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Peyami Safa'nm "Bahsimi· 
zm dış • · , - Orhan Seli
min'in · Bir hazin macera
dır ' ' fıkraları - Şehir ha
berleri. 
Muhab"rlerimizin t e 1 e fon 
h:ıberleri - Rusçuklu Hak
J:ı'nın " Sağlık ve Esenlik ,. 
adlı yazısı - Feleğin" Sur
re alayı .. hkrasL 
Azız Hudai Akdemir in 
" Bizde Casusluk ,, tefrıkası 
- Kendı kendimize çauyo· 
ruz. 
Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Sağ
lık oğıidleri. 
Öz dil sayfasL 
Ekonomi. 
Spor. 
Fatih lstanbulu nasıl aldı? 
- Briç dersleri - Scviliıııe· 
ler. evlenmeler. 
Giu:el sanatlar. 
Dünya gazetelerine göre ha
diseler. 
Yarmm büyükleri - Oku· 
duklarımız, duyduklarımız 
- Faydalı bilgiler. 
Kadın, Moda - Sinema. 

Yunanistan 
Seçimi 

Yunanistan'da geçen pazar gunu 
Yapılan seçim, hükumet partisinin 
Yenmesile sonlandı. Yenme, partinin 
pazar günü at1lan oyların çoğunu al
:rnasında değil, seçmenlerden yüzde 
~ltmısınm seçime birmiş olmaların
dadır. Çünkü seçime, karşı partilerin 
hiçbiri girmediğinden, Çaldaris'in 
halk partisi, ülkü arkadaşı olan kıral· 
cı Metaksas partisi ile seçimde yalnız 
kalmı lardı. Atina özel aytanmızrn 
bildirdigine göre, pazar giinkü seçime 
E <'.menlerin yüzde altmısı girmişler
dir. Geri kalan yüzde kırkın hepsi 
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t) hükumet partisi kazanmış sayıla
bilir Bu basarısın önemini anlamak 
için ~ecimin ~e aibi şartlar altında ya-

• b 

lııldığını hanrlamak gerektir. 
lş başında bulunan ve pazar günkü 

Secimde kazanan Çaldaris hükumeti, 
193-3 eciıninde kazanarak iktiC!an 
V cnizclos'un elinden almıştı. Hatır
lardadır ki, Venizelos 1933 ses:imin· 
de kaybettikten sonra iktidarı, kaza
nan partiye bırakmak istemediğinden 
J:>_lci.stiras'a bir isyan hazırlatmıştı. Ve
n_ızeıv~·u .. t.rsviki ile ayaklanan Pl§s
tıras, diktatörlüğünü ilan etti. Ancak, 
bu işi basaramıyacağmı anlayınca er
~esi gün kaçtı. Cumurbaşkanr bunun 
'llzerine, Otoneos'un başkanlığı altın· 
da süel bir kabine kurdu ve bu kabine 
de iktidarı secimde kazanan Çaldaris 
Partisine verdi. Çaldaris'in partisi kı
:ralcı olmakla beraber, başbakan, reji
tne. dokunmıyaeağını adamıştı. Çal
darıs bu adağını tutmuştur. Yunan 
C~murluğu iki yıldanberi kıralcıların 
elınde bulunmakta idi. Tıpkı Fransa
nın üçüncü cumurluğu 1879 yılına 
kadar kıra1Cı1arm elinde bulunduğu 
gibi. Cumurluk için tehlikeli görün
?nege başlayan bugünkü durum, kı
t~leılardan ziyade, cumurcu olan Ve
ll.ızelist'ler tarafından meydana geti
~ılıniştir. Çaldaris. rejim sorumunu 
ıleri sUrmiyerek Yunanistan'ı idare 
ederken, geçen martta Venizelist 
ler ülkeyi kana boğan bir isyan çıkar
~ı~ar. Bu isyanda az kaldı Yunanistan 
1Kı parçaya aynlsm. Hükumet isya
!11 bastırdı. Venizelist olan §yanı 
ılga etti. Daha bir takım tedbirler al
dı. Bundan sonra da secimi tazeleme
g_e karar verdi. lşte pa~ar günkü se· 
cıın. bu karar üzerine yapılmaktadır. 
Seçıme, karşı partilerin hiçbiri girme· 
tne;;e karar verdi. Hatta bunlar, seç
~e~le.rin sandık başına gitmemelerini 
;ının icin ~•terinden geleni yaptılar. 

unun içindir ki, seçime iştirak etme-
3'cn seçmenin karşı partilerden birine 
b~ verdiği iddia edilebilir. Ancak bu 

0 Yle ol"a da bugün iş başmda bulu
:r:a1 n halk partisi ekseriyeti kazanmış 
0 uvor. 
t lialk partisile birlikte seçime Me
d~ks~s·ı~ ~ırallık yanatı olan partisi 
C gır~~stır. Meta~sas'm kırakı olan 
C aldarıs ten aynldıgı nokta şudur ki, 
ti al~aris re jim sorumunu şimdilik ile
~ sürmediği halde Metaksas kırallı
~ın derhal geri getirilmesine taraftar
) 1:· '\?cak. seçimd.e aldığı oyların az
d : gosterıyor kı, Yunan ulusu, bir 
J:ı ela da gcnoy (araya müracaat) ya· 
t" ınactan secim üzerine kırall:ğın ge
c: 1 getirilm,,sini istemiyor. Kıratlık ve 

t~'"'ltırluk hakkındaki son söz Çalda-
ıs'· ~ ' 

r:ı· ın oe adadığı bu genoyda söylen-
ış olacaktır. 

A. Şükrü ESMER 
~~================= 

ilARLl 
Deniz zabitleri 

"rerfihleri hakkında üç kanun Kamu
ya veriliyor. Yazısı 8 inci sayfada 

-----~= 

Bulgar Kabinesinde Buhran Başladı 
YUNAN SEÇiMiNiN SONUNCU HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

300 Saylavhktan 
HükUmet Partisi 

287 sini Pazartesi istanbulda 
Kcizandı Miting Yapılacak ! 

Metaksas Yalnız Kor( o 
Saylav/ık Elde 

ve Arkadyada İki 
Edebilmiştir 

Atina, 10 (Hususi muhabiri -
miz gece yarısııulan sonra tel -
Jraf!a bildiriyor) - Se'iim her 
yerde sükfuı içinde geçti. Tas -
nif daha b:tmedi yirmi rfa\r!de.n 
haber bekleniyor. Şimdıye ka -
dar c:ınlaşıldıitına göre, hüku -
met 26,806, komünistler 4 7 ,644 
Metaksas 50,482 rey aldılar. 
Metaksas·.n kazandığı yerler Ke 
falonya ve Arkadyadır. Ancak 7 
savfov çıkardı Dragon;_~. grupu 
da 6 saylav çıkardı. Hükumet 
287 sanda!yeye sahiptiı. 

M. uhalifler ekserivet usulün -
de ~eçimin temsil · kabıl;yetini 
haiz olmadığında israr ediyor -
lar. A tinada hükt1met listesin -
de en az rey alan Maı kuriçtir. 
D.ş Bakanlığı Hususi t;.aıem 

~ntiüürü haftallk bir mccnn.~ada 
"~., .... ~:<!; "';- -~1, ... !0 0'! c;lıs sıya 
sa1Ja ıstıkrarm temını ıcın kraı-
lığm geriye getirilmesi lazım 
geldiğini söylüyor. 

Fikret Aoh 
Atina, 10 A.A. - En önce 

tasnif edilen 124 seçim bölgesi-

Yunan Cumurbaşkanr Zaimis 
nin oyları hükfımet listesinin 
kazandığını göstermektedir. llü 
kumetçiler, 32.480 Metaksasın 
kraldan yana olan arkadaşları 

ile 8.678 oy toplamışlardır. 
Atina, Pire, Makedonya, 

Trakya ve Adalarda hükumet, 
ezici bir çokluk elde etmiştir. 

Oy vermekten ç e k i n c n -
l e r az olmuştur. Makedon
ya'da oy vermeyenler yüzde 15 
kadardır. Komünist oyların sa -
yısmm biraz arttığı görülmüş -
tür. Venizelistlerin onlara oy 
verdikleri sanılıyor. 

Pangalos, Dramada kaybet -
miştir. Cumurluk başkanı, hüku 
metin kazanmış olmasından ö -
türü, başbakanı kutlulamıştır. 
Başbakan yarın cumurluk baş -
kanile görüşüp, hükumetin bun 
dan sonraki siyasasını kararlaş 
tıracaktır. 

Çaldaris'in bilcıiri~i 
Atina, 10 A.A. - Başbakan 

Çaldaris, gazetecilere yaptığı 
bir bildiriğde, ulusun hükumete 
gu.\'ende devam etmesinden ötü 
rü kıvancını bildirmiş ve hükU -
metin bu suretle memleket için 
de sükunun tekrar kurulmasını 

[Arkası S üncüde] 

infilak: 3 Ölü, 3 Yarah Var! 

1 - Şükrü hastahnede 2 - Olen Hü 
seyinin kansı, baygın, yerde yatıyor. 
3 - Ustabaşının kansı kocasının ölü
sü arkasından koşuyor. 4 - lşçi Hü
seyin ağır yaralı. 5 - Bir işçi kadın 
hıçkırıklar içinde fabrikanın sokağın-

dan geçiyor ••• 

[Yazısı 9 wıcu sayfamızda] 

if 

Yurdun Her Yanında Çalışılıyor 

Türk ulusu, her yerde ve her şekilde gösterdiği özveren/iği 
uçaklarile göklerini doldurmak yolunda da gösteriyor 

Hava tehlikesine karşı durmak için 
yurdun her yanında başlayan yardım 
çalışması hız1a devam etmektedir. 
Her gün muhtelif illerde büyük top-
lantılar yapılmakta, hemen hemen 

bütün yurddaşlar hava tehlikesini bi
lenler kurumuna üye olmaktadırlar. 
Bunun dışında birçok şekillerde de 
Tayyarı;; Cemiyetine esaslı yardımlar 

[Arkası 9 uncu sayfada] 

SOFYA MUHABİRiMİZiN TELGRAFI 

Bulgar Kabinesi Düşüyor 

Üç Bulgar Naz ırz İstifa Etti 
[HUSUS! MUHABIRlMIZ BILDlRIYOR] 

Sofya, 10 (Dün gece aldığımız telgraf) - Toşef ka
binesihenüz resmen çekilmemişse bile, hakikatte düşmüş 
sayılabilir. Yeni kabinenin teşkili için el altından müza
kerelere başlanmıştır. 

Yüksek askeri meclisin kararı üzerine kabinede isimle 
ri öne sürülen kültür ve dış işleri bakanları istifalarını 
vermişlerdir. 

Finans bakanı da hususi işlerini görmek icin Viyana
ya hareketinden evvel Başvekile istifasını göndermiştir. 
[Buhran hakkmc:laki diğer mühim tafsilat beıinci sayfamrzdadır.] 

RESMi VAZİFEYi KÖTU KULLANANLAR 

iç Bakan Dayak Atanların 
Ceza Göreceğini Söylüyor 

[HUSUSi MUHABlRIMlZ BlLDlRlYOR] 

Ankara, lv 
Kamutay buglin Nurinin başkanlı· 

ğında toplandı. Iç Bakanı Ş\ikrü Ka
ya söz alarak, suçluların ilk tahkikat 
sırasında polis ve jandarma "tarafın· 
dan dövüldüğü hakkındaki iddialara 
karşı bunların tamamen asılsız oldu
ğunu, kendini bilmeyen cahil birkaç 
memurun işlediği bu hareketten do
layı cezalarını gördüklerini söyliye
rek uzun beyanaatta bulundu. 

ŞUkrU Kayanm söylevi 
- Sayın arkadaşlar, Kamutayın ge

çen celselerinden birinde Adliye En -
cümeni mazbataları okunurken maz
bataların birinde zabıtai adliye vazife 
sini gören jandarma hakkında bazı 
sözler buldum. O sözlerden mülhem 
olarak büyük meclisin teessürüne is· 
tirak ederek ayrıldıktan sonra dosya
yı al~ım, okudum ve çalıştım. Büyük 
Meclıse maruzatta bulunmak istiyo • 
rum, müsaadelerini dilerim. 

Dosya, tafsilatiyle Büyük Meclise 
arzedildi. Büyük Meclis haiz olduğu 
hakkı istimal etti. O hak kendisinin 
münakaşa götürmez bir hakkıdır. 
Kullandı ve yerinde kullandı. Bunu 
münakaşa edecek değilim. Bu hakkı 
Büyiik Millet Meclisi hakkı hüküm
ranisi olarak kullanır. Kendisi Adliye 
makamlarının şunun ve bunun ne de· 

[Arkası S incide] 

Mecliste söz söyleyenlerden 
'Şükrü Kaya, Abidin ôzmen. 

Refik lnce 



2 ===================================================T A N:::==============-============================ 11 - 6 - 935 -

BAHSIMIZtN DIŞINDA 
Tenkidi de. şiir ve roman gibi, 

edebiyat nevileri içinde gönnek 
isteyenler veya Qnu doğrudan 
doğruya bir ilim şubesı telakki 
edenler olmuştur. Geçen yazıla
rımdan birinde bundan bahse
derken, Nurullah Ataç gibi, 
tenkidi sanat olarak kabul c'1en 
bir çok muharrirlerin \"aktile 
şiir veya roman nev'inden eser
ler yapmayı denedikleri, fakat 
o yola devam etmedikleri için 
kendilerinde bir "yaratıcılık 
hasreti" kaldığını, belki ıbunun 
icin tenkitte <le bir sanat haysi
yeti aradrklarmı yazmı§tcm. 

Nurullah Ataç bu yazımdan 
bahseden bir mekalesinde ev
velce yazmış olduğu şiil"let ı ha
zan da seve seve hat1rladığ1m, 
herkesin ne de olsa kendi ken
dine karşı zafı olduğunu b;ldıri
yor. Benim maksadım onun 
vaktile yazmış olduğu şiirlere 
pay biçmc1t değil, tenkitle sanat 
arasındaki münasebeti aramak -
tı. Onun kendine karşı zafı bah
sımızm dışındadır. 

Nurullah Ataç münekkidin 
sanatkara kusurlarmı bildir<Iiği 
için sevilmediğini ~azıyor. Mü
nekkidin tenkit edilende yaptığı 
tesir de ayrı bir meseledir ve 
bahsımızm d1şındadır. 

Nltrull~l~ Ataç her romancıyı 
ve her şaırı yaratıcı srnıf ına sok
mak dogru olmadığını da yazı
yor. Ben sadece yaratıcı sanat
kardan bahsetmi olduğuma gö
re bu da büsbütün a}Tı bir me- · 
seledi:r ve bahsımızın dışında -
dır. 

Nurullah Ataç, buharın cahil 
kaşifine varıncaya kadar sanat-
k~ ' ar o1sun o1masın, bir çok mü-
tcf ekkirleriıı yaratıcı oldukları
m söylüyor. Doğrudur. Hatta 
ya..ratma ameliyesi. en geniş 
manasıyla, düşünme ameliyesi -
nin başladığı yerde başlar. Fa
kat ben yalnız estetik heyecan 
yaratmalarından bahsetmiş ol -
duğunıa göre bu da ayn bir me
seledir :ve bahsımızın dışında
dır. 

Nurullah Ataç bizde yaratıcı 
denebilecek - Hüseyin Hah -
mi'den baska - hikayeci olma
dığını da ilave ediyor. Ben mut
lak manasıyla tenkit ve sanat -
tan hahsetmistim. Hic bir mem
leket.veya şahıs çerçe~·csine gir
mez:ıış olduğuma göre bu da ay
rı bır meseledir ve bahsımızın 
dışındadı.r. 

Nurullah Atac mekalesini 
:pek tabii olarak Nurullah Ataç 
1~~asıyla bitiriyor. Kendisi 
~usterck mevzuumuzu merke -
zınden bu kadar uzaklastırarak 
dallandırdıkça, ne yazık ki ar
tık, bu sevdiğimiz isim de hah
sımızın dışında kalacaktır. 

Peyami SAFA 

B~yük bir yangın r 
Dun sabah Taksimde Mezarlık so

kagı!1da .o~omob31 levazımı &atan A • 
restıyadısın magazasından yan k 

~ gın çı 

~.ıı.~a~az~. k~milen yandıktan sonra 
sondurülmuştür. 70 bin lira kıym ti 
de otomobil malzemesi de yanını:t n :. ır. 

No. 50 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Sofraya tavuk kızartması gel 
di. Yemeğe başladık; ben, la -
des kemiğini almıştım. Onlara 
~österdim: 

- Bununla lades tutuşulur, 
değil mi? 

Bu alıkça soruşuma, güldü • 
ler: 

- Bilmiyor miydiniz? 
Ben de gülüyordum: 
- Biliyorum. Soruşumun se-

bebi başka. 
Bu gefer, durakladılar: 
- Ne gibi?. 
Kemiği. paft11aklarnnın ucile 

tutmuş sallayordum: 
- Ben, lades tu tmağı çok se 

verim, fakat lades tutuşmak iste 
mem. 

Karı koca, tuhaf tuhaf bakı
yorlardı. 

Ben, devam ettim: 
- Evet. istemem. Cünkü be

nimle lades tutuşanla~a acırnn. 
Kadın2 birden doğruJuverdi; 

• 
lstiklll caddesinde yaya kaldırımlarmın tamirine ba9.andı - Boöaza işliyen otobüsler kontrol ediliyor - lstanbul 

BUGDA Y AZ GELiYOR 

Ekmek fiyatı 
Artacak! 
Son bir ay içinde havaların kurık 

gitmeııi Anadolunun bazı mıntakala • 
rında buğday mahsı.ılilne bir hayli za
rar ~rmi!ltir. Kuraklığın yeni yeni 
baş göstermesi, ancak kışlık mahsu -
Jün zarardan kurtulmasına imkan 
,;enni tir. Bu vaziyet, bu yıl buğday 
rekoltesinin az olacağı hissini uyan· 
dırdığı isin bazı tacirler ellerindeki 
malları satı a çıkarmamağa batla -
mı tardır. lstanbul piyasıtsına bu yü.r.: 
den mahdud mıntakalardan ve az 
mal gelmeğe baslamı tır. Bu durum 
buğday fiyatlarına tesir etmekte ge· 
cikmcmi~. piyasa derhal yUkselmlJ • 
tir. 

Geçen hafta lstanbul borsasında 
4,58 kuruştan muamele görtn Sivas 
ve Zile malı yumuşak buğdaylar dUn 
6 kuruştan satılmıştır. :Mayuıın ıon 
haftasında şehrimize iç Anadoludan 
3408 ton buğday geldiği halde l!On 
hafta içerisinde bu mikdar 971 tona 
kadar düşmüştür. Görüştüğümüz ala 
kadarlar bu durumun geçen yılın ay· 
ni haftalanna nazaran normal olduğu 
nu söylemi lerdir. Fakat, Anadolu • 
dan gelen malları buı kimıelerin de
po ederek piyasaya çıkarmayı lan 
her tarafta sikayetlcre yol açmıştır. 
Diğer taraftan bazı fırıncılar dn tela
şa düşmüşler, dün Ekmekçiler Cemi
yetine toplu olarak müracaat ederek 
son günlerde piyasada pahalı fiyatlar
la ve çok az un bulduklanm bildir· 
mişler. cemiyetin tc~cbbUse girişme
sini i temişlerdir. 

Dün görüştüğümüz alakadar bir 
zat bize şunları söylemiıtir: 

- Yeni buğday mahsulü hakika -
ten biraz: zarar görmeğe başlamıştır. 
Fakat bunun un fiyatlarına ve netice 
itibarile ekmeğe tesir edeceği şimdi
den kestirilemez. lıstanbula az; huğ -
day gelmesi ve satışa az mal çıkarıl
ması vaziyeti devam ederse ekmek fi· 
yatlarının 20 para veya bir kuruş ka· 
dar artması ihtimali olabilir. Fakat 
bir iki gUn içinde Anaooludaıı bol 
mal gelmesi beklenilmektedir.,, 

Mısırdan turist getirilecek 
Mısırda eçılan Türk Turizm şu

besi direktörü Abdullah, bugün de· 
niz yollarının İzmir vapuru ile İs· 
kenderiyeye gidecektir. Abdullah, 
memleketimize turist celbi için alın
ması gerekli tedbirleri gözden geçi· 
recek ve bu imkanları hazrrlıyacak
tır. Çok kısa bir zaman içinde Msıır
~~n birçok seyyah kafileleri gelece
gı umuluyor. 

- Demek hafızanıza o kadar 
itimadınız var? 

Başımı sallatiım: 
- Eh, bir parça ... 
K~dın, içinden titizlenmişc 

benzıyordu: 
- Hiç denediniz mi? 
Kemiği tabağa attım: 
-Çoook! 

' 

Koca~ı da ateşlenmişti: 
- Hıç yanılmadınız mı? 
Kaşlarımı oynauyorduın: 
- Katiyen! 
İkisi birden dudak btlktüler: 
- inanılır şey değil. .. 
Ben de boynumu büktüm: 
- Denemesi bedava ... 
Sonra vaz geçmişim gibi ba-

şnnı geriye ittim; 
- Hayır •.• Hayır ..• 
Onlar, gülmeğe başladılar: 
- Ne çabuk caydınız? Kork-

tunuz mu? 
Ben, iğneli iğneli gülüyor -

dum: 
- Caymadım ... Korkmadım. 
ikisi birden sordular: 

Ö ı . ' - ye ıse ... 
Ellerimi kavuştlJrdum: 
- Size ij.Cıyoruın. • 

Kız Lisesinde dün imtihana giren bir talebe grubu 

~ 

AVRUPADA ALTIAY 
KÜÇÜK HABERLER 

Gümrükleri 
ıslah için 

aısaıa; «Ts'C' il" • .. ,...... ....... ....... ,_ ;w 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 
tetkikat §Ubesi direktörü Mustafa 
Nuri ile muamelat şubesi direktör mu 
avini Celadet bugtin Piyerloti vapuri· 
le :Marsilyaya gidiyorlar. Mustafa 
Nuri ile Celadet 4 ay Fransada, 2 ay 
da lsviçrede gümrük işleri üzerinde 
tetkikat yaparak 6 ay sonra dönecek· 
lerdir. Dün kendisini gören bir yazı
cımıza Mustafa Nuri yapacaktan tet
kikat hakkında şunları söylemiştir: 

- Yarın Marsilyaya doğru yola çı
kıyoruz. Fransada kaldığımız zaman 
zarfında deniz gümrük teşkilatını, 
liman gümrüklerini, istasyon gümrük 
lerini, hudud gümrüklerini, tayyare 
istasyonlarındaki gümrük teşkilatını, 
gözden geçireceğiz, oralardaki tatbi -
kat ile bizdeki tatbikat arasındaki 
farkları tesbit ed~eğiz. GHmrük ka
nun lan ile muhafaza nizamnameleri -
ne de bakacağız. Faydalı gördüğü -
müz noktaların bizde ne derecye ka -
dar yer tutabileceğini tesbit edece -
ğiz. 2 ayda İsviçre gümrüklerinde 
tetkikat yaparak döneceğiz.,, 

Liselerde sözlU imtihanlar 
dUn başladı 

Rcımi liselerle orta mekteplerin 
sözlü imtihanlarına dünden itibaren 
başlanmıştır. Kültür Bakanhğınca ve
rilen emre göre sözlü imtihanlara; 
iki yazıh imtihanda 8 numara alamı· 
yan talebe girmektedir. Sözlü imti • 
hanlarda iki mümeyyiz ile bir de ders 
muallimi bulunmaktadır. Talebeye de 
üç &orgu verilmektedir. Talebe bu 
sorgulardan ikisini tercih ederek ce
vap vermektedir. SözlU imtihanlarda 
talebeye en az bir numara verilecek
tir. Talebenjn aldığı not, yıl içinde 
aldığı notlarla birlikte 8 i dolduracak
tır. 8 i doldurmıyanlar ikmal imtiha· 
nına gireceklerdir. 

Üniversite talebesi 
kampa çıkıyor 

Bugün Univer!itenin A grupu kam 
pa çıkacaktır. KUltür Bakanlığından 
verilen emre göre kampa çıkacak ta
lebenin yemeleri ve içmeleri üniver
site tarafından temin edilecektir. 
Kamp Pendiktc kurulacaktır. Lise ve 
orta mekteplerin kampları da tem -
muz başında Pendikte olacaktır. As· 
kerlik dersleri mecburi olduğu için 
her talebe bu kampa iştirak edecek ve 
atışlar yapacaktır. Askerlik dersinde 
muvaffak olamıyanlar sınıfı geçemi· 
yecektir. 

ı:ı İstanbul rıhtımları için Ekono· 
mi Bakanlığınca hazırlanan projede 
bazı değişiklikler yapılacağı söylen -
mektedir. Bunun için bir buçuk mil
yon liralık tahsisat ta henüz bütçeye 
konmamıştır. Bütün nhtımlann ya· 
pılma6J üç sene sürecektir. 

* Ekonomi Bakanlığı Deniz Müs
tcşan Sadullah §Chrimizdeki tetkikle
rini bitirmiı ve Ankaraya gitmiştir. 
Müste§ar tetkiklerini Ekonomi Ba-
kanlığına bildirecektir. 

" Dün Liman Sosyetesi Genel Di· 
rcktörıueunce Galata ve Jstanbuldaki 
yükleme, boşaltma daireleri teftiş 
edilmiştir. 

* Kıraliçe Marya vapuriJe iki gün 
sonra ıehrimize muhtelif milletlere 
mensup 400 seyyah gelecektir. 

" İtalyan rahiblerinden RokaJli bu 
hafta kilisede vaazı türkçe olarak 
vermiştir. Bu, bir katolik kilisesinde 
ilk verilen türkçe vaazdır. 

"' Ereğli Hmanr ve yapılacak bü· 
yük elektrik santralı hakkında ba
yındırlık bakanlığına tekliflerde bu
lunmuı olan Vikers Metropolitaine 
mümessili eski Osmanlı Bankası di· 
rektörü Ried İzmire, diğer mümca • 
ısiller Roberts, ve Richardt da Kös
tence yoluyla Londraya gitmişlerdir. 

* Yeni Macar elçisi M. De Mari· 
assy yanında maslahatgüzar Antal 
Rivi~.tky ve ataşamiliter yarbay Me-
2:etH olduğu halde itimatnamesini ver 
mek üzere Ankaraya gitmiştir. 

" :Fransadan telefon sosyeteııi için 
(Jean Voyau) isminde bir Fransız 
mühendis gclmiıtir. (Jean Voyau) 
nun, sosyete mümessili Frank Gill ile 
beraber bugün Ankaraya i:itmesi muh 
temeldir. 

* Bugün Piyerloti vapurile transit 
olarak limanımıza 40 lni:iliz ve Fran 
sız seyyahı gelecektir. 

* Avrupada tedavide bulunan Cu
murba§kanhğı husuıi kalem müdürü 
Hasan Rıza, dün sabah ıehrimize dön 
müştür. 

• Dul, yetim ve emeklik (milteka· 
it) lerin üç aylıklarının verilmesine 
dün batlanmrıtrr. 

• Y eıilköydeki deniz fenerinin de
ğiıtirilerek yerine daha güzel, ıon sis 
tem bir deniz fenerinin konması ka • 
rarla!ttınlmııtır. Eski fener dünden 
beri kaldırlmt§, yerine yeni fener ya
pılıncaya kadar iğreti bir fener kon· 
mu§tur. İğreti fenerin ışığı 30 saniye
de bir görünen grup halinde beyaz 
ışıktır. Çift §İmıek §eklinde olan bu 
ışık iyi hu•alarda 12 milden eözüke
bilmektedir. 

* Küçük esnafın yüzde altmışı te~· 
çil edilmiştir. Tesçil 15 Haziranda bı· 
tecektir. Yamıa vakti bittikten sonra 

Bu sözüm, onlarda tam iste - - Nesine, isterseniz? Bence 
diğim ve tahmin ~ttiğim tesiri hava hoş ... 
yapmıştı, ikisinin de yüzleri kı- Bu omuz silkiş, onları ku-
zardı, dudakları titredi: durtmuştu: 

- Bu ne kS4dar güveniş Hanı - Bizce de hava hoş ... 
mefendi.. • Hiç altta kalmak istemiyor -

Omuzlarnnı kaldırarak bak • Iardı. Karı koca, ikisi birden ha 
tm1: f ızalarmı seferber edecek ve be-

- Doğrusu but ni yere vuracaklardı. 
Kadın, elini uzatmıştı: - Pekala, dedim. Şayet, ben, 
- Ben, sizi bu huyunuzaan kaybedecek olursam, bu yaz. si-

vaz geçirmek için lades tutuşa - ze Büyükadada bir köşk tutaca 
cağım. ğım. 

Gülüyordum: Kan kocanın renkleri soluver 
.. - 900, siz de, kendinize pek di, fakat bir kere ok yaydan 

guvenıyorsunuz. çıkmıştı; kadın, titrek, sönük 
Aynen benim, biraz evvelki bir sesle : 

tavrımı taklit ediyordu: - Biz de size, ayni değerde 
- Eh, bir parça! bir hediye alırız. Hediyeyi siz, 
Kurduğum tuzağa onları dü- beğenirsiniz! dedi. 

şüren, keneli öğünme hastalıkla Bu ladesin sonu neye vardı -
rı idi. Bu ökseden eteklerini kur ğım, neye bağlandığım, tabıi 
taramıyaçaklarını biliyQrdum. merak etmiyorsun, değil mi, ço-

Kadın, elini uzatmış bekliyor cuğum? 
du, tabağa attığım lades kemi - Bile bile lades ... Bile bile 15. _ 
ğini aldım, bir ucundan ben, bir des ... 
ucundan o, tutuştuk. • Onlar, yazlık köşkü kazandı-

Kadın, sordu: lar. Bu, bana, bir kaç yüz lira-
- Nesine? ya maloldu. Benim, para pul 

1 
Omuzlarımı oyn.atuınt ı gözümde mi?. Ben, hasta ~~vru. 

tekrar uzatılmıyacak, geç kalan es -
naftan ceza alınacaktır. 

* Ycşilhilal cemiyeti Yeşilglin bay 
ramının dokuzuncu yılını Haziranın 
30 unda kutlulayacaktır. Bu münase
betle büyük bir deniz gezintisi yapı
lacaktır. Bu bayram bütün içki düş
manları davetlidirler. 

"' lstanbulun "ilk mektep mezuni • 
yet imtihanlan bitmiştir. Bu talebe -
ler arasındaki randıman yüzde seksen 
nisbetindedir. Mezun talebeye bu haf 
la içinde diplomaları dağıtılacaktır. 

* Anadolunun birçok vilayetlerin· 
deki imtihanları teftis etmek üzere 
giden kiiltür müfettişleri ayın 15 in
de lstanbulda bulunacaklardır. 

* Kars saylavlığına seçilmiş olan 
Edebiyat fakültesi dekanı Fuat Köp
rülü dün akşam Ankaraya gitmi tir. 
Fuat Köprülü dün Üniversiteye gele
rek profesör arkadaşlarına ve talebe
sine ayrı ayn veda etmiştir. Edebiyat 
Fakiiltesi talebesi: türkoloji ordinar· 
yüsil olan Fuat KöprUlüden imtihan· 
larmın yapılacağı gün lstanbula gel
mesini rica etmişlerdir. Fuat Köprülü 
Üniversitedeki im•;ı.~- ı;ıı-ı.-: :t •
buld geıecek ve kendi dersinden tale
beyi imtihan edecektir. 

ı;: Kuleli lisesi dokuz ve onuncu sı
nıf talebesi Kars yersarsıntısı için Kı
zılay kurumu mümessilliğine l 5 7 lira 
77 kuruş iane vermişlerdir. 

Yeni kıhk kanunu 
Yeni kılık kanunu perşembe günün 

den itibaren tatbik edilmcğe başlana
caktır. Evkaf ve müftülük dün bu mil 
l1asebetle alakadarlara yeni bir tamim 
daha göndermiştir. Bu tamimle ruha
ni kisvelerin mabet dışında giyilmi -
yeceği, yeniden bildirilmiştir. Esasen, 
bütün imamlar, vaizler ve dersiamlar 
yeni kıyafetlerini şimdiden hazırla -
mışlar ve kısmen de giymeğe başla
nıışlardır. 

Şirketi Hayriye İC)in 
Yeni gemiler 
Şirketi Hayriyenin gelecek yaza 

kadar yaptırmağı kararlaştırdığı yeni 
gemiler için Avrupa gemi tezgahla • 
rının gönderdikleri planlar ve şerait
gözden geçirilirken, bir Türk mü
hendisi de Şirketi Hayriyeye müraca
at ederek yeni gemilerin kendisine 
yaptırılmasını istemiştir. 

Evvelce deniz subayı iken emekliğe 
çıkmış olan mühendis Ziya şimdi Is • 
tinye Dok fabrikasında çalışmaktadır. 
Yapılması istenilen gemiler için yap· 
dığı krokile Şirketi Hayriyece beğe • 
nilmiş ve Avrupa fabrikalarının gön· 
derdikleri planlardan üstün bulun -

mu düşünüyorum. 
Yavrum, bütün gününü, ge -

ccsini, hep benim yanınına geçi· 
riyordu. Fakat anası, babası, a
rasıra, onu sorguya çekiyor, il -
züyorlardı. Bu srkmtıyı da kö -
künden kazımayı tasarladım. 
Gene şeytanın aklını durdura -
cak bir yezitlik buldum. 

Hasta yavrumun annesilc ba
basını, kumara ahştırdım. Ku -
mara başlayan insanlar, eğer 
ilk hamle kazanırlarsa, hele 
çokça kazamverirlerse, artık bir 
daha yakalarını kurtaramazlar, 
kumarın tiryakisi olurlar. 

Onlar da kumara öyle alıştı -
Iar ki gece, gündüz, masa ba -
şından kalkmaz oldular. Gel ge
lelim, onların kumarbazlıklau, 
bana, köşkten, ladesten daha pa 
halıya, daha tuzluya oturdu. 
Onları tanıştırdığım kumarcıla
rrn kulaklarına !ısladım. Bile bi
le lades gibi, bile bile kaybede
ceklerdi ve bu kayıpları, ben ö
deyecektim. 

Onlarm karşısına çıkardığım 
adamlar, şık, temiz, kibar iıı -
sanlardı, lakin aynı zamanda 

·BiR HAZIN MACERADIR,, 
I 

Gece. Saat bir. İstanbulun 
Kadıköy yakasında Feneryolu. 
Feneryolunda bir ev. Bütün 
pencereleri aydınlanmış. Ay -
dmlık pencerelerden hızlı hızlı 
gidip gelen gölgeler gö· 
rünüyor. Birdenbire evin içjn -
den ince yırtılan bir kumaş gibi 
bir kadın çığlığı yükseldi. Bah
cekapısr açıldı. Başı açık bir de 
likanlx soluk 'oluğa fırladı so -
kağa. 

II 
Sokakta in cin top oynuyor. 

Evden çıkan delikanlı doğru ec
zahaneye koştu. Kapalı. İstas -
yona koştu oradaki polisle bir 
şeyler konuştu. Aldığı cevaplar 
dan dehşetli üzülmüş gibi ters 
yüzüne döndü, koşarak Kızıl -
toprağa kadar gitti. Bayılacak 
gibi. Kulaklarında boyuna o in
ce, acı kadın çığlığı. Kızıltop -
raktan gerisin geri döndü. Bey
ninden vurulmuş gibi evin kapı 
sından içeri, sallanarak girdi. 

III 
Size bir kötü, polis ve aşk ro

manı yazmıyorum. Bu anlattık
lanm, eski söz gelişiyle, ayniy
le vakidir. 

