendi -

niz? Bunun için hiç görüşeme -
dik. 

Parr piposunu doldurdu: 
- Ben, aşağı yukarı Fro -

yant'ın öğrendiği şeyleri öğren
dim. Onun takip ettiği aynı iz -
ler üstünde yürüdüm. Marl'ı ve 
mazisini öğrenmek lazımdı. 
Fransada bir haydut çetesile 
birlik yaptığını biliyorsunuz. 
Zannederim, Lightman isminde 
bir suç ortağıyla yakalanarak, 
mahkemeye verilmiş, kendisi 
ağır hizmetlere, öteki de ölüme 
mahkum edilmiş. Lightman gı
yotin işlemediği icin ölümden 
kurtulmuş. Fransız-müstemle -
kelerinden birine sürülmüş ve 
orada ölmüş. 

Yale dedi ki: 
- Hayır, ölmemi . Menfa -

d- n kaçmağa muvaffak olmuş. 

İngiliz -Alman 
Den iz 
Konuşmaları 

\ Türkiyede 
'Havacılık 

Daily Telgraph'tan 
Bir çok hükumetler, Alman

yamn hava silahlanması prog -
ramma yeni bir alaka gösteri -
yorlar. Hitler'in İngiltere ile be
raberliği nazarı dikkate alarak 
hava kuvvetini azami 1500 uçak 
olmak üzere tesbit ettiği hak -
kmdaki İngiliz noktai nazarını, 
bazı devletler kabul etmiyor -
lar. İtalyan dış müsteşarı Suvi
çe göre, Almanya şimdiden 
6000 uçağa malik bulunuyor. 
Hatta,Almanyanın hava kuvvet 
!erinde Fransa ile beraberliği 
temin ettiği de söyleniyor. Bu
na rağmen, General Göring, bü
yük programının tatbikmı ya -
vaşlattırmak yahut durdurmak 
fikrinde olup olmadığı hakkın -
da hiç bir şey bildirmemiştir ... 
Tam tersine, askeri uçakların 
toptan inşasına ayni şiddet ve 
ölçüde devam edilmekte olduğu 
bir çok şehadetlerden istidlal o
lunuyor. Bir kaç haftaya kadar 
Almanyanm 1500 - 1800 uçağa 
malik olacağını düşünen Fran
sa, beraberliğin hedefini bir tür
lü anlayamıyor. Pariste zanne -
dildiğine göre Almanya, askeri 
uçaklarının sayısını 3500 yahut 
4000 e çıkaracaktır. Bu rakam 
Fransanın elindeki uçaklara mu
adildir.,, 

Nevs Chronicle'den: 
Berlinde, Eric Phipps'in sor

duğu sorular ve Alman cevap
lan şimdiye kadar gizli tutul • 
du. Bu suallerden biri; Alman
ya'nın hiç bir halde ordusunu 
550000 den aşağı indirmesine 
imkan olup olmadığıydı. 

Frankfurter Zeiltung'dan: 
Almanya, Lokamo muahede

sini, dış sıyasasının temeli say
maktadır. Eğer Almanya, ulus
lar kurumuna girmiyecek olur
sa bu muahedenin tadili gere -
kecektir. Lokamo paktı ulus
lar kurumundan ayrı ve bağın -
sız olmalıdır. Umarız ki, hava 
muahedesi, hava silahlarının 
azami bir derecede tahdidi esa
sına dayanacaktır. Bu had niçin 
mümkün mertebe aşğaı olma -
sın? Rusya, Lokarno'ya dahil 
değildir ve kendi yolunda gidi -
yor, ancak, mesele ilk adımı at
maktır. İkincisi daha kolaylıkla 
atılır. Bitler, silahların tahdidi 
için yeni telkinlerde bulunmak 
meziyetini gösterdi. Onun 
prensipleri. bütün uluslarca ka
bul edilebilecek mahiyettedir. 
Karşılıklı yardım hava paktı 
aym zamanda. hava silahları
nın tahdidi paktı olabilir. 

Times'den: 
Hemen doğru olarak denile

bilir ki, hava kuvvetlerini 1500 
uçağa tahdit etmek için İngil -

- Neyse ... Beni asıl alakadar 
eden Lightman'dan ziyade Marl 
idi. 

- Si.ı fransızca biliyor mu -
sunuz? 

- Gayet iyi ... Niçin sordu -
nuz? 

- Orada tahkikatmızı nasıl 
yaptınız diye merak ettim de ... 
. - Evet, fransızcayı iyi bili -

rırn. 

- Lightman'm menfadan 
kaçtığını biliyorum. Fakat aca
ba nereye gitti? 

- Bu mesele beni o kadar 
meşgul etmez. 

- Sizi en ziyade Marl meş -
gul ediyordu. Fakat yalnız sizi 
değil... Masanızın üzerinde Ja. 
ck'ın gönderdiği bir mektubu 
gördüm. Marl'a ait bir takım 
vesikalardan bahsediyor. Jack'
ın babası da Marl'm mazisi hak 
kında tahkikat yapmış. Ne akıl
lı adammış. 

Yale emniyet müdürü ile ye
meğe gidecekti. Parr davet edil
meyişine adeta memnun olmuş
tu. Çünkü hükumet azasının 
ve millet vekillerinin hayatları-

Times'den: 
Son günlerde Türkiyede havada~ 

korunma ve havacılık düşünceler• 
cok ileri bir yer tutmaktadır. Anka· 
;ada toplanan havacılık kongresinde 
başbakan General İsmet İnönü baş • 
ka yurtların hava silahlanndan uz~n 
uzun bahsettikten sonra Türkiyenın 
en aşağı beş yüz uçağı olmasının ge· 
rektiğini söylemiştir. Bundan sonra 
başbakan geçen hafta Ankarada Ba· 
sın kongresinin açılış söylevinde de 
yine havadan korunma işinden çığı: 
açmış ve topfanan gazetecilere Türkı 
yenin en büyük tehlikesinin havadan 
yana olduğunu bütün yurda yayma• 
larını tavsiye etmiştir • . • 

Türkiyeyi havadan yana gerektı~1 

kadar silahlandırmak üzere otuz ınU 
yon Türk lirası toplamak crgesile ~ir 
yardım listesi açılmıştır. Duyuldug~ 
na göre Türkiye Kamutay üyelerı 
bu yardım listesine, vergisi çıktıktan 
sonra 292 Türk lirası tutan bir aylık 
lannı vermek suretile iştirak edecek 
lerdir. Bundan başka halk arasında 
havacılık isteklerini arttırmak ve ye· 
dek pilotlar yetiştirmek ergesil~ 
(maksat) •Türk kuşu., adında yen• 
bir kurum daha yapılmıştır. Sovyct 

Rusyadan getirilen öğretmenler bu 
kurumda çalışmağa başlamışlardırıı , 

Bulgaristanda 
Halk bankaları 

Mir'denı 

Halit b a n k a 1 a r ı Bulga• 
r i s t a n ı n e k o n o m i k ha• 
yatında çok önemli bir yer alır· 
Kooperatif temeller üzerine kU 
rulan bu bankaların 100.000 
kooperatöri vardır. 

Bu bankalar, halk bankaları 
birliği ve ulusal halk bankaları 
birliği adlarını taşıyan iki birli
ğe bağlıdır. 

1934 te Halk bankaları birli
ği al tında toplanan bu bankala
rın şubeleri 178 i bulmuştur. 
Bankaların 109,280 üyesi var .. 
dır. Bunların 20,314 ü çiftçi 
(yüzde 19), 13,194 il tüccar 
(yüzde 12,2), 30,129 u çiftçiler 
(yüzde 28), ve 20,030 u memur 
lar (yüzde 18.6) dır. 

Bu bankaların geçen yılın s<>" 
nuna kadar toplanan kendine a .. 
it sermayesi 762,786,000 leva .. 
dır. Bunun 74,632,890 levası 
(% 22) tüccarlara, 61,753,891 
levası (yüzde 20) çiftçilere ait
tir. 

Mevduattan başka halk ban .. 
kalan 320,175.000 levayı buları 
kredilerden de istifade etmek .. 
tedir. 1934 yılında muhtelif ne· 
vi ikrazlann ve cari hesapların 
yekunu 934,605,000 levayı bul -
muştur. 

tereyle Almanya arasında bir 
dost anlaşması vardır. Fakat, 
uçak sayısını tasavvur edilen 
sayıdan daha aşağı indirebil -
meyi derpiş etmek gerektir. Be
raberlik temin edilir edilmez 
hava kuvvetleri tahdit oluna .. 
cak ve derhal, uçak sayısı indi .. 
rilecektir. 

nı koruyacak tedbirlerin iyi~e 
tatbik edilip edilmediği zihnı • 
ni daha meşgul ediyordu. 

Sonra Yale 'in müdüre ken -
disinin işitmemesi laznngel~ıt 
bazı söyliyccekleri olabilirdı. 
Filhakika Yale diyordu ki: .. • 

- Bu adam, emniyet müd~r
liiğünün yüksek erkanından bı .. 
ridir. 