Feneryolunda oturan bir bil
diğin kız kardeşi birdenbire has 
talanıyor. Sancısı müthi§. Baş
lıyor bağınnağa. Adamcağız bir 
otomobil bulup kardeşine Kadı
köyünden doktor getirmek isti
yor. Feneryoluııda taksi durak
yeri yok ki, otomobil bulsun, 
çekçek arabaları akşam karan
lık basınca ahırlarına dönerler, 
Tramvay yarıma kadar işler. 
Oysa ki, saat bir, Kadıköy iske
lesine telefon edip taksi getirt -
mck gerek. Telefon ya eczaha .. 
~odo ohu·, :;,-a b..,ı.t. .. el-., İlr:.,; rlP. 

çoktan kapalı. Evinde de tele .. 
fon yok. İstasyondan telefon e
dilmiyor. Ne yapsın? Ne haltet 
sin adamcağız?. 

ıv 

Te1efonsuzluk derdi bütün İs 
tanbul mahallelerinin derdidir. 
Her vatandaş evine bir telefon 
alacak kadar bütçeli değildir. 
Ne yapmalı? Yapacak bir çok 
şey var amma. §U bir tancbi ya
pılsa çok iyi olur. 

Telefon şirketi her mahalle 
de gece gündüz açık, bir on ku
ruş atılınca otomatik olarak ça
lışan bir kulübecik mi, ne bile -
yim böyle bir nesne, kurabilir. 
Bunun yapılması, kurulması ge 
rektir. Bununla kim uğraşır ora 
smı da bilmem. Benden yaz -
ınası. 

Orhan SELiM 

muştur. 

Mühendis Ziya gemileri lstinye'de 
yapacak fakat Dok fabrikası hesabına 
olmayacaktır. Yeni gemilerin burada 
yapılması henüz büsbütün kestirilme· 
mistir. 

Fakat mühendis Ziyanın gösterdi .. 
ği hesap, istediği para ve bütiin 
şerait diğerlerinden daha uygun ol· 
duğu için kati sözün kendisine veril
mesi beklenmektedir. 

• 
cok usta kumarcılardı. Onların 
Üstalıkları, idareleri sayesinde, 
pek batak gitmiyordum. 

Onlar kazandıkça keyifleni • 
yorlardı ve keyiflerinden gözle
ri dünyayı görmüyordu artık· 
Hasta yavı;umun başını rahat 
bırakmışlardı. 

- Nereye gidiyorsun? Geç 
vakitlere kadar neredeydin? Ge 
ce neye eve gelmedin? Nereler
de sürtüyorsun? 

Diye sonnuyorlardr. 
Hoş hasta çocuğumun sorgu

ya çekilecek hali de kalmamıştı· 
Yüzü gittikçe süzülüyor, gözle
ri esmer halkalarla cevriliyor ve 
öksürük, hain öksürlik, ona so· 
luk aldırtmıyordu. 

Hastalık, doludizgin gidiyo~·1 du, hastalığı durdurmak kabı 
değildi. Yalnız adanın havası, 
çamların reçine kokulan, ha~ : 
tahğa, biraz sükun getirir gıb1 

o1mustu. 
Bu· iyileşiş geçici idi. Birde.~ 

azacak ve Y.avrumu, artık bı ,. 
.(Arkası varJJ 
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Bir Oğul Babasını Hak
Öldürdü 1 • 

Yerinde 
' Samsun, 10 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bugün adliye dairesinde 
feci bir cinayet işlenmiştir: Hukuk mahkemesinde büyük o~lu 
a~eyhine açtığı davayı takip eden Rizeli Hafız Hakkı, adlıye 
~nasının içinde küçük oğlu Mustafa ~a~afından tabanca ~le 
Oıdürülmüştür. Çıkan kurşunlardan yedısı Hakkıya rast gelmış, 
birisi de hadise ile alakası bulunmayan Ahmede rastgelerek 
ayağından yaralamıştır. 

Katil derhal tevkif edilmiş, tahkikata başlanmıştır. 

Köylere Alınacak Radyolar 
Ankara, 10 (Muhabirimizin telefonu) - Edirne saylavı Mus

tafa Boykan kamutaya köylerin ihtiyaçları için getirilecek radyo· 
lar ile yedek parçalarının vergiden muafiyeti için bir kanun layi
hası vermiştir. Mustafa Mecdi bu teklifinde şunları ileri sürüyor: 
' . 1 - Köy, kasaba ve şehirler ile hükumetçe mevcudiyetleri tas-
dik ve tesçil edilmiş içtimai, iktisadi, zirai, siyasi ve ilmi teşek
küllerin ve subelerinin manevi şahsiyetleri ihtiyacı için posta, tel 
€'raf ve telefon umum müdürlüğü vasıtasile getirecekleri radyo 
ahizelerinden ve Türkiyede imal için icap ede~ p~rçalarmdan ve 
ayrıca demir parçalarından halen mevcut ve ılerıde konulacak 
gümrük ve sair vergi ve res~erden hiç birisi alınmaz. 
} , Diğer radyolardan her sene istifa edil~n resim bu muafiyete 
<lahil değildir. Bu muafiyetten istifade içın posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğüne müracaat edilerek ruhsatname almak 
~arttır. 

2 - Kasaba ve şehirler çiftçilerine alınacak radyoların bedeli, 
belediyeler hasılatından, belediyesi olmayan köylerde ihtiyar 
heyetlerinin toplattıracakları paradan alınır. Lüzumu halinde 
Vilayet, kaza ve nahiyelere icap eden yardımlar yaptırılır. 

3 - Bu tkabil muaf olarak getirilen radyoların yerlerine konul
ll'ıasr, tamiri ve iyi muli.afazası için köy ihtiyar heyetlerinin mü
l'acaatı halinde umumi heyetçe her türlü yardrm bedava yapılır. 

Bu kanun neşrinden altı ay sonra muteber olacaktır. 

MAASI ü en C::.TL C:.Cl 

\Viaaşh ve Ücretli Memur
ların Veni Baremde Yerleri 
Memurlar 15 Dereceye Ayrıldı 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ BILDIRlYOR] 

Ankanı, ıo 

'.Müsteşarlar komisyonu tarafından 
:ararlaştırılan esaslar içinde hazır
~nan barem kanun projesi Bakanlar 
)( eyetince onanmıştır. Bugünlerde 

arnutaya gi;inderilecektir. Projenin 
t&aslarını bildiriyorum: 
d ?\taaşlı ve ücretli memurlar on beş 
~eceye ayrılmışlardır. ıDerecelerile, 
, aş ve ücretler• şunlardır: 

lı.a}i maaş Maaş veya Dereceler 
ücret tutarı ..___ 

ıso 600 ı 
125 500 2 
ıoo 400 3 
90 288 4 
80 256 5 
70 216 6 
60 168 7 
50 140 8 
40 112 9 
35 98 10 
30 84 11 
25 75 12 
20 60 13 
15 51 14 
10 40 15 

)"l'ı.1aaşlr ve ücretli memurlardan 
u~ksek tahsilli olanlar üç senede bir, 

1
1gerleri dört senede bir terfi edebi
~eklerdir. llk memuriyete girecek 
r~ı~şlr memurlar şu maaşlara alına • 
~ ... tardır: 

T~iı:e mezunları: 15 liraya, yüksek 
mektep mezunları 25 liraya, bir Garp 
lisanı bilen yüksek mektep mezunla
rı 30 liraya, Türkiyede yüksek mek
tepten mezun olduktan sonra, Avru-
pada ayrıca tahsil görenler 35 liraya. 

Ücretli memurlar da bu esasa tabi
dir. Yalnız lüzum görülürse, ücretli 
memurlar bu maaşların bir derece yu 

kansında~i maaşa karşılık gelen ücre 
ıeti alabileceklerdir. Ucretli memur -
Jardan maaşa geçmek isteyenler ve • 
ya maaşlı vazifelere lüzum görülen 
memurlar aldıktan ücretlere karşılık 
gelen maaşın bir derece aşağisındaki 
memuriyetlere alınabileceklerdir. 

Maaşlı ve ücretli memuriyetlerde 
birden daha fazla derecelere birden 
terfi esası kaldırılmıştır. Yeni barem 
derecelerine göre, yeniden derecele -
!erinin tayin edilmesi icap eden 12, 
14, 16, 17,5, 22, 45, 55 lira asli maaş
lı mmurlardan bazıları, daha yukarı 
derecelere, bazıları da aşağı derece -
lere alınacaklardır. 

Aşağı derecelere alınan memurla • 
rın terfi müddetlerine kadar mükte -
sep hakları baki kalacak, yukan de
receye alınan memurlar da yeni de
recelerinin maaşlarını alabilecekler-
dir, Ücretli memurlar da, aldıkları 
ücretin tekabül ettiği derece ile dere
celendirileceklerdir. 

Yunan Seçiminin Sonuncu 

~~~en eserine devam edebilece 
1111 söylemiştir. 

t :Başpakan Çaldaris, ilave ede
lt~k demiştir ki: Sükun isti yen 
ltı Usun hükumet siyasasını tama 
b en onayacağına peşinen inanı 
ıı ltlunduğ"unu ve hükumetin siya 
tı <ısını halkın bu kararma daya 
aBak yürüteceğini bildirmiştir. 

ıı . aşbakan muavini Kondilis, 
Yeçıtn sonuncunun hükumetten 
~~n~ hakikiğ bir geneloy, bir ü1 
t~Yu bir fırka istismar etmek is 
Ql~e~ler için de şiddetli bir ders 

Ugunu söylemiştir. 
Metaksas'm kazancı 

t'ı) .Atina, 10 (Hususi muhabiri
ta,1~den) - Kralcı Metaksas ta 

ftarlan yalnız Korf o adasın -

[Baş tarafı 1 incide] 

da Varl<adiyada iki mevki kaza
nabilmişlerdir. Hükumetin tebli 
ğine göre müstakiller de her yer 
de kaybetmişlerdir. Yalnız Filo 
rina taraf mda Fil. Dragumi lis 
tesi ekseriyet almrştır. 

Atina vilayetinde 
A tina, 1 O (Hususi muhabiri

mizden) - Atina vilayetinde 
hükumet namzetleri 37,150,Me
taksas taraftarlan 13,175 ve ko 
münistler 10,300 rey kazanmış 
lardır. Bundan evvelki saylav 
ve son belediye seçiminde reyle 
rin adedi yüz bini geçmiş idi. 

Atina, 10 (Hususi muhabiri
mizden) - İç işleri bakanı P. 
Rolles dün gece gazetecilere 
yaptığı Clilcvde ı " Seçime gir-

Ankara, bol 
Suya kavuşuyor 
[HUSUSi MUHABiRiMiZ TELE• 

FONLA BILIDIRIYOR] 

Ankara, 10 

lsmet lnönü, Ali Çetin Kaya ile 
birlikte Çubuk barajında 

BugıUn saat beşte Ankara barajın
dan gelecek sular için yapılacak yüz
geç havuzun temel atma merasimi ya
pılmış, Başbakan, bakanlar, saylav • 
lar ve hükumet erkanı hazır bulun -
muştur. İçme suları komisyonu reisi 
;L'~,-.... _ı,ı. müsteşarı Halis söylevin 
de Ankaranın su mu~kuı&tırun tarih
çesini anlattıktan sonra, Ankaraya 
bol su temini için yapılan geçitleri 
anlatarak Kızılırmak ve Sakaryadan 
istifade etmenin çok masraflı oldu -
gundan, nihayet barajda karar kılın
dığını ve Ankaranın elli sene sonraki 
ihtiyacının da bolca temin edildiğini 
ve bundan böyle Ankarada su sıkın· 
tısı çekilmiyeceğini, Çubuktan şehre 
kadar boru isalcsini ve bunun 856 bin 
liraya mal olacağını ve gelecek sene 
Ankaranın bol suya kavuşacağını ve 
su meselesine verdikleri ehemmiyeti 
de ayrıca belirtmiştir. 

Bunu müteakıben temele konmak 
üzere hazırlanan şişeye sokulacak ka 
ada Başbakanla Nafia ve Bayındırlık 
bakanları imzalarını atmışlardır. Son
ra temel atılacak yere gidilerek lsmet 
lnönü ilk temel taşını koymuştur. 
Misafirlere hazırlanan büfeden ağır
lanarak törene son verilmiştir. 

Hekimler arasında 
değişiklikler 

Ankara, 1 O ( H usıısi muhabirimiz 
bildiriyor) - Mardin Merkez hü
kumet tabibi Naci Mus sıhhat 
müdürlüğüne, Istanbul hükli'met mer 
kez tabibi Kocaeli Sıhhat müdürlüğü 
ne. İzmir hükümet merkez tabibi Nec 
meddin lçel sıhhat müdürlüğüne, Fat 
sa hükümet tabibi Ferhat Van sıhhat 
müdürlüğüne, Kocaeli sıhhat müdürü 
Hıfzı Nuri, Maraş sıhhat müdürlüğü
ne tayin edilmişlerdir. 

Amerikah gazeteci 
Gidiyor 

Bir müddettir memleketimiz
de bulunan, 140 Amerikan ga -
zetesi muharriri Gladys Baker 
yarın sofyaya gidecektir. 

Gladys Baker Türkiye hak -
kmdaki ihtisaslarını anlatır -
ken diyor ki: 

"Ankara beni hayrette bırak 
tr. Bana zevk verdi. Orada bu -
lunduğum müddetçe daima: (çö 
1ü bir gül gibi açtıracak) diye 
çok eski bir sözü hatırladım. 

"Son söz olarak şunu söyli -
yebilirim ki, Türkiyede kalışım, 
mesleğimin en aydınlatıcı evre
lerinden (safhalarından) biri 
olmuştur. Etrafımda gördüğüm 
yeni hayatta büyük ilham bul -
dum. Güzel bir konukseverlik 
duygusu, ırkınrzın göze çarpar 
bir vasfıdır. İçimde, Türkiye -
ye karşı daima hasret duyarak 
dünyayı dolasıp duracağım. Ve 
bir gün yine Türkiyeye gelece
ğimden eminim .. ,, 

meyenlerin nisbeti %. 25 den 
fazla değildir demiştir.,ı 

SAGLIK. ESENLiK 

Deniz Ve Dağ 
Deniz, dağ tabiatin iki ulu 

görünüşü, gösterişi ... Kaybolan 
güçleri yerine getirmek, sarsı
lan sağlıkları düzeltmek, hasta·· 
lıktan yeni k~lkanları dinçleş
tirmek, ikisinde de bu kudret 
var o enginlerin, bu genişlikle
rin... Dumanlı dağlar, sisli de
nizler!.. Dumanlara karışınca 
ikisi de hulyalı onların .. Her yıl 
o-idilir oralara, bütün bir savaş 
;ılının yorgunluğunu gidermek. 
kaybolan dinçliği yerine getir
mek icin .• Ve kışın karlı tepeler 
kış sp~rlarına yaradığı gibi ku
duran sinirleri yatıştırır ve gev
şeyen sinirleri pekiştirir. Orala
ra gitmek hem keyif, hem ihti
yaçtır, adamrqa göre ... 
Hangisine gidilecek denize mi, 
dağa mı? ilköncc bunu kestir
meli, fayda görebilmek için ... 

• 
Deniz iklimi, deniz kıyıları-

nın iklimidir. Havasında nem 
yüksek kerted.edir. Hava yalnız 
ıslak mı? iodür, bromür parça· 
cıkları ile de yüklü. Işık iplikle
rinin her türlüsü ve en keskin
leri. içerilere bakılınca sıcaklığı 
pek öyle kolay kolay, çabuk ça
buk değişmez. Hemen hemen 
bunlardır yalılar ülkesinin ayırt 
man sıfatları ... Bunlardan başka 
Golf-strem akıntısının tesiri se
zilir Okyanus kıyılarında. 

Böyle olmakla beraber, deniz 
iklimi kendi kendine benzemez 
her yerde. Yerler vardır ki, de
nizin üstü çok soğuktur, başka 
yerlerden. Bazı yerde sıcaklık 
kertesi değişmez, bir düzeye 
gider. Bazı yerler yelsiz, bora
sızdır. Kıyılar vardır ki, ç~m 
ormanlar~mn yatıştırıcı tesirini 
duyarsınız. Akdeniz kıyılarında 
yağmurlar, sisler seyrektir; gü
neş çarpması çok olur, kışın bi
le .. Yaşaklık (rütubet) derecesi 
az yükselir. Giindüzle gecenin 
sıcaklığı birdenbire değişir. 

Yüksek iklimin, dağ ikliminin 
başka ıra (vasıf) l~rı var. Gün
düzle gece arasınd3 büyiU: sı
caklıl{ farkları. Hava kuru, gü
neşin :;şıkları keskin orada .. 

Yükseklik ülkesi ağza a~a:.:i1-
mek iôn az bin metreye cıl· ma
lı. Biı{ sekiz yüz metr~d;n baş
lıyan büyük yüksekliklere has
talar oncak ihtiyatla çıkabilir
ler. 

Deniz iklimi uyn~muş gö\·
deleri uyandırır; gövdenin bes
lenmek işini hızlandırır; büyü
mesini, gelişmesini ateşler. He
le çocuklarda kemik hastalıkla
rı, bazı deri hastalıkları, ve sıra
ca üzerinde yaptığı tesiri her
kes bilir. 

Deniz iklimi herkese yara
maz. Hele akciğer veremine tu
tulanlar denizden uzaklaşmalı
dır. Yürekler~ hasta olanlar, 
tansiyonları yükselenler deniz
den iyilik görmezler. 

Yükseklerde, deniz kryıları
mn tesirinden biraz var: Arı 
(Saf) hava, keskin güneş .. Ak
ciğer veremi üzerindeki tesiri 
belli. Birçok yıllardanberi yapı
lan dağ sanatoryomlarmm sayı
sı arttı. :; emik veremlerine ve 
Rahitis hastalıklarına faydası 
dokunuyor. Akciğer veremlile· 
rinin bazıları ile kalp hastalık
larından bazılarına ve tansiyon
ları yükselenlere yüksek yerler 
yaramaz. 

Yapacakları iyilikler ne olur
sa olsun her önüne gelen yük
sek dağlara, deniz kenarlarına 
gönderilemez. Yarı yüksek yay
lalarda köyler vardır ki, kendi
lerine göre, iyilik verici tesirle
ir vardır. 

Kime neresi yarar? Deniz mi, 
dağ mı ... Bunu kestirmek her 
ne kadar hekimin işi ise de bu 
işte herkesin bilmesi Hizımge
len şeyler de var. Dağlarda ol
sun, denizlerde olsun güneşin 
ışrğı keskindir. Oralarda güneş 
banyosu yapmak için gövde 
uzun uzadıya güneşe gösterilir
se korkunç yaramazlıklar ya
par. Oralarda güneşi ilaç gibi 
kullanmak icin çok dikkat ge· 
rektir. Güneşe kendini yavaş 
yavaş göstermeli ve göstermek 
için de ışık ipliklerinin henüz 
diklenmediği saatleri seçmeli
dir. Keskin güneşli yerlerde 
başta şapka bulundurmak vo 

gözleri korumak gerektir. Dağ
larda ve deniz kıyılarında gün
düzün sıcaklığı ile akşamın bir
den basan serinliği arasındaki 
fark da dikkat olunacak belli
baslı bir nesnedir. 

Hastalıktan yeni kalkmış ba
zı kimseler, dağlarda, deniz ke
narlarında umdukları gibi geliş
meden geri dönerler. Sebebi? 
Rahat dunnazlar; denizde balık 
avlarlar, dağlarda spor yapar
lar. Umduklaı:ım, dilediklerini 
bulmak icin dinlenmeği bilmeli. 

Git d~niz kenarlarına, çık 
yüksek dağlara!.. iyi ama ora
lara önceden gidenler, gidenle
rin icinde hastalar var. Geçmez 
mi bulasamaz mı bunların has-' . 
talıklarr? .. Yabancı ellerde böy-
le tedavi yerlerine hastalıkları 
başkalarına bulaşacak kadar 
ilerlemiş olanları koymazlar . 
N etekim bu deniz kenarlarında 
akciğer veremlileri yoktur. On
ları Akdeniz kıyılarına bile 
göndermezler. Kemik ve bez 
veremleri ise ancak irini bağla
yıp açıldıktan sonra başkasına 
bulaşabilir. O vakit de onlar 
pansnnan yapılarak örtülmüş 
bulunurlar. Demek ki deniz kı
yılarında veremin bulaşması 
pek seyrek olacak. 

Dağlarda her ne kadar böyle 
değilse de, gene korunmak ted
birleri alınmış, veremlilere mah
sus yerler ayrılmış. Oralara gi
denler biliyorlar ki gittikleri 
yerde dinlenebilecekler, kendi
lerine gereken neşeleri bulacak
lar. Orada otellere girecek has
talardan rapor istiyorlar. Has
ta· ~ı başkalarına girecek dere
cede ilerlemiş değilse alıyor
lar. Sanatoryomlarda ise hasta
ların ayrı bir yerde ve göz al
tında bulunmaları sıkı bir kon
trol altındadır. 

Bazı yerlerde, böyle istasyon
lara her geleni sokmuyorlar. 
İstasyon hekimlerinin yokla
ması ve rapor vermesi lazım. 
Niçin bc1 le sert davranıyorsu
nuz, derseniz, ne yapalnn di
yorlar. burada sağlamlaştırmak 
istediğimiz körpe, cılız çocuk
larımızı korumak icin ... 

Dr. Ruçsuklu Hakkı Ozel 

Şeker fabrikalarının 

BirDeştirilmesi 
Memleketimizdeki 4 şeker fabrika

smın idareleri birleştirilerek bir bü
ı odan idare edilmeleri tamamile karar 
laştırılmıtşır. 27 Haziran Perşembe 
günü AnkaradaAnadolu şeker fabrika 
lan ile Turhal şeker fabrikaları his
sedarları fevkalfıde bir toplantı yapa
rak şirketin feshedilmesi işi etrafın· 
da konuşacaklar ve tasfiye grupunu 
seçeceklerdir. Şeker fabrikaları idare· 
lerinin birleştirilmesinden gaye bazı 
tasarruflar yapabilmektir. Bu cümle
den olarak hali hazırda hem fabrika
larda, hem de bürolarda kurulu olan 
muhasebe teşkilfit memurlarından ol
dukça tasarruf yapılacaktır. Fabrika
lardaki mııhasebe teşkilatı satı ~ mu
hasebesini tutacak, merkezde kurula
cak muhasebe teşkilatı umumi muha· 
sebeye bakacaktır. Birleşme işinin ö
nümüzdeki ay içinde bitirileceği anla
§ılmıştır. 

Garsonlara mektep açılıyor 
İstanbul Lokantacılar cemiyeti gar 

sonların daha bilgili.. ve sanatlarında 
daha usta olabilmeleri için bir gar -
son mektebi açacaktır. Bu mektepte 
garson olmak isteyenlere meslek ders 
!erinden başka ecnebi dilleri de öğre
tilecektir. Garsonlar cemiyeti mektep 
idare heyetinde şarbaylıktan, Turing 
kulüpten birer murahhasın ela bulun
masını istemektedir. Mektep yakında 
açılacaktır. 

Şehrimizde Yugoslav 
talebesi 

LimanımızaLilabita isminde bir Yu 
goslav gemisi gelmiştir. Yugoslav de 
niz ticaret talebelerinin staj gördük
leri bu gemi bugün limanımızdan 
Patrasa hareket edecek, oradan Bey
ruta giderek yoluna devam edecektir. 
Geminin bir ay sonra başka talebeler
le tekrar limanımıza gelmesi muhte
meldir. Talebe dün Taksimde Cümu
riyet abidesine bir çelenk koymuşlar
dır. 

Mide, Barsak ve kara· 

ciğer rahatsızhklarana 

Afyonkarahisar 
Maden Suyu 

SÜRRE ALAVI 
Saltanat devrinde sarayda 

bir değişiklik olmuş ve Ende -
run ağalarını öteye beriye da -
ğıtmak istemişler. Bu arada 
meşhur Tıflı Hasan Efendi de 
varmış. Ağaları dağıtacak ko 
misyon herkesi birer birer ça • 
ö-ırıyor, İstanbulda mevcut a -
laylardan hangisini istediğini 
sorup oraya çavuş olarak ı:ıı, 
bölük eminliği ile mi, gönden -
yormuş. Sıra Tıfh Hasan efen
di ye gelmiş ... Sormuşlar: 

- Hasan efendi, hangi alayı 
istersin? 

- Sürre alayını efendim. 
Hasan efendi herkesin bildiği 

nekrelerden olduğundan ko -
misyon azası gülmemek için 
kendilerini güç tutmuşlar ve 
sormuşlar: 

- Hasan efendi, bu nasıl ce
vap? 

- Efendim, kulunuz, üç alay: 
bilirim: Sürre alayı, mevlfıt ala
yı, onbeş alayı ... Sürre alayında 
develer falan vardır da onu da
ha çok severim ... demiş. Ve bu 
cevap üzerine Enderunda ala • 
koymuslar. 

Ben de Tıflı Hasan efendi gi
bi eskiden iki cemiyet bilirdim: 
Birisi (sünnet cemiyeti) öteki 
düoün manasına olan (velime 

~ 

cemiyeti).Birincisinin tadı hala 
damağımızdadır ,diyelim. (Veli
me cemiyeti) de çoktan lime li· 
me oldu. Şimdi bunların yerine 
düzünelerle esnaf cemiyeti gel
di ... Ben bu esnaf cemiyetleri -
nin, doğrusu, ne işe yaradıkla • 
nnı bir türlü anlayamıyorum. 

Bunların kuruluşları bir takım 
nizam ve kanunlara dayanıyor. 
Lakin acaba kurumları o yasa· 
larm istediği ödevleri yapabili
yor mu? Burası araştırılacak 

bir şey ... 
Geçende bir terzi bayanla gö

rüştüm. Onların da cemiyeti 
varmış. Bana bu cemiyetin ba
şında terzilikle hiç ilişiği olma
yan bir takrm adamların bulun
duğunu söyledi. Cemiyetten ne 
yardım gördüğünü ve ne fayda 
bulduğunu sordum... Güldü ve 
kocaman bir: 

- Hiç! dedi. Yalnız terziler 
oraya para verirlermiş ... 

Bizim oturduğumuz apartı -
mandaki kapıcmm da böyle bir 
cemiyeti var. Yıldan yıla para 
veriyor. Lakin cemiyetin ne işe 
yaradığını ne kendi biliyor, ne 
de bu cemiyet kendisinin vücu
duna lüzum olduğunu hissetti • 
nyor. 

Dün saçımı kestirirken ber
berim bana kendi cemiyetlerin
den bahsetti. Ve bu cemiyetin, 
ne olursa olsun, pazarları her • 
her dükkanlarını kapatmağa 
çalıştığım, fakat böyle bir şey 
olursa berberlerin büsbütün za
rarlarına olacağım söyledi. Ve 
anlattı ki, bu cemiyet başlan 
berberlerin faydasım düşüne .. 
memektedir. 

Ben de zaten bu. berber o·mi .. 
yetinin her ne pahasına o!ursa 
olsun Jıt"rber dükkanlarını ka -
patm::tğa çalışmalarından sinır
lt>ndiğim için sözlerini dikkatle 
<linledim. Bakınız !Ju ada.m m 
diyor: 

"- Berberlik zanaatım r.1ah • 
\•edecek en büyük tehlike ( iilet) 
ıısturasmdan yani herkes~n keıı
ui keHdini traş etmesind~n ge • 
~ir. Bir kere jiletle traş olmağa 
alışan !:.imse bir daha kendini 
berbere traş ettirmez. Şimdi biz 
llükkfmlarnmzı pazarları kapa -
<1ık mı, o gün gezmeğe, zi.yarc. 
te gider.İ{en traş olmak isteyen, 
yahut '1er gün traş olmayı adet 
edinmiş olanlar çaresi~ ken-.li 
l endile:'ini traş etmeğe kalka -
caklar ve birincide muvaffak o
Jamasd ' aı bile ikinci, i.iç:.incü 
~efada cılışacaklar. ondan sonra 
da bir daha bize gelmiyerekler
dir.Böylece elimizde bulunan ve 
Jiletle trc:ı: olmayan müstcrile -
1 im izin pek çoğunu da pa~cn- ta-
tili ·~t!refine kaybedeccği.r. ... 
Sonra bir dükkan her gün açık 
c.lursa kalfalar haftad~ birer 
g ün ızın aldıklarından ~zinl in in 
:ıerini :loldurmak için orada bir 
kalfa fazla çalışır. Eğer pazar -

(Lutfen sayıfayı çeviriniz) 
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Mata Hari, Londra Emniyet Direktörüne 
Çekinmeden Söylüyor : Ben Casusum, Fakat 

Almanların Değil, Fransızların Casusu ! 
.. Savaş bütün hızıyla devam e
dıyor, Matahari artık dansı bı
rakmış, Pa~se yakın, Polonya 
ormanmdakı güzel kösküne çe-
kilmiştir. · 

Köşkiine çekilmiş ve, Fransız 
larm iddiasına göre, Aman ca
sus ağını kurmuş ve buradan is 
letmeğe başlamıştır. ' 
Köşkün güzelli";i, dekoru ka 

dınm güzelliği, konuşuş ve ;,a -
pışlarındaki zerafet ve incelik 
orasını bir cazibe merkezi yap -
mıştr. 

Matahari Almancayı, İngiliz 
c~3:'i, Fransızcayı ve daha birkaç 
dılı tıpkı onlar gibi konuşuyor 
ve tlpkı onların yapışları, onla -
rın beğendikleri gibi davram -
yordu. Köşkte yiiz binleri tutan 
masraflarından başka sık ve pa
halı gezmeler yapması da göz -
den kaçacak gibi değildi. Yük -
sek rütbeli Fransız, ingiliz za -
bitleri köşkten eksik olmıyordu. 
Kontrespiyonaj bütün bunları 
Alman istihbaratının direktifle
riyle kurulmuş bir tuzak gör
meğe başlamıştı. 

1915 te Matahariyi ispanya
da tekrar dansederken görüyo
ruz. İngiliz ve Fransız kon tres
piyonajları birleşmiş, bu kadını 
sıkı bir ağ i~ine almıştı. 1916 
da Matahari ingiltereye geçi
yor. Bu tarih Almanların ala
bildiğine denizaltı savaşları ilan 
ettikleri. ticaret gemilerinin 
ge~eceği yollara torpiller dök
tükleri, yani İngiltcreden en zi
yade haber bekledikleri bir sı
J'adır. Mata yalnız gitmiş değil
dir. jspanyada bir İngiliz deniz 
zabitini elde etmiş, bu saf ve 
aşık zabit te onu Londraya gö
türmüştür. Matanm casusluğu
nu gösterir bir şey elde edilme
~ekle beraber İngiliz emniyet 
JŞleri Müdürü Sir Basil Thom
~on kadını çağırıyor. Sıkı bir 
sorgudan geçiriyor. Gene bir 
şey bulamıyor. Fakat onun in
f ilterede boş durmıyacağını da 
bildiğinden: 

- Madam diyor, siz bir Al
man ajanısınız. 

Mata karşılık veriyor: 
- Size söyliyeceklerim var 

fakat yalmz kalmalıyız. ' 
Tomson odadakileri cıkarx

yor, Mata ile baş başa k~lıyor
lar; kadın: 

- Eyet,. diyor, ben casusum. 
Fakat Ingıltere aleyhine değil 
ben Fransız casusuy·um. ' 

Tomson, Matanın bu oyunla
rını bildiği için bu söze kanmı
yor. 

- "Size şimdilik bir şey yap
mıyoruz, diyor, sınır dışına çı
karacağrz, yine İspanyaya gön
dereceğiz. Fakat bundan son
ra ayağınızı denk alınız. 

Gfıya Mata Tomsona oyna
mak istediği oyunu Fransada 
da oynamış, Fransız kontrespi
)' onajına girmiş ve Almanlar 
aleyhine çalışmak üzere Belçi
kaya bir Fransız casusu gön
derdikten sonra Almanlara ha
ber vererek kurşuna dizdirmiş; 
Fransa polisinin en kuvvetli 

ları kaparsak, herkes hafta iz -
rıini beraber aldığından a:-trk a
di günlerde bu fazla kalfaya lü
zum görülmez. 1stanbulda böy
le fazla kalfa çalıştıran 500 dük
kan varsa pazarları kapamağa 
başlayınca beş yüz kalfa işsiz 
kalacaktır.,, 

Bu doğru sözlere ekley~cek 
bir şey bulamıyorum. Yalmz 
sunu ~örüyorum ki, Berberler 
Cemiyeti, berberler gibi düşün
müyor. Bu da esnaf cemiyetle
rinin ayrı bir özelliği galiba! 

B. FELEK 

Garp cephesinde Amerıka confre espionage'ı, bir casusu 
aöyAetmek için neler yapıyor 

şüphelerinden biri bu olmuş. 
Anlaşılıyor ki, Mata yalnız 

para ve ün için değil, casuslu
ğun verdiği merak ve kuvvetle 
işlemiştir. Eğer İngilterede sı
nır dışına çıkacağına esir veya 
mahpus olarak kalmaj,ı kabul 
etseydi Almanların bol parasiy
Je savaş bitinceye kadar kalır 
ve ondan sonra yine yüksek ha
yatına kavl\~abilirdi. 

Mata İngiltereden çıkarılı
yor. Fakat ispanyaya gitmiyor. 
tekrar Paristeki köşküne dön
mek istiyor. Gemi Boulogne 
rıhtımına yanaştığı sırada, Ma
tanm vurgunlarından olacak, 
bir ingiliz zabiti dansöze soku
larak kulağına diyor J.:i: 

- Fransa toprağ-ına ayak at
mayımz, tefıJike,ıesiniz, gemide 
kalınız ve yolunuza devam edi-
niz. 

Mata bu öğüdü dinliyor. İs
pany=:da Riviera eyaletinin li
manı olan Bigaya çıkıyor ve, 
şaşTlacak bir çekinmezlik daha, 
gidip Alman konsolosu ile gö
rüşüyor. Tekrar Fransaya git
mek kararını veriyor. Diyorlar 
ki, bu karar Mataharinin şefi 
tarafından konsolos vasıtasiyle 
verilmiş bir emir üzerinedir. 
Mata Harinin şefi? Bunun kim 
olduğu açıkça anlaşılamamış
tır. Fakat burada da Matmazel 
Doktorun adı çok gecer ve Ma
tahariyi onun yetiştirdiğini söy
lerler. 

Mata trene biniyor ve Saint 
S?~astien üzerinden Fransaya 
gınyor. Fransa polisi, daha 
trende onu tutuyor, Paris ha
pish~n~sine .götürüyor. Niçin? 
Y enı hır vesıka mı bulmuştu? 
Hayır• Almanların iddiasına gö
re Mata kur,una dizilinceye ka
dar ve hatta ondan sonra da ca-

[Alman vesikalarından ] 

susluğunu açıkça gösteren bir 
delil bulunamamıştır. 1'fatanın 
bütün mehareti buradadır. Ken
disi gerek aldığı iş ve gerek 
girdiği hayat itibariyle sağlam 
bir kadın olmamakla beraber 
evine gelip gidenlere karşı o 
kadar ağır, o kadar kibar, o ka
dar sevimli bir ev kadını görü
nürdü ki, bunların icinde ken
disinden bir parça ol~un şüphe 
eden bulunmamıştı. Bir Alman 
yazıcısı diyor ki: "Matahari ::ar
tık ölmüştür. Şimdi doğruyu 

söyliyebiliriz. Evet, Mata bir 
Alman ajanı idi. Bir zabit ka
dar askerlik ve savaş bilgilerini 
öğrenmişti. O sık sık gezer ve 
her tarafa dağılmış olan Alman 
casuslarına para ve emir götü
rür, onlardan rapor ve haber 
getirirdi.,, 

Bir İngiliz yazıcısı da şöyle 
bir ifşc;rla bulunuyor: 
"Matanın casusluğu nasıl 

anlaşıldı? Bunun hakkında bir 
çok şeyler söylendiği halele 
doğrusunu bilen pek azdır. Fa
kat ben söyliyeyim ki bu mese
le bir aşk oyunu yüzünden ol
muştur. ( 1) Şöyle ki: 

Mata çok defa cephe yakın
larında hasta bakıcı gibi bulu
nur. En ziyade tayyarecilerle 
görüşür, gerçekte ise Fransa 
cephesinde çalışan Rus tayyare 
yüzbaşısı Maroff ile sevişirdi. 
(2) 

Matanm casus olduğu nasıl 
anlaşılıyor? 

(Arkası var) 

( 1) Fransız Hanri Musnik bu id
diayı doğru bulmuyor. Ve Matanrn 
en gerçek hikayesini Charles Hey
nac "Gerçek Matahari,, kitabında 
yazmııtır diyor. 

(2) Matahari için çevrilmt~ olan 
film bu esaaa göre yapılmıştır. 

Saman demetlerile glzleQmif Belçika zabitleri 

·--------=-=-...... -·.........----~--------------------------,----------------------~ 
KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 

Ucuz(!) Vapur 
Biletleri! 

"Tan,, idaresinde çalışan 
genç bir yazıcr, dün bana şöyle 
dert yandı: 

- Geçen pazar. bilet fiatla
rındaki yüzde elli ucuzluktan 
istifade etmek için, sabah saat 8 
de kalkan Adalar vapuruna ye
tişmek istedim. 

Köprüye geldiğim zaman, sa
at sekize yirmi vardı. Hemen 
bilet verilen gişeye koştum. Fa
kat memur, çsıtık bir suratla: 

- Tenzilath bilet buradan 
verilmez! dedi, kesti. 

Bu sefer, öteki gişeye koş
tum. Tenzilatlı bilet, bu gişe
den de verilmez; dediler. 

En sonunda bilet verilen gi
şeyi buldum, bileti aldım. 

Bileti aldım ama vapura gi
remedim. Çünkü hareketine da
ha bir çeyrek varken kapıları 
kapıyarak: 

- Vapur doldu! haberini 
verdiler. 

- Peki, dedim, şimdi bile
tim ne olacak? 

- Biz orasına karışmayız .... 
cevabını verdiler. 

İster istemez ikinci vapuru 
bekledim. Yalnız bu arada na
sılsa, acele ile, başka bilet al
mağı unutmuşum. Benimle bir
likte ayni tedbirsizliği, bilerek 
bilmiyerek yapan otuz kırk ki
şi daha vardı. 

Heybeliadaya çıkarken me
murlar bizi yakaladılar. Bir ci
nayet işlemişiz gibi iskele üs
tünde posta edildik. Sorgulara 
çekildik. Ve nihayet bilet para
sını vererek, kurtulduk.,, 

Şimdi, müsaade edilirse sora
lım: 

1 - Tenzilatlı bilet, vapur 
şirketlerinin halka bir sadakası 
mıdır ki, yolcuları gişeden gi
şeye koşturarak yoruyorlar? 

2 - Dolmuş bir vapur için 

HASAN 
KREMi 

Çilleri kat'iyyen 
izale eder 

Dünyada mevcud 
kremlerin en nefisi, 
en sıhhisidir. Nazik 
cildli kadınların ha
yat arkadaşıdır. İh • 
tiyarları gençleştirir 
ve gençleri güzelleş
tirir. İnsana ebedi bir 
taravet veren Hasan 
kremini unutmayınız. 
Kutusu 50, tüb halin
de 20, Türkiyede ya
pılıb da Avrupa eti
keti yapıştırılan ve 1 

halkı aldatan krem
lere, vesair ıtrıyata 

aldanmayınız. Hasan 
markasına dikkat edi· 

1 niz. Hasan 
Deposu: Ankara 
İstanbul, Beyoğlu 

TEŞEKKÜR 

SiMiTÇi, ÇÖPÇÜ: 

Fazla söze ne hacet 1 

Ne Dersiniz? 
iPEK KOrtTROLU 

Avrupa tecim (ticaret) ala- İpeklilerimiz mi?.. OnJan evvel 
nında yerleımiı bir töre vardı,.. kontrol edilecek bir aürü fey var. 
Her malın neden yapıldığı şÖylenir Baıta gıda maddeleri gelir. Biz,. 
ve üstüne yazılır. Yün, pamuk, ıorşalar, Trabzona bir yağ kontrol 
ipek, ve yapma ipek gibi. Hiç kim- merkezi yapılma8ını ipekten önce 
ae bunun aksine yalan ıöyliyeme:r.. buluruz. Çünkü İpekli kumCJf her 
Hatta kaplama çatal bıçak gibi üı- )'erde lüks efyadır. Karııık olursa 
tii günaü1 kaplama takımların ta- ~ağlığa bir :zararı dokunmaz. Böyle 
nesinde kaç gram gümüı olduğu hanfık kumq satandan bir ti.aha 
da :söylenmek ve yazılmak gerek· mal almazlar. O keneli kendine taa• 
tir. Pariate böyle bir çatal bıçak li)leye uğrar. Ama yağ öyle midir? 
yapan fabrikanın yaptığı takım • Bir çiftçi memleketi olanTürkiyedc 
lorda dediğinden cız gümü§ bulun- temiz ve kanıtınlmamıf sadeyağ 
duğundan dolayı 300 bin frank pa- bulmak güç bir iıtir. Bu karıııklı
ra cezasına çarpıldığını ga:uteler- iı yapanlar bir taraftan hal/tın 
de görmÜ§tÜk. Biule böyle bir fCY aağlığile oynuyor, öbür taraltan iyi 
yok. Yok ama olacağını göatercn bir fÖhreti berbat ediyorlar. Onun 
iıaretler var. Mesela Burıada bir İçin kontrola ilk önce böyle ıeyler
ipek kontrol santralı yapılmak İş- den ba§lamalıdır. Biz böyle dü§Ü• 
teniyormuş. Güzel tİ.ifÜnce. Lakin nüyoru.z. 
bunu görünce hatıra ıu gelir. Ka-
rı§ılmz; oıma1ar, istenen ilk matah Siz ne dersiniz? 

nasıl bilet kesiyorlar? 
3 - Biletsiz seyahat eden bir 

yolcu, cinayet işlemiş mi sayı
lıyor? 

4 - Mademki, tenzilatlı bi-

letler bu kadar rağbet görüyor. 
sabahlan Adalara, bir yerine iki 
vapur hareket ettirilse kıyamet 
mi kopar? 

Salahaddin OONOÖR 

illi HADi Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir. 

Merkezi iclaren : Galatacla Onyon Hanında 

Accntası bulurunayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 4102 

----~. 

Usküdar Cumhuriyet fv1eddeiu
mumiliğinden: 
O sküdar Ceza Evinin Haziran 19 3 5 tarihinden Ma ... 

yıs 936 sonuna kadar mahkuma yevmiye 960 gramdan 
250 mahkuma 240 kilo olarak ekmek ihtiyacı birinci 
nev'i undan 86400 kilo en çok beher mahkuma yevmi
ye 960 gramdan 200 mahkuma yevmiye 192 kilo on iki 
aylığı cem'an 69120 kilo en a:t olarak tesbit edilerek 
kapaİr zarfla münakasaya konulmuşdur. 2 7 Haziran 
935 tarih Perşembe günü saat 10 da Üsküdar Curnhu· 
riyet Müddeiumumilik dairesinde toplanacak Komis· 
yon huzurile ihalesi yapılacakdır. TaÜblerin yüzde 1 
buçuk nisbetinde depo akçalarile her gün Üsküdar 
Müddeiumun~;Jiğine müracaat edebilirler. Fazla maliı· 
mat almak isteyenlerin Üsküdar Ceza Evi Çevirgenli· 
ğine miiracaatları ilan olunur. (3213) 

Şurayı Devlet Umumi Katipliğinden: 
Münhal olduğu evvelce ilfın edilen 3500 kuruşluk 

" Gatl) lisanlarından birini bilmeyenler için 30 liradır.,, 
İkinci sınıf mülazımlıkdan başka diğer bir ikinci sınıf 
mülazımliğe tayin muamelesi daha yapılacağından nıe
rnurin kanununun 4 üncü maddesinde Y,azılı şartları 
haiz ve Mülkiye veya Hukuk mektebi mezunu olup 30 
yaşını geçmemiş olanlardan müracaat edecekler arasın· 
da Haziranın 12 inci Çarşamba günü saat 14 de Müsa
baka yapılacaktır. İsteklilerin evrakı müsbiteleriyle 

Sevgili zevcim Çorum tıbayı birlikte Umumi Katipliğe müracaat etmeleri. ( 3207) 

Anf Aykaçm ölümü münascbe- 8 ~!!!!!~~~iôiii!!!i!!!!!!!!!!!!!!i!i!~~ 
tile gerek bizzat ve gerek tclg- ·~ OPERATÖR - • 
raf ve mektupla acılanmıza iş- 1 ı Doktor rtimet 1 "uç U K 
tirak buyurmu, olanlara ayn 1 t 

Ankara caddesi Zorlu 3 LiRA-Tuvaiete ve ıtriyata ait ııe _ 
ayrı teşekkür etmeg~ e acılanmız na-apartmam No. 21. ne yapmak isterseniz herkesin yar-t 
mani oldug~undan gazetenı"zı'n c bil •· k'ld f ··ıu O vas• uma dan maada hergu·· n ecegı şe ı e ormu n f eıı 
tavassutunu dilerim. saat 11_6 hastalarını kabul gönderirim veya öğretirim. Son 

zevcesi Seniha • - ... eder. 
4115 

•'~!!!!!!!!!!!!• laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 7~201 

ILAnL P. P 1 
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S O N . H A B E R 
IC MAL 

Yeni İngiliz 
Hükumeti 

Dayak Atan 
Ceza Görür 

Bulgar kabi
nesi çekiliyor 

. . 
[Baş tarafı 1 incide] 

Cenubi Amerikada Bulgaristanda Beyaz Rusların 
Kurumları, Gazeteleri Kapatıldı 

(HUSUSl MUHAB1RlMlZ BILDlRlYOR] 
Sofya, 10 

Buradaki Sovyet sefiri Raskosemkof Bulgar ttükumetine bir 
nota vererek, Bulgaristandaki beyaz Ruslara ait bütün kurumla
nn ve gazetelerinin kapatılmasını istemiştir. Hükfunct bu gaze
telerden ikisini kapatmıştır. 

Bir Tarafta Harp 
ubür Yanda 
Barış Söylevi 

Haftalardanberi bekler.ı.ildiği gibi, 
Mac Donald kabinesi geceın cuma gü
nü istifa etti. Yeni kabine de gme 
beklenildiği gibi, Baldwin tarafından 
kuruldu. Çekilen kabine, Mac Donald 
tarafından kurulan ücüneü hükumet 
idi. lşçi Partisinin lideri olan Mac 
Donald ilk hükfımetini 1924 yılının 
ikinci kanununda kurmuş.ta. Bu hü
kfunet Ikinciteşrine kadar devam etti. 
Işçi Partisinden çok tecrübeli o)an 
konsörvatörlerin politika stratejileri 
karsısında yıkıldr. Doğru mu uydur
ma ~mı hala belli olmayan Zinoviyef 
mektubu da o zamanki steratejilerin 
cümlesinden idi. 

laili ve ne o delaile istinat eden hü· 
kümleriyle mukayyet değildir. Yük
sek ve milli mülahazaları nazarı iti -
bara alarak hııkkmı kullanır. Bun.dan 
dolayı bu hakkı kullanmasından do
layı mahkemelerin ve hakimlerin ver 
miş olduğu hükümlerin isabetine, ka-.. 
tiyetine bir halel ~elmez. Ancak cem. 
tahrifi vcva tadil olunan bu esası M-ec 
lise bir defa daha arzettikten sonra 
asrl zabıtai adliyeye taalluk eden bir 
dayak hadisesine geleceğim. O vaka· 
da tahkike memur olanlann ınaz;nun
lara iskence etmis ve bu s uretle ceb
r en ifadelerini alarak itiraf ettirerek 
mahkemenin h ükmüne müessi:r olmus 
}ardır. Burada hepimizin teessürünü 
mucip olan hadise. zabıtai adliyenin 
dayağı doğrudan doğruya bir adli tah 
kik vasıtası gibi kullanmılJ olmasıdır. 
O gün dosyayı bilmediğim için lazım 
gelen izahatı arzedemcmiştim . Bugün 
arzetmek istiyorum. Bizim muhake -
me usuliimüz rekizituar bir usulı.'.lür . 
Yani deıail, mücrimin haricind.: h>l' -
lanarak ona göre hüküm verilir. En~ 
gizituar değildir. Yani deliller müc • 
rimden alınmaz. Mücrimin itirafı ne 
olursa olsun, harici delillere mutaba· 
kat epnedikc:e haldm onunla mukay
y et olmaz. Binaenaleyh dayakla alı -
nan itirafın hiç bir hükmü.. trsiri yok
tur. Eğer bazı cahiller ve gafiller, ad
liye zabrtasr arasında bu usule de -
vam ediyorlarsa. iki türlü fenalık :ra
ptyorlar demektir. Biri kendilerine 
zarar veriyorlar. Çünkü SUÇl:ln mahi
yeti ne olursa oJsun, behemeilal mah· 
kemeye verilece ğine göre n eticede 
kendileri ceza göreceklerdir. lkinci 
defa zarar veriyorlar. Hukuka ve ada 
lete dayanması lazım gelen muhake
me usullerini gayet iptidai ve gayri 
insani bir usul gibi göstermeye vesile 
oluyorlar. 

Buna sebep, Sovyet sefareti memurlarından birine karşı bundan 
iki gün evvel, beyaz Ruslar tarafından vaki olan tecavüzdür. 
Sovyetlerin bu notası efkarda heyecan uyandınnıştır. 

Çekoslovak- Rus Dostluğu 
Moskova, 10. A.A. - Stalin ve Molotof Çekoslovak drş ba

kanı Benes'i kabul etmişlerdir. 
Konuşmalar Molotof'un odasında olmuş ve Li tvinof ile Çe

koslovakyanın Moskova elçisi ve Sovyetlerin Prağ elçisi hazır 
bulunmuşlardır. Konuşmalar bir saatten fazla sürmüş ve çok 
~amimi bir hava içinde geçmiştir. 

Molotof, Benes'in şerefine bir öğle yemeği vermiştir. 

Habeşistanda Savaş, En 
Son, Bu Yaz Patlıyacak 

Bütün Beyazlar Geri Alınıyor 
Londra, 1 O.A.A. - İngiliz hükfuneti, Habeşistandaki beyaz

ların korunması için gereken tedbirler hakkında bu işle ilgili 
hükUnıetlerle ve hele Fransa ile gizli konuşmalara girişmiştir. 
Habcşistandaki bütün beyazların geri alınması düşünülmektedir. 

Adisababadan gelen son haberlere bakılırsa süel hareketlerin 
hatta yağmur mevsimi bitmeden önce başlaması imkansız de -
ğildir. Demek ki Habeş-İtalyan ihtilafının temmuz sonlarında 
had bir safuaya f;irmesinden korkulabilir. Son Cenevre top -
lantısmda gösterilen iyi niyetlerin ve hele Mussolinin gösterdiği 
uzlaşlığm yağılgın önüne geçebileceği ümidini vermekte ise de, 
korku artmakta ve İtalyan gazetelerinin İngiliz hükUmetine 
kanu ,.1.- __ 1..ı~t- CF---s-J< - _ •• Jı'/'-J" ....ıu.,.u .. u ... ı ... _.ı:- 'Rnviin 
'Avrupanm ve uluslar sosyetesinin Baldvin'in cumartesi günkü 
söylevinde bahsettiği "Beklenilmiycn diktatorca tedbi~leri ,, 
denemesinden korkuluyor. 

Suikasd Tekzib Ediliyor 
Paris, 1 O.A.A. - Habeş orta 

elçiliğinin bir bildiriğine göre, 
Kralın bulunduğu trenin saldı
nma uğradıgı h:akkmda yaban
cı kaynaklardan gelen haberle
ri, Habeş hükfuneti yalanla
maktadır. 

Laval, ara bulacak 
Paris, 1 O.A.A. - Kagliarinin 

söylevinden anlaştldrğına göre, 
hiç bir kuvvet, italyayi, istedi
ği zaman Habeşistan'a el atmak 
tan geri bırakamıyacaktır. U
luslar kurumu İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığı ile uğraşırsa, ital· 
Yanın bu kurumdan çekilmesin
den korkuluyor. Oeuvre gaze-

tesinin diplomatik aytannm ha 
ber verdiğine göre Laval Pant
kot yortularmdan sonra bir an
laşma yolu bu1mak için çalışa· 
caktır. Lava!, Roma Fransız bü 
yük elçisini Paris'e çağırmıştır. 
Fransız dış bakanı, italyan
Habeş anlaşmazlığının uluslar 
kurumu konseyine gelmemesi 
için çalışacaktır. 

Söylendiğine göre, Fransa 
Adisababa'da bir girgide bulu
narak Habeş kralına, İtalya ile 
bir anlaşrt bulmayı önergeliye
cektir. Bu anlaşıta göre Habe
şistan italyaya toprak verecek 
ve bazı kolaylıklar gösterecek
tir. 

Fransız Sosyalistleri Faşiz
me Karşı ihtilal istiyorlar 

Mülhm~. 1 O.A.A. - Sosyalist 
Partisi genel sekreteri Paul 
Faure, Parti kongresinde demiş 
tir ki : 

" Sar seçimi, Faşizmin yer a
lamayacağını göstermiştir. 6 
şubat hadiseleri yeniden baş 
gösteraise, Paris b a n 1 i y ö s Ü 
proletarya kuvvetleri faşist sal
dınşıru kırmağa yeterler. Pa-
ris düşman tarafından alınsa 
bile savaş bitmiş değil, ancak 
başlamış bulunacaktır. 

Faşist grublann savaş pla
rımı şimdiden biliyoruz. Bir fa
şist ayaklanması karşısında cu-
Jnurluğu ve demokrasiyi kur
tarmak isteyen bütün eleman
lar partimizin yanında yer ala
caktır. 

ilk yapacağnnız iş, düşmanı 
baş eğmek zorunda bırakmak i
çin Paris'e giden bütün cepha· 
ne trenlerjni durdurmak olacak
tır.,, 

yaşaması için gerek olan toplu
luğu yapacaktır. ihtilali belki 
bir gün beraber yapacağız. O 
gün, eskidenberi yapılam bir da 
ha yapacağız, yani, birbirimize 
ateş edeceğiz. Birbirimizin ka
fasını uçuracağız. Eğer şimdi
den tedbir almazsak, böyle bir 
durumla karşılaşmamız besbel
lidir.,, 

~ongre, 441 oya karşı 2,698 
oy ıle manevi raporu kabul et~ 
miştir. 

Müstahdemin fubesi 
genişletilecek 

Asompsiyon, 10.A.A. - Şa
ko'da İngavi bölgesinde 29 ma
yıstanberi siirmekte olan son 
savaş, evvelisi gün dördüncü 
Bolivya tümeninin büsbütün 
yok olmasile sona ermiştir. 

Bolivyalıların zorlu bir sal
gınları karşısında Paraguay 
kuvvetleri Ravelo ormanına ka
dar geri çekilmeğe başlamış
lardır. Ancak Paraguaylıların 
bir manevrası, Bolivyalıları 
1 O kilometrelik bir cevre iceri
sinde kuşatmağa m~vaffak ol
muştur. Sonunda, Bolivyalılar 
teslim olmak zorunda kalmışlar 
dır. 

Barışa doğru 
Buenos-Aires, 10.A.A. - Pa

raguay ve Bolivya dış işleri ba
kanları uzlaştırıcıların önerge
dikleri anlaşma formülünü ka .. 
bul etmişlerdir. Bu formüle gö
re iki taraf arasında savaş der
hal durdurulacak ve anlaşama
mazlık da yargıca (hakeme) 
verilecektir. 

Dış bakanlarının bu kabulü 
ancak Paraguay ve Bolivya rei
si Cumurlarmın bu formülü o
naylamasıyle kesinleşecektir. 
Yalnız Arjantin dış bakanı Saa
veclralamas bu anlaşmayı para
fe etmiştir. 

Baraşa kavuşu'muş 
Buenos Aires~ l o.A.A. 

'Brezilya <lış işleri bakanı Mace
do Soares. A.-j..ntin hükUmet 
konağından çıkarken: " Barı
şa kavuştuk ...• , demiştir. La 
Paz ve Asompsiyondan ıazı:m 
gelen müsaade gelir gelmez, 
barış uzlaşması, Arjantin, Bre
zilya Paraguay ve Bolivya dış 
bakanlannm toplu bulundukla
rı Buenos Aires'te imzalanacak 
tır. Peru ile Şili dış bakanları
nın da buraya gelmelerini bek
liyoruz.,, 

Buenos Aires, 10.A.A. - A
ra bulma konferansındaki Para
guay delegesi, Paraguay ordu
sunun kazanmış olduğu büyük 
utkunun, Şako meselesi hakkın
daki barış uzlaşmasında hüku
metinin görüş noktasını değiş
tirmiyeceğini söylemiştir. 

Japonya ~ine 
Ültimatom verdi! 

TOKiO, 10.A.A. - Japonya 
nm Çin'e yeni bir ültimatom 
verdiği bildiriliyor. Çin hüku
meti bu ültimatomda ileri sü
rülen şartlan kabul etmediği 
takdirde, Japon kuvvetleri Ku
zey Çin'de hemen ilerleyecek
lerdir. Ültimatomun metni ke
sin olarak gizli tutulmaktadır. 

r ........ • ;: 
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* Paris, 10.A.A. - Amicns'
de toplanan tıp kongresi ilgisile 
verilen Şölende bulunan konuk
lardan 100 kişi hastalanmıştır. 
Bunların zehirlendikleri anlaşı
lıyor. işin içinde bir gizli erge 
olmak ihtimali vardır. 

* Moskova, 10.A.A. - Bütün 
Sovyetler. birliğinin ilkbahar e
kim planı 5 haziranda yüzde 
99,8 olarak gerçekleştirilmiştir. 

Nevşehir& elektrik geliyor 

Bundan sonra Mac Donald gene İş
çi Partisi hükfımet başkanı olarak 
1929 yılında ikinci hükumetini kur -
du. Bu da 1931 krizine kadar devam 
etti. Bundan sonra kurulan ulusal bir
lik kabinesinin başbakanı olarak ge
çen cumaya kadar hükibntt başkanlı· 
ğınr yaptı. 

Mac Donald'ın kurduğu kabinenm 
adı ulusal birlik olmakla beraber, ha· 
kikattc bir konsörvatör kabine idi. 
Çünkü 1931 seçiminde bu parti par
lamentonun dörtte üçten fazla ekse
riyetini kazanmıştı. O zamanki sonun 
ca göre, hükumet şimdiki gibi Bald
win tarafmdan kurulmalr idi. Ancak 
konsörvatörler Mac Donald altında 
çalrıır gibi görünmeği tercih ettiler. 

Hükumet ba§kanlrğxrun Mac Do -
ııald'dan Baldwine geçmesi lngiliz 
iç ve dış siyasasında bir değitiklik 
meydana getirmiyecektir. Esasen 
Mac Donald zamanında da siyasa 
üzerine amil olan devlet aıdamr Bald
win idi. Kabinede yapılan esaslı de
ğişiklikler arasında Sir John Simon· 
un Dıt Bakanlıktan lç Bakanlığa geç
mesidir. DıJ Bakanlığa liberallerin 
Simon %Umresine mensup olan Samu
~ı Hoare geçiyor. Bu Dış Bakanlığı 
sorumunda enteresan olan bir nokta 
da ~udur: Dış Bakanlık işleri ikiye 
ayrılıyor. Yeni kabineye başlı başına 
uluslar derneği işlerine bakan bir ba
kan da giriyor. Bu bakan eski kabine 
de de yedek dış bakanı durumunda 
olan Bay Eden'dir. 

Yeni kabine kuruluncaya kadar 
herkesin ilgi ile sorduğu bir sual, 
Lloyd George'un kabineye girip gir
miyeceği idi. Bu eski Ingiliz devlet 
adamı, son aylar içinde ipizliği a.ult· 
mak için ileri sürdüğü bir proje ile 
nazarları çekmiştir. !ngilterede işsiz· 
lik büyük bir ekonomik ve soysal 
derd olduğundan buna kar§ı ileri sü-
rülen çarelere kimse kulak kapaya
maz. Bunun için İngiliz hük:Uıneti ku
rulurken IJoyd George•un kabineye 
alınması düşünüldü. Gerçi bunun po
litika bakrmından şu faydası olacaktı 
ki gelecek seçime kadar Lloyd Geor
ge 'a işsizliğe karşı bulduğu çareleri 
tatbik etmek imkanı verilmiş olacak
tı. Çünkü gelecek seçimde Lloyd 
George'un bu işsizliğe karşı çare tet· 
birlerile politika oyunu oynamağa ça
lışacağı aşikardır. Ancak kabinede 
Lloyd George'un şahun iyi münaae
bette bulunmadığı o kadar çok bakan 
vardır ki kendisini hükumete almak 
kabil olmadı. Eski politikacı da §İmdi 
çıkardığı «itsizliğin baklandan gele
biliriz.> adlı bir broşür ile seçim ınü
cadclesinc giri§l!Üş bulunuyor. 

• 

Çocuk Kaçıran 
Karı-Koca! 
Vaşington ,10.A.A. - Tüze 

bakanlığı, Solt-Leyk-Siti'de mu 
vakkaten özgür bulunan sabıka
lılardan Herman Faley adında 
birisile karısının yakalandıkla
rmı bildirmektedir. Her ikisi de 
küçük Veyhöyzer'i kaçıranların 
kendileri olduklarnu gizliyeme
mişlerdir. 

Faley'in kansı, kaçırdıktan 
çocuğu geri vermek için aldık
ları paradan bir banknot bozdu
rurken yakalanmıştır. Henüz 
24 yaşında bulunan Faley, şan
taj suçundan ötürü birçok defa
lar ceza görmüştüı:_. Daha geçen 
lerde. 20 yıl kürek cezasına 
çarptırılmış ,fakat cezasını te
mamlamadan özgür bırakılmış
tı. Karı, koca, suç ortağı olarak 
gene Vilyam Hamen adında bir 
sabıkalıyı göstermişlerdir. 