- Bizden biri ha! İşte bu o .. 
laınaz. 

- Ben de bunun imkanı oluP 
olmadığım düşünüyorum. Fa .. 
kat her şey sizi böyle bir ~ah ~ 
minde bulunmağa sevketınıY0~ 
mu? Kızıl çenberi yakalaına .. 
için ne yaptıysak. hepsi fos ~1 

kıyor. Birisi Sibly'nin höcresı~e 
hırka dar yanaşıyor ve adamı ze _ 

liyor. Bu adam yüksek ma~a: i 
matın salahiyet verdiği bırı:a 
değilse kim olabilir? Mese 
Froyant meselesi ... Bir çok rrıe: 
mur evi tarassutta bulunduru • 

· eVv yorlar, sonra da kimsenın 
girip cıktığı görülmüyor . , 

Müdür biraz daha sakin ce 
vap verdi: r 1 

f Arkası va 
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YARiNiN, 
BÜYÔKLERI 

VURUR!J 

f ekinin açatı evdeki aynalan, eamt, çerçeveyi indiriyor. Onun uçağın1 
~racak uçaklan olmadığı için evin çocuklan ne yapacaklarını şaşırıyorlar 

ŞUNDAN, BUNDAN 
Peri krahnın 
Ziyafeti 

Bir Peri Kralı bir gün memle
ketinde bulunan perilerin bü -
Yüklerine kendi sarayında bü -
Yük bir ziyafet çekiyordu. Kral 
ınisafirlerini memnun etmek i
sin her şeyi hazırlamıştı. Adam 
a.kıllı zevkedilecek, eğlenilecek
tı. Bundan başka dünyada bü -
Yük küçük ne kadar iyi huylar, 
Yüksek faziletler varsa hepsini 
birer güzel kadın kıy af etine so
karak, sarayına toplamıştı. 
. Periler insanlar gibi değil -
dirler. Ne isterlerse yaparlar. 
Güzel huylardan ve yüksek fa
ziletlerden vücuda gelmiş olan 
ibu güzel kadınlar ziyafeti hakı
katen pek ziyade şenlendiriyor
ı~.rdı. Bunların biribir!eı ile gö -
ı-uşmeleri, gülüşmeleri misafir
leri son derece eğlendiriyordu. 

Kral bunların hepsine ayrı 
ayn elbiseler giydirmiş, mücev
herler takmış olduğundan, her 
birinin hangi iyi huyun, hangi 
faziletin timsali olduğu bir ba -
kışta anlaşılıyordu. Onlar da bi
ribirlerini çabucak tanıyarak 
tıpkı bir mecliste, bir ziyafette 
biribirlerine rastgelmiş, nazik, 
terbiyeli insanların yaptıkları 
gibi tatlı tatlı musahabe ediyor
lardı. 

. Bir aralık Kral bu süslü ka -
dınlardan iki tanesinin sanki hiç 
tanışmıyorlarmış gibi, biribir -
l~rine karşı soğuk durduklarına 
d1kkat etti. Ziyafette kimsenin 
~a.hatsız olmasını istemediği 
Jçın hemen birinin yanına gide
rek elinden tuttu. Bir kenara 
Çekerek sordu : 

- Bu güzel bayanı tanımı -
Yor musunuz? Buna Nimet der
ler. 

Sonra diğerini Nimete takdim 
ttti: 

- Bu güzel bayanın ismi de 
§ükrandır. Biribirinize böyle 
düşman gibi bakmanızı asla is
temem. 

Zavallı Nimet, .zavallı Şük -
tan, biribirlerine hakikaten ya
bancı ve düşman gibiydiler. Zi
ra dünya yara tılalıdanberi ilk 
defa olarak bir araya gelmişleı 
Ve dost gibi elele tutuşmuşlar -
dı. 

Mükafat 
.. küçük Cemil, mükafatlar da
gı~ıldıktan sonra, eli boş olarak 
~vıne döndü. Babasının canı sı
"'Ildı: 

, - Yazık sana, dedi, mükafat 
a.atnadan geldin. 

Küçük Cemil şu cevabı verdi: 
- Babacığım, neye darılıyor· 

'~n? Sen her zaman bana "ha -
:

1ld fazilet mükafat beklemeı .. 
Ctniyor muydun? 

Kü~ük Erolün 
Tabloları 

Küçük Erol'un resim yapma
ğa büyük istidadı var. Babası 
da adı sam taranmış ressamlar· 
dandır. Çocuğunun resme mera· 
kını bildiği için bir gün ona da 
atelyesinin bir köşesinde yer a
yırdı. Bir küçük şövale satm al
dı. Boyalar, fırçalar verdi. Artık 
Erol'a gün doğmuştu. Eski bir 
gömleğini sırtına geçirerek kol
larını sıvadı. O da başladı yağlı 
boya resimler yapmağa ... 

Ne resimler yapmıyordu ki... 
Mesela bir adam resmi yapıyor, 
kolları, elle'ri, parmakları, a -
yakları var, hatta başında şap -
kası da var ama, karnı yok .. Kü· 
çük Erol adamcağızın bacakla -
rım kafasından çıkartıveriyor -
du. 

Bir sabah babası bir mektup 
aldı. Zengin bir tüccarın atelye
sine gelerek, bir kaç resim satın 
alacağı bildiriliyordu. Bu zen -
gin tüccar resim amatörlerin • 
den birisiymiş. 

Ertesi gün kapı çalınıp zen -
gin tüccarın geldiği haber veri
lince, küçük Erol babasını müş
terisi ile yalnız bırakmak için 
atelyeden çıktı. 

Babası Bay Elvan zengin 
müşterisine yaptığı resimleri bi
r~r birer göstenneğe başladı, 
hır iki resim fazl" satabilmek ü
midile her resmini ayrı ayrı ö -
vüyordu. 

Fakat tüccar bir resmi renk
siz buluyor, öteki resimde bir 
eksiklik görüyor, hülasa hiç bi
rini beğenmiyordu. Zavallı res
sam müşterisi hiç bir resim al -
madan gidecek diye, öyle üzülü
yordu ki. .. 

Zengin müşteri nihayet bir 
tablonun önünde durdu. Bu tab
lo küçük Erol'un yaptığı resim
lerden biriydi. Tüccar bu resmi 
çok beğendi: 

- Mükemmel, mükemmel! 
dedi, ben işte böyle kübik resim 
ler isterim. 

- Aman efendim, bunlar bi
z~m kü~ük çocuğun yaptığı re • 
s~mlerd1r. Uydurup uydurup çi· 
zıyor. 

- Hayır, ben resimden anla
rım. Çok güzel kübik resimler ... 
Buyurunuz şu yirmi beş lirayı, 
ben de bu resmi alıp götürüyo -
rum. 

Zengin tüccar resmi aldı, git
ti. Şimdi kL~ük Erol boyuna re
sim yapıyor ve bu resimler satı
lıyor. 

Bu paralarla babası kendisini 
Güzel Sanatlar Akademisine 
gönderecek, orada resim yap -
masım öğrenecek ... 

Fakat büyüyüp atclye acmca, 
acaba onun da yaptığı resimler, 
babasının tabloları gibi para et· 
miyecek mi? 

Kapıyı tutmak i~in 1 FAYDALI BiLGiLER • 

Rüzgarın kapaması ih~imali 
olan bir kapıyı açık tutmak için, 
kapının altına ya bir tahta par
çası sıkıştırılır, yahut ön tarafı
na ağırca bir §ey konur. Fakat 
bunun yerine kedi veya köpek 
şeklinde bir tahta parças;, kesip 
ve yaptırıp koyarsanız, cıaha eğ
lenceli olur. 

Resimde gördüğünüz ~bi bu 
tahtadan hayvan dört parçadan 
ibarettir. Bir testere ile hkri -
ben bir santimetre kahl)hğında 
bir tahta parçasını kesere~ mey-
dana getirebilirsiniz. Evvela 
kuyruk. Bu parça hayvanııı en 
mühim kısmıdır. Çünkü kapıyı 
c tutacaktır. Ona göre kesip 
yontmak ister. İkincisi teı sine 
çevrilmis V harfı şeklindek' :ki 
on ayağıdır. Üçüncüsü köpeğin 
arka vücudunu temsil eden b." ı
zi kısımdır. Dördüncüsü de ka -
fası ... 

Kuyruk beyzi kısımda bir de
lik açılarak buraya sokulur. Ve 
tutkalla iyice yapıştırılır. Bu 
beyzi kısım da tersine çevrilmiş 
V ~eklinin bacaklarına tutturu
lur. En nihayet üst kısmına da 
kafa geçirilir. 
. Bu tahtadan hayvanın boyu 
şu kadar veya bu kadar olacak
<1 enemez. 15 veya 18 sant[metre 
boyunda olursa kafidir. Her par 
çanın biribirine göre nisbetini 
gözetmek lazımdır. 

Hayvan meydana çıkınca 
yağlı boya ile de güzelce boyar, 
gözlerini, kaşlarım meydana ge
tirirsiniz. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30 Jimnastik Bayan Azade Turcan, 

18.50 l"ransızca ders, 19.20 Haberler, 19.30 
Ece caz. Türkçe sözlü eserler, 20 Konfr
eans. 20.30 Radyo Tango orkestrası türk 
çe sözlü eserler Bayan Bedriye Tüziln, 
21.30 Son haberler. Borsalar, 21.40 Pro
fesör Liko Amar. Keman konseri, 22.10 
Plak nesriyatı. 

BU kreş 
13-15: Gündüz plak yay1n1L 18: Rad

yo orkestrasL 19: Duyumlar. 19.15: Kon· 
serin devamı. 20: Sözler. 21.20: Romen 
şarkıları. 20.35: Plak. 20.50: Sözler. 21.05: 
Sarvas kıiatüoru. 21.40: Şarkılar (Opera 
\'e romanslar) 22: Piyano konseri, '2.3(): 

hücümlar - Niçin sevdim. 

* Tan : Gönüller Birleşince. 
::: Şık : Sana Tapıyorum ve İnsan 

Acısı. 

* Elhamra : Mata Hari ve Gizli 
Mahkeme. 

:r Yıldız: (Kadın Asla Unutma) (Şar 
lo Asker). 

::: Ani : Dudaklardan gönüle 
Fırtına. 

:;. Alkazar : Tarzan ve Eşi. 

* Alemdar: Daktilo evleniyor ve 
Dağların kızı. 

* Milli : Ekmekçi Kadın ve Ko
miklar müsabakası. 

Duyumlar. 22.45: Konser nakli. 23.15: -:
Fransı.ı ve alman dilinde duyıımlar. 

Hilal: (Altı Karılı kral) (istiklal 
uğurunda). 

Moskova 
17.30: Parti yay1n11. ıS.30: Konser. 19. 

30: Radyo piyesi. 22: Almanca yayım. 
23.05: İngilizce. 24.05: Macarca. 

Budapeşte 
20.40: Macar ' halk şarkılarL 22.50: Du

yumlar. 23.20: Piyano konseri. 24: Söz
ler. 24.15: Caz. 1.05: Duyumlar. 

Belgrad 
20.30: Ulusal yayım. 21: Zagreb ope· 

rasmdan röle. - Duyumlar. 

Varşova 
21: Senfonik konser. 21.45: Duyumlar, 

sözler. 22: Kattovitz'den role: Koro kon
seri. 23: Duyumlar. 23.20: Salon orkes· 
U-asL 24: Sözler. 24.05: Bach konseri. 

Hamburg 
20.05: Bach ve Haendel'in eserlerinden 

konser. 20.40: Spor. 20.50: Hava r&Po· 
ru. 21: Şarkılı skeç. 22: Şen yayım "Dans 
müzikli ... 23: Duyumlar. 23.30: At sporu. 
23.35: Dans. 

MUnih 
21: Radyo orkestrası. 23: Duyamlar. 

23.30: Dans müziği. 

Breslau 
20.20: Karışık müzikli yayım, 21: Orı: 

konseri. 22.10: Köylü mu:ıka&ı. 23: Du
yumlar. 23,30: Dans. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

t,: ipek : Altın - Şeytan maskeli 
Kadın. 

* Melek : Mari Dukanın davası ve 
Vakıtsız baba. 

~.: Sümer: Garp cephesinde kanlt 

* Usküdar Hale : Batakhane göl
geleri. 

* Kadıköy Hale: Otuz günlük Prcn· 
ses. 

* Kadıköy Süreyya : Aşk Kurban· 
lan. 

* Halide ve Arkadaşları: Bu akşam: 
Onlar ermiş muradına. 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczahaneler şunlardır: 
Bahçekapıda Hüsnü Haydar - Divanyo 

]unda Esat - Kumkapıda Belkis - Zey· 
rekte Hasan tt.ulüsi - Sehzadebaşmda 
Hamdi - Aksarayda Pertev - Samatya. 
da Teofilos - Şehremininde A. Hamdi -
Karagumriikte Suad - Büyükadada Şina
si Riza - Heybelide Yusuf - Bakrrkô -
yünde btefan Terziyan - Fenerde Vitali 
- Hasköyde Halk - Kasmıpaşada Mer
kez - Modada Sıhhat - Pazaryolunda 
Rifat Muhtar - Beşiktaşta Rıza - Tak· 
gimde Kanzuk - Pangaltıda Güneş -
Taksimde Karakin Kürkçiyan - Galata • 
da Hıdayet - Kurtulpljta Necdet Ekrem 
- Eyüpte Hikmet eczahanclcri. • MU RACA AT 

YERLERi 

Deni% Yolları acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baı me

murlufu} 
Sirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk $irketi merkez acen· 

teıi. Telefon 
Şark Demriyolları müracaat ka· 

lesi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan ınüracaat 

kalemi Haydarpa';ja. Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

<\2HS 

1 Okuduklarımız, Duyduklarımız ı 
\.. - •• - _,.._,.. -·=· - .) 

Bir Vahşi ve Esrarh Adet 
Kopuk Parmaklı Ellerin Esrarı 
Bazı iptidai kabilelerde tahaf 

tahaf adetler olduğunu biliriz. 
Fakat kendi ihtiyarlarile par
maklarını doğrayan insanlar ol
duğunu işittiniz mi? Halbuki bu 
adet birtakım kabilelerde çok 
eskidenberi varmış. 

Bazı kabilelerde pamıak kes
mek matem alametidir. O ka • 
dar zamanlardanberi bu vahsi
ce adetin hala nasıl kaldığı~a 
şaşmamak kabil değildir. 

18.12 de Burckel isminde bir 
kaşif, cenup Afrikasmda Beschi 
mans arazisinde sağ elinin ser
çe parmağımn iki mafsalı ko
puk bir kadına rastgelmişti. Bu 
kadının sol elinin serçe panna
ğının bir mafsalı da kopuktu. 
Sebebini sorunca şu cevabı al
dı: "Üç tane kızrm vardı, üçü 
de öldü. Hcrbirinin ölümünde 
bir mafsalı kopardım." 
Kaşif daha bu kadın gibi par

makları kopuk birçok kadın ve 
ePkeklere tesadüf etmisti. 

Bu insanlar paımaklirım kes 
mek için kenarları bilenmiş taş
lar kullanıyorlardı. Beschindus 
ta bu adet umumi idi. Bunlar, 
y_apt1klan bu feda karlık saye -
sınde rahat ölüme kavuşacakla-

Zenci keailmif parmakla elini bir 
ağacın gövdesine basıyor 

rı kanaatinde idiler. 
Bugün bile Hotantolarda ha

la serçe parmaklarını kesmek 
adeti vardır. 

Kanadada kızıl derililer ara
sında eğer ibir familyadan bir • 
kaç kişi ölürse, cenazeye iştirak 
edenler, uğursuzluğu kendile -
rindcn uzaklaştırmak için, ölü
nün tabutu üzerinde serçe par
maklarını keserler. 

Şimal Amerikasım dolaşan 
kaşiflerden Grinnel sol elinin 
üç parmağı kopuk ihtiyar bir 
adam görmii§tür. Bu adam da 
bir düşmandan intikam alabil
mek için ruhların kendisine 
yardrrnını temin etmek düşiin -
cesile parmaklarını kesmis. Gü
nün birinde hakikaten de :ı;düş • 
manını öldürmüş. 

Büyük Okyanus adalarından 
Tonga'da, bir aşiret reisi ağır 
hastalanırsa, dostları reisin ai
lesinden birçoklarının parmak
larım kesmek vazifesini Üzerle
rine alırlarmış. Buna da sebep 
Allahların hiddetlerini teskin 
etmek içinmiş. Fakat en müt -
hisi, parmağı bir defasında de
ğil, hergiin ucunu bir parça doğ 

Gorıaı mağarasında keıilmif par
maklı bir çocuk eli 

ramak sure tile kesmeleridir. 
Bunun gibi daha birçok mi

saller zikredilebilir. Eski Mısır· 
da, Filistinde, Hindistanda, 
Meksikada, Peruda mağara du· 
varlannda, yahut tuğlalar üze
rinde parmakları kopuk ellerin 
izlerine tesadüf etmişlerdir. 
Bunlar kesik parmaklarının ha
tırasını bu suretle ebedileştir • 
mek istemişlerdir. 

Fransada bile birçok mağara
larda böyle parmaksız el izleri
ne tesadüf edilmiştir. Bu el iz
lerinin iki bin sene kadar eski 
olduğu zannedilmektedir. Lu -
chon civarında bulunan bu el
lerden çoğu çocuk elleridir. 

Parisin en tanınmıs ·kuvum
cularmdan biri Hint Mihr~cele
rinden Patiala mihracesinin 
mücevherlerinin kıymetini tak
dir etmeğe çağ1rdmış, kuyumcu 
bütün bu mücevherlere 255 mil
yon frank takdir etmistir 

~ . 