Bu herif izini polise kaybet
tirmiştir. Buttc'te bıraktığı ça
lınmış bir otomobilin içinde ge
ne aynı paradan 15.000 dclar 
bulunmuştur. ----Bakan kavgası! 

Adliye zabıtası isin söylenen ve 
hazan belki de vukua gelen bu hadi
seleri hariçte duyan dostlarımız SCYin 
mesinler. Biz memlekete ait olan her 
vahyı olduğu gibi bütün çıplaklığiy
le btı kürstide münakasa e~ alış
mış ve bunda fayda bulmuı bir nesi -
liz. Cümuriyctin dayandığı, doğru yo
lu bolmak için baş vurduğu en büyük 
§ey her vaka ve her hadiseyi olduğa 
gibi millet ve cihan müvacehesinde 
münakaşa etmektir. Bu bizim kuvveti 
mizin ifadesidir. (Bravo sesleri) 

Her mebus, her vaka ve her me
mur haklmıda bütün kanaatlarmı iz
har eder ve münaka§a olunur. Bımdan 
kuvvet alarak memleketin dahill man 
zar as mı fenadır gibi göstermek iste. 
yenler aldanırlar. Çünkü her memle
kette olduğu cibi eğer bizde de Adli
ye aabıtam arwnda cahiline Ye ca
f"ıJane bir aurctte n.zifelerini suüsti -
mal etnüıler varsa, onlar der.bal ta • 
kip olunur ve cezalan verilir. 

Nitekim arkada§lar, bu dosyada 
kendisine dayak attığı atfolunan Tah 
sin ÇaYu§ ve arkada§lan mahkeme
ye verilmişlerdir. (Bravo sesleri, al
kışlar). Ve muhakemenin icrası es • 
nasındaki senelerde. ilri sene evvel 
tahtı muhakemeye almmI§lardır. Fa
kat bunlar ademi mesuliyet kararı 
almt§lardır. Bu malUmat tamamiyle 
Meclise arzedilmediği için bu noksa
nı ikmal etmek istedim. Surada bura
da hakikaten vazifesini ;uiistimal e -
derek kanunwı, usulün tayin ettiği 
yollardan ayrılarak. gayri insani ve 
gayri şuuri hareketlere içtisar eden 
memurlar varsa, emin olunuz ki on
lar için de kanunlar müsaittir. Kanun 
lan tatbik etmek için ellerine bu sala
hiyetleri verdiği.niı arkadaşlarınız 
tam olarak kullanan kimselerdir. Bu 
memlekette işlenen bir cürüm için ka 
nunun hükümleri derhal tatbik edilir. 
Bu memlekette bir cürme ittıli h.1Sll 
olsun da takip edilmesin. böyle şey 
hatıra gelmez. Bizim inlolabımu doğ
rudan doğruya akla, mantığa, iz'ana 
ve müsbet ilimlere müstenittir. Hepi
mizin, hükumetin vazifesi yolsuzhık
lan gördüğü vakit kanuni yollarda 
onun tecziyesini takip ve temin etmek 
tir. Bu mesele geçen celsede açık kal· 
drğı için gete.k millet mü..a.cchesinde. 
gerek yüksek huzurunuzda, gerekse 
cihan müvacchesinde bu açık kalmış 
olan meseleyi tavzih için söz alınaya 
cüret ettim, arzı malumat ettim. Her 
ceza davasında, cürmünü itiraf etmiş 
bir sus1unun veya vekilinin dayak ve 
tazyik keyfiyetini öne sürmesini, ken 
disine dayak veya tazyik cürmü is .. 
nad edilenlerin derhal şiddetli takiba· 
ta tabi tutmakla ve sabit olmazsa bu 
cürmü zabxtamıza isnat edenler aley. 
hinde iftira davası acmakla behemhal 
ortadan kaldıracağız ... 

Siyasal bilgiler oku lası 
Siyasal bilgiler okulası layihası 

müzakeresinde Refik lnce söz: alarak 
dedi.ki : 

- Bu mektebin inkılap kaynağı o
lan Ankaraya nakli çok yerindedir. 
Yalnız layihada Maliye Vekaletinin 
kendi memurlanna bir memba olarak 
bu mektep talebesinin 3/4 ünden isti-
fade etmesi mektebin adı ile telif edi
lemez. Siyasal bilgiler okulasından 
intizam, idare, siyaset, billi!ta biitiln 
devlet dairelerine lazım olacak memur 
tarın yetiştirilmesi mevzuu bahistir. 

Sofya. 10 (Hususi muhabiri -
mizin telgrafı) - Geçen salı gü 
nünden bu dakikaya kadar buh
ranın geçirmiş olduğu safuaları 
şöylece hülasa edebiliriz: 

General Dançenin başkanlığı 
altındaki askeri birliğin idar e 
heyeti geçen salı günü toplana
rak. Bashakan Toşefin dış sı -
yasada katiyen muv:affak ola -
matlığı. Yugoslavyayı memnun 
edemediği, iç işlerde de millete 
hayırlı bir şeyler yapılmadığı 
neticesine varını~. kabinedeki 
kültür ve iç işler ha.kanlarının is 
tifalarını istemeğe karar vermiş 
tir. Bu kararını da harbiye ba • 
kanlığma bildirmiştir. 

Bunun üzerine yüksek aske
ri meclis kralın başkanlığı aJ -
tında üç gün devam eden görüş 
melerde bulunmuştur. Netice -
de kabinedeki bu iki general ba
kanın istifaya çağrnlmaları ka
rarlaştırılmış. askerlerin kışla -
lanna dönmeleri ve sıyasaya ka 
rısmamaları istenmistir. 

HUkOmeti devireceklerdi 

Sofya, 10 (Muhabirimizin hu
susi telgrafı) - Askeri meclis 
bir taraftan müzakerelerde bu -
lunurken, hüklımeti devirme" 
üzere bir taklip teşebbüsünün 
hazırlandığı haber alınmıştır. 
Eski başbakan Y orgiyefin tanış 
lanndan kırk kişinin evlerinde 
arastmnalar yapılmıştır. 

Yine eski başbakan Çankofun 
kardeşinin evinde kral aleyhine 
yazılmış beyannameler bulun -
muştur. 

Yeni kabineyi kim kuracak? 

Sofya, 10 (Muhabirimizin 
hususi telgrafa) - Toşcf pazar 
günü sarayda kralla iki saat ka 
dar vaziyeti görüştü. Sanıldığı
na göre, yeni kabinenin teşkili 

yükümü, geçen yıl Y orgiycf hü 
kUınetinin iktidar mevküne gel 
mezden önce, harbiye mektebi 
müdürlüğünde bulunmuş olan 
miiteikait Generallerden Cosef'e 
verileceıktir. 

.Milletin sevgisini kazanmış 

buı. parti liderleri yeni kabine -
ye alınacaklardır. Bunlar ara . 
smda üniversite dekanlarından 
Arnavudonun, demokratlardan 
Türk - Bulgar dostluk kurumu 
başkanı, Stuyanof ne bunlardan 
başka Yorgiyef ve Markofun 
isimleri söyleniyor. 

Çankofun çağırılacağı umul
mamaktadır . 

alarak dedi ki: 
- Bu mektep için bir talimat tcs

bit edilmiştir. Bugün mektepte 1ı6 sı 
leyli olmak üztte 166 talebe vardır. 
Bu mektep Refik İncenin dediği gibi 
sadece Maliye Bakanlığına memur 
yetiştiren bir kaynak degildir. Mek -
tepte ihtisas ancak ü~ncil sınıfta 
başlar. Üçüncü sınıfta Maliye gibi, i
dare ve siyut fubcler de vardır. 

Kültür Bakanı başka bir sorguya 
da karpbk olarak dedi ki: 

- Bugünkü talebeden nihari olan 
bir kısmı, mektebin Ankaraya nakline 
kadar oradaki tahsillerini bitirecek -
ler, bir kısmı da imtihana tabi tutula
rak leyliler arasına alınacaklardır. 

Maliye Bakanı ~ bu mektebin her 
yıl mali kısmından yüz talebe cıkaca
ğ;ını ve bu yüz talebenin mali t~kilat 
ta hepsine vazife v-erilece&ini s'öy· 
ledi. 

K a b u 1 ediren 
diğer kanunlar 

Ankara, 10. A. A. - Bugün 
Nuri Conker'in başkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısında 
gündeliğe geçilmeden önce, 
Kars saylavlığma seçilen Köp
rülü Fuad ile Tokad saylavlrğı-
na seçilen General Sıtkı Üke'nin 
seçim mazbataları tasvib edil
miş ve Köprülü Fuad and i~miş~ 
tir. 

1 Parti siyasal direktörü Leon 
,l3lum, partinin yönetimi hakkın 
da bir manevi rapor'un toplu 
t lukla kabul edilmesini istemiş 
fie demiştir ki : 

İstanbul şarbaylığı işçilerin, 

hizmetçilerin, müstahdemlerin 
işleri ile uğraşmak üzere (müs -
tahdemin şubesi) açmıştL Bu 
şubenin şimdiye kadar göster -
diği çahsma çok iyi netice ver
diğinden şarbaylık bu şubeyi gc 
nişletmeğc karar vermiştir. Müs 
tahdemin şubesi Avrupadaki 
müstahdemin büroları haline so 
kulacak, işçilere iş bulmak gibi 
işlerl_. de uğraşacaktır. Şarbay -
Irk bunun için bir proğram ha-

Aksaray, 1 O.A.A. - Niğde il
bayı, Nevşehir ilçebayı ve şar -
bayı Ankaradan gelen Sümer 
ve Ziraat bankalan delegeleriy
le burada birleşerek Aksaray 
elektrik enerjisinden Nevşehire 
verilecek elektrik işini görüş -
müşler ve kilovatını beş kuruş -
tan kabul ederek kontrat imza 
etmişlerdir. İş, üç ay içinde ta
mamlanacak ve N evsehir bele -
diyesi üç senede kırk bin lira ö-

Bükreş, 10 (A.A.) - Es. 
ki Romen finans bakanı Mişel 
Popoviçi, zorlu bir dil dalasın
dan sonra kardeşi tarafından 
ağır yaralanmıştır. Ayni zaman 
da yaralanmış olan kardeşi öl-

Kültür Bakanlığının, bugünkü vazi
yet ve kadrosu hakkında izahat ver

Bundan sonra arsıulusal ada
let divanına aid bazı metinlere 
iltihaknnız, Türkiye • Almanya 
tecim mukavelesine ek anlaş 
mamn. Türkiye-İran arasındaki 
emniyet, bitaraflık ve ekonomik 
emek birliği muahedesinin tas
dikine, temyiz mahkemesinin 
Ankaraya nakline aid kanun la
yihalarının ikinci müzakereleri mesini isterim. ... .. e aoılarak kabul cdilmistir. 
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HAKYERLERINoE Adaları güzel
Çamur Şevke- leştirmek için .. 
tin Çamurluğu 

--SAG LIK 
Ö CiÜ T LERi 

Yağmursuzluk Bazı Yerlerde n~S~l~f._k._.. 
ıvı erszn- z ı e 

Tesirlerini Gösfermeğe Başladı Yolu yapılmalı 
eçiburlu, 10 

'(Hususi ~~hab~rimiz bildiriyor) -. !sparta, Burdur ve Keç.i
b~rl~ hava~ısın~ bır buçuk ayd.ar;ben bır damla yağmur düşme
mıştı~. E~ı~~e~ hem7n .hep~~nı .. güneş kavurmuş, bu yüzden 
eksenyetı ~yuyememıJtır. Koylu endişededir. Bu vaziyet kar
şısında tabu olarak bugday ve arpa fiyatları da biraz fırlamış
tır. ~vvelce 25 kuruşa satılan bir araba samanın daha şimdiden 
3,5 lıraya kadar çıktığı görülüyor. 

Üyelerden Ayhk Ahnmıyacak 
Çankırı ,10 

. °(H~~usi. muhabiııimiz bildiriyor)" - Spor kulübü reisinin is
tıfası uzenne kongre ikinci defa toplanmıştır. Gürültülü geçen 
t?pl~:ı sonunda Halkevi Spor Şubesi Başkam Sadık se -
çılmıştır. Belediye Üyesi Rifat, Muallim Gökmen. Avni, İstas
yon Memuru Şeref, Mehmet ve Gazeteci Kadri Akın da üyelik
lere seçilmişlerdir. 
.. İdare he~eti derhal toplanarak vaziyeti gözden geçinniş, 
uyelerden aıdat alınması usulünü kaldırrnıstır. Yakında kulüp 
üyelerine bir çay ziyafeti verilecektir. 

Mersinde Vaziyet Düzeliyor 
Mersin, 9 

'(Hususi muhabirimiz !bildiriyor)· - Türk Ofisin bir iki ay
lık mesaisi Mersini ve hinterlandındaki ticari vaziyeti ikiye 
ayırmıştır. Bunlardan biri ofis teşkiiatından önceki vaziyet, di-
ğeri somaki durumdur. 

Müstahsille müstehlik arasındaki zaman ve mesafeyi kısalt
mak ve her iki bünyeyi daha normal çalıştırmak iç.in müstah-
siller ofüsin Mersin şubesine bağlanmakta, şube ibunlan alıcılar
la karşılaştırarak teşkilatlandıımağa çalışmaktadır. Bu arada 
Mersin ve Ceyhanda yeni firmalar teessüs etmiş, ofis vasıtasile 
~yi faaliyetlere girişilmiştir. 

Ana, baba ve on çocuöu bir arada 

On Çocuklu Bir Baba A razi 
Ve Yardım istiyor 

Samsun, (Tan) - Yukarı- larını geçindirmek mecburiye -
ki resim yeryüzünde ne bir ku- tinde kalmıştır. Kendisi son de
lübesi ve ne de bir karış topra- fa, hükumete müracaat ederek 
ğı bulunmıyan on çocuklu fakıir bir parça arazi istemiştir. Sıh
bir aile efradını göstemıektedir. hatli on çocuktan başka bir de 
Babalan Reşit, Karakovuk .kö - yolcuları olan bu fakir aileye 
yünde bir köylünün yanında bo- fazla çocuk babalarına verilen 
ğaz tokluğuna çalışarak çocuk- ikramiyenin verilmesi lazımdır. 

No. 50 

..... _____ ~·-»Ja~!] 
Bürhan CAH IT 

Erguvan acı bir gül~~le: 

peye oturdu. 
- Hakkın var, dedi. y .. :nız 

son gün, bir yabancı yanında o 
kadar ağı:r davrandın kı ı.. 

Ve o v\indcn önceki tec;aduf-
1 . N 1 'd erı, aı,ya an kacmak ic!n 
hazı:la~ığı J?lfının boc;a çıluş(I"\~. 
o gun :ftemıyerek ona arl:ada~
lık etti~:ni birer birer anıattı~ 

Erguvan onun nedamet•nde -
ki sah;ciıiği sezmişti. Salım sı-. , 

Mersin muhabirimizden aldı
ğımız bir mektupta Mersin - Si· 
/ilke yolunun henüz yaptınla
madığı bildiriliyor. v i 1 a y e t 
merkezile kaza arasında sağ
lam bir şosenin mevcut olmayı
şı, ekonomi noktasmdan zarar
lar doğurmaktadır. Bundan 
başka yol üzerinde birçok eski 
eserler vardır. Kızkulesi adile 
tanınmış kule ile Romalılara ve 
Selçuki/ere ait birçok eserler, 
Finikelilerden kalma iskeleler 
birçok meraklıları bu yol üzeri
ne çekmektedir. Yabancı gez· 
ginleri bir tarafa bıraksak bile 
yurttaşların kolaylıkla seyrüse
fer etmesi bakımından bu şose
nin bir an evvel yaptırılması ge
reklidir. 

Boluda orta 
Okulun gezmesi 

Bolu, (Tan) - Bolu orta okulu 
bir gezme günü yapmıştır. Bütün ta
lebe ve öğretmenler düzgün bir yürü
yüşle Okçular köyü yanındaki gezin· 
ti yerine gitmişlerdir. Talebe arasın
da ip atlamalar, halat çekmeler, çuval 
yanşlan yapılmış, ayni yere gezinti 
için çıkan Bolu alayı ile voleybol oy
nanmııtır. 

ispartada kiraz 
Bayr a m ı 

Kcçiburlu, 6 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) -
Ispartada, üç hafta süren kiraz bay
ramları başlamıştır. Her taraftan ol
duğu gibi buradan da akın akın halk 
Ispartaya gitmektedir. Geçen yıl Iz
mirden hususi trenle büyük bir kafi
le Ispartamn kiraz bayramlarına gel
mişti. Aydın demiryolunun devlete 
geçmesi üurine daha ucuz olacağı 
tahmin edilen hususi tren tarifesinden 
istifade ederek bu yıl da yine böyle 
büyük bir kafilenin geleceği umulu· 
yor. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

"' Merzifon, (Tan) - tık okula 
öğretmenleri arasında acılan voleybol 
müsabakasını istiklal Okulası kazan
mıştır. 

* Keçiborlu, (Tan) - Keçiborluya 
güzel bir park yapılmıştu. Bura genç· 
leri, aralannda bir bırlik kurmak için 
bazı hazırlıklara girişmi_§lerdir. 

çık ve doğru bulduğu Erguva -
nın bu müdafaa edilmez buluşu 
karşısında nefes bile alamadı . 
Boynunu büktü: 

- Hakkın var, dedi. Fakat 
ben de bu münasebetten o kadar 
kaçtım ki ... Tesadüflere kur -
ban gittiğime emin olabilirsin. 

Erguvan, bahsı kısa kesmek 
ister gibi: 

_ Ne güzel özür dılıyor_s~ : 
nuz, dedi. Patron bu davet ışını 
vermeseydi ... Buralarda ..• 

Sahin kekeledi : 
-Hayır o maksatla değil. 

Gelecektim. Fakat korkuyor -
dum. 

kılgan ve terbiyeli bir gc:ıcti. 
Rus kadınının onun bu sakin ve 
utangac halinden istifade etme
si akl9 yakındı.. 

- Bu bir son imtihandır, de
di. Tesadüfler, hadiseler yarata
bilir. 

Ve hemen ilave etti: 
- Davet ne zaman? 

Erguvan tok ve hakim bir Deni ki: 
sesle cevap verdi: 

- Yarın akşam. 
Sustular. 
Şahin, korka korka, sordu: 
- Geleceksin değil mi? 
Erguvan başını salladı: 

Vefada Katip Çelebi mahal -
lesinde oturan Nazirenin evinde 
kiracı olarak oturan Şevket, 
dün karısının bulunmadığı sera 
da, eve gelmiş ve elinde yarıya 
kadar dolu bir şarap şişesi o!du 
ğu halde Nazirenin odasına gi
rerek: 

- Gel, şu şaraptan sen de iç! 
Demiştir. 

Nazire. reddedince, çamur 
Şevket kızarak, elindeki ıjişeyi 
kadının başına fırlatmıştı!'. 

Nazirenin şikayeti üzerine, 
Çamur Şevket yakalanmı::ı ve 
ikinci istintak hakimliğine \"'! -

rilmiştir. 
* Dün Bahçekapıda dola~an 

asker elbiseli bir adam, Abdul
lah adında birinin yanına yakla
şarak bir altın lira göstermiş: 

- Asker olduğum için kimse 
bozmuyor. Beş liraya verece -
ğim. İstersen sen al! Demiştir. 

Abdullah da bu söze ~anmış, 
beş lirayı vererek altını almış -
tır. Fakat biraz sonra, bunun al
tın suyuna batırılmış bir mecidi 
ye çeyreği olduğunu anlayınca 
zabıtaya baş vurmuştur. 

Nesim oğlu Mişon isminde 
biri şüphe üzerine yakalanmış
tır. 

* Türklüğe hakaret etmek -
ten suçlu Rafail ve Esterin ü -
çüncü ce.la rnahkemeı:,inde dün 
duruşmaları yapıldı. 

Dinlenilen müdafaa sahitleri 
suçluların vapurda yer~ bulmak 
meselesinden yolcularia kavga 
ettiklerini, fakat ağızlarından 
Türklüğü tahkire delalet edecek 
bir şey duymadıklarım söyledi 
ler. 

Durusma karar için 21 hazira 
na bırakıldı. 

* Kapalı carşıda Huriye is -
minde bir kadın 250 kurusluk 
bir kumaş parçasr aşıdığı iddi 
asile ikinci sulh ceza h1kyc:•r.e 
verilmişti. Hakyeri, Huriyi! hak 
k1nda dün k;ırannı vermis ve 
kendisini 2 ay hapi~e tnahkftm 
etmiştir. Huriye, ayrıca iki ay 
emniyet nezareti altında bulur 
durulacaktır. 

Diğer suclulardan Huri.renin 
kocası M~hmet, Ayşe ve Emi -
ne beraet etmişlerdir. 

* Çakmaktaşı kaçakçılığın -
dan suçlu Talat, Siron ve Yer -
vantm duruşmalarına dün 9 un 
cu ihtisas hakyerinde başlan -
miştır. Suçlular, Üzerlerinde ya 
kalanan 9500 çakmaktasının es 
kiden kaldığını iddia etmişler, 
durusm., şahitlerin cağırılması 
için başka güne bırakılmıştır. 

Marmar ada sis dUdUğU 
Zelzele yüzünden Marmara Hayır

sız adasında yapılmakta iken yıkılan 
sis düdüğü binasının yeniden yapıl· 
ması iki güne kadar bitecek ve tahli
siye genel direktörlüğü tarafından 
teslim alınacaktır. 

Aletler henüz yerine konmadığın
dan düdük ancak iki ay sonra faali
yete geçebilecektir. Bundan başka 
tahlisiye yönetgesi tarafından muhte
lif limanlarımıza konacak 6 fener de 
bugünlerde münakasaya konacaktır. 

du ki Demir beyin ayak sesleri
ni duydular. 

Çiftlik sahibi emirler veriyor
du: 

- Gün battı. Hala kapılar a
çık! 

Atik çiftliği kapıları günesle 
kapanır, güneşle acılırdı. Muha
frzlarm kalın sesleri taş duvar
lara çarptı. 

Ve Demir bey içeri girdi: 
- E, nasıl? Yarın akşam gi

diyor muyuz Erguvan? 
- Yarın akşama kadar vak

tımız var, baba. 
- Salona geçelim. Burada 

rahat oturamayız. 
Şahin dönmek fikrindeydi. 
Bunu haliyle anlatmağa ça -

lışırken, Demir bey: 

Adaların güzelleştirilmesi ve hal -
kın rağbetinin çoğaltılması için Bü • 
yükada ve Heybelide türlü eğlence
ler tertip edilecektir. llbayhk Ziraat 
odası tarafından bu ayın 22 inci Cu· 
martesi günü Büyükadada bir çiçek 
sergisi açılacak, 23 akşamında kapa
tılacaktır. Bundan başka llbaylık 
bahçesinde bu yıl ziraat ve çiçekcilik 
sergisi açılmıyacak, Ziraat odası üye· 
leri müracaat edenlerin bahcelerini 
yerlerinde gezerek birincileri ayıra • 
caktır. Bunlara para mükafatı verile· 
cektir. 

Heybeliada plaj ve çiçek ve fidan
lığı sahibi Mehmet Sadık ta Ziraat 
odasına müracaat etmiştir. Yüzlerce 
ceşit karanfil ve gül yetişen bu yer
de Mehmet Sadık, mandarina yetiştir. 
meğe de muvaffak olmuştur. Meh • 
met Sadık, bu suretle lstanbulun 
mandarine yetiştirmeğe elverişli bir 
mıntaka olduğunu ilk defa meydana 
çıkarmış, Ziraat Vekaletince de be -
ğenilerek kendisi altın madalya ile 
takdir edilmiştir . 

Ziraat odasından bir heyet bahçeyi 
gezecektir. 

Heybeli plajı açı ld ı 
Mehmet Sadıkm sahip olduğu top

rak denize kadar inmektedir. Burada 
güzel bir plaj vücude getirilmiştir. 
Burada ayrıca bir de tenis kortu ya
pılmıstır. Plajın açılışı dün yapılmış
tır. Adaları güzelleştirme cemiyeti ta 
rafından ayın 23 ünde Büyiikadada 
yapılacak çiçek savaşından sonra Hey 
beli plaj ve tenis kortunda da bir~ok 
eğlenceler tertip edilecektir. 

Heybeliada büyük tur yolunun da 
betondan yapılması ilerilemistir. Bu 
yol, Rum Eytam mektebi tarafından 
Çam limanına kadar inmiştir. Heybe· 
1ı rıhtımı da tamir edilerek bu alanın 
da betondan yapılmasına başlanmış -
tır. Heybeli iskelesinin de yapılması 
bir haftaya kadar bitecektir. 

POLiS 

Maşallah böy le 
Sporculara! 

lsrail hastahanede 

Evvelki gün Tozkoparanda Sarı 
Madamın bahçesi denilen arsada maç 
yapan iki takım oyuncuları arasında 
kavga çıkmıştır. Neticede İsrail ile 
Yani dövüşmüşler, İsrail bıçağını çe· 
kerek arkadaşım sol böğriinden ve 
kamından ağır surette yaralamıştır. 
Oyun derhal tatil edilmiş, Hadiseye 
polis el koyarak yaralı hastahaneye 
kaldırlmıştır. lsrailin tedavi edilen 
yaraln dün iyileşmeğe yüz tutmuştur 
Israil hakkında takibat yapılmakta • 
dır. 

.,.. Yataklı Vagonlar kumpanyası • 
nın Haydarpaşadaki tamir atelyesin· 
de çalışan Sabahattin isminde 24 yaş
larında bir genç iki saat için kiraladı
ğı bir sandalla evvelki gün dehize açıl 
mış, fakat akşama kadar dönmemiş -
tir. Bunun üzerine zabıtaya haber ve
rilmiş, Sabahattinin aranmasına baş· 
lanmıtşır. Büyük Çekmeceye kadar 
giden genç gece yarısı dönmüştür. 

"Basibrin" e her gün öğle ü
zeri gelen posta kamyonu iki 
İspanyol mühendisi namma bir 
çok paketler taşıyordu. 

Fakat bu paketler sahipleri -
nin elinde, bir saniye bile dur -
madan, "Nadya" nın villasına 
doğru ikinci bir seyahata çıkı -
yorlardı. 

Pirovani'nin eski evi az vakıt 
içinde bir eşya müzesi haline 
gelmişti. Hediyeler arasında 
kıymetli şeyler de vardı. 

Şarap bayramı 

Fransada birçok hekimlerin, hem 
de ünlü ve alim profC$örlerin, kendi· 
ferini şarap dostu diye tanıtarak şa
ıap bayramı yaptıklarına belki şaş· 
mışsımzdır. Nasıl olur da, hekimler 
ispirtolu içkileri herkese çekiştirirler, 
bir taraftan da şarap bayramı yaparak 
kendileri bardak bardak şarap içerler? 
diye düşünmüşsünüzdür. 

Bir kere, o şarap dostu hekimlerin 
birçoğu, şüphesiz, iyi şaraplar yetiş
tiren bir ülkeden oldukları için şaraba 
dost olmuşlardır. Vakıa, insan Şam· 
panya şarabile hemşeri olunca, mes· 
leği hekimlik te bulunsa, şaraba düş· 
man olması kabil değildir. 

Sonra, ispirtolu içkileri toptan çe• 
kiştirmenin faydasız olduğunu he.
kimler çoktan anlamışlardır. Amerı· 
kalılar, hafif olsun, zorlu olsun ispir· 
tolu içkilerin hepsini yasak ederek 
bütün ülkelerinin kuru olmasına karar 
verdikleri vakit, ispirtolu içkileri çe· 
kistirenler. ilkin bayram yapmışlar<lr. 
Fakat yasağın ancak görünüşte oldu· 
ğu ve hemen herkesin esk1sinden da· 
ha :ziyade düskünlükle hem de kötü 
içkileri gizlice içtiği anlaşılınca, ön
ceden ttıtulan siyasanın yanlışlığı da 
meydana çıktı. 

Onun icin şimdi hekimlerin şarap 
dostu olmaları, ispirtolu içkilere kar· 
şı siyasalarının değişmiş olması de • 
mektir. Hekimin şarap dostu olma
sından, herkesin şarap içmekten fay· 
da bulacağı anlamını çıkarmak doğru 
değildir. 

Bu medeniyet içinde ispirtolu bir 
içki içmeden yaşıyabilen yine yalnız 
su icerek isine devam ederse elbette 
dahi iyidir: 

Fakat mademki birçok kimseler is
pirtolu bir içki içmeden yapamıyor
lar. o halde her akşam bir takım ağır 
ispirtolu içkiler içerek çok zehirlen· 
mektense. az ispirtolu içkiyi yalnız 
yemek aralarında içerek hem ispirto 
ihtiyacını temin etmek, hem de müm
kün olduğu kadar az zehirlenmek 
şüphesiz daha iyi olur. 

Sarap ta vakıa ispirtolu bir içkidir. 
Fakat, içine hile karışmamış olursa, 
ispirtolu ickilerin en az zararlı olan
,.,~," .:ı , .. , h;,.;rl;,. ~; ...... :ahir Profesör 
Richet, sarabm içindeki ispirto bir gı
dadır, dediği vakit hekimlerin hepsi 
ispirtonun büsbütün aleyhinde olduk
larından kıyamet koparmışlardı. ls -
pirtoya karşı toptan propagandanın 
faydasız olduğu anlaşıldığındanberi, 
şaraptaki ispirtonun bir gıda olabile
ceği şimdi daba iyi ôü ünülUyor. 

Bundan başka. yakın zamanlarda 
hayvanlar üzerinde yapılan tecriibe
lerden, hayvanın ağırlığındaki kilo 
basına bir santimetre mikabı nisbetin· 
de kendisine ispirto verilirse bundan 
lıüvük bir zarar gclemiyeceği anla ıl· 
maktadır. Bu tecrübelerden insanlar 
da istifade ettirilerek altmıs, yetmiş 
kilo ağırlığında bir kimsenin günde 
altı yedi yüz gram şarap içmesinde 
de bir zarar görülmiivor. Fakat he
kimler müsaade ettikleri vakit bile 
yine ihtiyatlı olduklarından bu kadar 
sarahı da yine az çok su ile karışık 
olarak içmeği tavsiye ediyorlar. 

Lokman Hekim 

ipekli kaçıran kadm 

Köstenceden limanımıza gelen Ro· 
manya bandıralı Daçya vapuru yolcu 
Jarından Elina Fantayn ismindeki bir 
kadının üzerinde, kaçak ipekli bulun
muştur. Yolcu salonu'!da muayene 
memurları kadını ararken manto içe· 
risine astar üzerine mahirane bir su
rette ikinci bir astar şeklinde bir ipek 
li kumaş teyellediğini görmüşlerdir. 
lpek kumaş müsadere edilmiştir. Ka
çakçı kadın hakkında takibata başlan 
mıştır. 

diyorlardı. 
Muhtar Arif baraj işinde ça· 

lıştığı için, ona, su mühendis1 

adını vermişlerdi. 

Onun için pek fena şeyler 
söylüyorlardı. N adya'ya kızan· 
lar vardr. Fakat Basibrin'in işçi 
mahallesinde onlardan konuşu
lurken daha ziyade Muhtar Ari
fi çekiştirenler, onu ayıplayan
lar görülüyordu. 

Muhtar Arif kendisini bura 
lara kadar süriikleyen talihin a
ğır hükmünden ürkmüş gibi beZ 
gin ve şikayetsiz çalışıyordu. 
Karısının gülmeğe, eğlenmeye, 
neşelenmeğe alışık olan karısı
nın, çocukca heveslerini haklı - Yeni bir fırsatla tekrar e

aiyoruın azizim. Ben açık düşü
nen, açık söyleyen bir insanım. 
Hayatımda kafamı; iğneleyen 

bir fikir taşmıadığım gibi, be -
nimle dostluk edenlerin de gizli 
düşüncelerle hareket etmel ·.ı m: 
istemem. Korkacak, cekinecek 
bir sey yok. Ben girintili. kaça
maklı hareketlerden hic !lo~lan
madığım söylemiştim sanırım. 

- Her erkek belki bir kaç ka
dmm i!rıfatmı kazanabilir. Fa
kat tğer bunlardan her ha.ngi 
birine her hangi bir hisle bağ • 
:anmışsa artık ötekilerle alaka -
sı:n kesmeğe mecburdur. Ve:. b.u 
bir nezaketsizlik sayılama;!. Bır 
kadın söz verdiği, sevdigi er -
kekten başkalarının hoşuna git
meğe, onların arzularına _b~yu.n 
eğmeğe razı olursa ona ıyı bır 
kadın demezler. Bunu inkar et
mezsin, değil mi? 

- Belki... Söz vermemekle 
beraber, arzu ederim. Turgut 
beyin davetini kabul etmemek 
elimden gelmez ... Fevkalade bir 
şey olmazsa! 

- Ne o, gidecek misin? Ne 
münasebet. Buraya gelmişken ..• 

Erguvan araya girdi: 
- Israr etme baba. Belki Ba

sibrin' de yapılacak isleri var -

Moreno'nun bir Halep scya -
hatında getirdiği inci kolye 
Nadya'mn pek hoşuna gitmisti. 
Pırlantadan, inciden bir kuyum
cudan daha iyi anlayan Islav 
güzeli bu inci kolyenin yüksek 
bir değeri olduğunu gördükten 
sonra bu hediyeyi verene kar~ı 
rakiplerini kahredecek iltifatla
rı esirgememeğe başlamıstı. Ba
sibrin'de artrk bu hediye yarışı 
ıscı kadınlarınm diline kadar 
dÜşmüştü. O kadar ki dağda. 
kırda renkli bir tas, parlak bir 
kus kanadı bulanlar icin: 

buluyor, h~rkesin hafiflik dedi
ği şuhlukları güzelliğinin, yük: 
sek kadınlığının tabii bir veriın1 

olarak kabul ediyordu • 
Ve Nadya bütün kalabalığı 

iki bini gecmeyen bu küçük en: 
düstri kasabasında tıpkı Parislı 
bir markiz hayatı sürmeğe çalı
şıyordu. Kabul günleri, ziyaf~.t
leri, sabah gezintileri ve bütull] Şahin biraz cesaretlcnm••:ti. . . . ahin düşünüşlerini zaten a-

Şahin nişanhsmın bu sözleri· 
le ne demek istediğini pek iyi 
anlamı ·u. 

Ondan artık bu acı hatıraları 
unutmasını ricaya hazırlanıyor-

dır. • 
Şahin kıpkırmızı oldu. 
Mırıldandı: 
- Hayır. Bir işim yok, kah

Y.Orum. 
-· - Su mühendisinin"" kansına 

hediye götürsün. Mükafat alır! [Arkası var 
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Şeydir ..• öteygün Peyami Safa, 
Ölmez izer meselesinde, kendi 
dedikleri ile benim dedilderim 
arasında bir ayrnn olmadığmı, 
ikisinin de bir kapıya çıktığını 
anlatıyordu~ bunu okuyunca 
doğrusu çok sevindim. Anlaş
~ak iyi bir şeydir, o kadar ki 
Ustüne iyilik olmaz. 

Ama insan oğlu bir yol anlaş
lllağa başladı mı, artık istiyor 
ki ardı arası gelmesin. Oldu 
olacak, bir de şu güzel izerin 
doğmasına elverişli çağlar işin
de anlaşsak ..• 

-30-

Havayid zaruriye - YatablC 
Hükumet şeker ve tuz Hatlarım 

indirirken, halkın yaşatığı işlerine ne 
kadar ilgilenmekte olduğunu bir da· 
ha göstermiştir. 

• 
Hasta, varsanılar ve görümsüler 

içinde bir deliye döndü. 
Geçmişe yazıklanmaktan ne çrkar? 

Geleceğini hazırla! 

Siz bu işi üstenize almakta bir çe· 
kinek görüyor musunuz? 

Ben kimsenin korunuğu değilim. 
:Mısır, Büyük Britanyanın korum· 

caklanndan biridir. 
Bir önsezi ile, başrtn!l böyle bir 

felaket geleceğini anlıyordum. 
Duyganlık iyi bir §eydir. Fakat 

duymacıklı adamları hiç sevmem. 

Saylav arkada~lanmız son ~us!.a 
gezi'sinden pek iyı duyuşlarla dondu-

Jer. 

Söylediklerini kavrıyabildim
se Peyami Safa sanatın, geliş
llıek için, sükfuıa ihtiyacı oldu
'ğunu söylüyor. Şimdiye kadar 
çok kişilerin tekrar edegeldiği 
bu sav da doğrusu beni pek 
~andırmıyor. Bu savın _doğrulu
gunu göstermek için haşhaş 
.Fransız devrimi çağını anarlar 
Ve; koca Chenier'yi "bir gül ile 
bahar olmaz!,, diye bir yana Son Fransa hadiselerinin iyi bir 
ö:l~arak, o çağın büyük şair ye-" özetini hazırlayınız. 

••. Genç kız mektubun sonu
na gelince düşünmeğe başladı. 
Bir yıl önceleri .. bir giin, akşam 
üstü karşı kıyıdaki evine dön
mek için vapura binmişti .• Üze
rinde yeni diktiği bir elbise, ba
şında biçimini bozarak giydiği, 
kaç yıllık eski şapkası vardı .. 
Buna; bu düz giyimine değin 
birçok kimselerin gözü üstünde 
idi.. Sert bir esin esiyor, ince 
elbisesini biçimli bedenine ya
pıştırıyordu .. Eski şapkanın tit
reyen kenarları altında güzel 
yüzü ve bukleli saçları kuvvetli 
bir çekim (cazibe) le bakışları 
kendine çekiyordu. Genç kız 
bunu biliyor, yüzünde belirsiz, 
tatlı bir kurum vardı. Günün 
birinde güzelliği yüzünden, iyi 
bır evıenıuı;; ya.p:ıcağınI uınu
yordu .• İçli, temiz yüreğinde bü
yük bir bekleyiş dolu, gelecek 
güzel günleri düşünüyordu •. 

tiştinnediğini anlatırlar. Açık deniz pislik, uyanık kata sa-
liadi öyledir diyelim, başka nıka tutmaz. 

türlü demek de doğrusu pek 
:kolay değildir. Şu kadar var ki Bütün öğretmenleri oğlunuzun uz-
birçok büyük sanat, fikir hare~ gidiminden hoşnutturlar. 
ketleri karısık zamanlarda ol· En büyük ııkınçlar içinde bile 
llıuştur. Renaissance çağı ol- kimseye boyun eğmedim. 
sun, Atina'da Perikles'in hü- Halk işlerinde hi5bir zaman asığ-
ltüm sürdüğü çağ olsun, Rus- çıl olmayınIZ. 
Ya'da Dostoyevski'letjn, Puş- Iralı adam, en çetin düşkilleri gü-
kin, Tolstoy'larm yetiştiği çağ Jümseyerek kabul eder. 
Olsun, her ne kadar ölmez izer- Bu misallerdeki kelime karşıhkla-
ler yetiştin·nişse de, öyle pek rx · 
.. ı.:,,\,(\o """'vcu aaamıarın ya:şa- ·varsam - ~m liiillucmatıon 
tnak istiyeceği çağlar değildir. 
liayrr, Fransız devriminde ni
çin büyük şairler yetişmediğini 
salt böyle sanatın sükuna ihti
Yacr olduğu teorisi ile anlatma
~~ ı.a:ııss:ı;u:mla.ı m S'°Ôt;ÜnÜ hiç de 
kandıncı bulmuyorum. 

Sükfuı, kılı kırk yararak dü
Şiiı:unek istiyen, ancak bir türlü 
Qkur, dinler, ;:;eyir-eder için, yani 
Ş.u "elite,, denilen ahondlar sı
llıfr için çalışan sanat adamına 
lüzumludur. Belki bir Goethe, 
?i~ Wilde, bir ,Valery çalışmak 
1Çın çevrenin gürültüsüz olma
~ını ister. "Un grand calrne 
lll'ecoute ou f ecoute l'espoir.,, 
l<'akat unutmamalı ki bircok bü-
~U.k şairler de, bir Da,;te, bir 
Shakespeare, dışarının gürültü
~eri, homurtuları, dövüş sesleri 
l . 
. Çıtıde çalışmış ve umudu onun 
1Sinden dinlemişlerdir. 

Bilmem Peyami Safa ile bun-
l:la da anlaşabilecek miyiz? An
laşırsak başka bir diyeceğim 
~alı.naz. 

N. ATAÇ 

~o.23 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

binienti içinde günlerim geçi
~ordu. Banka bir buçuk yıl için 
r~tayı vermişti. Para bizde de 
tjlıkenınişti. Babahğım bir yol 
~•ha bankaya gitti. Dükkanı 
~ ilttılar. lki borç ödendi, üste 
alanım da kendisi aldı. Bircok 

~Unleri de böyle geçirdik.Rakıyı 
1
1r~kmıyor ama biraz ıbiraz iyi

l e_ştyor, ilk yı1lardaki hoyrat
~~ı, sinirliliği yava§ yavaş gi. 
'lYordu. Evi bir gez daha kar
Ytlık koydu, para aldı. Onu da 
Y eQik. En son evi sattılar. Geri
~~ kalan para ile bir iki yıl ge
i~tdik. On sekiz yaşıma ginniş
;ll:ı. Demek ki ev, dükkan beş 
b tl bizi geçindinnişti. Komşular 
a.na, bayılıyorlardı: 
.._Ne güzelsin kız? .• 

b bedikleri vakit gözleri ile 
lacni kül edecekler gibi bakıyor
l tdr. Babalığım bu deyiş ve ha· 
1§ların hi5birinden ho_şlanım • 

Cörümsü - Hayalet 
Y azrklanmak - Hayıflanmak, te· 

lehhüf ebnek 
Çekim~k - Mahzur 
Korumak - Mahmi 
Koruncak - Himayede öJan yer, 
Önsezi - HiuikabJelvuku 
Duyganhk - Hassasiyet 
Duymac:tk - Sahte hassasiyet 
Gezi - Seyahat 
Duyuş - intiha 
Özet - Hulasa 
Samka - Hurafe . . 
Uzgidim - Hüınü halü hareket 
Srkmç - btırap 
Asığcıl - Menfaatperest 
Düşkü - Mağlubiyet 

• 
Köken, çıkağ - Menş& 
Bu son ekonomi akımınm köken

leri hakkmda bilgilerinizi söyler mi· 
siniz? 

Eski zamanlarda en büyük devlet 
adamlarının çıkağı, Enderundu. 

• 
Bir devrimci öldüğü zaman, ar

kasından ağıt söylenmez: onun bü
yük harekette boş bıraktığı yer dol
durulur. 

Ağrt - Meniye 

' Esin öyle sertleşmişti ki; genç 
kızm şapkası az kalsın başın
dan uçuyordu. Bu korkuyla 
~apkayı başından çıkardı. Buk
leli saçları uçuşuyor, güzel yü
zünü vakit vakit örtüyorlardı ... 
Karşısmda oturan erkeklerin 
içinden biri ona öyle içten bakı
yordu ki; genç kız da ona baktr. 
Bu temiz giyimli, ,otuz beş yaş
larında görünen, sevimli bir 

, adamdı .. Vapur iskeleye yana
şınca genç krz kalabalığa karış
tı. Sonra kendi evinin yoluna 
saptı. Sokakta kimseler yoktu. 
Arkasından yöklaşan ayak ses· 
leri duydu. Biri ona sesleniyor
du: 

- Küçük bayan t.. Küçük ba
yan L 

Genç kız durdu. Bu biraz ön
ce vapurda bakan adamdı. 

- Sizinle tanışmak istiyo-
rum .• 

Diyordu. Genç kız ona sert 
bir sesle: 

- Ben sokaklarda kimseyle 
konuşmam .• 

yor, beni boyuna korkutuyor, gitmişti. Akşam güler yüzle 
göz dağı veriyordu. Ondan tir geldi. 
tir titriyordum. Nedense bir yol - Safiye, giyin kuşan!. 
ödümü patlatnnştı. Şimdi de Dedi. Azıcık olsun fırsat ver-
öyle değil miyim?. En son bü- miyordu. Çarçabuk giyindim, 
tün paraları bitti. İki ay kadar kendisi de giyinmeme yar<lnn 
•baıkikala~ kasaba, kömürcüye, ediyordu. 
meyhaneciye, şuna buna borç- - Bak on sekizine kadar se
landr. Ama, bunun da sonuncu ni yedirdim, içirdim, büyüttüm, 
çabuk geldi. Kimse eski borçla- dünya giizeli ettim. Artrk: benim 
rı ödemeden yeniden ödüncüne çalışmaya gücüm kalmadr. Şim 
bir kıymık bile vermez oldu. dicek bana bakma sırasr da 
Babalık çok daraldr. İki elini senin!. 
koynuna sokuyor: Diye evden beni aldı, ç1ktr. 

- Kız Safiye ne yapacağrz?. İstanbul'a indik. Karaköy'de 
Diye düşünüyordu. Yapıla- bir bankaya gittik. Akşam ka

ca'k hiç.bir şey yoktu. Para ol- ranhğı basıyordu. Banka ka-
mazsa, ödünç veren bulunmazsa panmıştı. 
ne yapılabilirdi?. Hele bakkal - Direktörün yanına çıkaca-
rakı vermeyince babalık deliye ğız .. 
döndü. İki üç akşam ekmek bi- Dedi. Direktör bizi bekliyor
le bulamadrk. O ekmekten çok muş. Oda.>ına girdik. Babalrğım 
rakı arıyordu. Evdeki gaz oca- öndeydi. Ben arkasında, direk· 
ğrnın ispirtosunu bile içmişti. tör: 
Bir gün kalktı, giyindi: - O, gel bakalnn Bay Hüse-

- Safiye, bunun sonu gelmi- yin. Neyse çok bekletmedin. 
yecek?.. Diye baba ... ığımı karşıladı. 

Diye çıktr, gitti. Akşama Babalığıma bu Hl.fları ederken 
doğru idi, geldi. Sabahleyin gözleri ile beni süzüyordu. Bak
ters, bumbı;ıruşuk lbir. suratl'1 1 tık_ça1 süzdükçe gözleri ışıl ışı! 

Dedi. Koşarcasına evine doğ
ru yürümeğe başladı ... Ertesi 
gün kapı çalmdı. Açtıkları va· 
kit, karşılarında o bir gün öp.
ceki adamı gördü ana kız .. O, 
kızın annesine: 

- Sizinle konuşmak istiyo-
rum; 

Dedi. Ve saatlerce anlattı. 
'Üç dört yıl önce karısı onu al
datarak, sevdiği adama varmak 
için ayrılmış, bir küçük kızı var
mış, şimdiye kadar hiç evlen
meyi düşünrnüyonnuş, fakat; 
küçük bayanı vapurda gördük
ten sonra bu düşüncesinden 
caymış .. Kazancı bir evi rahat 
geçindirecek kadarmış .. Söıleri
nin en sonunda: 

_. Yalnız, dedi. Bir dileğim 
var. Küçük bayanla evlenmeden 
birkaç ay görüşelim, anlaşalım. 

Ana kız bunları dinlemişler 
ve bu birkaç ay görüşmeyi de 
tasarlamışlardı .. Sıcak kanlı bir 
adamdı. Kendine alıştırdı onla
rı .. Evine çağırdı. Gittiler. Bu 
göz alıcı yuva, genç kızı adama 
bağlamıştr. Nişanlı gibi olmuş
tular. Biribirlerine gidip geli
yorlar ... ve anlaşmışlardI... Fa
kat; bir ay iki, rki ay üç, üç ay 
dört oldu. Biır türlü adam artık 
evlenelim demiyor, genç kızın 
ve anasının yüreğini kötü duy -
gular kemiriyordu ... Günün bi -
rinde anladrlar ki; bu adam on
ları; aldatmıştır. Onlara söyle -
diği sözler, tatlı birer yalan ... 
Genç kız ta yüreğinden yara -
lanmıştı. Aldanmrk ıstırabı 
(türkçedir) içine bir ateş düşür
müştü ... Bir daha onun yüzünü 
görmek istemedi. İyi adam di
ye, kocası olacak diye, onu ra
hata kavuşturacak diye, dört 
elle sarıldığı erkek, birdenbire 
gözünden düsınüş, dünyanın 'en 
kötü insanı olmuştu genç kı -
za ... 

Bütün bunları, bu bir yıl ön
ce olan, iç sızlatıcı kötü macera 

yanıyor, yüzünün etleri gerili
yordu. Şişman, göbekli, kırk
lık, orta boy bir adamdı. Baba
lığım: 

- Safiye •• 
Dedi, beni tanıştırdr. 
Onun da adını sCyledi: 
- Bay Haldun .• 
Haldun: 
- Çok kıvanç duydum gö

rüştüğümüze .. 
Dedi. Bana yer gösterdi. Son

ra, babahğm1m yüzüne sevinç le 
baka baka: 

- Hemen bir yere gidelim 
değil mi?. 

Dedi. 
- Gidelim. 
Şimdi yirmi bir yaşındayım. 

Demek tam üç yıl önce bir ak· 
şamdı. Babalığım, ben, Haldun 
Karaköy'den bir arabaya bin
dik, Beyoğlu'nda bir büyük lo
kantanın önünde indik. O gün 
geçtiğimiz yolları, önünde dur· 
duğıunuz lokantayı, arka tara
fında oturduğumuz odayı, bura
nın neresi olduğunu, adlarını 
bilmiyordum. Şimdi hepsinin 
kurdu oldum. .Gittiğimiz Y.er 

Hergün 5 Söz 
YiRMi DÖRDUNCU 

LfSTE 
1 - Refah - Genlik 

Örnek: Bizim davamız sı
nıf değil, halk genliğidir. 

2 - islah etmek - 1 - Y eğrit
mek; 2 - Arıtmak 
Eski kitaplarda "susmak, 
söylemekten yeğdir,, gibi 
sözleri hatırlarsınız. Yeğ· 
ritmek kelimesinin kökü iş
te bu "yeğ" dir. 
Örnekler: 1 - Bu kurumu 
yeğritmek, onu yrkıp yeni
sini yapmaktan daha zor -
dur. 
2 - Yıllardanberi bizdeki at 
cinsiyetini arıtmağa çalışı
yoruz. 

3- isiah, islahat - ı - Yeğri
tim ; 2 - Antıil 
Örnekler: 1 -Tanizmat Av
rupa korkusuyla baş vurul: 
muş bir yeğritim hareketı 
idi: bir devrim değildi. 
2 - isiahı cinsi feres -

,,,,,:· At cinsinin yeğritimi. 
4 - Salah bulmak - Y eğrimek 

Salah - Y eğrim 
Örnekler: Dünyada ekono

c~~~~:J 
Bulmacalarımız öz türkçcdir. Şek

limizin boş gözlerine ka~ılıklannı yer 
leştiriniz. Yedi gün arka". kaya bul
macamızı dcığru çözülmüş olarak gön• 
derenler arasnıda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacalan
mızı istediğiniz gün çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar .. 
kaya çözülmüş olsun. Karşılıkları "Is
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
layımz. 

• Birinciye: Gilmüş s:ıat. 
İkinciye: Maroken bir cüzdan. 
Üçüncüye: Bir stil.>. 
Dördüncllyc: (Tan)ın bir senelili 

abonesi. 
Beşinciden onuncuya kar·ar: (Tan)' 

ın altı aylık abonesi anna~an edile· 
cektir. 
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mik durum, henüz hiçbir ı t;ı.,.~..;...,;ı.ı
yıeğrim beldeği (alameti) 
göstermiyor. 

5 - Salih - Yarar, elverişJi 
Örnekler: 1-Bu evi bu işe 
yarar bulmuyorum; Z - Bu 
evi oturmağa elverişli bul-
mu yorum. 

Bir düzeltme 
Dün okuyucularımıza sunduğumuz 

23 üncü 5 söz listesinde: 
İktifa etmek - Yeter bulmak 
Şeklinde eksik kalmıştır. Hakikat

te : 
1ktifa etmek - Yeter bulmak, yct

sinmek. 
Şeklinde ve tam olarak yazılmak 

lazım gelir. 

genç kızın yüreğinde tekrar ya
şadı. 

... Genç kızın gözleri mektu· 
bun yazılarında... düşünüyordu. 
Bunu niçin yazmıştı? .. Onu boş 
üzdüğünü, ağlattığını; düşüne -
rek duyduğu yürek acıları yü • 
zünden mi? .. Genç kız artık ara
larından hiç bir bağ kalmayan, o 
adamın bu mektubu niçin gön -
derdiğini bir türlü anlamıyor -
du ..• Mektubun sonlarında: 

- Ben, en iyi adamlarında -
mm dünyanın ... diyordu. 

Genç kızın gözleri yaşlanmş
tı:. Yurdunun kendi gibi taze 
kızlarına, paralarının kuvvetine 
dayanarak, saldıran yaşlı erkek
leri düşündü ... Bu erkekler ki; 
arda (aile) yuvalarma: 

- Kızınızla evlenmek istiyo
rum ... 

Diye sokularak, onları para -
mn verdiği rahatlıklara alıştıra
rak, sonra da: 

- Kızınızı bana parayla sat-

SOLDAN SACA 

ı -Taşmış (6). 
2 - Kapan (2), Boru (4). 
3 -Açıkgöz (6), Az değil (3). 
4 - Kxrnıızı ( 2), Kısa değil ( 4) ~ 
5 - Yokuş (3), Yumuşak şeker. 
6 - İsimleri kıyasi sıfat yapan 

edat (2), Bir rakam (4), Ra.· 
brt edatı (2). 

7 - Şart edatı (3). Nota (3). 
8-Taş (4), Refik (2). 
9 - Yama (2), Lezzet (3)t Ayı 

yuvası (2). 
10-Valide (3), EJ şakırtısı (5). 
11-Bir deniz adı (4), Lahim (2). 

YUKARDAN AŞAGI 

1-Fiyaka ( 4), Bir mektep (-1). 
2 - Mahdum ( 4). Duman leke .. 

si (2), Bir kümes hayvanı (3). 
3 - Yama (2), işte (2). 
4 - Bir Hintli (5). Cür'etkar (4)\ 
5 - Bir vilayetimiz ( 5) • 
6- Cet (3). 
7-Millet (4), Nota (2). 
8 - Yet (2), Meşhur bir Yun:a.'1 

artisti (4), Beyaz (2). 
9- Soluk (4), Rabıt edatı (2). 

10 -Misafir (5), Cam (4). 
11 - Nota (2). 

maruzı istiyorum. Evlenmek kö
tü bir nesne, ne olacak .•. Bağsız 
yaşamak daha güzel... 

Diyecek kadar sert yürekli, 
kötü adamlar ... 

Genç kızın yaşlı gök gözleri 
elindeki mektupta ... İçinde yur
dunun kendi gibi kızlan ve ka
dınları için de, bir diş bileyiş 
vardı... Yangınlı bir gülüş du -
daklarrnda dolaştı: 

- Eksik olsun böyle iyi a -
damlar! .. 

Diye mırıldandı kendi kendi· . 
ne ... 

Cahil UÇUK 

"Kafe Ruf" un ayırt edilmiş bir - Yarın sabah saat onda kü· 
odasr idi. Gece yansma kadar çük bayanı otelden ahrsımz .. 
orada oturduk. Babahğım sağa Diye yüz lirayr uzattı, baba
sola bakmadan yedi, içti. Hal- bğımm dudakları en gerilere 
dun da rakı içiyordu. Bana da kadar sarktı, bütün dişleri kı· 
likör içirdiler. vancmdan meydana döküldü. 

- İç.. İşin ne olduğunu çarçabuk anla-
Diye babahğım da zorluyor- dım. 

du. Babalığnn beni satıyordu. Bu 
- İç şekerim. Keyiflenirsin.. gece Haldun'un olacaktım. Içi
Diye Haldun da zorluyordu. me bir sızı düştü. Yüreğim di

!çtirn. Epeyce içtim. İlk önce dikleniyor, parçalanıyor, ezinti
birazcık baş dönmesi verdi. Son- den kıvranıyordu. Düşünmeden 
ra sonra açıldm1, gülmeğe, kah· dilimin ucuna geleni söyleyi· 
kabalar salmağa, eğlenmeğe verdim: 
koyuldum. Gece yarısı Haldun: - Ben gitmem!. 

- Gidelim mi?.. Bu sözüm babalığımın kuiak-
Decli. Babahğım: Iarına yddırrm gibi indi. Gülen, 
- Siz gidin. Ben kalının .. 
Karşılığını verdi, döndü ba· sırıtan, kıvançtan gerilen yüzü 

na: birden buruştu, asıldı, gözleri 
- Bay direktör ile gidersin. büyüdü, yerlerinden fırladı, bi

Sözünden sakın dışarıya çıka- leklerimden yakaladı: 
yım deme. Sonra karışmam!. - Çabuk bay direktörün örili-

Diye bir gözdağı verdi. Hal- ne düş. Bir tek söz daha s'öyler. 
dun: J bir terslik edersen gebertirim 

- Siz kalacaksanız.. seni! 
Diyerek eliıtl para çantasına Diye bileğimi koparacak ka-

götürdü. Çıkardı. İki ellilik lira dar sıktı, omu.zuma da kuvvetli 
verdi. [Arkası var] 
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Roosvelt'in 
Roosevelt'in bütün yaptıkla

n, gazete sütunlarında nedense 
hep ''Roosvelt tecrübesi,, diye' 
anılır. Halbuki a~ık bir hakikat 
tır ki, milyonlarca adamı idare 
ederken tecrübe değil, ancak ic 
raat yapılır. 

Belki bütün dünya gazeteci _ 
leri, ve ekonomik yazıcıları Ro
os.~elt'in yaptıklarından 'pek 
121uspet s~nunçlar alınmryaca _ 
g~nı tahmın ettikleri icin bunu 
bır "te~:übe olarak,, gÖrmüsler 
ve bugun Amerika cumur bas: 
kanının salahiyetleri yüce mah'
keme. tarafından reddolunun -
c~, "ış~e dediğimiz çıktı!,, de
mıslerdır. 

Yüce mahkeme ne yaptı? Sa 
dece N. R. A. diye anılan N ati
onal Recovry Act'ı ortadan kal
dırdı. Ve bunun kalkrnasile cu
n:ur başkanının bi.itün ekonoınik 
dıktatörlası suya düstü. 

N. R. A. ulusal kaİkmma mak 
sadilc kurulrnus bir idare idi. 
Başlıca gayelerinden biri isçi 
sıfatile, patronlar arasmd~ s~l~ı 
bir çalışma birliği kurmak, üc -
r~tleri ve mesaiyi tanzim etmek 
tı. 

Fakat yüce mahkeme, bu hu
susta çıkarılan Kodları, temel 
yasasına aykırı buldu. Ve cu -
n~ur başkanının endüstriye ye
nı şartlar kaymağa hakkı olma 
clıgmı söyledi. 

Bu suretle "kanun her şeyden 
üsti.indür,, prensibi hakim oldu. 

Bu, şüphesiz ki, doğrudur. Fa 
kat kanunu nazari dikkate alır -
ken, bugünkü şartları da düsün
mek gerektir. Tasavvur edilsin 
ki, bu temel yasası 17 8 7 de ya -
pılmıstır. 

Ro~svelt'in icraatı, doğru ve
y~ yan1ış olabilir. Fakat bugün 
ku modern ekonomiyi, bundan 
bir buçuk asır evvel yazılan bir 
metnin icine hapsetmek doğru 
olabilir mi? 

Filhakika RooseveJt iktidar 
ınevkiine geçtiğindenberi gö -
rümlü ekonomi Economie diri
gee alanında bir çok tecrübe
ler yaptı. Ve bu tecrübeler ol -
gun b!r adamın yapacağı isler -
den zıyade genç bir heveskarm 
atrlg.anhğına benziyordu. Bir 
co~ ışlerde rnuvaffakiyet elde 
edılmemekle kalmadı; ayni za _ 
manda feci aksi tesirler hasıl ol 
du. D?ların düşürülmesi bütün 
Amerıka? ekonomisini onunla 
bera?~r _Ingilt~re ve dünya eko
nomısını sarstı. 

N · R. ~- nın ilk çocuğu, ge _ 
cen se.nenın ağustosunda San 
Fransısko grevi halinde d 0-d 
G.~nk~ sendikalar, kendi, ;e~e~~ 
kullerıne dahil olan aın 1 • . . k d. . e enın, 
yıne en ı dırektifleri dahilin -
de bulunmasını istiyorlar · . • . 

1 
, ışcı -

mn ı~ mlma7ma yalnız sendika 
larıı1 karışabıleceğini ileri sürü
yorlardı. Bunun üzerine kanlr 
grev patlak verdi. 

Fakat bütün bunlara rağmen 

No: 48 

EKONOMiK KRONİK 

Tecrübesi 
işlerin tamamile kötü , gittio·i 
de iddia edilemez. Elbet yapıl:n 
larda güzel taraflar vardır ki, 
Roosvelt'i, tutanlar buunuyor .. 
Acemi bir atıcı bile bir hedefe 
yüz tane kurşun atarsa, bunlar
dan hiç olmazsa onunu isabet 
ettirir ve otuzunu civarına dü -
şürür. 

Nitekim Federal Reserve Bul 
letin'in verdiği istatistiklere gö
re, 1933 senesi, martındanberi, 
mübadele şayanı dikkat bir su -
rette artmıştır. Fakat diğer ta -
raftan, fiatlarm tedrici artması, 
yüksek ücretleri de felce uğrat -
mıştır. 

İflaslarda da bir azalma gö -
rülmföştür. 1932 de anonim şir
ketlerin zararı 97 milyon dolar 
ken ayni :şirketler 1933 ve 1934 
seneleri zarfında kar tevzi ede -
bilmislerdir. 

Şimdi vaziyef ne olacak? 
SoIJ. gelen haberlerden anla -

şılıyor ki, Roosvelt bu sefer yü
ce mahkeme ile mücadeleye O'i -
rismektedir. Yüce mahkeme bile 
mücadele ise temel yasası ile mü 
cadele demektir. 

Onun kanaatine göre: 
1 - Ya temel yasası mucibin 

ce ölmeli ... 
2 - Ya temel yasasının kafa 

smr ezmeli ... 
Roosvelt şimdi, yaptıklarının 

iyi neticelerile ortaya çıkacak 
ve bittabi muhalifleri de yaptık 
!arının kötü neticelerini karşı -
sma yığacaklardır. 

İsde müvazene olduğ-u " veya 
terazi kefesinin bir taraf tan bir 
tarafa kaydığı ancak o zamanr 
görülecektir. 

Mümtaz Faik 

ingiltere ·Türkiye 
Tecim andlaşması 

Deyli Telgraf gazetesinin yaz 
<lığına göre, İngiltere ile Türki 
ye arasında bir tecim anlaşma -
sı yapılmıştır. Bu mukavele 20 
haziranda tatbik edilecek ve do 
kuz ay meriyette kalacaktır. Mu 
kavele hakkında Bay Colvillc 
İngiliz parlamentosunda izahat 
vermiştir. Bu izahata göre, İn
gilterede satın alman eşyanın 

yüzde yetmiş bedeli para diye 
tediye edilecek. Geri kalan yüz
de otuzu navlun ve sair gayri 
mer'i tediyat için Türkiyede ka
lacaktır. 

Türk hükumeti gümrüklerde 
ki İngiliz mallarının çekilmesi -
ne muvafakat edecek ve bir ta -
krm İngiliz eşyasının serbest 
girmesine razı olacaktır. 

İngiliz hükumeti de kuru inci 
rin beher hundredweightinden 
alınan on buçuk şilin gümrüğü 
yedi şiline indirıneğe, tiftikten 
~ümrük resmi almamağa f ındı -
gın yüzde on olan gümrüğünü 
de artırmaya muvafakat etmek 
tedir. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Bray-le-Haut'da yapılan ayin 

leri anlatacak değiliz; bunlarm 
tafsilatı, o il gazetelerini on beş 
gün doldurdu. Julien, paskapo
sun söylevinden, kralın Perva
sız Charles oğullarından oldu
gumı öğrendi. 

Bundan haylr zaman sonra 
J ulien, işi icabr, bu ayinin 
hesablarına baktı. Yiğenini bir 
paskaposluğa nasbettirmiş olan 
M. de La Mole, bütün masrafla
rı da kendi üzerine almak kibar
lığm ı göstermişti. Yalnız Bray
le-H:aut ayini, üç bin sekiz yüz 
fran6a mal olmuştu. 

P<.ıskaposun söylevine cevab 
verdikten sonra kral sayvamn 
altına girdi ve mihrabın yarım
da bir yastığa, gayet dindarca 
bir tavurla, diz cöktü. Kilisenin 
iç tarafı, iki basamak merdiven
le çıkılan tahta sıralarla çev-
. ı is i. 'ulien u merdivenin 

STENDHAL 

üst basamağında M. Che'l , d .. d.b. ' anın 
ızı ı ıne oturmuştu. Rom 'd . . k.. , a a 

sıxtıne ılısesinde kardinalinin 
yanına oturmuş bir "caudatai
re., c ( l) benziyordu. 

Bir Te Dcum (2) okundu, 
buhurdanlar buram buram tüt
tü, top atıldr, tüfekler havaya 
boşaltıldı; köylüler sevine ve 
sofuluktan sarhoş gibi olmuş
lardı. Böyle bir gün, jacobin 
gazetelerinin yüz günde yaptı
ğını bozu verir. 

Julien, tam bir huzur içinde 
dua etmekte olan kraldan altı 
adım arkada idi. Gözlerinde ze
ka parhyan, kısa boylu bir 
adam gözüne ilişti; onu daha 
ilk olarak görüyordu. Bu ada
mın elbisesi hemen hemen büs
bütün işlemesizdi ama bu sade 

( 1) Kardinalin eteğini tutan adam. 
(2) K"toliklerin büyük bir duastı 

ORDUNUN DENiZ KISMINA iLiŞiGi OLAN UÇ .PROJE 

Deniz Zabitlerimizin Refahını Artıraca 
BORSA 

10 Haziran Pazartesi 

PARALAR 
Alış 

Sterlin 612,-
Dolar 124,-
20 Fransız Frangı 166,-
20 Liret 198,-
20 Belçika Frangı 80,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr 810,-
20 Leva 22,50 
Florin Si,-
20 Çek Kuron 96,-
Avusturya şilin 21,50 
Mark 40,-
Zloti 23,-
Pengo 23,50 
20 Ley 14 
20 Dinar 52.-
Y en 30,-... 
İsveç Kuron 31,-
Altm 947,-
Mecidiye 58,50 
Banknot 228,-

ÇEKLER 

Fransız Pr:ıngt 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Folrin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinat 
Yen 
Cernove~ 
İsviçre kurona 

ESHAM 

iş Bankası Mü
" N. 

" " H. 
Anadolu% 60 

.. 3 100 
Sirkctihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Tcrkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Meı-kcz Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ittihat değirmencilik T.A.Ş. 
Sark Değirmenleri 
Sark merkez eczanesi 

Satıı 

617,-
126,-
168,SO 
200.-
81,-
24.-

814,-
23,50 
83,-
98,-
23,-
42,-
24,
'24.-
15,-
54,-
31,-
32,-

949.-
59,-

230.-

Kapanış 

12.04 
618,50 
0.79.70 
9,65,25 
4,69,80 

83,71.50 
2,43,75 

63,68,10 
1,17,73 

19,03 
4,23.20 
5,31.43 
1,96,94 
4,21.-
4.51.40 

78,S4.43 
34.96,33 

2.78.30 
10.<l8 

3,14,64 

90.-
9.50 
9,70 

25,45 
43,-
16.-
29.-

8 ,4 0 
16,1 0 

2,45 
10 30 
58,25 
27,-
12,50 

7,85 
0,70 
4.60 

Paranın istikrarı 

ic;in düşünceler 
Arsıulusal tecim odası Ame -

rikan şubesinin bir bildiriğine 

göre, oda, altın esası üzerine pa 
ra istikrarına taraftar yanat bu 
lunmaktadır. 

Bildirik, aynı zamanda bu is
tikrarın başlangıç şartlarım yaz 
maktadır. Bu şartlar şunlardır. 

"Hükumetler arasındaki borç 
larm ödenmesi, öteki arsıulusal 
borçlara düzen verilmesi, tecim 
değişmelerinde ve kapitallerde 
daha geniş bir özgenlik olması, 
ulusal bütçelerin denkleştiril -
mesi.,, 

Arsıulusal tecim odası, hazi -
ranm 24 ünden 29 una kadar 
Pariste toplanacaktır. 

lzmitte ilk arpa 

İzmit, 10 A.A. - Bu yıl ü -
rün bereketlidir. İlk arpa piyasa 
ya çıkmıştır. 

giyimin üstünde gök mavi bir 
şerid vardı. Julien'in dediği gibi 
kumaşı gözükmiyecek kadar 
sırmalı elbiseler giyinmiş olan 
birçok büyük büyük adamlar, 
krada onun kadar yaklaşamıyor 
lardı. ] ulien biraz sonra bu 
adamın M. de La Mele olduğu
nu öğrendi. Tavrunu pek gu
~urlu. hatta küstahca buldu. 
lçinden: -

" B .. u marquis, dedi, bizim 

Üç Proje Kamulaya Verilmek Üzere 

.~.iT~··. r 
t ' 
t 

besinin gayri müsait ol~ası dolayısile 
vekaleten vazife görenler de asılları 
gibi birinci maddede yazılı zamları a-
lırlar. Gemiler fabrikalarda veya ha
vuzlarda tamride bulundukları müd-

.. ::; 

1 detçe zam verilmez. Muavin gemiler
\ de bulunanlara yalnız gemilerin mer

but bulundukları komutanlığın üssü 

Bugün, Kamutayın elinde ordumu
zun deniz kısmını alakadar eden üç 
kanun layihası Milli Müdafaa eneli -
meninden çıkarak Bütçe encümenine 
verileli. Bu kanun layihasının güttüğü 
gaye deniz zabitlerinin refahıdır. 

Denizalb mensupları 
Kanunlardan biri denizaltı mensup 

larına verilecek zamlar ve tazminat 
içindir. Bu kanunun esaslarına göre: 

baylarla gedikli erbaşların rütbe ma
aşları birer derece mafevk rıütbe ve 
derece üzerinden, baş gediklilerinin 
tekaüt maaşları haremdeki muadil O· 

lan maaşın bir derece yükseği üzerin
den ve erbaşla eratların tekaüt maaş 
ve dereceleri gedikli çavuş üzerinden 
hesap edilir. 

l - Denizaltı subayları, gedikli er 
başlar ve erbaşlarla aratlara aşağıda 
gösteri1en mikdarda aylık olarak de· 
nizaltrcılrk zammı verilecektir: 

7 - Vazife esnasında vefat eden
lerin maaşı, maaşa müstahak olan ai
lesi efradına bir derece üstün rütbe 
üzerinden yetim maaşı olarak tahsis 
olunur. 

Subaylara 3000. Gedikli erbaşlara 
2000, erbaylara ve eratlara 1000 kr., 
Bu zamlar denizaltıcılığın tasdila ta
rihinden başlar. Zammı alabilmek 
için bilfiil denizaltı gemilerinde c:;ahs
mak sarttır. Yedek kadro:sunda bulu· 
nan denizaltıcılar da denizaltı gemi
lerde bilfiil çalıştıkları müddetçe bu 
zamlardan istifade ederler. 

2 - Deııizaltı gemilerinde bilfiil 
hizmet müddeti iki tıene olanların 
ikinci seneyi takip eden aydan itiba
ren denizaltıcılık zammı birinci mad
dede yazılı mikdarın 1-3 ü kadar art· 
tırılır. 

3 - Denizaltıcı subay, gedikli er
baş, erbaş ve erada deniz altında bu· 
lunduklan müddetçe günde kaç saat 
için olursa olsun beher gün için hak· 
kı olan - subaylara 300. gedikli erbaş 
lara 200, erbaş ve eradlara 100 kuruş 
verilir. 

4 - Üssü bahriden gayri bir Ilınan 
da kalmak zarureti olan ve yanında 
ana gemisi bulunmayan denizaltı ge· 
milerinde bulunanlara hiç bir vergi· 
ye tabi olmadan subaylara 200, Gedik 
li erbaşlara 100, erbaşlara ve eradla
ra elli kuruş verilir. Denizaltı gemile
ri ecnebi bir limanda bulundukları 
takdirde bu maddede yazıh ikamet 
yevmiyeleri dört misline kadar arttı
rılabilir. 

5 - Denizaltı gemilerinde bilfiil 
5alışanlara hizmet esnasında bulun -
duğu hizmetten mütevellit hastalık -
lan dolayısile denizaltı gemilerinde 
c:;ahşmatkan menedildiklerinde subay· 
lara gemilerinde çalıştıkları her hiz -
met senesi için rütbe maaşlarına ila -
veten 3, gedikli erbaş ve erbaşlarla 
eratlara 2 lira tazminat verilir. 

6 - Denizaltında vazife esnasında 
herhangi bir sebeple malfil kalan su-

tutmadı. Artık hep dikkat ke
silmişti. 

Bir hükümdar geldiği zaman 
adet, "chanoine,, lar paskapos
la beraber gitmez. Fakat cha
pelle ardente'a doğru giderler
ken Agde paskaposu M. Che
lan'ı da çağırdı; Julien de onun 
arkası sıra gitmeğe cesaret etti. 

Uzun bir merdiven çıkıldık
tan sonra gayetle küçük, fakat 
yaldızh gotik pervazı son dere· 
ce zinetli bir kapı önüne geldi
ler. Pervaz, yaldııı daı--a dün 
vurulmuş gibi parıl parıl yanı
yordu. 

Bundan başka kanuni mirasçılar -
dan irsi hisseleri nisbetinde tevzi edil 
mek ve bir defaya mahsus olmak üze
re 2500 lira tazminat verilir. 

8 - Denizaltıcı olmadıkları halde 
vazifeten r1,.,.,~,,.. .. ıt. • ., ...... ..:ı .... : ... u- ı..-ı

nan subay, asken memur, gedikli er
baş, erbaş ve eratlar bu kanunun üç, 
dört, altı, yedinci maddelerinden 
istifade ederler. Kabul edilen mu
vakkat bir madde ile de bu kanunun 
neşrinden evvel kazanılmış olan deniz 
altıcılık zamları ve seneleri farkları 
muteberdir. 

Emek bedeli 
Milli Müdafaa encümeninde kabul 

edilerek bütçeye gönderilen bir ka -
nun layihasında deniz mensuplarına 
mahsus emek bedeli kabul edilmek • 
tedir. 

Kanunun birinci maddesi ile harp 
gemileri ile muavin gemilerinde ve 
kurslarda bulunanlara aşağıdaki be • 
de aylık olarak verilecektir: 

Donanma komutanına 55, filo ko
mutanlarına ve denizaltı gemi komu· 
tanlarına 45, bilumum komudörlere, 
harp gemileri komutanlarına , birinci 
çarkçılara 40, 1000 tondan aşağı harp 
gemileri komutanlarile birinci çarkçı
lara ve donanma komutanları kurbay 
başkanlarına 25, 1000 tondan a§ağı 
harp gemileri komutanlarile birinci 
~arkçıları, harp muavin gemileri ko
mutanları ile linci çarkçılarına ve me 
saha gemileri komutanlarına ve birin
ci sınıf çarkçtlanna 20, harp gemile· 
ri muavin gemiler, mesaha gemileri 
ve ihtiyat muavin gemilerde vazife 
gören bütün subaylarla beşinci sınıf 
mafevk askeri memurlara 15, kurslar 
talim ve idare heyetleri okurları su -
baylara ve harp ve muavin gemiler
de vazife gören altıncı sınıf geri me
murlara ayda 10, ayni kanunla rüt-

bahrisi olan limandan hareket ettik• 
!erinden itibaren ayni limana döniış
lerine kadar zam verilir. 

Mesaha gemileri subaylarına her 
tayin olunduğu merkez limandan ha
reketinden ayni limana dönüşüne ka· 
dar. 

İhtiyat muavin gemilerde stajda 
bulunan ihtiyat subaylara bu gemile
rin merkezi olan limandan hareket • 

terinden tekrar ayni limana dönşle~i· 
ne kadar, seferberlik halinde muavın 
ve ihtiyat gemilerinde buluna.nl.arla, 
harp gemilerinde bulunanlar gıbı e • 
mek zammı alırlar. Her ne suretle o
lursa olsun gemide bulunmayanlara 
emek zammı verilmez. 

Hazır gıda 
U9üncü bir kanunla da denizaltı 

botlarmda müstahdem denizci ve mü• 
kellef küçük zabitan ve efrada sefer
de ve manevralarla tatbikatta hazır 
gıda verilmesi kabul edilmektedir. Bu 
kanunlar bütün ordunun denizcileri • 
ni alakadar etmekte ve 1 Hazirandan 
itibaren kanunun mer'i olduğu yazı1.
maK~"'uu. 

Belediye polisleri şehir 
işlerile uğraşacaklar 

Zabitai belediye memurlarr 
şimdiye kadar boş kaldıkları za 
manda polis işlerine de bakmak 
ta idiler. 

Şarbaylık kaymakamlık1ara 
verdi<Yi emirde zabitai belediye 

b ••• 

memurlarının yalmz şehır l§lll6 

bakmalarmı bildirmiştir. 

Kuruçeşmedeki kömür 
depoları kaldırılabılecek 
Kuruçeşme halkının şikayeti üz:e• 

rine buradaki kömür depolarının ba§· 
ka bir tarafa nakli etrafında tetkik· 
ler yapıldığım yazmıştık. Depoların 
Kuruçeşmeden tamamile kaldırılma • 
sma maddi imkan görülemediğinden 
~imdiki vaziyetin halk lehine olarak 
değiştirilmesi kararlaş tırrlm ıştır. 

Bunun için de depoların, binalar " 
dan uzak olan Kuruçeşme ile Orta• 
köy arasındaki boş ve geniş araziye 
götürülmesi düşünülmektedir. An
cak depoların buraya naklinden evvel 
yükleme, boşaltma işlerinin kolayca 
yapılabilmesi için yeni mıntakaya rıh
tım yapılması lazımgelınektedir. H~
zırlanan projeye göre bu işler içırı 
400,00 Olira sarfetmek icap ettiğin • 
den alınacak gelirin bu masrafı ko· 
ruyup koruyamıyacağı ara§tırılmak
tadır. 

--
çıplak kolu üzerinden, ereı:t 
Clement'm heykelini gördü· 
Ereni,genc bir asker kıy af eti ile 
gösteren bu heykel, mihrabırı 
altına gizlenmişti. Boğazınd~ 
geniş bir yara vardı. ki sank1 

kanıyordu. Bunu yapan arti!;t 
doğrusu çok büyi.U: bir hüner 
göstermişti; erenin can çehşell1 
fakat yine tatlı tatlı bakan gö~
leri yarı kapalı idi. Yeni terlı
yen bir bıyık altından gözükerı 
o güzel ağrz, yarı kapalı old~
ğu halde bile yine dua eder gı
bi idi. Julien'in yanında dura!l 
kız bunu görünce hüngür 11nrı· 
gür ağladı ve gözyaşlann~~rı 
biri Julien'in eli üzerine diistt1• 

guz.el paskopos gibi terbi -
yelıye benzemiyor. Rahiblik in
san~ bir haliınlik, bir usluluk 
v~nyar. Kral da buraya ereni 
zıyar~te geldi; benim öyle bir 
şey gôrdüğüm yok. Saint Cle
ment acaba nerelerde?,, 

. Yanında duran gene bir ra
hıb, erenin vücudundan kalan 
kutsal kısımların kilisenin yu
karısında, bir "chapelle arden
te" (3) ta saklandığım söyledi. 

Kapının önünde, hepsi de 
Verrieres'in en kibar aylelerin
den yirmi dört kız diz çi.>knıüş, 
duruyorlardı. Paskapos da, ka
pıyı açmadan önce, bu güzel 
kızların arasına diz co~tü. O 
yüksek sesle dua edet:k~n kız
ı~~. da onun tenteneleri ne, zarif
lıgı~e!. nazikliğine, gene ve tat
lı yuzune bakıp bakıp doya _ 

mağa hazırdı. Kapı birdenbire 
açıldı. Küçük chapelle sanıki 
alev almıştı. Mihrabın fü:erinde 
sekiz sıraya dizilmiş, aralarına 
demet demet çiçekler konmuş 
binden fazla mum vardı. Saf 
günlüğün tatlı kokusu, kapıdan 
dalga dalga çıkıyordu. Daha 
yeni yaldızlanmış olan chape
lle küçük, fakat çok yüksekti. 
Julien, mihrabın üzerindeki 
mumlardan bazılarının on beş 
kademden büyük olduğunu gör
dü. Kızlar hayranlıklarından 
kendilerini tutamayıp bağrıştı
lar. Chapelle'in önündeki sofa
ya yirmi dört kızdan başka yal
nız iki cure ile bir de Julien ka
bul edilmişti. 

Biraz sonra kral da g-eldi. ar
kasında yalnız M. de La Mele 
ile ba:.,mabeyincisi vardı. Muha
f rzlar bile dış anda diz çöküp 
selam dur vaziyetinde kaimış
lardı. 

H~rkes derin bir süklıt içifl' 
de idi; ancak civar köylerde ca· 
lınan çanların sesi geliyor~tl~ 
bir müddet böylece dua edi1d1~ı 
ten sonra Agde paskaposu, s0 

söylemek için krakıan izin ıst~ 
di. Kısa, fakat dokunaklı l>~ ... 
söylev verdi; onu sade, sade 0.ı 
makla beraber tesiri şüphesı 

Julien: "Chapelle ardente"da 
nedir?,, diye düşündü ise de bu
nun ne olduğunu sormağa yüzü 

(3) Cenaze için hazrrlanmış, çev
resine mumlar yakılmış yer, 

mı:.orlardI. Bu manzara. Juli
en ın kalan aklım da elinden al
dr. O anQa, enkizisyon uöruna 
hem de gönül rızası ile, Çarpış~ 

Kral, dua rahlesinin önüne. 
kendini atar ~ibi diz cöktü. 
Yaldızlı kapıya yapışır gfbi ar
kasını dayamış olan J ulien, işte 
ancak o vakitt bir gene kızın 

olan şu sözlerle bitirdi: ı 
(Arkası var~ 

N. AtB} 
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FENERBAHÇE 27 iNCi YILINA GİRERKEN ... 

Fenerbahçeyi Bugünkü yüksek Haline 
Getiren, Memlekete Hizmet Emeli, 
Arkadaş Sevgisi Ve Spor Aşkıdır 1 

Fenerbahçe Bütün Kulüblerimiz İçin Bir Örnektir. 

Fenerbahçenin Beynelmilel Oyuncularından 
KADRi, iSMET, CAFER, SABiH 

Fenerbahçe spor klübü, 16 ,...---------.... 
hazirana rastlayan önümüzdek: 
:Pazar günü, kuruluşunun yirmi 
Yedinci yılına giriyor. Sporun 
Yeni gelişmeye başladığı mem
leketimizde, 27 yıl, bir spor klü
bü icin az zaman değildir. 

Bir spor klübü 27 inci yılına 
giriyor demek, her şeyden önce, 
o klübü kuranların vicdanında 
ınemlekete şeref verici hizmet 
Yapmak emelinin, bundan tam 
Yinni yedi sene evvel, yani ta 
Abdülhamit zamanında doğmuş 
olduğunu söylemek demektir. 
liele bir spor klübünün bu mem 
leketin son yirmi yedi yılını dol 
duran türlü hadiseler arasında 
ve istibdat idaresile umumi 
harp sonunda bütün halk ve 
gençlik kurullarına el koyan iş
galcilerin çeşit çeşit tazyikleri
ne rağmen sarsılmaması, yıkıl
~amasr, asıl cevherini, bütün 
b~?ürücü hareketler karşısında 
k unyesinin sağlam mukavemet 

Udretini, kuvvetini gösterir. 
Abdülhamit devrinin en kesif 
karanlığı içinde sporcu,gençliğin 
Urnut feneri gibi doğmuş olmak, 
~onra bütün tazyiklere rağmen 

Fenerbahçenin senelerce yanyana oynayan 
ve parlak iki yıldızı : 

ZEKi VE ALAEDDIN 
çoti ~e:'di~.i~i~, .. alkışladığınız, 
rozetını gogsunuze taktığınız 
Fenerbahçeyi Fenerbahçe et
mişlerdir. 

• Ben klübe girdiğim zaman bu 
halkanın içine girdim ve bu hal 
kayı daima Fenerbahçenin özü, 
hakiki özü gibi sevdim. Bu hal
ka, isimlerini yukarıya yazdı • 
ğrm kimselerle onlar gibi çalı -
şan diğer kurucuların halkası, 
"Fenerbahçe müessisleri,, ismi 
ni verdiğimiz gençlerin halkası 

aprianm idmancı gençliğe ka
Paınamak, daha sonra Cumuri
Yet idaresi kurulunca onun ma
nevi havası içinde ilerliye ilerli
Ye bugünkü yüksek vaziyete u
laşmak, Fenerbahçenin 27 yıllık Fenerbahçeyi, zaman zaman 
j.erefli tarihinin seyri içinde bel- yıkmağa çalışan rüzgarlara kar 
1 başlı üç büyük merhale olarak şı bu kurucular halkası, koru-

dır. 

o tarihi hülasa edebilir. muş olduğu gibi, cumuriyetten 
• sonra onun bugünkü hale gelme 

en tanınmış 

Hava Tehlike
sine Karşı 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
ve teberrüler yapıhnaktadır. İstanbul 
da da bu yoldaki faaliyet artmıştır. 
Öğrendiğimize göre önümüzdeki pa
zartesi günü de ayrıca büyük bir mi
ting yapılacaktır. 

Miting önümü~deki Pazartesi gü -
nü Cumuriyet (Beyazıd) meydanın -
da yapılacaktır. Tayyare Cemiyeti 
bu hafta icinde vali vekili Rükneddin 
Sözerin iştirakile bir toplantı yaparak 
miting hakkındaki kararları tesbit e
decektir. 

Miting; esnaf, mektepler, memur 
ve bütün halkımızın gelebilmeleri i

çin saat 17 de yapılacaktır. 

Tayyare madalya-
1 a rı v e ri 1 e c e k 

Tayyare Cemiyetine bağlı Rum, 
Musevi ve Ermeni yurddaşlar tara -
fından kurulan derneklerde büyük 
faaliyetle salışılmaktadır. Bunlardan 
büyük yardımları görülenlere tayya • 
re madalyası verilmesi kararlaştırıl -
mı tır. 

Madalyeler Cemiyetin Ankara mer 
kezinden İstanbul merkez şubesine 
gelmistir. Pazartesi günü mitingtcn 
önce bunların madalyaları ilbaylıkta 
törenle ilbay vekili tarafından göğüs
lerine takrlacaktır. 

Madalya alacakların sayısı 113 tür. 

Yeni Üyeler 
Hava kurumuna yeniden üye yazı

lanlar şunlardır: 
Abdülbedi Renda Ergani madeni 

meclisi idare üyesinden 20 taahhüt, 
Vitman ve şeriki Sirkeci Mitatpaşa 
Han ikinci kat, ecza tüccarı 50 lira 
taahhüt, Civata Türk limited şirketi 
Ayvansarayda 20 lira taahhüt, 50 lira 
teberrti, İbrahim Güler Yeniköyde 
tüccar 20 lira taahhüt, Refik Selim 
oğlu Esham Borsasında 20 lira taah
hüt, Pomercitiz Galatada bakır tel fab 
rikası sahibi 100 lira teberrü, Orhan 
Taksavul Marmara mıntakası ölçüler 
ve ayar baş müfettişi 24 lira taahhüt, 
Alaeddin Direk Marmara mıntakası 
ölçüler ve ayar müfettişi 21 lira taah
hüt, Şevki Demirhan Marmara mın • 
takası ölçüler ve ayar müfettişi 20 
lira taahhüt, Avni Açıkalın Marmara 
mıntakası ölçüler ve ayar müfettişi 
20 lira taahhüt, Hikmet Kudret, Yağ 
iskelesinde yumurta ihracat tüccarı 
20 lira tahhüt, 50 lira teberrü. Islam 
?.ade Fethi, Yağ iskelesinde yumurta 
ihracat tüccarı 100 lira teberrü. isale 
M. Bchar Yağ iskelesinde kantar oca
ğı tüccar 80 lira teberrü. 

Taşrada yardımlar 
İzmir, 10.A.A. - Hava kuru

mu asığına düzgülenen (tertib 
edilen) maçların birincisi dün 
Alsancak alanında yapılmıştır. 
Öğleden sonraki maçlarda İz -
mir spor bire karşı iki sayı ile 
Göztepeyi ve Altay da sıfıra kar 
şı altı sayı ile Karşıyakayı yen
mişlerdir. 

* Bafra, 1 O A.A. - Dünkü 
pazar günü ilçebayımızın baş -
karılığında yapılan bir toplantı
da iki üye tarafından uçaklar ve 
tehlikelerini anlatan söylevler -
de nsonra 56 kişi bir kaç dakika 
büyük bir istekle tehlikeyi bilen 
üye yazılmışlar ve 1152 lira yıl
lık yüklenmislerdir. .~en, Fenerbahçeye, resmen, sini temin eden de, yine o hal • 

~Utarekenin başlangıcında gir - ka, yani müessisler heyeti ol • 
dun. Ondan evvel de ara sıra gi muştur. Yarattıkları müessese
~er gelirdim ama, aza değildim. nin değerlerini yıllarca süren 

Fenerbahçenin yetiştirdiği en Cumartesi gUnleri yevmiye 
yüksek Türk lutbolcüsü: Bekir tam verilecektir 

hşmalannın verimli olması bu 
sayede kabil olabilmiştir. 

• 

enerbahçeye girince,beni can- şahsi emekleri yüzünden iyice 
elan Fenerbahçeli eden, klüpte takdir etmesini bilen bir mües
b~Iduğum en eski Fenerlilerin, sisler heyeti olmasa idi, Fener
gonüllerinde coşup taşan ve bahce de, belki, zaman zaman 
.Fenerbahçe etrafındaki büyük klüplere musallat olan "heyeti 
se~ginin asıl kaynağı olan idare meraklıları,, nm elinde İşte, 
klup aşkları oldu. Bu klübün en oyuncak olur, vazifelerini unu - Bu sistem ve bu idare hava-
Cski azası olan sportmen Galip, tup gayelerini kaybeder, belki sı sayesindedir ki, Fenerbahçe 
~~n.~e,şahsmda Fenerbahçelinin de sandalye heveslisi büyük ço- mütarekeden sonra en kuvvetli 

Utun güzel vasıflarını en çok cuklann klüp dalavereleri vç Türk futbol ekipini yaratmış ve 
toplayan ve memlekette Fener- incir çegirdeği doldurmaz yave Milli takımın senelerce süren 
bahçeli ismini verdiğimiz tipin leri arasında, yükselecek yerde, zaferlerini temin etmiştir. O za
~ hence ve diyebilirim ki,bir çok alçalır . ve benzetmek gibi olma ferleri yaratan ve Fenerbahçe 

Cumartesi günü öğleden son
ra resmen tatil olan müessese 
sahiplerinin işçilerine yarım yev 
miye vermesi üzerine vilayete 
ve belediyeye müracaatlar oldu 
ğunu yazmıştık. 

İstanbul belediyesi işçilerin 
müracaatını tetkik etmeğe baş
lamıştır. 

Dün konustuğumuz alakadar 
memurlar (kanunun bunu açık 
ça gösterdiğini ve müessesele -
rin işçilerine tam yevmiye ver -
mek mecburiyetinde oldukları
nı) söylemişlerdir. 

enerlilerce - ideal, eşsiz ör- sın, dedikodu gürültüsünden takımına halkın sevgisini ka -
~~ğidir. Sporu spor için yapan pencereleri zangır zangır titre - zandıran başlıca sporcuların, 
/r centilmende ne aranırsa, Ga yen ve kapısının önünden insa- tanmmı.ş Fenerbahçeli futbol -

1
.Pte o aranan meziyetlerin hep- nın kulaklarım tıkamadan gece- cularm resimleri yukanda gö -

~ı .?lduğu gibi, kurucusu olduğu mediği klüp karikatürlerine dö- rülebilir. hafaza etmesini bilmiştir. 
·~ube yüz yılın dörtte biri olan nerdi. Halbuki Fenerbahçenin b k d Bunun için, bütün bunlar icin l-' Fakat, yalnız u a ar değil: ~ 1

nni beş sene içinde bir spor- mukadderatına hakim ve daha Gene bu sistem ve bu idare dir ki, halk Fenerbahceyi sev -
cu ne verebilirse, Galip klübii- E'.Üzeli, Fenerbahrenı·n mukad _ · d d. miştir, sevmektedir. Bu sevgi -ıı ~ ~ havası sayesın e ır ki, Fener- -
1 e •. onu da vermiştir, denilebilir. deratına hakim olmaktan ziya - bahce, f eder as y 0 n şube_ nin ruhu şuradadır: Fenerhah-
1asıyle, klübüne vermiştir, deni- de Fenerbahçeye evi gibi bağlı 1 erinin haksızlıklarına ve çe, bir ocak değil, milli bir mef-
ebilir. bı"r kurucular heyeti olması hum, Türk gençli~inin, geliş-G o şubelere hakim kimselerin - ~ 

h' alip,Tevfik, Fuat,Sait, Nasu- sayesindedir ki, bu klübün içine klüplerini himaye maksadile mesini cumuriyetin temiz ha -
~.Şakir,Mustafa ve daha onlar hic bir bozgucu mikrop sirayet yaptıkları bütün darbelere kafa vasına borçlu ve en yüksek bir f bi ~lübün en müc;kül günlerin- ettirilemedi ve böyle bir istidat tutmuş ve kendi varlığını em _ spor yurdu ve bütün klüplc:r: -

ı e .hızmet etmiş, dig- er Fenerli- gözükünce, müsteitler, kim o - · · miz icin örnek olacak ~adc.:r poze etmıştır. 
:rın müşterek yurtlarına derin lurlarsa olsunlar, derhal, ya ka eşsiz bir kurumdur. 
k~ .. g~nülden bağlılığıdır ki,bu pı dışarı edildi, ya tesirsiz hale Ve en sonra : Bu kadar temiz bir genelik ha 

Dün Karaağaç Fabri
kasında infilak Oldu 

iki Yaralı, Üç Ölü Var! 
Dün öğleden sonra Karaağaç 

ta Zümre zade Sakirin madeni 
eşya fabrikasında üç kişinin ölü 
mü ve iki kisinin yaralanmasile 
neticelenen feci bir infilak ol -
muştur. 

İnfilak, saat üç buçukta fahri 
kanın kimyevi maddeler bulu -
nan küçük bir pavyonunda bir 
kısım eczaların fazla tazyik ne
ticesi patlaması yüzünden vu -
kua gelmiştir. 

Hadise sırasında pavyonda 
çalısan üç amele dışarı çıkmağa 
vakit bulamamışlar, muhtelif 
yerlerinden ağır yara alarak öl 
müşlerdir . 

İnfilak olur olmaz, sıçrayan 
alevler pavyonu tutuşturduğu 
için derhal itfaiyeye haber ve -
rilmiş, ve çıkan yangın bu pav
yon tamamen yandıktan sonra 
söndürülebilmiştir. Fabrikanın 
dökümhane kısmında çahşan 
amelelerden bir kısmı, yaralıla -
rı kurtarmağa çalışmışlar, fa -
kat muvaffak olamamışlardır. 

Yaralananlar, ölenler 
Bunlardan Hüseyin ve Şükrü 

infilakın vuku bulduğu pavyo -
na girmek isterlerken yüzlerin
den yaralanmışlardır. 

Münevver isminde bir kadın 
amele de ayağından zedelen -
mi~_tir. 

Olenler, ameleden Hüseyin, 
Mehmet ve pavyonun usta başı 
sıdır. Yaralılar imdat otomobili 
ile derhal Şişli Bulgar hasta
hanesine götürülerek tedavi al
tına alınmışlardır. 

Hadiseden sonra vali vekili 
Rükneddin ve Emniyet direktö-

Haliç Vapurları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Haliç Vapurları Türk Anonim Şir
keti Hissedarlan 23 mayıs 1935 de 
fevkalide umumi heyet halinde top
Janmağa davet ediJmit üıe de kanu
na göre iktiza eden müzakere nisabı 
hasıl olmadığı tahakkuk etmesine 
binaen keyfiyetin Ticaret Kanunu· 
nun 386 ıncı maddesi ahkamı mah
susasına göre ve on be§ gün ara ile 
iki kerre neşri tekarrür etmiş ol
makla 27 Haziran 1935 perşembe 
günü saat on be§te Galatada Kara
mustafa sokağında 149 numaralı 0-
vagimyan hanında 4 üncü katta So
çieta Komerçiyale Doriente idareha
nesinde fevkalade umumi heyet ha
linde toplanmağa bu ikinci ilanla da
vet olunur. 

RUZNAME 
1.- Riyasetten vakı olacak teb

ligat ve beyanat; 
2.- Şirketin hukuki ve mali vazi. 

yeti fevkaladesi karşısında tedabiri i
cabiye ahzı; 

Ticaret Kanununun 386 ıncı mad
desi ahkamı mahsusasına ve Şirket 
Dahili Nizamnamesinin 9 uncu fas
lına temas edecek hususatın müza
kere ve karara raptı için sözü geçen 
386 ıncı maddede gösterilen miktar
da hissedarın ve 385 inci maddede 
mezkur olduğu üzere bir hissesi olan 
her hangi bir hissedarın dahi hazır 
bulunması icap eder. 

Gerek asaleten gerek vekaleten 
iştirak edebilmek için hissedarların 
hisse senetlerini nihayet 26 Haziran 
1935 çarşamba günü saat on beşe ka 
dar Şirketin Ayvansaraydaki idare 
Merkezine yahut Soçieta Komerçi
yale Doriente İdarehanesine tevdi 
etmeleri lazımdır. 

Tevdi edilen hisse senetlerine mu
kabil ashabına duhuliye varakası ve
rilecektir. 

Her hangi bir banka tarafından 
verilen hisse senetlerinin tevdiini na 
tık vesikalar hisse· senetleri maka
mında kabul olunur. 

İstanbul, 1 O Haziran 193 5 
İDARE MECLİSİ 

rü Fehmi Karaağaça gidereK 
hadise yerini gözden geçirmiş -
ler, icabeden tedbirlerin alınma 
sına nezaret etmişlerdir. Kaza 
tahkikatına adliyece de el ko • 
nulmuştur. 

Yarah ŞükrU ne anlatıyor? 
Dün bir muharririmiz hasta -

hanede yaralılardan Şükrü ile 
görüşmüştür. Şükrü kaza hak
kında şunları anlatmıştır: 

" - Fabrikanın dökümhane 
dairesinde çalışıyordum. Saat 
3,5 sularında aşağıdaki baraka
larda bir infilk oldu. İşçiler öte 
ye beriye kaçıştılar. Ben arka -
daşlarımı kurtarmak için path
yan barakanın kapısını açmağı 
düşündüm. Kapıyı ittim. Arka
da Hüseyinin kolu elime gecti. 
Dışarı çekrneğe çahştım. Fakat 
kapının dar olması ve alevlerin 
üzerime doğru gelmesi daha faz 
la yardımda bulunmama imkan 
vermedi. Bu sırada başıma tah
talar düstü. Arkadan yetişenler 
beni kurtardılar.,, 

Fabrika sigortah .• 
Hadisenin olduğu fabrika A

nadolu sigorta şirketine sigorta 
1ı bulunmaktadır. Yangının in
filak neticesinde kazaen çıktığı 
anlaşılmaktadır. Tahkikat bu -
gün bitecektir. Anadolu sigorta 
şirketi,neticeye göre fabrika ida 
resine sigorta parasını ödeyecek 
tir. 

Diğer taraftan, kaza sonunda 
ölen üç amelenin cenazeleri bu 
gün merasimle kaldırılacaktır. 
Vazife başında ölen bu işçilerin 
ailelerine fabrikaca para yardı • 
mında bulunulacaktır. 

Dış Ulkelere gönderilecek 
meyvalar 

Türkofisin yas meyva çıkatı ( ih • 
racatı) için çalışmalar sürmekt e • 
dir. Dün ofisin 4 üncü Vakıf hanın • 
daki İstanbul fubesinde, Şarbaylık e
konomi direktörü, ma] direktörü, te
cim ve endüstri odası genel yazganı, 
ofis direktörü, bir toplantı yapmışlar
dır. 

Toplantıda hangi meyvaların çikat 
için daha elverişli olduğu, hangileri
nin dış piyasalarda daha çok değer 
bulabileceği görüşülmüştür. 

Lise mezuniyet imtihanları 
Liselerin son sınıf mezuniyet imti

hanı bugün bitecektir. Olgunluk im • 
tihanları da 15 Haziranda başlaya • 
caktır. Kiültür Bakanlığı olgunluk im
tihanlarının günlerini tesbit ederek 
her mektebe tebliğ etmiştir. Bu im • 
tihanlar fen, edebiyat şubelerine gö
re yapılacak ve sualler de ona göre 
sorulacaktır. Talebe bir gün evvel 
mektebe müracaat ederek fen veya -
hut edebiyat grupundan olgunluk im
tihanına gireceğini yazdıracaktır. Ec
nebi ve azlık liselerinden mezun tale
beler de Galatasaray lisesinde olgun
luk imtihanlannı vereceklerdir. 

Tavas hukuk hakimliğinden 

Tavsın Samanlık mahallesinden 

Halil ağa oğullarından Ali oğlu 

Mehmet karısı Medine tarafından 

kocası Mehmet hakkında sulh teşeb

büsü davası ikame ettiği ve müd

deaaleyhin ikametgahı belli olmadı

ğından akim kaldığı cihetle kanunu 

medeninin 132 inci M; mucibince ta
rihi ilandan itibare~ bir ay zarfın-

da hanesine dönmesi hususundaki ih

tarnamenin ilanat suretile tebliğ et

tirilmesini istemiş mumaileyhin tari
hi ilandan itibaren bir ay zarfında 

hanesine dönmesi evlenmenin kendi
sine yükletmiş olduğu vazifesini 
yapması gine ilanat suretile ihtar o
lunur. (12283) 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi ilanları 

Limanları işletme \ 

~----------------------------------------------------------------------

Ailelere Mühim Tenzila1 
t Ubun köklü bir müessese ola- kondu ve klüp, her zaman, ku - Bu sistem ve bu idare l-ıavası vası neşreden bir müesse3eye 
~~büyüyüp inkişçıf etmesini te r ucu la r ı n kont r o 1 u at. sayesindedir ki, Fenerbançenin bağlı insanların, 16 haziran pa- Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi 
8 ın etmiştir. Bugün binlerce tında ve ona hesap verme- idaresi başında kim olursa ol - zar gününü, memleket sporcu - ve eyi şartlar içinde geçirmek istiyorsanız Devlet De
;orcunun, çatısı altında: " biz ğe mecbur bir idare heyeti sun, Fener bahçe daima güzel tuğunda daha kimsenin e:işeme miryollannda ailelere yapılan büyük tenzilattan istifade 
1 c n er 1 iyi z ! ,, d e d i k. tarafından, bizzat kurucular idare edilmiş ve Fcnerbahçe fut diği tarihi bir gün olarak kntlu ediniz. 
,~/ r i v e o n b i n 1 e r c e se- idare ediyormuş gibi, idare o- bol takımları ne kadar değişir - lamağa hazırlanmaları, yerinde, 

1 
ırcinin her fırsatta kendisine lundu. Fenerbahcenin bütün iç lerse değişsinler', Fenerbahçe ta 27 sene çalışarak hakkedilmiş Bu tenzilat, beş kişilik bir aile için 
ev isıni izhar ettiği bu müteva- kuvvetlerini bilinen bir hedefe kımlan daima yenmiş, şamp: • bir mükafat değil midir ? Sekiz kişilik bir aile için de 

__ _.__.........____,__..___,_~_.._.ı-.-ı..-ı...o.ı-.-.;.__.~--1.~~--ôlrnu • ·~·~-u~~~--'"-oaLa-~lllJ~8Dl--L_u~etindedir. 3208 
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Nt1.,50 Rizallll!ddin NAZiF 

Sen Romen kapısrndakiler Türk ordusu başku
mandanıntn elindeki kılıcın parılhsını görebili

yorlardı. Bu ne muhteşem orduydu! 
V ~ oidu nasıl, X&tMtM be' ., 

yinin n&ı.ı, lsfertdiy• beyi • 
niı1 yayaları, Y en•rilfr, f)OCft-' 
bardacılar diye cintitamlan ay
nım.- ba hıiy11anlan da: Kara
man beyitrin atğ1tları,. İtlffddi • 
yar bf!yinin 1ı~ileri teya y~ 
rileriıı bqanııkıırı diye eıif.ti.. 
lere ayıtın1flar •e bet' cürita ~ 
mm ariratılld2111 banlar da ath 
ve yıyıt ~o&.mıami i&ftMi ahJn. 
da yola çdtarılm~lardı. 

• Artık yfirüyüt bqlty0rdu. 
Sizıaıısı dehşetli bit karkttya, 

teli$& ~rerı V ıtifilt adlı bom 
barda, 14'3 yıfr ikinci kAmtna-
nun ıoıt haftasında :Edtnıeden 
uzaktqmağa &q1anttştı. l~ind 
Mehmet, göZibebeği gibi tlltttt .. 
ğu V•Bkl'nin lllPflMilam Bi
zan• ımlaıma ulaştır1lr.ıa11Jn, 
oir va.ıi!c olarak Karaca. ~ye 
vemaşti. 
Bombaı;da epeyi .pdı. Vsti).. 

ne üstlük ı~cceği yollar da ge· 
lışigiiz•l hazıdanmıı olduk arı 
ve bir çok yerlerde kar bastır· 
dığı içiA tam abııııı çift ökiizle 
çekiliyordu (1). 

İki yüz amele geçeceği veı • 
lerde adlarına yol den\len bcıtl 
berlraiz izleri kazıp, geni~lctlp 
düzeltiyorlar ve aynca iki yüz 
adam da dik yerlerde kJh bom
barday A. arkasından iterek, kih 
öküzlerin boyunduruklarma ası
larak çal1fıyorludı. Ayrıca. yüz 
elli dfilg~r ve kırk marugnz da, 
icap ederse k&prii yıprıı:ık için, 