L 1 M AN 
HAREKE rLERf 

Bugün liman1n1wa gelecek olan vapur
lar : Bandınnadan Bandırma 6,30 da, 
lzmit'ten Ayka ı6 da, Memn, lzmirdco 
Konya 9 da. 

Bugün liman1n1ızdan ~decck olan va· 
purlnr : Mudanyaya Kocaeli 9 da, Ban· 
dırmaya Bandırma 21 de, 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpaşa hastanesi. Cer
rahpaşa 

Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Güthane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırk~ Rcşa 
diye kışlası 
Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpaşa Nümune has
tanesi 

• 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKiLAT! 

Bu numaradan imdat oto• 
mobili istenir. 44998 • 

iTFAiYE 
TELEFONLAR! 

İstanbul itafiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Y eşilköy, Bakırköy, Büyükdere. 
Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Ercnköy, Kar
tal, Bilyükada, Heybeli, Burgaz, Kı· 
nalı mıntakalan için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
silemek kafidir. 

VAPUR TARiFELERi 

KÖPRÜ • HAYDARPAŞA • KADIKÖY 
ıs Mayıs 935 tarihinden itibaren 

<H• sün) 
Küprliden B Pall!· Kadıköyü-
Kalkııı dan K. ne Var11 

630 x t648 6 53 
700 x 7 ı8 7 23 
7 30 D 7 50 
735 x 753 
735 X E 7 53 7 ss 
800 820 
820 x 8 40 
830 D 850 
840 E 855 
840 D 900 
905 Toros Si 23 928 
945 X Adana 1003 10 08 

1020 10 40 
1100 x 1118 1123 
11 SO x 1208 1213 
1230 12 50 
1315 x 1333 13 ŞI 
H 00 X Ankara muhtelit14 18 14 2J 
14 30 14 48 14 53 
1510 x 1523 ı5 33 
1550 x 1608 16 13 
1625 1640 
1645 x 17 05 
17 00 11 ıs 
l 7 25 Adapuan 17 43 1748 
1750 x 1810 
1800 ıs ıs 
18 30 Ankara ıiir'at 1848 1853 
1855 x ıg ıs 
19 10 1925 
1945 x 200:. 2008 
2030 x 20 48 2053 
2110 x 21 30 2135 
22 30 x c. 22 50 22 5S 
23 45 X A. 2405 241(.1 

A. lpreUi seferin treni cuma. pazartesi 
ıünleri işler. 

B. l~retli seferin trcııl Per&embe ve P2" 
zar i\iııleri i$1er. 

X hareUi seferlerin Banliyö trcııle.ril• 
iltiukı vardır. • KADIKÖY. HAYDARPAŞA. KÖPRO 
ıs Mayıs 935 tarihindeıı iu"baren 

(Hu •iln) 
Kıdıkö· H. Paşa· Köprüye 

yünden K. dan K. Varıı 

625 635 x 650 
7 30 738 x 7S3 
7 00 720 
8000 820 

8 05 x r,, 8 25 
805E 810 x 8 25 
8 30 850 

845 x 905 
9000 920 

9 15 Ankara sür'at 935 
905E g J5 9 35 
g 40 948 x 1003 

1020 ıo2s x 10 43 
10 50 10 58 Adapazarı 1113 
11 40 11 48 x 12 03 
12 30 12 40 Ankara muhtelit 12 55 
ı305 ıs 15 x ıs so 
13 45 ıss5 x 1410 
14 35 14 55 
15 00 1508 x 1S2J 
15 40 16 00 
16 20 1628 x 1643 
ı ... 50 17 10 

ı1 ıs x 17 35 
17 25 17 45 
171'5 18 ıs 

1815 x 18 35 
1830 18 40 Adana 1855 
1900 1908 x 1923 

1935 x 19 55 
l!HS 19 53 Toroı 20 08 
20 20 2028 x 20 43 
21 10 2120 x 21 35 
21 55 22 05 x c. 2220 
2305 2315 X B. 23 30 

C. t areUi seferlerin tun! 1 Hazirandan 
31 Birinci Tcırine kadar isler. 

O. İşaretli seferler cuma günleri yapılmaz. 
E. ~saretli seferler cuma gtinlcrl vapıhr. 

Sısli tipili ve 11iddetli fırtınalı havalardı. 
vapurlar bulunduklan mahallerden hareket 
etmiyecckler . barınmalı: mümkün olmı-
yan islcelelerl tutmryacak, yahut daha ev· 
•d terkedebileeeklerdir. 



.. 
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BERLi DE SiNEMA VE 
FiliMLER KONGRESi 

Bütün Alman Artistleri Sahnede. Halk En 
Ziyade Hangi Artisti Alkışladı? 

AVRUPA SİNEMA MUHABiRiMiZDEN: 

Berlinde Türkiye dahil 23 
ulusun iştirak ettiği büyük si
nema ve filmciler kongresi do
layısiyle meşhur Marmor - Ha .. 
us'un bizim Tokatliyan salo
nundan hemen hemen 40 defa 
daha geniş ve ucu bucağı gö
rünmez salonlarında murahhas 
heyetler şerefine balo veriliyor
du. 

Galata tüneli kadar uzun ko
ridordan geçerek salona girdi
ğim vakit gözlerim memnuni
yetle parladı, çünkü bir nal bi
çimindeki büyük salonun tam 
başında 1 O metre uzunluğunda 
büyük ve şerefli bayrağımız bu
lunuyor, onun yanında da 22 
ulusun bayrakları sıralanmış. 

Muazzam salon, baştan başa 
bir çiçek bahçesi gibiydi. Renk
li renkli bayraklar her taraftan 
çiçeklerle öpüşüyor. Bu muaz
zam salona tarif edilemez bir 
heybet veriyor. Kimbilir ne par
lak günler, daha doğrusu gece
ler yaşamış ve yaşatmış olan bu 
salon, Lu gece ilk defa olarak 
ayni meslek ülküleri etrafında 
toplanıp ele le vermiş, 1500 mes
lekdaşın e ğ 1 e n m e s i n e ve 
Alman sinema artistleri ile tanış 
masma sahne olacaktı. 

Salonun tam cephesinde mu
azzam bir sahne kurulmuştu. 
1 5 geniş basamakla çı.kılan bu 
sahnede biraz sonr~ Alman film 
krinde görüp alkışladığımız 
bütün san'atkarlar birer birer 
çıkacak ve davetlilere takdim 
edileceklerdi. 

Filmlerde i.nceliklerini alkış
ladığımız artistler bu salonu 
büyük bir zevkle süslemişler. 
Salonun etrafını çeviren loca
lar hükumet erkanına ve mu
rahhas heyet reis!eri~e ayrıl
mış, hepsi çiçekJer.le süslenmiş. 

Davetliler akın akın geliyor. 
1500 murahhas, ve yüksek Al
man s?syetesine mensup 3500 
~ave~lı. ~urad,a Türk sinema ve 
fılmcılerınden yalnız 4 kişi var. 
Onlara da propaganda bakanı 
Doktor Göbcls'in şimdiden yer 
aldığı hükumet locasının tam 
yan~ndaki loca ayrılmış. 

Berlin opera orkestrasının 
verdiği nefis ziyafetten sonra 
opera balet heyetinin numara
ları başladı. 50 kadar seçme 
dansöz musikinin ahengi ile 
danslarını birleştirdiler. 

Localara 
Bakacak oldum 

Bu aralık yanımdaki localara 
bakacak oldum. İşte şen filmle
rini seve seve gördüğümüz An
ny Ondra, sarışın bir kukla gi
bi. Daima gülen ince dudakları, 
sevimli çehresi. Yanında, (Eş
ref Şefik duymasın) insan az
manı zevci meşhur boksör Sch-
meling... • 

Bu kadar ince, bu kadar gü
zel bir kızı doğrusu böyle bir 
azmana yakıştıramadım ama, 
armudun iyisini bağda kimin 
yediği aklıma geldi de kendi 
kendimi teselli ettim. 

Doktor Göbels ateşli ateşli 
koca boksöre bir şeyler anlatı
yor. 

Biraz ilerde Olga Tschecho
va... Yanında kendisinden çok 
daha güzel olan kızı .. İstikbalin 
parlak bir yıldızı.. insan, doğ
rusu, anasına mı yoksa kızına 
mı bakacağını şaşırıyor ... 

İşte nihayet bize bu geceki 
toplantıyı hazırlıyan artistlerle 
tanışacağımız an geldi. 

Birkaç dakika sonra, beyaz 
perdede görüp alkışladığımız 

bütün Alman sinema artistleri
ni, gecenin kahramanı ve spike
ri sevimli Theo Lingen'in Adan 
Z ye kadar ismini müjdelediği 
geçit resminde karşımızda gö-
receğiz. 

Her yiğitin gön
lünde yatan 

"Her yeğitin gönlünde bir 
aslan yatar,, derler. Meşhur 
atalar sözüdür. 

Doğrusunu söyfiyeyim, sine
ma artistlerinden benim gön
lümde aslanlar bir değil, ikidir. 
Haydi bu kadarını söyledim, 
isimlerini de yazay,ım. Biri Mar
tha Eggerth, ikincisi de P~ula 
Vessely. Biraz sonra bu iki yıl
dızla karşılaşacağım diye sevi
nirken düşüncemi anlattığım 
Alman murahhası, Paula Ves
sely'nin A vusturyah, Martha 
Eggerth'in de Macar oldukları
için burada bulunmadıklarını 
söylemez mi? .. 

Görücüye çıkan 
genç kızlar gibi 

Alman yılÇızları, görücüye 
çıkan genç kızlar gibi, birer bi
rer karşımıza çıkıyor.. Sıraya 

iHTiYARLAYINCA NE 
HALE GiRECEKLER? 

l - -- .. 

Greta ihtiyarlayrnca böyle 
olacakmıı 

Joan Crovfordun ihtiyarlığı 
böyle olacak 

giriyor ve alkışlanıyorlar. İşte 
en eski Alman artisti Henny 
Porten .. lda Wüst .. Arkasından 
Camilla Hom. Al!ny Ondra, 
Lillian Harvey, Lil Dagover, 
Brigitte Horney, Dolly Haas, 
Kate Von Nagy .. İşte göğsün
de taşıdığı 15 ten fazla harp 
madalyasiyle Paul Hörbiger, 
Gustav Fröhlich, Georg Alex
ander, Villy Fritsch, Hans Al
bers, Paul Richter ... hepsi, hep
si alkışlanıyor ... 

Bir aralık sahneye çevik 
adımlarla genç bir kız çıktı. 
Theo Lingen filmlerinde gördü
ğümüz inceliğile elinden tuta
rak halka takdim etti. Henüz 
Luise Ulrich isminin söylenme
si bile bitmemişti ki müthiş bir 
alkış koptu .. ve bu dakkalarca 
sürdü. Halk Bitmemiş Senfoni 
filminin tanıttığı bu küçük ar
tisti ondan evvel çıkan artistle
rin hiçbirine nasip olmıyan bir 
cömertlikle alkışladı ... 

Sevimli Luise Ulrich bu ka
dar tezahürattan heyecana ka
pılmış gibi mahcup tavırları ile 
mütemadiyen halkı selamlıyor
du. 
Yanımdaki alman murahha

sma, dayanamayıp sordum: 

- Bu kadar meşhur filmler 
yapmış. tanınmış artistler ya
nında henüz ancak bir iki film
de ikinci derecede rol sahibi 
Luise Ulrich'in halk tarafından 
bu kadar alkışlanmasının sebebi 
ne? .. 

- Siz onun Adolf Wohlbrü
ck'le beraber çevirdiği Regine 
(Aradığım kadın) filmini gör
mediniz mi?.. Bu filmi görünce 
halkımızın Luise Ulrich'i niçin 
diğer artistlerden cok daha faz
la alkışlamasının sebebini anlar
sınız. 

Alman murahhasmm sözleri 
merakımı büsbütün arttırdı, he
men ertesi gün Luise Ulrich'in 
son filmini gördüm .. Onu da 
size gelecek mektubumda yaza-
cağım ..• 

1. N. 

KUCUK SiNEMA 
HABERLERi .. 
Stendhal'in ·"Siyah ve kır

mızı,, adlı eseri yeniden filme 
alınacaktır. Evvelce baş rolü 
Mosjoukine oynamıştı. Şimdi 
bu rolü Pierre Richard Villm'e 
verilecektir. 

• 
Edith Mera'nm öldüğünü 

biliyorsunuz. Şimdi bu kadının 
plakları o kadar çok satılıyor 
ki, kendisini beyaz perdeden ta
nıyıp sevenler plakları öyle ka
pışıyorlar ki.. 

• 
Marian Marsh "Tehlikeye 

rağmen,, ismindelô filmini bi
tirmiştir. 

• Georges Raft "Her gece 
sekizde,, isimli bir film çevir
mektedir. 

• 
Ruth Chatterton bir sene gay 

bubetten sonra tekrar sinemaya 
geliyor. Kolumbiya ile iki film 
için bir mukavele imzalamıştır. 
Bu filmlerin isimleri şunlardır: 
''Şapkada bir tüy,, , "Modern 
bir kadın,. 

En çok alkışlanan Luise Ulrich 

-- ----------------------------..... -----------·------------------------------------

AYAK 
VE ELiN 
GÜZELLiGi 

Geçenlerde bir okuyucumuz, 
bizden güzel el ve ayak hakkın
da yazı ve resim istiyordu. Gü -
zel el neyse ama; bayanların he
le son senelerin modası olan a
yakların şeklini bozucu iskar -
pinlerle ayak güzelliği bulmak 
biraz güçleşmiştir desek yeridir. 

Kadın güzelliğine büyük şey
ler katan el ve ayak güzelliği 
elbette çok arzu olunur bir şey
dir. Fakat buna muvaffak ol -
mak için azimli ve sebatlı olmak 
her bayanın birinci düşüncesi 
olma1' azıındır. Sadece iste
mekl<' güzel el ve ayak sahibi 
olmak imkansızdır. Çok yakın
da el ve ayak güzelliği hakkın
da okuyucularımıza uzun bir 
yazı ile malUmat vereceğiz • 

Arpacık 
Gözkapağınm kenarı iltihap 

yapar, hazan dışında, hazan iç 
tarafında küçük bir çiban peyda 
olur. Küçüklüğünden kinaye 
buna arpacık denilir. 

Çiban kemale gelince. irinin 
dışarıya çıkmasını kolayıaştır -
mak için parmaklar arasına alıp 
alıp sıkmalı, bundan sonra hat
mi suyu ile yıkamalıdır. Yahut 

. . ., ' 
• - ~ . ... .- 1 _ ... 

mürver çiçeği menkuu içine bir ı Jeğiştiri1 üzere bir kaç. saat 
bez batırılarak beş daki~ada bir bu ameliyeye devam ctmelıdır • 

, 
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Ankara Mektepler 
Cinsi 

Ekmek 
}(oyun eti 
l\uzu eti 
bana eti 
Sığır eti f oyun böbrek yağı 
ç yağı 

lCoyun kara ciğer 
~ğır i§kembesi 
l'l.Oyun ,, 
1".oyun beyni 

Sade yağı 
I<ok kömürü yerli 
gazhane 
Kesme şeker 
l'oz §eker 

İyi su 
Maden suyu 
Buz 
Sut 
'Yoğurt 
lCa§ar peyniri 
~eyaz peynir 
l'l.aymak 
Tere ya~ 
Oğul balı 
Baı 

Torik balığı 
Balkan • 
Tavuk 
liindi 

Ispanak 
Pırasa 
Havuç 
ICerevia 
Pancar 
1' aze yaprak 
.l\arnıhahar 
'faze eoğan 
'Yer elması 
Taze halda 
Semiz otu 
'Y e~iJ salata 
l.taruI 
Çalı fasulya 

nA.1,e K. Fasulya 
olm Iı abak 

A1aydonoz 
lliyar 
~onserve her çe§it 
0 ursa 

Pirinç 
~Uru fasulya 
p Uru soğan 

•tates 
lCuru barbunya 
Buğday 
lleçel her çe-it 
Sirke • 
S!llça 
l\ırınızı mercimek 
!\ara 
l\ohut " 
~Uru hezelya 
Bulgur 
Çay 
ıcahve 
lCakao 
'Yuınurta 
Liınon 
lCuru bamya 
1hlamur 
l\ırmızı büber 
Siyah 
l\ " l' uru sarımsak 
arbana 

~aştırma Kayseri 
'l' U§ ve sırt dönü 
)\ ~§u muhtelıi 

11llyon 

laban 

rekmez 
ilce t"~ tk .... 

'l' lllek kadayıfı 
'(el kada yıh 
:S assı k11dayıt 
l' Btıdöviç hrancala. 
S •han helvası 

81ran 
llararut 
Salep 

~ ı· • Y ın yaJrı 
l:eyr S ın tauı:si 
abun 
~Oda 

~Dıin 
•. az ya~ı 
\jt ~ 

0 tnobil yağı 

Kilo 

246.000 
57.900 
12.500 
8.700 
8.600 

825 
500 

2.650 ı\, 
300 A. 

1.200 A. 
1.000 

22.500 

1.500.000 
14.100 
13.700 

43.000 T. 
150 ş. 

5.300 

18.800 
21.000 
4.000 
6.500 

215 
1.500 

800 
140 

1.500 
700 

4.650 ~ 
1.325 A. 

11.300 
9.000 
3.700 
2.850 
1.025 

425 
2.700 
2.250 
1.700 
7.000 
2.900 

14.000 A." 
5.750 A. 
3.950 
9.460 

11.600 
7.750 ı\. 

10.000 A. 

3.300 A. 

20.700 
'J.852 

19.130 
27.000 
5.950 

700 
2.700 
2.780 
].490 
1.200 

935 
2570 
1.350 
1.642 

171 
64 

102 
209.000 A. 
46.500 A. 