~~~ !IJ!9tl! ~ 
Bin aayret ve alınteri ile ni .. 

haytt, um iki ay süren z()rJu 
bir yOkaluktan IOnra bombar ~ 
da, ~tbtiye aıırıanmn btş 
mil ötesine kadar yaklaştınla • 
bilmifti. (3) 

Trakya ovalanndan ıeçiti, 
Trakyadaki 1'uın köylülerinha., 
Silivri kal..mdelıri bıria\lyan u-
ker'.-!-!_ <!!~L-!~~ tla 

Knlllll VWCnJU pa tlnlfU. 
Bllnlar llorkalanndan ne yapa
caklanm ~. Herkes 
neai var .ıtai yokta YiUtifttl bı· 
rakıp Bizans& kaçmqtı. Siliwf
deki ıabitJer askerlerini ıüç 
zap*obimu.ıvdi. 

Al1lk 1* i•iA pkaya, tered .. 
düd• •tar ıara11 lralmamftı. 
Ala ay ewc!l llln edHmiı oıan 
harp ~ bllfUt bqlıyordu. Fa
kat bu büy&k kori&Warına rağ
men bu Blzanı köylüleri 1ağa 
sola aaldmnalRan ı-. vuge§
miş dtiillerdi. 

Yollarda bo, avJacbklan k~ 
çük bazı Türk müfrezelerini 
doJtayı <1ograyıveriyorlardı. 

Karaca bey ötede betfde a • 
damlanıu pueuya dütUtUp ke • 
sen w toyan bu köyllllerı kat • 
Ş'1 daha fula mUaamahada bu • 
lunmayı doiN &örmedi. AtlıJa. 
rma kat'i bir emir verdi: 

- Bütün hıriıtiyan köylerini 
tarayacaksınız. Karpmzda ıi -
lah kullartmağa cesaret edenle
ri ya öldilreceksf niı \'~ya ealr 
edip kollınnı bağlayacaksınrı. 
Faıt kendiliklerinden nttca e
den. aman atayanlar ohınat 
bunlatt mallaruta, canlarırta ve 
ırzlanna dokwunadan himaye • 
niz altına almak gerektir. 

Bunun iiaerine Türk akıncı 
kollan Trakya ovalannr kanş 
katış tarayarak kumandan Ka -
raca 'run emrini ta tbika batla • 
mışlardı. 

Karadeniz ile Marmara deni
zi kıyıluuıda bulunan Ahelost 
Vfzen ile bir çok köyler ve 
mürtferit kaleltr ve Ayutafanoe 
şatoıu birer birer Türk akın~ı. 
lannın ellerine reçmişti. Ev • 
veke, İ!lendiyar oğlunun atlı -
lannı pusuya düşürmüş olaıı 
Epibasiyon köylUleri gene as • 
lamağa kalkıttıklan i~ln uma • 
9lcıı tcmizlemnişlcrdir. 

Yalniz, &ilianbiıya ladai ,a .. 
pılan bBtün hücıımlara kaqı kor 
ya bilmişti ( 4). 

Bu -da ikinci MeiSmft te 
Edimecfeo 90n fut%Sl"hklanm &i ., 
tirmiş ve martın yirmi Dçlndl 
günü erkanı harbiye.ile birlikte 
ata binerek o da yola dUziilmii~ 
tü. Ve nisam befinci .actıı 
I(Oftafttiaiye ll1tlaıı östtiae 1 -
ftiıfen Bizanlldar, Teodot tftH'la.. 
nna bir inean deryuma kip&
rip bbatatak yak1qımf bulun
dgbpa atfıldller. 

~'iu, tarihin meşhur tabnele· 
rlndtn biri veya muhayyilelerin 
içinde o günden aonra her in 
korkunç bir dClbdebe iie caala • 
nan bir tarih oldu (5). 

Ne ıörWmcic dcier bir mD

zar8Yd1 ba ! 
Binbfr renkli yıimlar halinde 

yırtıcı aüvari ve yaya mıaharip. 
len:len mtlrc!kkep barikulide bir 
insan kaJabalıiı tasavvur edi • 
nizl 

O ıssız, çorak ve düz Trakya 
ovalarında tozu damana katan 
o parlak ve muntazam cüsütam
lan, o sayıya ıeımez ıüvari bö
liiklerilli. inMnlan, hayvanlan 
\re ardı arası gelmeyen afırlık 
kollannı ıözönUne ıeıirum ı O 
}'ÜS binı.rce ha1km kulakları 
ıatır eden gtlrUltüsU, nöbet vu
ran davullanıı, kO.lerin, böiU. 
re.n. ~· meleym koyu 
ıüriilennuı " ki.-yen atıarm 
lfflerl ile kottantlniyenin nuıı 
bir dehşete utradrğnu biraz an,. 

layabiJir9ini% r,, 
• 1kieci N'thmet on iki bia ye-

~ ft altı yedi bin athdaıı 
~kkep bir kuvvetin bafmda 
olarak Likiia ( 6) vadiıillİtı &Ol 
tarafındaki tepenin Ustilne nr
nıq ve çadınnı oraya kmdur .. 
n1UftU (7). Baruı Bizam icara 
ıurfanna bir buçuk rtıll uıakhk· 
tayca ki SeD Roırıeıı 1u1p1mm 
tam kaı'tlllllda buhmuyt>rdU. 

Sen Romen kapıaı, Kostuti
ftiye9rdti •itle •ı""dl bOt -
sıydı ve admı: yanında bulunan 
küçük bir kiliseden alıyordu. 

Türk onlum bqkumandaıu • 
nm çadm ski bir mabafaza al
tına al1111111§tı. Etrafma hendek· 
ler ka%'drmf ve bu hendelderinı 
a% Ckesini de afaç şarampontar· 
la çevirmişlerdi. 

Sen Romm lrapwndakileı- o
nu elindeki ya1nı kdıcm pan1. 
tıaım bile g&rUyorlardı (!). 

[Arkası var] 

(J) Bir rlftyete fire h otuz, bit 
ri•.yfte ,ere de 1ÜS em çiftti. 

(2) Ban Bizana lllllftrrfhlerf bu 
topan ldnlettne tallifı edllen ftçtle • 
ria achf'0 i iki bine lıraclar ytlbelde 
yorlar. 

(3) Françes. hatıratında "Nisanın 
ikinci ınno turlardan bet mil ateye 
kadar ı•lmlfti" ctiyor. 

(4) Silim 
( 5) Giietav §ilGmberıer•m keneli 

mtitaleaaı. 
(8) Bayrampqa deresL 
( 7) Maltepe. 

~ (1) in Romen kapım ıtmdiJd 
ıOpkafrdar. 

Osmanh Bankası 
Tlrk ıııııı ııraıtı,. Tıııı Tırı-ı:ııa 

Sermayesi: 1.000.000 lnglllz Urası 
Tlf'lcly•ln batlıeta .... ...._.,. 

Parla, Maraliwa, itle, Londr• •• Man~e 
Mısır, Kılma, Irak, lran, Filiatin •• Yunaııiıtan'da 

tabeleri 

Yugoslavya, Rom•nya, Suriı• ve Yuna. 
nlstanda Filyallerl vardır. 4107 

Her tilrlü Bank• muamel•lerl ı•par. 

Darphane ve Damga matbaası 
MüdUrlüğUnden: 
Darphane ile Damp Matbaaımda mevcut hurda 

demir ve pik açık aı ttuuıa usulile satdacaktır. Seraitile 
artırma tarihini anlamak ve eşyayı cörmek için 5 Ha
ziran 93.S tarihinden itibaren her gün saat 14 : 17 ye 
kadar Muhaae~ müracaat.edilmeli. (3013) 4142 

ı.JNL~ 
• 

[ ___ 8-lt _!_~ ____ } 
Yeni b!19hyenlar için: l50 

Uk kağıt 
Kocasının Eski Karısı 1 

Deklarasyon bittikten sonra 
hasmın oynadığı ilk kipt as o
lursa bunan ne demek olcfUiu
nu dün anlattık. 
tık oynanan kiğtt bir nıa ftJ8 

dam oluna bwıun ne elemek ol
duğunu da bugtln anlatacalız. 

Rua - İlk elde bir rengin 
nıasımn oynanması asmm •eya 
damımn, bazan da her ikisinin 
aynı oyuncuda oidufunu göste
rir. Yalnız e&er (N!) ıanzatu 
ı~ylemişse, (sol) un oynadığı 
nıa tek yanlı olabilir. 
Eğer (sol) un oynadığı nıa 

üzerine (sağ) dışarıda olan en 
ufak kağıtları verine, (sağ) m 
bu rengi kesmek tehlikesi yok 
gibidir. 

(Sol) bir nıa ile çıkış yaptığı 
zaman elinizde o renam dam ve 
iki ufağı, morda da ufaktan bu
lunuyorsa. elinirden en ufak ka
ğıdı •ermeyiniz: (sol) en ufak 
bir kiğıdm eksikliğini göribıce 
arkada,ııun, aynı renge devamı 
iıtediğini zanneder ve alDU da 
"'Vllar, o zaman elinizdeki dam 
sağlam kalır. 

9. &. 4. 

A.R.e.3 D v.a. 1 

o ... 2 
(Sol) OJU11CU nıa ile çrlaf yap 

tığı mm ikiliyi değil, befliyi 
veriniz. 

Dam - İlk oynanan kiiıt 
dam olursa oynayan oyuncuda 
o rengin en yüksek kaixb dam 
olduğunu gösterir. Tek yanlı 
danmı ilk elde oynAIUllUI nadir 
oldutu için dam çdap ammni -
,.. cimi " ..... .... OJD&yaıı 
oyuncuda oldu&mıa delildir.Fa
kat vale tiz de ile damm ya tek 
veyahut ta tek yanlı oldupna 
hükmetmek llamıelir. 
Bilenler için .. , •. •. t. ,, 

+ .. ,. 
•••• .. ,,o··· • •• • • '11 

+11•2,, e +ıti •... , ........ , •.. ,, ... . .. , . 
•••• •• 

Şunu hatımuzdan çıkarmayı
nız ki, bir zaman fena bir erkek 
ve huy.uz, zevksiz, hatta ahlik
IIZ bir koca olanlar sonra deği· 
şebilir; bu kadınlar için de böy
leclir. Bir amanlar çok hafiflik 
etmq kadmlann aonralan ağır 
başlı birer ev kadını olduldan 
ıöriilmüttür. 