375 
83 
72 
41 

265 
775 

76.5 
1.500 

25 

1.920 
2.3.50 
6.280 
1.100 

865 
830 

2.300 
1.880 

800 Kg. 
222 
61,5 

6.700 
4.150 

10.630 
5.190 

836 T. 
107 T. 

15 T. 

Beher kilosu 
kuru§ 

9 
39 
25 
23 
20 
30 
25 

12 
15 

4 
12 

90 

2900 
41 
40 

15 
22.5 
5 

20 
25 
75 
45 

150 
150 
140 
120 

40 
40 

35 
100 

5 
8 
5 
9 
8 

10 
15 
1 
5 

--~8 
15 
4 
8 

20 
25 
10 
2 
8 

50 

20 
25 
5 
5 

12 
10 
45 
15 
30 
25 
15 
10 
25 
10 

300 
150 
100 
1,5 
2,5 

120 
100 
60 

120 
30 
40 

80 
40 

240 

30 
25 
10 
20 
25 
20 

2,5 
40 
25 
50 

200 

43 
35 
32 
10 

485 
425 

1100 

Tutan 
Lira Ku. 

22140 o 
17370 o 
3125 o 
2001 o 
1720 o 

247 50 
125 o 
318 o 
45 o 
48 o 

120 o 
20250 o 

43500 o 
6201 o 
5c180 O 

6450 o 
33 75 

265 o 
3760 o 
5250 o 
3000 o 
2925 o 

367 05 
2250 o 
1120 o 
168 o 
600 
280 

o 
o 

1627 50 
1325 o 

565 
720 

o 
o 

185 o 
256 50 
82 o 
42 50 

405 o 
22 50 
85 o 

560 o 
435 o 
560 o 
460 o 
790 o 

2360 o 
1160 o 
155 o 
800 o 

1650 o 
4140 o 
2463 o 
956 50 

1350 o 
714 o 

70 o 
1215 o 
417 o 
417 o 
300 o 
140 25 
257 o 
337 50 
164 20 
513 o 
96 o 

102 o 
3135 o 
1162 50 
450 o 
83 o 
43 20 
49 ?.O 
79 50 

310 o 

612 o 
600 o 
60 o 

576 o 
587 50 
628 o 
220 o 
216 25 
166 o 
57 50 

752 o 
200 o 
111 o 
123 o 

2881 o 
11.52 50 
3401 60 
519 o 

4054 60 
454 75 
165 o 

Alım Satım 
İlk teminah Tarihi 

Lira Ku. 
1660 50 17-6-935 
1302 75) 

234 35 ) 
150 00 ) 17·6·935 
129 00) 

18 56) 
9 35) 

23 85) 
3 37) 
3 60 ) 17·6-935 
9 00) 

1518 75 ) 17·6-935 

3262 
465 
411 

483 
2 

19 

282 
393 
225 
219 
27 

168 
s.ı 
12 

45 
21 

122 
9<) 

50 
30 
00 

75 ) 
53) 
87) 

o ) 
45) 

3~ ~ 
56) 
7S ) 
o ) 

60 ) 

o ) 
o) 

o ) 
37) 

42 37) 
54 o) 
13 87) 
19 23 ) 
6 15 ) 
3 19 ) 

30 37) 
1 68 ) 
6 37 ) 

18-6-935 
18-6-935 .. 
18-6935 

18-6-935 

19-6-935 

19-6-935 

42 o ) 19·6·935 
32 62) 
41 o) 
31 50) 
59 25 ) 

177 38 ) 
87 o) 
11 62 ) 
60 o) 

123 75) 

310 50) 
ısı 12 ı 
71 73 ) 

101 25 ) 
53 55 ) 

5 25 ) 
91 12 ) 
31 27 • 
33 53 ) 
22 50) 
10 52) 
19 28) 
25 31 ) 20·6-935 
12 32 ) 
38 48) 
7 20) 
7 65) 

235 13) 
87 19) 
33 75) 

6 23) 
3 69) 
3 69 ) 
5 96) 

23 25) 

45 90) 
45 o) 

4 50) 

43 20) 

41 o ' 
47 10 } 
16 50) 
16 22 ) 
12 45) 
4 31 ) 

56 40) 
15 o) 
8 32) 
9 22) 

216 o) 
109 o ) 20 6-935 
255 12 ) 
38 92 ) 

3oı o> 
31 10 ) 20·6·935 
12 37) 

Saatı 

14 

14,5 

15 

15,5 

14 
14,5 
.. 
15 

16 

14 

14,5 

15 

14 

15 

15,5 

Komisyonu Reisliğinden: 
Cinsi 

Otomobil yağı yazlık 
Otomobıl yağı kışlık 
Bezir yağı 

Taze erik 
Portakal 4. yol 

!\leşe kömürü 
.Me~e odunu 
Çam kömürü 
Gürgen odunu 
Çıra 

Börülce 

Kuo üzümü 
Kuru üzüm 
çekirdeksız 

Kilo 

10 T. 
5 T. 

151 T. 
1.900 

27.500 

13.700 
239500 

200 
20.000 
1.100 

505 

290 
1.950 

Beher kilosu 
kuruo 

1400 
240 
45 

15 
7 
5 
2 
5 
2 
4 

9 

30 
30 

Tutan 
Lira Ku. 
140 o 
12 o 
67 95 

285 o 
1925 o 

685 o 
4790 o 

10 o 
400 o 
44 o 
45 

87 
285 

o 
o 
o 

nk teminatı 
Lira Ku. 
10 50) 
o 90) 
5 96) 

21 
144 
51 

359 
o 

30 
3 

37) 
37) 

37 ) 
25) 
75 ) 
o ) 

30) 

3 37 

6 23) 
43 87) 

Çam !ıstık 318 80 254 40 19 O ) 
Ceviz içi 1.300 40 520 O 39 O ) 

Tarihi Saati 

20-6-935 15,5 

20-6-935 16 

22-6-935 14 

22·6·935 14,5 

Fındık içi 715 80 772 O 42 90 ) 22-6·935 15 
Kuru kayısı 1 296 50 648 O 48 60 ) 
Kuru erik 1.246 20 249 20 18 69 ) 
Kuru incir 1.860 30 558 O 41 85 ) 
Badem içi 13 l 75 100 50 7 53 ) .. 
Arpa şehriyesi 1.200 25 300 O 22 50 ) 
fel şeriye 335 27 90 45 6 78 ) 
Makarna No.2 4.950 25 1237 50 92 81 ) 
irmik ince 1.220 20 244 O 18 30 ) 
Un ekstra ekstra 7.900 10 790 O 59 25 ) 22-6-935 16 
Kus kus 1.050 25 262 50 19 69 ) 
Pirinç unu 34·2 30 102 60 7 69 ) 
Nişasta 603 25 150 75 11 30 ) 
Vanilya 410 12 49 20 3 69 ) 

Tuvalet kağıdı 500 15 75 O 5 62 ) 
Süpürge 1.165 A. 25 291 25 21 84 ) 
Çalı süpürge 215 A. 20 43 O 3 22 ) 
Çivit 112 P. 100 112 O 8 40 ) 
Vim kalın 680 A. 25 170 O 12 75 ) 
Neft 282 50 141 O 10 75 ) 
Parafın 111 40 44 40 3 33 ) 23-6 935 
Reçine 73 50 36 50 2 74 ) 
Bal mumu 66,5 80 53 20 3 99 ) 
foz tüyü 35 50 17 50 1 31 ) 
Kaol 186 10 18 60 1 40 ) 
Tuz ruhu 311 40 124 40 9 33 ) 
Filit 52 K. 60 31 20 2 31 ) 
Arpa 5.000 3,5 175 O 13 12 
Saman ~.500 2,5 78 50 6 57 
Kuru ot 2.000 6 120 O 9 O 
Kepek 1.000 3 30 0 2 25 

1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtıyaç miktarı eksiltme şartnamesine göre ko· 
misyonumuza bağlı 11 okul namına parti partı kapalı zarfla münakasaya konulmuş ve ilk temınat 
rniktan yanlarına yazılmıştır, 

2 - Eksiltme Ankara Maarit Müdürlüğü odasına toplanacak belli güu ve saatlerde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerın 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddele· 

cine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gıreceklerin ışbu kanunda yazılı şart· 
ler ıçin de Noterlikten alma vekaletııamelerıle eksiltmeye ıı;irebılırler. 

4 - Kapalı zari eksiltmelerinde ısteklilerın yııkarıda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere ka· 
palı zari mektuplarında istenilen belgelı.r ve teminat makbuzu veya banka mektuplarına koymak 
suretile zarfların üzerine tekliflerinın hangı işe aıd olduğunu ve kanuni ıkametgahları yazılı ve zarf· 
lar mühürlü olarak belli gün ve saatlardao bir saat evvel makbuz mukabilinde Komısyon Ba~kan· 
ıığına verılmesı lazımdır. Belli gün ve zamandan sonra verilecek veya ııönderilecek tekli! mektubları 
kabul edilmez. Teminatların eksiltme saatlarından evvel Ankara Mektepler Muhasebeciliğı Veznesi· 
ne yatınlmı~ bulunması ve eksiltme şartnamelerinı görmek üzere Komisyon Yazganlığına müracaat· 
lan ilan olunur. (2947) 4141 

1 :!. 111 111 1111 111 il 111 il 1 111 1 111 il 1111 111 il ~ 

ı.....__ı_sT_A_N_s_u_L_B_EL_E_o_ıv_E_s_ı_ı_L_A_N_LA_R_ı____ § Deniz yolları § 
Beyoğlu Hastanesi Tedavi Günleri ; ı ş L E T M E s ı ; 

Harici hastalıkları 
Kadın, Erkek, Çocuk 
Operatör Dr. Fikret ve 
Operatör Dr. Sadrettin 

Çocuk hastalıkları 
Prof. Dr. Kadri Raşit 

CfJ 
..o Dahili hastalıkları 
~ Kadın, Erkek 
!il' Dr. Necmettin Hakkı 
o 

CfJ 

§ 
u 

.... 
vı 

~ .... 
CfJ s 
;:ı 

u 

Harici hastalıkları 
Kadın, Erkek, Çocuk 
Operatör Dr. Fikret ve 
Operatör Dr. Sadrettin 

Dahili hastalıklar 
Kadın, Erkek 
Dr. Necmettin Hakkı 

Harici hastalıkları 
Kadın, Erkek, Çocuk 
Operatör Dr. Fikret ve 
Operatör Dr. Sadrettin 

4358 

Dahili hastalıkları 
Kadın, Erkek 
Dr. Necmettin Hakkı 

İdrar yolları hastalıkla· 
ır. Kadın, Erkek 
Dr. Hakkı Rüştü 

Sinir hastalıkları 
.• Kadın Erkek 
Dr. Ahmet Şükrü 

İdrar yolları hastalıkla
rı. Kadın, Erkek 
Dr. Hakkı Rüştü. 

Çocuk hastalıkları 
Prof. Dr. Kadri Raşit 

İdrar yolları hastalıkla
rı. Kadın, Erkek 
Dr. Hakkı Rüştii . 

(B) (3155) 

::: Acenteleri: Karaköy Köprübaşı : 
: Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar : 
§111111 zade Han. Tel. 22740 , 111111 § 
§ iskenderiye yolu ~ 
E IZMlR vapuru 11 Haziran SA- : 
: Ll günü ıaat 11 de lıkenderi. : 
: yeye kadar. (3199) 4361 : 

:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı= 
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BIÇAGI 
1-2-3 ve 4 numaralı gayet 
keskin ve hassas tarafları var
dır ki her bir tarafiyle laa
kal on defa traş olmak kabil
dir. Bu hesapla 5 kuruşluk 

bir adet Hasan tıraş bıçağile 
40 defa ve ıslak bardak ile 
bilendikte yüz defa tıraş ya
pılmak mümkündür ki dün. 
yanın hiç bir bıçağında bu 
mez:yet yoktur. 

Hasan bıçağı istediğiniz 
halde başka marka verirler
se aldanmayınız. Taklitlerin
den sakınınız. Fiyatı ı adedi 
5 kuruştur. 10 adedi 45 ku
ruştur. il! ı ... ııltıllllllllllllllll ıı 

Hasan 
Traş Sabunu 

VE 

Sabun Kremi 
Çok köpürür ve köpüiü 

devam eder. Cildi yumuşatır 
ve traşı ıuhuletle yaptırır. 
Adedi 25, kutusu 20 kuruş
tur. Tıraş krem sabununun 
adedi 30, kutusuz 25 kuruş• 
tur. 

Hasan 
Traş Pudrası 

Nefis kokuludur. Kutusu 
15, orta 25, büyük 40 kuruş
tur. 

~~ Satılık yat === 
10 metro uzunluğunda, 4S m. 2 
yelkenli, 10 beygirlik yedek ben 
ıı:in motörü, kabine, methal ye• 
ri ve haliıı. 

isteklilerin ( Bebek ) rümuıile 
. fstanbul 176 No. lı posta kutusu 
•- adresine yazmaları. - • 

4344 

· Kurtiye aranıyor 
Boğazın Anadolu Yakasında, E

lektrik tesisatı müşterileri bulmak i
çin kurtiyeler lazımdır. İsteklilerin, 
her gün saat 10-11 arasında, SATIE 
nin, Tophanede, Necati Bey cadde
sinde, 428-430 numaradaki idare 
merkezine gelmeleri. 4353 

IKUÇUK ILA"LARI 

HASAN DEPOSU: Ankara, istanbul, Beyoğlu 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ne vapmak isterseniz herkesin yapa
bileceği şekilde formülünü vazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 

4207 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli ( 2 7 3 O) lira olan muhtelif şekil ve 
eb'atta zımpara taşları 8 Temmuz 1935 pazartesi günü 
saat 15,30 da kapalr zarf usulile Ankara' da İdare bina
sında satın ahnacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat te
ıninat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
1 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayrıt gün 

~·aat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankara' da 
Malzeme dairesinde Haydarpasada Tesellünı ve Sevk 
Müdürlüğünde dağıtılmakdadır. (3184) 4333 

Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazılı elektrik 
ınalzemesi 24-6-1935 pazartesi günii saat 15 de kapalı 
zarf usulile satın alınacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1208,94 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
ışe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna
me ve teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine verm~leri lazımdır. Bu işe aid şartnameler pa
rasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk !v1:üdi.ir1ü
ğünde ve Ankara'da lVIalzeme Dairesinde dağıtılmak
dadır. (3185) 

:rvr uhammen bedeli 
146 kalem muhtelifülcins elektrik 
malzemesi 16119.16 

4334 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Bu sene deniz lisesinin dokuzuncu sınıfına aşa-

gıdaki şartları taşıyan talebe alınacaktır. • 
A - Anası, Babası Türk olan ve Türk tabiiyetinde 

bulunan resmi veya muadeletleri Maarif vekaletince tas
dik edilmiş orta mektep mezunları imtihansız. 

B - Hususi orta mektepler ile hususi veya resmi 
meslek mektep mezunları imtihan ile. 

2 - İsteklilerin sıhhatleri denizin h~r hizmetine 
elverişli olduğu tam teşekküllü Askeri hastahanelerce 
r~por ile sabit olması ve yaşlarının 15, 1 7 bulunması 
lazımdır. 

~ - İsteklilerden İstanbulda bulunanlar doğrudan 
dogruya Heybeliadada deniz Lisesi Müdürlüğüne, taş
r~da .oı~:ı~ar ~u~undukları yerin en yakın askerlik Şube-
51 Reıslıgıne ıstıda ile müracaat etmelidirler. 

Her istekli istidasına güverte Makine ve hava smıf
ların~an hangisini istediğini ya~malıdır. 

!stıdalara aşağıdaki vesikalar bag-l 1 F _ ama ı. 
1 - otograflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal kağıdı. 
2 - Şahadetname veya tasdikname. 
3 - Askerlik öğretmeninin mahrem sicilli. 
- l\ı!ektebe kayıt olunduğu takdirde mekteb· t ı · 

1 
... k 

1
. . ın a >t 

o acagı anun, ta ımatı emır ve esasları kayıt ve şartsız 
olarak tanıamen ve aynen kabul edeceğine dair taahhüt 
senedi "Bu taahhiit senedinin sureti mektep müdürlü
ğünden veya Askerlik Şubesi Reisliklerinden tedarik 
eclilmelidir.,, 

4 - Müracaat müddetleri Temmuzun birinci günün
den 31 ri günü akşamına kadardır. 

5 - Bu sene Lise 1 O ve On birinci sınıflarla deniz 
harp mektebine talebe alrnmıyacaktır. 4300 , 

• • 

KARAKOY 
ECZAN ESi 

HUSEYiN HUSNU 
<ialata, Karaköy Caddesi rto. 5 4119,, 

~ 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Ankara'da Bankamız Fen servisinde ~ahştrrıl· 
mak üzere bir daktilo ahnacaktar. 

1 - Bu daktilonun asgari orta tahsilini yapmış 
olması ve iyi Almanca ve Fransızca bilmesi 

llzımd1r. 
2 - Müsabaka imtihanında kazanacak olana 

muvaffakiyeti derecesine göre 100 liraya kadar 
aylık verilecektir. 

isteklilerin kaydedilmek ve imtihan gününü an• 
lamak üzere 13·6·935 Perşembe akşamına kadar 
Ankara'da Bankamız Memurin MüdürlUAüne ve 
lstanbul'da Şubemize müracaatları. (3119) 

4?77 

Denizli Valiliğinden: 
1 - "Atatürk " heykeli müsabakası görülen lüzum 

üzerine 15 ağustos 935 tarihine kadar uzatılmıştır. 
2 - Müsabaka şartları evvelce ilan edilenin aynıdır. 