Bir mektup aklık. Şimdi, iyi 
olduğu sabit iken bir zamanlar 
fena bir koca olduğu yeni öğre
nilmiş bir admn hakkın.da kan
sının tereddüdünü okuyoruz: 

..... Evleneli yedi ay oluyor. 
Koe.m bir yüksek mektep tale
besi ilıen &e•işnıi§tilı. Kendi.si 
taıralıdır. Ben lstanbrılluyum. 
Babamın talebesi aldata için 
evimize gelip gidiyordu. Göriq
tük, tanıştllı, evlendik. Babam 
razı olmadılı halde babama 
rağmen evlendim. Babam onun 
galııkan bit talebe olmasına 
bakmıyor, numleketini ve aile
sini kale alıyor, benim çok daha 
~yi bir izdivaç yapabileceğimi 
ılerl sürlyordu. Ben ne babamı, 
ne iitMeyi dinlemiyerek kalbi
me tAbi oldum. Altı ay gayet 
iyi yaşadık. Fakat bilir misiniz 
ne kadar aldanmışım? .. Meğer 
bu 27 yaşındaki genç daha 18 
yaşında ikea memleketinde bir 
luz almış, ondan bir çocuğu ol
llJUf. Kızcağızı bin türlü eziyet
ler ve mahrumiyetler içinde ya
ptaıü bir tarafa atmrı ve l&
tanbula gelmiş. Şimdi o brrak
tılı kadın çocuğu ile memleke
tinde yaııyorlar. Bunu öğren • 
dim YI bmliaine de itiraf ettir
dim. Al diledi. Yalvardı, yakar
dı. •Ne yapayım, daha çocuk· 
tum. bilmiyerek, tanımadan al
dım •• n dedi. Falcat beni tatmin 
etmesine imkan yok. Hayatım 
birdenbire zehirlendi. Bir ay • 
danberl bir giJn gözyaşlarım 
durmuyor. Artık babama da gi
dem~m. Ne yapacalımı ıs~ıt· 
dım ..• Şaika" 

Şaika bize kocasmm eski ka· 
nsmdan boşanmış olduğunu 
yumryor ama her halde boşan
mıı olacaktır ki, kendisini al
mıı olaun. Bu vaziyette yapıla
cak şey basit: Şimdiye kadar 
döktüğü gözratlarmı kafi göre
rek miltevelddl olmllk ... 

Hem bundan da kolay ne var? 
Mademki mcuı altı aylık bir 
ıtaj IJl'UIDda iyi bir koca oldu-

~ i8pat etmif; demek ki, ya 
sahiden iyi bir adam imİ§ to 
vaktile fena bir izdivaç yapmış; 
yahut artJk eski huylarım bırak• 
mış. Böyle bir genç adamm, ç~ 
cukluğunda evlenmiş, hatta bir 
de çocuk sahibi olmuş olması 
affedilirf •• 

Belli ki, bu dclikanhyI köyün• 
de, gözü kapalı, bir kızcağızla 
ba!göz etmitler. Bir iki ay son• 
ra o kendisini zor kurtarmış. Ne 
yapsın?. Bunda Oll1ID kabahati 
ne? .. Şaika ilk günlerde hisset· 
tiği kırgınlığı geçirerek düşüne
cek oluraa kocaaım maziainden 
dolayı ona hiçbir fey söylemi • 
yecek ve onun çocuğuna karşı 

tefkatini de haklı görecektir. ' 

Bir cUretklr yUzUn· 
dan çıkan kırgınhk 

Bazı fena teadüfler vardır 
ki, iki tarafın da kabahati olma· 
dığI halde bir ailenin mdetiaa 
engel ohr. 

"Kur!unlralem" lmzaaile al • 
dığımız bir mektupta zikredilen 
hadise bunwı misalidir. Orta 
yaıJı ve birkaç senelik evli ol· 
duğu anlqrlan imza sahibi di· 
yor ki: 

1
' ••• Karımrn evlenmeden ev • 

vel marul bir nişanlısı olduğuna 
biliyordum. Ba zatı bir iki kere 
görm~tilm de ... Oaanla kanm 
arasında bir aşk var mı idi? 
Bilmem. Fakat nedense evlene
memişler, aynlmıılar ve iki se• 
ne sonra karan benimle evlen • 
miı. Oe~ende Park Otelde bir 
arkada§la otarrırhn bu arkadq 
bize baıka bir masadan bir zat 
getirdi. prezante etti. Bu zat ka· 
rımın eski nişanlısı idi. Jf ecbut 
oldum, masama kabul ettim. 
Konu1fum; lakat sonradan öl· 
rendim ki. bu ıırkadqım onan 
ricası 11zerine getirmiı, bize 
takdim etmiş. Ba benim sinirle· 
rimi bozdu. Bir balta geçtiği 
halde kanmla konıqamıyo-,, 
yorum... ı 

Lüzumauz b i r kırgınlık. .. 
Bunda kannızm kabahati yok. 
Omuıla evvelce sevişmif bile 
olması mümkündür. Siz bugüne 
bakmtz. Kannmn bir zaman 
sevdiii bir adam bile olaa bu• 
gün, onun gösterdiği bu clr'et. 
bu terbiyesizlik karpamda oo
dan nefret duymaması kabil de
ğildir. 

Kijıdı (S) vermiıtir. .---liiiiiiiiiiiiiiii l s TA n BUL• d•---!iijm-l!illlııı 
(S) ilci, (N) üç, (S) dört kör 

siSylemişlerdir. BOMONTI. ŞiŞE BiRASI 
(0) oyuna karo onlusuyla 

başlamıştır. MCifterilerlne: 
(S) üÇ trefl ve bir pik kaybet- Bomonti fİrketi l.taabal fite biram •lftedleri ananda US5 

meğe mahkGm görünmektedir. .. .. 1u aylan i~ 

!r :!.~=:*.:t!~~ı: BiR MUSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
mektir. Bana muvaffak olmak Her fitecle etilsetia altında aamanh bir ktfld Yardır. Ba aa-
için ilk l&veyi karo asile aldık- ip1'8JI alaalar annacla her ay nihayetinde bir aot.m kontrola 
tan sonra Uç defa koz çeker, aon altulu mlaabaka yapalaealctu.. 

ra aro c1anmu oynar ve art111 Varllecek Primler 100, 80 ve 30 liradır 
elinde karo kalmanuf gibi karo- M l•b.lrU. kunaa aamaralar her aym 5 iade paetelerle 
ya devam etmez. Karo damm. illa Nil"eldb, Kauaanlar •Jlll yirmiliae kadar firkete mlracaat 
dan IOftl'a pik damını oynar. Bu ebaelldlrler. 
suretle c!lind.e pik ası bulunan Şirket, cltllıtktnlarda ye lokantalarda aumaruas tite bbal et. 
hasmın, (S) nin pik ruasile mo- memelerini .,.. tit•leria &zerindeki •umara lijıtlanm mulaafua 

ra el reçireıbllecek bir kiğrt yap- ~=~~·1~l~em~·~·e~n~·m~· ~-!iirm~~-~Gft~en~·;;ıer;•;"adea;;~nea;' :.;·d=·~--~'=285~-· 
mak ve sonra oradan karo rua- • _ 
amı oynayarak üatüne kiğıt --::-K-:--------__;,...::::.:==========;;: 
kaçmak iatedifini unması çok ocaeli Defterdarllğı Karasu 
muhtemeldir. Bu suretle halım M 1 
aldanır da pik damım aı ile aJ.. a müdürlüğünden: 
mana y(lken (taahhüt) yerine Muhammen Kıymeti Bedeli Sabıkı 
ıetirilmiş olur. Lira Lira 

Prensip: Yiikenen oyuncu i- 1200 1 ı 50 
çin hazan bir löve yapabilmenin Sakarya Boğazı mahanç karasu gölü Havyar ve ba• 
yolu haaım1an aldatmaktır. At- l~k. rusum~nun Haziran 935 tarihinden itibaren 3 seııe
datma tarzlanndan biri elde tek lıfi 1 H~r~ .~35 tarihinden 20 Haziran 935 tarihin• 
bulunan bir kiiıdı oynayarak ~adar Yırım gun müddetle müzayedeye vu edilmİl .e 
haama. yere 'feçınek için batka ı~l~ 20 Haziran 935 gününe tesadüf eden pcqeınb' 
bir kllıdı ••tlamlamak lbe~ gun~ ~at 1 ~ da Maliye dairesinde müteşekkil komisYoıı 
oynanm- sanmnı vemıektir.E- ~fetiyle ıcra edileceğinden talip olanlann yüzde 7 ,5 f:e ~=~=:10~ bir temınat akçesiyle sözü 1teçen güne kadar Maliyeye 111ir. 

~ .... racaatlan llln olunur. (3094) 4 
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Paris Ve Y u k u 1 e -1 e r11 

. .Bulvar Raspay'dan geçiyor -
du~. Otobüsün şişman tekerlek
lcrı; siyah bir köle kadar sadık 
wfaıta birşeyler mırıldanıyordu 

ol boyunca Mösyö Briyan'ın 
bıyıklarım yetiştiren saç sula -
tından tutun da fare kapanları
lla kadar afişler diziliydi ve o 
erahk Bulvar Raspay Mon Par· 
nas'tan geçiyordu. Asfaltın ne
reden çıktığını düşündüğünü 
~andığım Çinli dostum Yuku-
e-Je birden döndü, ve: 
.- Sana bir şey söyliyeyim 

~ı. dedi. Ben Paris'ten korku
l'orum .. 

- Niçin Yukule-le, dedim. 
P.tnuzlarını "bilmem ki" der gi
uı silkti ve sustu ... 

Bulvar Raspay'ın bitip tü
~;nmeğe niyeti yoktu. lndik ve 
.ı.~ıon Pamas kahvelerinden bi
~1.nde oturduk. Çinli dostumun 
.. ~r türlü rengini kestiremedi
~~ın gözlerinde korkuya benzer 
ır şey aradım. Yoktu. Ve mü

letnadiyen susuyordu. Karşımız 
1aki kahvelerde renkli bir ka -
;balık kaynaşıyordu... İçinde 

1 
ransızdan başka bütün mil-

Ctlerin Paris'e san'atkar ol-
6~n diye, gönderdikleri ve Pa -
tı ,. 
~ sın Mon Parnas'a havale etti-
ti bu güzel elbiseli insanlar gu·· -
tı " un hemen her saatinde bu kah-
velere dolar boşanırlardı. 

.Önümüzden gayet iyi giyin
lltış, çekik gözlü bir kızla kıra· 
~a~ı .~o~ renk~i ve pantalonu çok 

tulu hır delıkanlı Yukule-le'yi 
~elamlıyarak geçtiler: 

:..:ı. - Kim bunlar Yukule-le de
'Attn. 

! - Delikanlıyı tanırnayorum, 
akat kızcağızla Çinden beraber 
~eldik. O da benim gibi resim 
hpmak için geliyordu. Fakat 
~eleli beş sene oluyor, resim 
:>'aptığını görmedim. 

:Yukule-le içini çekti ve: 

~ - Haydi bu kızcağızın resim 
. apmağa niyeti zaten Cinde 
3ken bile yoktu. Fakat ç;k iyi 
~anıdığım ve istidadına inandı
~l.tn birkaç ressam arkadaşrm 

aha vardı ki, Mon Pamas onla· 
tı d?nsör, garson yaptı. 
k Şımdi bir parça Yukule-le'nin 
<l Orkusunu anlar gibi oluyor -
unı. Fakat dostumla beraber 

~abahtan akşama kadar atelye
t e hani harıl çalışıyor ve bir 
ek sergi kaçııımıyorduk. 

li -Yu~ule-le, dedim. Zannede 
tı,111 s~nın dansör olmağa hiç te 

1.Yetın yok. 
c··1d·· u u. 

~ -: Değil... dedi. Yalnız içim-
) e hır korku ,bir <lövüs var Din-e ~ . 
~: Ben P\ris'e yalnız san'at 
it apmağa gelmistim. Gelirken 
b~famda ak sakallı muhterem 
,.1r hoca tipi ve yalnız resimden 
,~snıin ameleliğinden, felsefe : 