Şukadar ki maketler Ankarada Abideler komisyonunun 
tedkikine gönderilecektir. ( 3 19 5 ) 

istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

'Kıymet 
Lira 

KUMKAPI : Çadırcı çelebi Peştemalcı so
KUMKAPI : Çadırcı Ahmed çelebi Peştc

malci sokak eski 46 yeni 4 sayılı evin 
20/ 320 payı 15 6 

ARNAVUTKÖY : Sahilde eski 170 ila 178 
yeni 162 - 164 elyevm odun de
posu 540 metre murabbaında iratlı 
arsa ile barakanın 1 7 /20 payı. 4134 

AHIÇELEBİ : Mahallesi Asmaaltı cadde-
si Kanbur oğlu hanı üçüncü kat 
yeni 17 odanın 32/ 48 payı. 333 50 

BÜYÜKÇARŞI ~Aynacılar sokak eski 
yeni 14 sayılı d iikkamn 1/ 3 O payı. 1 7 6 

KADIKÖY : Cafer ağa mahallesi Yaver 
ağa sokak eski 1 yeni 9 sayılı evin 
1/ 4 payı. 563 

KADIKÖY : Hasan paşa Taşköprü sokak 
eski 15-15 1\1. yeni 1 sayılı 901 met-.. 
re murabbaında arsanın tamamı. 761 

BÜYÜK ÇARŞI : Çuhacı han alt kat yeni 
27-28 odanın 12/ 45 payı. 244 

BÜYÜKÇARŞI : Çuhacı han alt kat birin-
ci ada yeni 1 diikkanın tamamı 6 7 5 

BÜYÜKÇARŞI: Çuhacı han alt kat yenı 
51 dükkanın 1/ 3 payı. 235 

BÜYÜKÇARŞI: Çuhacı han alt kat yenı 
13 dükkanın 3/ 4 payı. 270 

BÜYÜKÇARŞI : Çuhacı han alt kat İkinci 
5 sayılı odanın tamamı. 300 

ÜSKÜDAR : Altunizade Selamsız caddesi 
eski 9 M. yeni 15 ila 21 bahçeli evin 
13/ 24 payı. , 422 

BÜYKÇARŞI : Mahmutpaş~ mahallesi 
Kürkçüler çarşı içi eski yeni 3 7 sa-
yılı dükkanın tamamı. 225 

BÜYÜKÇARŞI : Papas oğlu sokak eski 
yeni 25 dükkanın 1/ 2 payı. 1350 

SİRKECİ : Hamidiye caddesi Köprülü 
hanı namiyle maruf maa müştemi-
lat hanın 36/51840 payı. ıoo 

Yu~arıda yazılı mallar 21-6-935 sah giinü saat 14 
d.e pe~ın para ~e açık arttırma ile satılacaktır. İsteklile
rın yuzde yedı buçuk pey akçe!'!rini vakti muayyenin
den evvel yatırmaları. ( M.) ( 3 ı S 2) 

Umum1 neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAlK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı ~er : TAN matbaası. 
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' RADIO SALTS 
ile çabucak geçecektir. 
Hemen bugünden bir kutu 
alınız: ve akşamları deru
nuna kafi miktarda koya
cağınız Radio Salts ıle bir 
ayak banyosu yapınız: · 
Kat'i bir tedavi buluna
cak, ayaklarınız hafifli· 
yecek, sancı ve şişkinlik· 

ler :zail olacaktır. Bütün 
eczanelerde satılır. 

Belsoğukluğu ve Firengi'ye 
yakalanmamak ıçin en iyi çare, 21 senedenberi bu hastalıldarm teda
visile uğraşan Dr. A. KUTİEL'in tertip ettıği (NEOPROTEKTİN) ilacıdır. 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. 4263 

YÜZürt<Jzu ÇIRKlrtLEŞTIRE 

• • • 

BU KABARCIKLAR NASIL 
TEŞEKKÜL EDER? 

Cilt, guddeleri vasıtasile " Se
bum., tabir edilen bir nevi yağ 
ifraz eder. Hemen ekser kadınla· 

o 
• 4 
• 

SiYAH 
KABAR-
CIKLARI 
GiDERi-

NiZ. 

BUNLARI NASIL 
GiDERMELi? 

Bu siyah kabarcıklara karşı mü• 
cadele etmek için yüzünüzü, be• 
şereyi tasfiye eden " Sebum ., de. 

rın muztarip oldukları " parlak nilen yağı eriten ve " demodex " 
burun " un husulüne sebep olur. denilen beyazımtırak yağ habbe• 

Ya yüzü çirkinleştiren siyak ka- cikleri imha eden GECE SİAMO• 
barcıkları kim tanımaz? Bunu ez- iSE KREMİNi kullanınız. 
diğinizde "demodex,, tabir edilen Bir defa temizlenmiş olan yü· 
beyaı.ımtırak bir yağ habbeciği zünüz, cildin serbest çe h~neffüşü• 
ifraz: eder. ne müsait kılan GÜNDÜZ SİA• 
Eğer yüzünüze herhangi bir krem MOISE KREMiNİ kabule amade 

ıürseniz., guddelerin fethalan ka- bulunur. Zira bu krem havalandı· 
palı ve "Sebum,, yağı mahpus bu- rılmış ve pudrayı bütün gün sabit 
lunması hasebile meaamab geniş- tutar ve burun parlaklığını izale 
letir ve siyah kabarcıklar beşere- eder. 
nizde yer alırlar. Hemen bugün tecrübesini yapınız. 

CREME SIAMOISE 
HER YERDE SATIUR 

inhisarlar Umum 
Muhtelif cb'adda 20000 

~ .. 75000 

" .. 107500 

60 Numaralı 10000 
60 .. 10000 

Muhtelif eb'adda 235000 
75 X 82 eb'adında 10000 
70 9 70 .. 25000 
Muhtelif eb'adda 5250 

Kilo 

•• .. 
" .. 

.. 
" .. .. 

üdürlüğünd~n: 
Krom o E rzats Kar ton) 
T ribleks Karton ) 26-6-935 

Kahve Rengi amab:ılaj ) Çarşamba 

k,ı ğıdı ) saat 
Düz beyaz karton ) 14 de 
Kahve Rengi kösele ) 
karton ) 

Sellüloz kağıdr ) 
Birinci hamur kağıdı ) 2-7-935 
İkinci ,, ,. ) Salı günü 
Bir tarafı kolalı ) saat 14 de 
kuşe kağıdı ) 

Yukarıda nev'i ve mıktarları yazılı kağıt ve kartonlar 
hizalarında yazılı gün ve saatte pazarlıkla satın alına
caktır. Talip olanların şartname ve nümuneleri almak 
için her gün ve pazarlık için de yüzde 7 ,5 muvakkat gü
venme parasiyle birlikte tayin olunan gün ve saatte Ci-. 
balide Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım komis
yonuna müracaatları. (2943) 

450 Kilo Muhtelif renkte Lito Mürekkebi. 
550 ,, ,, ,, Tipo ,, 
600 ., ,, ,, Otomatik ,, 
500 .• ., ., Tüp ,, 

1 daremiı ihtiyacı için şartnamesi mucibince yukarıda 
cins ve mıktarları yazılı mürekkep pazarlıkla satın alına
caktır. Vermek isteyenlerin 21-6-935 cuma günü saat 
14 de % 7 ,5 Güvenme paralariyle birlikte Cibalide Le
vazım ve Mübayaat Şubesindeki alım Komisyonuna mü
racaatları. ( 3048) 

Müskirat Fabrikalarımız için şartnamesi mucibince 
bir tarafı tamamen lekesiz en yüksek kaliteden üç mil~ 
yon mantar 20-6-935 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alınacakdır. Talip olanların 
şartnamesini görmek için her gün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme parala
riyle bir~kde Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesinde-
ki Alım Komisyonumuza müracaatları. (2982) __.. 

ı• d 
• 11111111111111111111111 m m 11111111 ;:. Üsküdar Orman işleri memurlu

ğundan: Kaçak ~etirilmekte iken ya
kalanıp zapt edilmiş 341 kental 50 
kilo meşe karışık odunla 352 kental 
24 kilo meşe karışrk, kömür 1056 
demet furun çalısı 600 adet sepetçi 
çubuğu 300 adet çimşir kaşık 210 
adet harman küreği 2052 adet yu-
murta tahtası, 2 adet ceviz kütüğü, 

876 kilo ardıç tohumunun 29-5-935 
tarihinde yapılan arttırmasında müş
terisi çıkmadığından müddeti on gün 
uzatılmış ve ihalesi 10-6-935 pazar
tesi saat 14 de bırakılmıştır. 

İsteklilerin pey akçelerile Haydar
paşa Orman dairesindeki satış ko-

§VAPURCULUK g - . -: Türk Anonırr.. Şirketı := 
: Istanbul Acentaıığı S 
: Liman Han, Telefon : 2.?925. S - ~ --- ~ 
~ Trabzon yolu_ " ~ 
- T A R 1 vapuru 11 Hazıra ::: 
: SALI günü saat 20 de Riıeye ~ - ~ 
: kadar 9 •ı" 
iıııııııııııııııııııııııııııı ıııttl~ 
misyonunda hazır buluıı~atan jliO 
olunur. 