1
1ncten, edebiyatından konuşu -

lt.arı. bir atelye ve cıgaradan baş
il~ keyif verici içki kullanmıyan 
~ adaşlar tasavvur ediyordum. 
<l telyeden çıkıp Louvr'a, Louvr 
~~n çıkıp sergilere, galerilere 
~recektim. Paris benim için 
t Uazzam bir resim atelyesi ola
~~~tr:. .Kartpostallarda Paris'in 
ı . egınden fışkıran Eyf el ku
b:sıni ben bir resim sehpası gi-

\
.1 bu atelyenin ortasına dikrnis-
ı~. • 

~~k sene Paris o kadar gözle-
1 kamaştırdı ki1 umduklarımı 

bulduğumun farkında bile ol
madım. Fakat bir parça sonra 
muhterem hocaların, ak sakal
ları yerinde yeller estiğini ve 
Paris'in muazzam bir atelye de
ğil, muazzam bir kahve, daha 
doğrusu muazzam bir .......... ol-
duğunu anladım. Beni günün 
her saatinde kahveye sürükli -
yen arkadaşlarıma uymamak 
için kendimi güç tuttum .. çalış· 
tım. Fakat şu son zamanlarda 
yine içimde döğüş başladı. Şim
di Paris'in tanımadığım yolları 
adım başında bana göz kırpıp 
duruyorlar. Geçen gün Eyfel 
kulesine çıkmıştık... Yarabbi, 
meğer Paris ne kadar büyük -
müş ! .. Bir aralık kendi oturdu
ğum mahalleyi bulmağa çalış
tım. Atelye ile evimin arasına 
bir hat çektim. Bu hattı müze
ler ve galerilere kadar uzattım. 
Bu milyonlarca çizgi arasında 
benim dokunduğum çizgiler ne 
kadar zavallı kaldılar. 

Bir aralık Eyfel'in üzerinden 
bağırmak, bütün Paris'i kucak
lamak için Al1 ıh tan kocaman 
kollar istemek için, yalvarmak, 
ağlamak istedim ..• 

Bir aralık san'atı gülünç bir 
iddia, san'atkarı ~ıvallı bir 
muhteris buldum ... San'atla Pa
ris içimde o gündenberi döğüş
meğ e başladılar. Klasikleri, on
ların sabırlarını düşünüyor, ür
periyordum. Onları, o büyük in
sanları nesilleri kurumuş mu -
azzam mamotlara benzettim. 
"Eğer Mikelanj da sinemaya 
gitmek isteseydi, Vatikan'da 
beş şaheser eksik olacaktı" di
ye kabahati medeniyetin, oto -
mobillerin, .etroların, tramvay 
ların sırtına yüklemeğe çalış
tım. Sonra bana bütün şaheser
leri göstermek fırsatını veren 
şeyin yine medeniyet olduğu 
aklıma geldi, ürperdim. 

Beni ta Pekin'den buraya ka
dar soluyarak getiren buhar 
kuvvetlerine küfür ediyordum. 
San'ati bir ihtiras halinde ölene 
kadar ciğerlerile körükliyen da
hilere küfür ediyordum. San'atı 
bir eğlence olmaktan çıkarıp o
nu korkunç bir ilim, ucu bucağı 
olmayan bambaşka bir alem ya
panları artrk dinlemez oldum. 

Yukule-le'nin bu kadar heye
canla konuştuğunu ilk defa gö
rüyordum. Yüzü kıpkırmızı ol
muştu ve rengini bir türlü kes
tiremediğim gözlerinde akma -
yan yaşların parıltısı vardı. En 
ince çizgileri çizerken titremi
yen güzel e 1 1 e r i titriyordu. 
Onun bu güzel heyecanına hür
met ediyor, susuyordum. Onda
ki san'at aşkının, birçoklarını 

silip süpüren "Paris'i yaşamak" 
aşkına galip geleceğinden emin
dim. Yukule-le güzel bir resim 
yaptığı zaman bir çocuk gibi se
vinir ,yanındakilerin boynuna 
sarılır, hiç adeti olmadığı halde 
şark1 söylerdi. Onu kaç uefa çok 
sevdiği bir resim karşısında ağ-
larken gördüm. 

Bedri Rahmi 

(1) Çinli dostumun asıl ismi "Yu
kule-le" değildi. Bundan daha uzun, 
fakat buna benzer bir ismi vardı. 
Atelycde herkes onu kısaca bu isim
le !lağırıyordu,. 

•• 
GUZEL SAN'ATLAR 
Türk tarihi 't'e medeniye· 

tine d a i r ara,hrnıalar 

Sumerlerde 
Musiki 
Şimdiye kadar Sümer şehirle

rinde bulunmuş olan kabartma
lar, Sümer'lilerin yalnız musiki 
sevdiklerini değil, fakat bu ba
kımdan da çok ileride bulunduk 
tarını ispat etmişlerdir. Stimer'
ler, henüz Mezopotamya'ya gel
meden önce, orta Asyada bulun
dukları esnada bu çalgıları kul
landıkları gibi, Sami milletlerin 
bu çalgılara verdikleri aynı ad
lardan dolayı, bunları Sümer' -
lerden almış ve öğrenmiş olduk 
lan anlaşılmaktadır. 

Siımer'lerin kullandıkları çal
gıları üç çeşide ayırabiliriz: 

I. Vurularak çalınan çalgılar: 
a) Davul,ala; Sami: alu. Bir 

kabartmada, sol elile davul ça -
lan, insan boyunca yüksek bir 
davul resmi vardır. Kenan yer
de durduğuna göre, yuvarlana
rak götürüldüğü anlaşılmakta -
dır. 

b) Tef, )iliz; Sami: liHsu. Bu
gün kullanılan teflerden farklı 
değildir. Y almz hazan kenarla
rında ziller bulunmayanları da 
vardır. 

c) Ziller: Arkaları yuvarlak 
olanları tutmak için bir ilmik, 
mahruti olanlar için sabit bir 
çubuk vardır . 

il. Telli çalgılar: 
a) Çenk, balag; Sami: balag

gu yahut balangu. 11 yahut 12 
tellidir. 

b) Santur: 5. yahut 7 tellidir. 
Mızrab ile çalınmaktadır. 

c) Ergunun ve kitara: Bun -
lar da Sümer'lerin kullanmıs ol
dukları, en eski çalgılar arcl'sın
dadır. Fakat üzerinde resimleri 
bulunan kabartmalar, sonraki 
zamanlara aittir. Şekli mustatil
dir. Telleri 4 ile l O arasında de
ğişmektedir. 

d) Ki tara: Eski Mısırlıların 
nefer dedikleri bu çalgıyı, F. 
W. Galpin'in tetkiklerine göre 
(Music of Bible, S: 45), Sümer
lerden almışlardır. 

ili. Nefesle çalınan çalgılar: 
a) Zurna, flüt, Sümer'lerin 

bunlara gi - gid "uzun kamış,, 
yahut gi - sir "çalgı kamışı,, gi
bi verdikleri adlardan, bunları 
Sümer'de yerleştikten sonra 
kullanmağa başladıkları anlaşıl 
maktadır. 

b) Trampet: Bu çalgıyı gös
teren kabartmalar, az bulunmuş 
tur. 

c) Boynuz: Kitabeler, her ne 
kadar bunun bir çalgı olarak 
kullanıldığını yazmamışlarsa 
da, bu maksatla kullanmış ol -
dukları muhtemeldir. Sumer'ler 
b?ynuza si, derlerdi.Meşhur bil
gın, Langdon, Sumer'Jerin tigi, 
Sami'lerin tigfı dedikleri çalgı -
nın, kaval olduğu fikrindedir. 

Şarkı söyleyenler: Bunların 
bir kaç çeşidi vardı. 

a) Naru (kadın: nartu), ma
betle~de ilahi okuyan baş mu • 
gannı. 

b) Gala (yahut: mulu), a · 
?lanası "erkek hizmetçi,, demek 
ıse de, mabette ilahi okuyan, di
yakos, manasında da kullanıl -
mıştır. 

c) (a) Sur: mersiye okuyan
lar. Bunların başma ıura - gala 
derlerdi. 

Bunlardan başka lir ve kitara 
çalanlara lu balag ga derlerdi 
Bütün bu şarkı söyleyenler v~ 
çalgı çalanların resmi memur 
olduklar~ anlaşılmaktadır. 

Hilmi Ömer Budda 

7 Kadın 
İstanbul halkevi tiyatro mek

tebinde çalışmak için yedi ka -
dm isteniyor. Yeni kadroda beş 
ten sekize kadar çalışacak olan 
bu kızlar için kesintisiz olarak 
35 lira verilecekmiş. 

==-----
• 

1 R D 

Geçenlerde müzelerimize rağ-
betsizlikten bahseden satlrlar 

~ yazmıştık. Dünya müzeleri için
- · de çok değerli bir müzemi~ ' .. r 

ama, halk müzelere alışkın de -
ğ"il. Halbuki haftanın mnayyen 

Antalya Kaleleri 

Adriyanos kapısı 

Bugünkü Antalya şehri iki kı 1 dan istifade ederek ikinci Atta
sımdır biri eski kale dahilinde los Antalya kalelerini kurmuş -
falan kısım diğeri sonradan şeh- tur. 
rin büyümesi ile kale haricinde ücüncü Attalos'un ölümün -
teessüs eden mahallerdir. Kale den ~onra Antalya Roma impa
d~hilinde kalan kısnn daha es - ratorluğunun eline geçmiş. Bu
kı, sokaklar gayri muntazam - gün Antalya kalesinde Romalı
dır. Kaleler havanın cereyanına lar zamanından kalma en kıy -
mani olduğundan ve şehire ha - metli eserlerden biri Adrianos 
rap bir manzara verdiğinden kapısıdır. Bu kapı meşhur Ro -
Antalya belediyesi tarafından ma imparatoru Adrian namına 
yıktırılmaktadır. Bu arada tari- yapılmıştır. 
hi ehemmiyeti olanların muha - Adriyanos kapısı Antalya ka
faza edilmesini temenni ederiz. lesinin şark tarafındadır. Halk 
Bu kalelerin tarihi kıymeti olan arasında üç kapılar,Çiçekli kapı 
ları pek çoktur. Antalya kalesi namile maruftur. Bu kapı üç sü
Milattan 158 sene evvel Berga- tun üzerine yapılmıs ve üc göz-
ma krallarından ikinci Attalos lüdür. ., ~ 
taraf mdan inşa edilmiştir. Si.itunlardan soldaki son za -
Ve A n t a 1 y a i s m i de manlarda tamir edilerek yeni -
buradan gelmektedir. O za- den yapılmıştır. 
man Attalya deniyormuş .. Kale Vaktile toprak altında kalan 
ler yıkılırken bazı heykellere, ki bu kapıyı eski Antalya mutasar 
tabelere mermer sütunlara tesa- rıflanndan Turhan Paşa etrafı
düf edilmektedir. Bu eserlerden nı kazdırarak meydana çıkarmış 
Antalya kalesi yapılmazdan ev- tır. Kapının üzerinde bulunan 
vel burada büyük bir şehrin mev ve imparator Adyanosa ait al
cut olduğu ve bu şehrin eski Yu tın yaldızlı hurufatın bir kısmı 
nanlılara ait olduğu ve İranlılar İstanbul müzesine gönderilmiş
tarafından tamamen tahrip edil tir. Bu harflerin bir kısmı da is 
diği anlaşılıyor. İşte bu enkaz - panya müzesindedir. 
- Ankara Resim Sergisi: 

Mektep, kış programında bu 
sene her akş(\m temsiller vere- ı 

cektir. 

Aakarada Güzel San'atlar Birliğinin sergisi devam ediyor. Resmımiı 
bu ıergideki Nazmi Ziya'nın bir manzarasıdır. 

• 
1 L E K 

bir veya bir kaç gününde müze-· 
!erimiz parasız gezilebilirse ne 
mutlu. Bu, bizim bir dileğimiz
dir. Ve bu, sanmıyoruz ki müm
künsüz olsun. 

• 
AKADEMiDE 

Güzel Sanatlar Akademi5in -
de ameli derslerin imtihanları 
bitmiş, her şubede nazari ders
lerin imtihanları başlamrştı:.Bu 
ımtihanlar bir ay sürecektir. 

• 
Gemlikte heykeltraş Hadi ta-

rafından yapılacak Ata ti!rk 
heykelinin Akademide teş~kküJ 
edecek bir jüri tarafından tetkik 
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

• 
Erzurumda yapılaca:< 'Ata • 

türk heykeli heykeltraş İh:ian 'a 
havale edilmiş ve mukave .e ya
pılmıştır. Yakında heykelin ın
şasına başlanacaktır. 

italyan kadın 
San'atkirları 

"İtalyan ressam ve heylCeltraş 
kadınlar cemiyeti,, reisliğinden 
Akademiye bir mektup gelmiş. 
Bu mektupta, Sovyetlere karşı 
gösterilen misafirperverlikten 
uzun uzadıya memnuniyetle 
bahsettikten sonra kendilerinin 
de burada bir sergi açmalarının 
mümkün olup olamayacağım 

soruyorlarmış. Akademi böyle 
bir sergi açmalarının tarafımız
dan memnuniyetle karşılanaca
ğı cevabını vermiş. 

İtalyan ressam ,heykeltraş 
ve tezyinatçılardan mürekkep 
kadın sanatkar lan taraf mdan 
tertip edilecek bu sergi, galiba, 
gelecek ayın içinde açılacaktır. 

TiYATRO 

İstanbul Halkevi güzel sanat
lar şubesinin tiyatro mektebi 
bu sene yeni bir faaliyet sahası
na giriyor. Teşrinievvel nihaye
tinde mektebin imtihanları ya
pılacak, komedi ve trajediden 
birinci ve ikinci gelenlere dip -
loma verilecek. 

• 
Ankara Ha1kevi İstanbul 

Halkevi güzel sana~lar şubesi 

tiyatro kısmından tiyatro mek
tebinin ders programlarım ve 
okutulan kitaplardan, takrirden 
•,;rer nüsha istemiş ve mektep 

-ıları. Ankara Halkevine yol-
1 laınıştır. 
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İNGlı.fz DEVLET ADAMININ 

HATIRALARI ARASINDA 

Mac Donald'ın Aşkı 
Paris • Soir'dan: 

Ramsay Mac Donald Başba
kan. olduğu müddet zarfında 
devletin bütün sırlarının analı -
tarını elinde tutuyordu. Fakat 
sakladığı bütün sırlar arasında 
bir tanesi vardır ki, o, onun için 
cok kutsaldır. Çünkü kendi aşk 
ıh ika ye sidir. 

O daha genç ve fakir, tanın -
rnamış bir adamken hayatına gi 
:ren bu sevimli kadına karsı olan 
!borcunu asla unutmayacaktır. 

1895 haziramnm bir akşamı 
Rioner - Club'de bir toplantı 
yapıldığı zaman 25 yaşlarında -
ki, taze tenli, ince, çizgili, çev
'\'al bir genç kızın, tatlı bir İs -
koçya şivesile sosyalist doktrin
lerini anlatan Mac Donald'ı na
sıl dinlediğini görmeliydiniz. 

O kürsüde fikirlerini daha iyi 
izah etmek icin ellerini vuru -
yor, biraz uz~kta duran genç 
kız, konferansçının sözlerini ku 
lak kesilmiş dinliyordu. 

Bu genç kız Lord Kelvin'in 
yeğeni, W .G. Gladstone'un ya
ikm akrabası, Margaret Ethel 
Gladston'du. 

Cocukluğu İskoçyada geçmiş 
ti. Londrada yaşıyor ve doktor 
olmak arzusunu güdüyordu. Fa 
ıkat Rioner - Cub'e geip te Mac 
Donad'ı 1 gördüğü zaman fikri 
ni değiştirdi. 

Mac Donald o şehir, işçiler par 
tisinin Louthompton namzedi 
gösterilmişti, hasta idi, Saint • 
Fhomas hastahanesinde tedavi 
ediliyordu. Bir sabah mektup -
larını açtıgr zaman, tanm1adrğı 
hir kadmm kendisine seçilmesi 
jçin temennilerde bulunduğunu 
gördü. Bu mektubun altında M. 
E. Gladstone imzası vardı. 

İyileştikten aonra arkadaşla
ırı bu iki genci biribirlerine tanıt 
trlar. Artık aralarında srkı bir 
dostluk başlamıştı. Bu dostluk 
iki sene devam etti ve nihayet 
evlendiler. Aralarında gayet sı
ikı bir fikir birliği vardı. Biribir 
lerini gördükleri zaman evvela, 
bir kaç dakika öteden beriden 
!konuşuyorlar, sonra ciddi me -

- Komıular artık kavga et
miyorlar! 

- Hayır! Belki darğındırlar. 

No. 48 

-Açık 

Parr'dan mı 
nuz? 

Edgar WALLECE 

l·onuşalrm, dedi, 
şüphcleniyorsu • 

Yale gülerek: 
- Haydi canını, dedi, bu a

damda ben hic bir cani temayü
lü görmedim. Hayır, hayır ... Fa
kat bir hakikat var. Kızıl çen -
her polisin aldığı bütün tedbir
leri noktası noktasına biliyor. 
Bu m:ılUmatı veren kim? 

- Parr mı?. 
- Oraya kadar gitmek iste -

mem. Belki de muavinlerinden 
birine fazla itimadı var. Eğer 
şüphelerim Parr'a kadar uza -
mrsa, onu da itham etmekten 

Mac Donald 

selelere intikal ediyorlardı. Mac 
Donald fakirdi. Küçük bir oda
da oturuyordu. Fakat genç kız 
zengindi. Ona aşkla beraber, is 
tirahat ve iyi yaşamak imkanla 
rım getirdi. 

Mac Donalq seçimde iki kere 
ademi muvaffakiyete uğradık -
tan sonra, nihayet 1906 da işçi 
partisinin mebusu olarak parla
mentoya girebilmişti. 

Her ikisi 1909 da Hindistana 
kadar uzun bir seyahat yaptılar. 
Fakat avdet ettikleri zaman üç 
büyük aile felaketile k~ılaştı -
lar. 
Beş yaşlarındaki erkek çocuk

ları ölmüştü.Üç gün sonra Ram 
say babasını kaybetti.Bir ay son 
ra da Margarctin en çok sevdi -
ği arkadaşı, Mary Middelton 
ölmüştü. 

1911 ağustosunda bir gün ko 
casile beraber, gardan villaları
na kadar beraber yürümüşlerdi. 
Genç kadın yorulmuştu. Zaif 
parmaklarına baktı: 

- Benim bütün hayatım olan 
bu yüzüğün pannağmıdan düşe 
ceğini zannediyorum t Dedi. 

Londraya döndükleri zaman 
hastalandı ve yatağa düştü. Ko 
cası yedi haf ta başmrn ucundan 
ayrılmamıştı. Nihayet bir sa
bah gün batarken, zavallı kadın 
gözlerini ebediyen hayata kapa 
dı. 

Margaret öleli 24 sene olu -
yor; fakat hatırası, sevgilisinin 
kalbinde hali yaşamaktadır. 

Le Journal'den 
Sıyasal sahneden zarifane çe 

kilmek çok nadir bir şeydir. Yal 
ruz bu iti barla dahi olsa,Mac Do 
naldı hürmetle selamlamamız 
laznndır. Fakat herkese nasip 
olmayan bir çok meziyetler sa -
hibi olan, bin türlü maceralar 
içinde tecrübelerden ders alan. 
ve entente cordial'in mükemmel 
bir banisi olan bu devlet adamı 
na karşı hürmetlerimizi bildir -
mck için, daha pek çok sebepler 
vardır. Fakat bu sözlerimizde 
bir ölünün arkasından söylene -
nen kaside manası aranmamalı
dır. Mac Donald henüz son sö
zünü söylememiştir. 

Emniyet müdürü gene şaşa -
ladı: 

- Bu Kızıl çenbcr bizim ak
lımızı oynatacak, dedi. Şu kar
şıda boyuna size bakan kimdir? 

- Bu kızın ismi Thalia 
Drummond'dur. Beraber yemek 
yediği adam da, aldanmıyor -
sam, başvekalet müsteşarı Wil
lings'di r. 

- Thalia Druınmond mu? 
Bir zamanlar Froyant'ın yaıun
da çalışırken. hırsızlık yapan 
krz değil mi? 

- Ta kendisi! Bu kız bana 
bir muamma gibi geliyor. En 
şaştığım tarafı harikul~dc so -
ğukkanlıhğıdır. Şu dakıka ya -
zıhanemde telefonla cevap ver
mek, yazı makinesinde mektup-
tara cevap yetiştirmekle meşgul 
olması lazımdı. . 

- Sizin memurlarmızdan bı
ri midir? İyi ama Willings ile 
nasıl tanıştı, koca müsteşarı; na
sıl... 

Yale cevap vermedi. O sırada 
genç k~z masadan kalktı Y 2. 

- Demek karmrn kar§rsında ağzını açamıyorsun ? 
- Nasıl? Fakat uyuduğu zaman! O gözlerini yumunca ben de 

açıyorum ağzımı, yumuyorum, gözümü! 

Romanyada bir 
Türk pilotu 

Haksöz'den 
Bükreş uçak pilotlarından 

Ethem Ahmet, Romanyada uçu 
cular arasında iktidar, maharet 
ve bilgisile seçilmiş biricik bir 
Türk gencidir. Bütün arkadaş • 
!arının saygı ve hürmetini kazan 
mıştır. 

Ethem, altı sene tayyare mek 
tebinde muallimlik ettikten son
ra yedi senedenberi sivil yolcu 
tayyarelerinde çalışmaktadır. 
Bu sevimli Türk gencinin birin
ci emeli; Dobruca Türk gençle • 
rinin de bu yüksek tayyarecilik 
mesleğine merak etmeleri arzu
sudur. 

Günden güne artan tecrübesi
le çok büyük muvaffakiyetler 
göstermekte ve insan gücünün 
üstünde en yüksek uçuşları us -
taca idare etmekte ve Türke 
mahsus yılmaz bir imanla mes
leğinde fevkalade cesaretler ib 
raz etmektedir. 
Doğrusuya pilot Ethemin Ro 

manyada göstenneğe muvaffak 
olduğu ustalıklı uçuş ve yükse
liş Dobrucamızda her Türkün 
göğsünü öğünçle kabartacak ve 
sevindirecek bir meziyettir. 

Noktai nazar 
- Mebus namzediniz ne ya

pıyor? 

- Bir§ey yaptığı yok. Çünkü 
intihap edildi. 

r-mniyet müdürünün m !Salan -
nrn pek yakınından ge ;m\şıer • 
di. Genç kız geçerken, hafiyeye 
hafif bir gülümseme ile be.raber 
l:ıaş !şareti çaktı. 

Yale eır.n~yet ınüd'..ir:.ine sor
dtt: 

- Bu işe ne dersiniz~ 
- N c diyeceğim? Bu akşam 

biraz kulağmı çekersini~ 
Yale kulağını çeke:ııe:li. Ya

zıhaneye döndüğü zaman "l'ha
lia hemen gelmiş ve ancak şap
kasını çıkarmış bulunuyordu. 

Genç kızı çagırdı: 
- Bugün yazıhaneden bir ye-

re çıkmamanızı bilha~s.... rka 
ettiğim halde niçin çıktınız? 

Genç kız gülerek cevap ver -
di: 

- Öyle ama, beri taraftan 
da Willings beraber yemek ye -
memizi bilhassa rica etti. Niha
yet bir nazır olduğu için, dave
tini kabul edişime memnun ola
cağınızı sanmıştım. 

- Willings ile nasıl tanıştı -
mz? 

Excelsior (Paris) 

Lokarno paktı 
Ve Almanya 

Moakoua Ba:ıeteai Hitlerin aon 
söyleuinden bahaederek eliyor ki: 

"Almanya Fransı: - Sovyet ve 
Franauı • Çekoalovakya andlaımala 
rınr gö:dcn düfiirmek için Lokarno 
paktını im;z;a eden devletleri fURO 

inandırmak istiyor: Eğer Almanya 
Sovyet Ruayaya •aldınr ve Fransa 
ela Sovyet Rusyaya yardım ederH 
Lokarno paktını im~ etmİf olan 
öteki devletler de Fransaya kar§ı 
Almanyaya yardım etmelidirler. 

Alman politikcuının bu mane&1· 
Tastndaki manasızlık kendili • 
ğinden göze çarpar ile bunda fU 
tehdit vardır:Lokamo paktım ün.za 
eden devletler Almcınyanın bu ırö· 
rüfljne yana§ma:larsa Almanya 
bu pakttan ayrılacaktır. Halbuki 
Almanya Loharno paktından an
cak bir tarallı bir kararla ayrılabi
lir ki • Versay muahedenni yaptığı 
gibi - bu da bu pakta ortadan lıal
dırma:, fok.at Almanyayı birtakım 
faydalarından mahrum bırakır. 

Almanya bir taraftan Lokarno 
paktını imuı eden devletler araaına 
anlaşamamazlık sokmak için boıu
na uğraıırken öte taraftan ltalyayı 
Habefistanda bir sergÜ%effe almak 
için tefllİkte bulunuyor. Bundan da 
maksat Roma hükumetinin bqına 
bafka yerde tf açarak orta Avrupa
da elleri boş kalmak istiyor. Al
manya Rus • Japon harbinde de 
Çarlık Rusyasıru böyle harbe teşvik 
eLmiıti." 

En büyük 
su uejaaı 
Ağır yük kaldırmak ve adedi 

çok yolcu taşımak için yeni ya
pılan uçaklar arasında büyük 
bir rekabet var. 

Matin, acunun en büyük su u
çağı olan ve uçuş halinde 3 7 
ton gelen, "Deniz Yüzbaşısı A
ns" m dün, 57 dakikada 6.100 
metreye yükselmiş olduğunu 
bildiri yor. 

Bu ağırlıkta bir uçağın bu 
yüksekliğe çıkması birinci gez
dir. 

dan aşağıya süzdü: 
- Erkekleri tannnak için bir 

çok yollar vardır, dedi, gazete
lere izdivac ilanları verilebilir, 
_.r parkta -karşı karşıya geline
bilir. Bir baskası t~rafmdan tak 
dim edilebilir. Ne bileyim? Fa
kat ben Willings'e takdim edil
dim. 

-Ne zaman? 
- Bugün, ikiye doğru Mer -

ros Club'de ... Ben arasrra oraya 
dansetmeğe giderim. Gencim: 
o kadarcık ta eğlenmiyeyim 
mi? 

Yale cebinden para çıkardı 
ve masanın üstüne koydu. 

- Siz pek ıslah kabul etmez 
bir kıza benziyorsunuz, dedi, 
ben bir çok kusurlarınıza göz 
yumabilirim, fakat benim mu · 
vafakatım olmadıkça, yazıha -
neden bir yere ayrılmanıza razı 
olamam. 

Genç kız masadaki parayı al
dı, saydr. 

- Tamam! dedi. 
Yale daha yavaş bir sesle 

ŞİMAL DENiZiNDE VE 

BAL T l K DENİZİNDE 

Deniz Egemenliği 
Ve Almanlar 

Bitler 

Völkischer Beobachter'den: 
Alman • Ingiliz deniz mükalemele

ri hakkında Ingiliz gazetelerinde tür
lü türlü tefsirler görülmektedir. Dey
li Telgraf gazetesi Alman isteklerini 
yanlış tefsir etmektedir. Fürer, nut
kunun 8 inci maddesinde Almanya -
nın filo hakkındaki isteklerini sarahat 
le anlatmıştır. Almanya, İngiltere fi
losunun tonilato tutarının yüzde 35 
ine müsavi bir filo arzu etmektedir. 
Almanya bu hududu aşıp bir teslihat 
yanşına girişmek niyetinde değildir. 
Deyli Telgrafın deniz muhabiri maka 
lesinde bu mikdarı el çabukluğiyle 
Ingilterenin harpten evvelki tonilato 
tutarının yüzde 35 ine harpten sonra
ki inşaatın yüzde 17 sini katarak Al· 
manyanın şimdiki isteğinin bir baş • 
!angıç şeklinde olduğunu efkarı umu
miyeye göstermesi ve böyle bir iddi
aya girişmesi mükalemeleri şimdiden 
sakat bir yola götürebilir. 

Almanya birçok müstemlekelere sa 
hip Britanyamn filo hakkmı kabul et 
mektedir. Almanyanın 1500 kilomet
re sahili bugün müdafasız bir halde 
olduğundan filo Almanya ic;:in mühim 
bir meseledir. Filonun sevkülceyiş va 
zifesinin ve karakterinin tayini Al -
manyaya ait bir meseledir. L'Europe 
Nouvelle gazetesi propaganda maksa-

dile Almanyanın isteklerini tağyir et .. 
miştir. Ve Alman. lngiliz filo müka· 
lemelerine ademi itimat göstermekte• 
dir. Almanya yüzde 35 mikdannı tes• 
bit ederken bu rakamı tarihi tecrübe· 
lere istinaden bulmuştur. 16 Mart ha 
discsi Almanyanm müttefiklerin ih • 
sanlarını beklemediğini bilfiil göster· 
miştir. Alman milleti müsavi hak ve 
hürriyet arzu etmektedir. Alman tes-
lihatı beş siyasa ile birlikte yürümek· 
tedir. Almanya müdafaasını hür ola· 
rak yapabilmek için filoya ihtiyacı 
vardır. Vaziyet Fürerin nutkundan 
sonra tamamile açılmıştır. 

Le Soir'dan: 
Londrada yapı1an İngiliz • Alınan 

müzakereleri bugün için tamamile is· 
tihbari bir mahiyettedir. Berlinin zan· 
nettiği gibi lngilizlerin bundan böyl~ 
Alman silahlanmasını, kabul ede~k • 
leri neticesi çıkanlmamalıdır. lngiliz• 
ler mütemadiyen bugünkü vaziyet da• 
bilinde, AJmanyanm deniz sahasında 
ne yapmak istediğini öğrenmek arzu· 
sunda bulunduklarını tekrar etmekte• 
dirler. İngilizler, Berlin tarafından 
mütemadiyen tekrar edilen, hukukta 
müsavat prensibine aldanmıyacaklar• 
dır. Onlar biliyorlar ki, eğer Alman· 
ya İngiltere donanmasının yüzde 35 
i kadar donanmaya malik olursa Şi
mal denizinin ve Baltık denizinin ha 
kimi olarak kalacaktır. Çünkü Al • 
mantarın bütün kuvvetleri burada top 
lanmış olacaktır. Halbuki lngilizlerir. 
donanması, dünyanın h~r tarafma 
dağılmıştır. 

Bu günün en mühim meselesi, Lo• 
karnoya ek olacak, bir hava mukavc· 
lesinin müzakeresidir. İngilizler bu • 
nun üzerinde ısrar etmektedirler. Çün 
kü kendi emniyetleri mevzuu bahis • 
tir. Fakat bu mukavelenin 3 Şubat, 
Fransız - İngiliz bildiriğine, gösteri• 
len umumi sistem haricinde konuşu• 
lacağını zannetmek te hatadır. 

Mesele şudur: Tıpkı Tuna misakın 
da veya Şark misakmda olduğu gibi 
alakadar devletleri toplamak ve onlar 
arasında müzakerede bulunmak. 

- Fakat, nasıl yatmışsın sen böyle kocacığım ? ... 
- Aman iyi ki söyledin! Ben de müthiş başım ağrıyor zanne· 

diyordum. Meğerse, ayağımın nasırı acıyormuş. 

tek çare var. 
- Hangisidir, rica ederim. 
- Evleniniz. 
Genç kız masanın kenanna 

oturdu ve bir kahkaha bastı. 
- Ne tuhaf çare! Artık ah -

lak hocalığına başladınız gali -
ba ! İtiraf ediniz ki, siz beni tec
rübe etmek için buraya almıştı
nız. Şu kara mürekkebe ne ka -
dar sempatiniz yoksa, bana da 
o kadar sempatiniz olmadığım 
anlıyorum. 

. - Her halde size aşık deği -
lım. 

- O halde ben de giderim. 
Fakat gitmezden evvel de sizin 
kadar maruf bir adamla tanıs . 
mağa buradaki hizmetimle ve~i
le bulduğum için size de teşek
kür etmek isterim. 

Yale daha fazlasını dinleme· 
di, kalkıp kendi yazıhanesine 
girdi. 

Thalia Drummond böyle bir -
denbire işinden çıkarılışından 
biraz endise duymuştu. 

. ~ki şeyden biri: Ya Yale kcn 

Fliegende Blaetter (Müni b) 

ye kullanıyordu. Birinci şık haY, 
h ağırdı, düşünmeğe değerd,ı. 
Mildred Street'de Jhonson a 
gönderdiği mektuplar hakkın -
daki telmihini düşündü. Dernek 
ki, Kızıl Çenberle münasebette 
olduğunu biliyordu. 

Evine geldiği zaman masaı:;r
nın üzerinde bir mektup bu1~11• 
Kızil Çenberin şefi Thalia ~le 
cok meşgul oluyor ve ona da! -
ma böyle mektuplar gönderı • 
yordu. 

Gene kız odasma kapandı, zar 
fı açtı, okudu: 'k 

"TalimatLlllı gayet iyi tatbı 
ettiniz. Willings ile tanışınanJ: 
pek yolunda gitti. Bu adatnl f .. 
ha iyi tanımanızı ve zaif tara 
lanm öğrenmenizi istiyoruf1"ıı 
Bilhassa hükumete vaki o ~ 
teklifim hakkında ne düşündil ; 
ğünü ve nazırlar meclisi~J1. 11 

.. 
ye karar vereceğini kendısifl 
den öğrenebilirsiniz. . 0 

Yemekte giydiğ"iniz etbıse .. 
kadar güzel değildi. Tuvaletleç
riniz icin hic bir masraftan k~, .. 
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HiKAYE 

Teldü babua othmaa bir yılda nekadar btlyGdatOnD lftrenmek istiyor. 

[ ŞUNDAN, BUNDAN 
BGyiik Okyanosu 
G~ecek tayyareler 
Amerikalılar şimdi, Kalifor

niya sahillerini Çine bağlamak 
için büyük Okyanus üzerinden 
bir hava hattı kurmak istiyor -
lar. Fakat bu isteği yerine ge
tirmek için başa çıkılacak bir 
sok milıküller vardır. 

Bir defa San Fransisko ile 
lCanton arasında 8500 mil mesa 
fe vardır. Bir uçak bu mesafeyi 
bir hamlede alamaz. Onun için 
ınesafeyi duraklara ayırmak li 
zım geliyor. 

Uçaklar bu duraklara inerler, 
~vale ve benzinlerini alarak 
tekrar yola çıkarlar. Bu durak
lar şunlar olacaktır: Havas ada 
lannda Honololo, Midway ada· 
aı, Wake adası, Guam adası. 
lfavay adası meskun ise de Mid 
:\\ray ve Wake adaları meskCln 
değildir. Bunlara ada demek -
tense biribirine pek yakın ada-
cıklar demek daha doğru olur. 
~uralarda uçak durağı yapmak 
ıçin epeyce masraf yapmak, ta
ıtıirat atelyeleri kurmak, esans 
depoları vücude getirmek, otel· 
ler inp etmek lizmı geliyor. 
bıa Guam adasında 20,000 kadar 

an vardır. 
• Bir %amanlar Japonlar diğer 
ıki hali adalarda yerleşmeğe ça 
hımışlana da tutunamamışlar -
dır. Çünkü bir defa içilecek su 
~oktur. Hatta sebze yetiştir -
lllek için başka yerden buraya 
toprak dahi getirmek lazımdır. 

Bütün meseleler tetkik edil -
ltıcktedir. Hatta bir yandan da 
tatbikata geçilmiştir. Bu hatta 
dört motörlü büyük uçaklar işli 
~~tektir. Bu uçaklann pilotları 
• 1mdiden antrenman yapmakta
dırlar. 
• Küçük adalarda da hangarın 
lıışasına başlanmıştır. 

ffleksikah oyuncu 
,_İki Meksikalı kağıt oynuyor
,..r. Birisi diyor ki: 

- Bende iki as var, sende? 
- Bende iki tabanca var. 
- Ali, oyunu kazandın, buy-

Dünyanın 
En büyük garajı 

Arjantinliler işleri büyük tut
mağı severler. 

Boenos - Ayres gazetelerinin 
yazdığına göre, şimdi orada 
dünyanın en büyük otomobil 
garajı inşa edilmektedir. 

Garaj, mühim bir caddenin 
üzerinde yapılacak, genişliği beş 
yüz metre, uzunluğu iki kilo -
metre olacaıktır. 

Garaja şimdiye kadar ba~ka 
yerde görülmemiş yenilikler 
ilave edilecektir. Otomobiller, 
geniş asansörler vaaıtasile inip 
çıkacaklardır. Otomobili çı
karmak için aşağıya inmeğe lü
zum yoktur. Hususi bir daire
ye girilerek, arabanın bulundu
ğu yerin numarasını gösteren 
düğmeye basmak kifayet ede -
cektir. Bir dakika sonra da oto
mobil, sahibinin önüne gelecek
tir. 

Daha birçok kolaylıklar ola
caktır. Tamirat atelyeleri, ben
zin hazineleri, yedek parçalar, 
her. çeşit lastikler bulundurula
caktır. Bunlardan başka lokan
tası, okuma salonu, dansing, bi
lardo salonu ve tuvalet yerleri 
de bulunacaktır. 

Sıfırdan •••§• 50 
Bu satırlan sıcaklarda serin 

serin okuyabilirsiniz. Siberyada 
vasati hararet derecesi sıfırın 
altında otuzdur. -.:.:.kat orada, 
Siberyanm en uzun nehri olan 
4,500 kilometre boyundaki Yes
sei nehri civarında Keto deni
len bir ırk oturur, fa!kat bu mk 
son günlerini yaşamak üzeredir. 
Bugün altı bin kadar Keto ya 
vardır, y:ı yoktur. lyi avcıdırlar. 
Herbiri bir mevsimde aşağı yu. 
kan bin kürk tedarik eder. 

Dinleri gayet basittir. Uç Al
lahlan vardır. r. . iyilik Alla
hı, öteki f enalı!t.. Bu iki Allah 
insan ruhunun Ü%erinde boyuna 
mücadele hPlindedirler. Oçün . 
cü Allahlan da ayıdır. Çünkü 
bir Keto, cetlerinden birinin ru
hunun ayıda yaşadığına kani • 
dir. Onun için canlı bir ayı ya
kaladıkları vakit, onu mükellef 

BEŞ 
KARDEŞTEN 
B i R i 

FAYDALI BiLGiLER. 
= 

geleri. BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 

oı" operası. 22.45: Çift piyano müziği. 
23: Duyumlar. 23.2S: Spor. 23.40: Müzik
li program aruı. 24: Gece konseri. 

MUnih 

* Kadıköy Hale: Otuz günlük Pren• 
ses. 

Dünkü ıaJlmııda kanadah beı 
kardeşleri yudık. Bu onlardan 
birinin yakından ahnmıf bir resmi 

Tenbeliik 
Bir tenbellik müsabakuı ya

pılmış. Müsabakaya girenler, 
işaret verilince hep yatmışhr . 

Birisi yatmamış. Hakem sor
muş: 

- Neden yatmıyorsun? 
- Yatamam. Çünkü çok ten-

belim. 

18.30: Almanca ders. 19: Dans musiki
&t (Plik), 1 ?.30: 'Balalayka. orkestrası. 

Koro. 20: Haberler. 20.10: Konferans. 20 
30: Stüdyo orkestra konseri. 21: Radyo 
caz ve tanıo orkeıtraları. Türk'• ıösliı 
eserler. MUnir Nurettin. 21.30: Son ha· 
herler. Boraalar. 21.40: Slyret ve arka· 
daşları. Havaycn kitar konseri. 22: J>lik 
neşriyatı. 

BUkret 
13: Duyumlar. lS.05: Jan Marko or

kestrası. 13.45: Duyumlar. 13.0S: Konse
rin devamı. 14.15: Sözler. 14.35: Konıe· 
rin devamı. 18: Pllk. UI: Duyumlar. 19.15 
Plak. 20: Sözler .- Pllk. 21: Sösler. 21.20 
Berlin Staatı operasından nakil: Rlchard 
Strausı'un "ARlADNE AUF NAXOS ... 
Sonunda duyumlar. 

Moakova 
17.30: Karıedr konaer. 19.30: Hafif 

müzik. 22: Almanca JAJınL ıs.os: Fran
sızca J87Dll. 24.05: Felemenkçe. 

Budepett• 
20.20: Rad10 pi1eıl. 21.50: Bırend 

radyo konaerl. 22.30: Du1Umlar. 22.50: 
Sarkıtır. 24.30: Çlnıene orkeatrasL 1.05: 
Duyumlar. 

Belgrad 
20.30: Ulaaal JAJ'Dn. 21: Plik. 21.10: 

Berlindtn röl• "Nıkil .. ':"ARlADNlt AUJl' 
NAXOS,, adlı R. Strl\lu'un operaaı. 22. 
45: Söıler. :23.25: Orkestra ve prlralar. 

V•rtov• 
20.30: Oda mııılldıl.- Söıler. 21.10: 

Sarkılı aollat konaeri.- D11J'11lnlar. 21.55: 
Konferans. 22: Senfonik kMHr. 23: Danı 
koroııı. 23.30: Spor. 23.40: XUçUk radyo 
orkestr&ıL 

H•mburg 
21: Duyumlar. 21.15: Ariadne auf Naıc-

20.20: Sen müzik. 21: Duyumlar. 21.15 
"ARİADNE AUF NAXOS .. operası. 22. 
45: Sözler. 23: Du:yumlar. 23.20: Proı
ram arası. 23.30: Gece muziği. 

Breslau 
21: Duyumlar. 21.15: "Arladne auf 

Naxoa,. adlı R. Straussun operan 23: Du
yumlar. 23.30: Gece müziii. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* lpek : Altın - Şeytan maskeli 
Kadın. * Melek ı Marl Dukanın davası ve 
Vakıtıız baba. * Sümer: Garp cepheıinde kanlı 
hUcUmlar - Niçin ıevdim. 

* Tan ı G8nU11er Birleıince. 
* Şlk ı Ben bir caıuıtum - Kara 

Çaylak. * Elhamra : Mata Hari ve Gizli 
Mahkeme. 

• Yıldızı (Kadın Aıla Unutmu) 
(Şarlo Aıker). 

* Sva1 ı Kimsesiz - Kukaraça. 
• Atri ı Dudaklardan ıanUle 

Fırtına. 

• Alkaur ı Tarsan ve Eti. 
* Alemdarı Daktilo evleniyor ve 

Dalların kızı • 

• Milli ı Volıa l&hillerindc-.. Coı
kun . 

• Hilll: (Altı Karılı kral) (lstikıaJ 
ujurunda). 

* Uıküdar Hale : Batakhane göl-

Okuduklarımız, Duyduklarımız 

ARABLARIN KRALiÇESi 
OLAN iNGiliZ KADIN 
O zengin ve güzeldi, 

korku nedir bilmezdi 
Büyük babası çok meşhur bir 

devlet adamı, babası lord, am -
cası İngiltere başvekili olan ka
dın, hayatın bütün şaşaasına 
rağmen sergüzeşt peşinde koş
mak için bütün mevkiini feda e
derken bir in bile tereddüt et -
memişti. 

Kaç zaman evvel bir falcı ona 
Kudüste Yahudilere Kraliçe o
lacağını söylememiş miydi? 

Londranm Beldan denilen ba 
takhane mahallelerinden birin -
de oturan meczup falcı Lady 
Hester Stanhope'un falına bak
mak üzere çağırıldığı vakıt 
korkmuş, fakat doğruyu söyle
mekten çekinmemişti. 

Zengin ve güzel 
Hakikat halde taç giymeme

sine ve Yahudilere kraliçe olma
masına rağmen Lady Hester'e 
Araplar en yüksek mevkii ver-
mişler ve 25 seneden fazla bir 
müddet bütün Suriyede o da 
mutlak bir hakimiyet tesis et -
miştir. 

Lady Hester'in büyiik baba
sı İngiltere başvekili, babası ise 
İngil terenin en zengin lordlann
dan biriydi. Fransa büyük ihti-
lalinden sonra ismini Stanhope 
vatandaş koyan lord kı%1 Heı -
ter'e işe alışım diye, bahçede 
tavuk çobanlığı yaptırmıştır. 

Çok güzel ve cazip olan Hes
ter ile temasa gelenler, onun 
ıahsiyeti karşısında hemen ken
dilerini kaybederlerdi. Korku 
nedir bilmeyen Hester, aynı za
manda çok güzel ata binerdi. 

Korku nedir 
bllmezdl 

sı geçirerek bindiği vapur bat -
mıştı. Vapurun sandalına güç
lükle kapağı atan güzel kadın, 
ve tayfa, hayatlarım Rodos a -
dasına çıkarak kurtarmışlardı. 
Adaya hemen hemen çırçıplak 
çıkan kadın, oradaki kadın el -
bisesini giymektense, erkek kı
yafetine ginnit ve işte macera 
da bundan sonra başlamıştır. 

Korkulu bir gece 
Rodostan Suriyeye geçen La

dy Hester Palmyra harabeleri
ni ziyaret etmek istemiş ve bü
yük kafilelerin bile sahrayı geç
mekte çektikleri zorluklan gö
ze aldırarak ancak bir tek emir
ber alarak hayatının en korkulu 
gecelerini ya~amıştır. O zamana 
kadar Palmyra harabelerini hiç 
bir kadın ziyaret etmemi~ti. 

Kralh;e illn 
olunuyor 

sekiz yaşmda vebaya tutulmuı 
ve bundan sonra isibı son dere
ce bozularak deli gibi bir şey 
olmuştur. Hayvanlanndan biri
ne kendisinden başka birisinin 
bindiğini haber alınca, kulakla
rına gidip bir şeyler söyler, bun 
dan sonra zavallı hayvanı öldür
türdü. 

Kimseyle beraber yemek ye -
mez. en eerefli misafir bile o -
nun bardaklarından ıu içemez
di. 

Çok müsrif olduğu için, aile
sinin bütün servetini, har vurup 
harman savurmuı ve sonunda 
fakir dil!Jmüıtür. 

Zaruret l~inde 
61üyor 

Lord Palmerıton, onun borç
larını vermediğini haber aldığı 
zaman 1200 ingiliz liralık geli
rini hazcettinnesi üzerine büs -
bütün fakir düşmü' ve bir kaç 
sadık hizmetçiden başka son 
ıünlerinde yanında hiç kimse 
kalmamıştır. 

* Kadıköy Süreyya : Aşk Kurban· 
larr. 

*Halide ve Arkadqlan: Şehzade• 
başı Turan Tiyatrosunda "Bu he· 
sapta yoktu", 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu aecc nöbetçi eczaneler ıanlardır: 
Sirkecide Beıir Kemal - Alemdarda 

Ubeyd - L&lelide Sıtkı Kıiçilkpaıarda 
Cemil - $ebzadebaı;mda İbrahim Halil 
- Aksarayda Ziya Nuri - Samatyada 
Rİdvan - Şehremininde Naznn - Ka
ragümriıkte Arif - Bıiyiıkadada Şinasi 
Rıza - Heybelide Yuıuf - Bakırkoyiin
de Hilil - Fenerde EmUyadl - Has
köyde Yeni Tı.irkiyc - Kasımpaşada Ye
ni Turan - Modada Faik İıkender -
Beşiktaşta Recep - Galtada Hidayet -
Taksimde Kanzuk - Pangaltıda Karekin 
Kürkçiyan - Taksimde Oıineli - Eyiıp
te Hikmet eczaneleri. 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERI 

Dün lımanunua ııu ı;apurlar gelmiştır : 
Bandırmadan Bandırma, 1zmitten Ayka. 
1zmirden Konya. 

Bucün limanunıza cclecek vapurlar 
ıunlardrr : Aynlılttan Saadet, Karabiia
dan Atalya, Bartindan Bertin, Mudaııya
dan Kocaeli. 

Bugun limanımızdan $U vapurlar gı
decektlr: bmltte AJ'ten, MudanyaJ'• Tay
yar, İııkcndcryeye lzmir, Karadeniıe 
Tari. 

• MU RACA AT 
YERLERi 

Dentı Yolları acentesi Telefon 
Aka7 (KadildS7 iskelesi t>.ı me

murluiu) 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen

tesi, Telefon 
Sark Demrlyolları müracaat ka

lesi. Sirkeci Telefon 

42SCS2 

43732 
44703 

22Sl25 

23079 
Devlet Dcmıryollan müracaat 

kalemi Haydarpaıa. Telefon 42145 

e iTFAiYE 
TEL.EFONL.ARl 

latanbut itafiyeai 24222 
Beyoilu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyeai 60020 

Yetilköy, Bakırköy. liUiytı'Kdere, 
'Oıklidar itfaiyeai 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mıntakılan için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
söylemek kafidir. • HASTANE 

TELEFONLARI 

Cerrahpap hastanesi. Cer
rahpaşa 

Zeynep Kimil hastanesi. 
Uıküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 
Haıeki kadınlar hastanesi. 
Akaaray Haseki cad. 32 
Beyotlu ZUkur hastanesi. 
Firuzafa 
Gülhane hastanesi. GUlhane 
Kuduz bastaneıL Çapa 
Emran akliye ve aubb'e 
haıtanesi. Balark~ Reta 
diye kıtla11 
Etfal hastanesi. Şif)i 
Haydarpaf& Nilmune has
tanesi 

• 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

ÇABUK SIHHI 
Y AROIM TEŞKILA Ti 

Bu numaradan imdat oto-
mobili iıtenir. 44998 

OMNİOM 
ŞARK SiNAit 

Anonim Şirketinden : 
HiHe senedatana 12 numaralı ku· 

pon mukabilinde 17 1/ 2 kuruş verile
cefi ve iıbu mebaliğin 15 Haziran 
1935 tarihinden itibaren Galata'da 
Banka Komerçiyate İtalyana gişele
rinden tesviye olunacağı ilan olunur. 

lıtanbul 8 Haziran 1935 
Meclisi İdare 

latanbul altıncı icra dairesinden 

Mahcuz olub paraya çevrilmesine 
karar verilen muhtelif cins ve mik
darda bUyUk ve kUçUk raspalar, kiı
tUk ve kolaıtar deıterelcri, sekiz 
parmak ara eıesi, afıç videsı ve sair 
hurdavatciliia aid eıya 14 Haziran 
935 cuma ıUnU 13 den 14 de kadar 
Galatada Perıembe pazarında Arslan 

hanı önünde açık arttırma ile satı· 
lacakdır. Almak iıteyenlerin mahal
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilin olunr. (12285) Amcası William Pit İngiltere 

baıvekili iken Hester'i ewelcc 
yanma kltip olarak ılnuıtı. 
Heıter amcasmm ölilmünden 
sonra farka bir seyahata çıktı. 
1810 yılında İngiltereden hare
ket ettiği zaman yegane gayesi 
ıergüzeıs.t peıinde koımaktı. 

Evveli İstanbula gelen Lady 
Heıter, buradan İakenderiyeye . .. . . . 

Harabelere vardığı zaman 
1500 kişilik halk tarafından, 
son derece muhteşem surette 
kanılanan Lady Heıter, uhra 
Araplan tarafından kralıçe ilan 
edilmi,tir. Hakkında kaıideler 
yazılmış, Arapların sevgili mi -
safiri, en korkusuz kadın ünvan 
ları ona verilmiştir. 

63 yaşında ölen Lady Hester 
memleketine karşı son derece 
darıldığı için İngiliz tabiiyetini 
ıon deminde reddettiği halde, 
gene İngiliz bayrağına sanla -
ra~ ~esedi lngiltereye getiril • 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden : Ölü Lütfi Fikriye 
ait olarak : Büyükada Nizamda Ziya 
pap sokafında 3 Ye 7 No. lu evde 
mevcut bir miktar qya 18·6-935 sa-

lı aaat 10,30 da açık arttırma sureti 
ile satılacaktır. İstekli olanlann gös
terilen gün Ye eaatte mahallinde ha-
- -- ı...1 .. --.1 ... ın ........ ııa .. A1~-.u.tr 
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Şişmanhk Nedir? Şişmanhğı 
Ne Suretle Giderebilirsiniz? 

Şişmanlığın 
Başlıca 
Sebeplerini 
Size Sayıyoruz 

. Cilt altında, bedeni teşkil e • 
den et aralarında, göğüs ve ka· 
rın boşluklarında bulunan ne • 
siçlerde vücut ağırlığının yim1i· 
de bir nisbetinde bulunan yağın 
tabii miktardan fazlalaşmasına 
şişmanlık deriz. 

Doktorlar 1,70 metre boyun· 
da bir delikanlı için tabii ağırlı· 
ğı, 6 7 kilo olarak kabul ederler. 
Buna etine dolgun adam derler. 
Fazlası şişmanlığa, azlığı da za· 
yıfhğa alamettir. 

Şişmanlık vücudun zeraf eti • 
ni, tabii endamını bozar, hatta 
sıhatma da halel verilir. 

Adalelerde biriken yağlar, bu 
adalelerin tabii faaliyetine sekte 
verir. Yürüyüşe, hareketlere zor 
luk verir. Kalb de yağlanırsa, 
darabanma yavaşlık gelir. Kan 
istediği gibi cevelan edemez, te· 
neffüs güçleşir. Kalbde yağın 
fazlalaşması fücceten ölüme de 
sebep olabilir. 

Sişmanlığın başlıca sebepleri 
şunlardır: Zihnen çok meşgul 

Bahk eti bir kad an çirkin değildtr 

olmamak, beclen riyazetine e • 
hemmiyet vermemek, çok yiyip 
çok içmek, daha ziyade unlu ve 
hamurlu şeyler yemek, gezin • 
memek, sürekli uyku uyumak 
vesaire ... 

Şişmanlığı ilaçla değil, sıhhı 
tedbirlerle izale etmek lazımdır. 
Eğer bu tedbirler alınırsa, şiş -
manlarnağa istidadı olan vücut· 
ta yağ bağlanmasının önüne ge
cilebilir. 
.. Bu gibiler en ziyade yiyecek 
ve içeceklerine dikkat etmelidir-

ler. Tereyağı, yağlr et, yağlı 
maddeler, süt, hamur işleri, no • 
hut, fasulya, pirinç, çukulata, 
şeker, helva gibi şeyleri yemek
ten çekinmelidirler. Ekmek ba· 
yat olmalı ve az yenilmelidir. 

Sofrada cızbız et, balık, seb· 
zeler, portakal, vişne, elma gibi 
ekşili maddeler iyidir. 

Kahve, çay ve diğer meşru -
batta imsak lazımdır. 

Vücudu yormayacak surette 
düz yerlerde dolaşmak, cimnas· 
tik yapmak, uykuyu sekiz saat· 

tan fazla geçirmemek, mümkün 
olduğu kadar erken kalkmak, 
mümkün mertebe yüksek yer • 
lerde oturmak iyi şeylerdir. 

• 
ÜTÜ 

'O tülenec.ek elbise birilıiri ü -
zerine istif edilip bir tarı:ifa ah
nır. Sonra yere yahut bir masa 
üzerine kalınca bezler yajıh. ve 
üzeri??e beyaz bir örtü örtülüp 
çamaşırları birer birer bu heyaz 
yaygı üzerine sererek ütiilema
lıdir. 

Ütülemek 
Ne Demektir? 

Ütülemek, ütüyü kızdırd .k -
tan sonra hazırlanan çamaşlr ü
zerinde büküntü hasıl etmiye -
cek surette, buruşuklukları aça
rak her cihetten gezdimıekten 
ibarettir. 

Bunun için ütülenecek çama • 
şı:r biraz nemli iken toplann'ah
dır. Eğer ziyadece kurumuşsa, 

ütü gezdirilmeden evvel üzeri
ne hafifçe su serpmelidir. 

Kalınca kumaşların ütüsün -
de, Üzerlerine gene su serpilir. 
Ayrıca bir ıslak bez örtülüp ütü 
bunun üzerinde bastıra bastıra 

gezdirilir. 
Ütünün doğrudan doğruya ü

tülenecek kumaş üzerinde gez -
dirilmesinden ziyade, üzerine ıs
lak bir bez yayıldıktan sonra 
gezdirilmesinin daha faydası 
vardır. 

Çamaşırlar Cins 
Cins Ayrılmalı 
Çamaşır yıkanmasında oldu

ğu gibi, ütüde de elbise ve ça -
maşırları cins cins ayırıp, her 
cins elbise ve çamaşırları kendi 
çeşidi ile beraber ütülemelidir. 

Ütüler ıslak kaldırılır veya 
rütubetli bir yerde bırakılırsa 
paslanır. Temiz çamaşırlar le -
kelenir. Bunun için altında pas 
veya başka bir leke görülürse 

ütüden evvel ispeııneçet mumu 
sürerek, yahut sıfır numara 
zımpara kağıdı veyahut kül ile 
uvuşturarak temizlemeli ve te
miz kumaş üzerinden gezdiril -
mezden önce ayrıca bir bez üze
rinde leke bırakıp bırakmadığını 
tecrübe etmelidir. 

Gömlek ve teferrüatını teşkil 
eden yakalık ve kolluk gibi şey
leri kolalamak için gene ütüye 
müracaat edilir. 

Bu eşya çürütülmüş, yani bir 
iki gün evvel suda ezilip bir ta-

.. . 

rafta bırakılmış liolaya t:iatırıla." 
rak bir müddet kendi haline ter
kedildikten sonra, ince bir tül • 
bent ile Üzerleri uvuşturulup 
pıhtılaşmış kolalar giderilir ve 
kola her tarafa güzelce dağıtı .. 
lır. Sonra ya ince bir tülbent Ü .. 
tülenerek, yahut doğrudan doğ .. 
ruya sıcak ütü gezdirilir. 

Kolanın içinde bir miktar bo
raks atılarak halledilir ve kolala 
nacak şeyler bunun içine batırı
larak ütülenirse, kolaları parlak 
olur. 

.----------------------------------------------------------------------------------
YAZ MODALARI 

ı - :Açık renkte ve yahut beyaz 
ohgandiden hafif bir yaz akşam elbi-
5esi modeli, eteklikte paseli dikişli sı-
ralar vardır. Etekliğin sonunda volan 

] •arcası bulunmaktadır. Renkli bir 
kurdela belde kemer gibi bulunmak
tadır. 2-Bu yaz akşam elbisesi çok h~ş 
görünmektedir. Kollar yarım .. v~. kı: 
mono şeklindedir. Kumaş güIJlUŞU gn 

renkte ve lacivert desenli jorjetten • 
dir. Etekliğin önündeki genişlik ~n 
yeni modayı göster;nekt~di:· .Genış
Jik iki parça ile temın edılmıştır. Ge· 
niş lacivert bir kurdelıi olarak kulla
nılmalıdır. Bu kemer elbiseyi daha 
ziyade gösterişli göstermektedir. . 

(II. inci büyüklük için) 94 santım 
eninde~ 4,45 metre kuma§ lazm:ıdır1 

Sinema Yıldizları Normal 
Ağırlıklarını Korumak 

için Ne Yiyorlar? 
Aşağıdaki sinema artistleri 

normal sıkletlerini muhafaza i
çin şu yemekleri yemektedirler: 

ELSA LAfiDi 
Kahvaltı: Sıcak suda bir li • 

monun sıkılmış suyu, kahve. 

kok bir yumurta, reçel, bir sand· 
vic, kaf e krem. 

Öğle yemeği: Domates suyu, 
yeşil salata, meyve kompostosu, 
çay, kuru bisküvi. 
Akşam yemeği: Sebze çorba -

sı, kuzu kotleti, beyaz fasulya, 
kuşkonmaz, salata, ekmek, mey, 
ve, kahve. 

iHTiY ARLA YINCA NE 
HALE GELECEKLER? 

l .. .,_..JiiPT.,... ~ - n 

CLARK GABLE DOLORES DEL RIO 

• 
Öğle yemeği: Patatessiz çe -

şit sebze, doıııates salatası, bis· 
kot, çay yahut kahve. 
Akşam yemeği: Et suyu, ya· 

hut sebze çorbası, et, yahut ba· 
lık, iki sebze, salata, biskot, 
meyve, kahve. 

Elsa Landi öğle Yemeğinden Sonra Dinlenirken 

CAROB LOMBARD 
Kahvaltı: Kahve, boğ aça. 
Öğle yemeği: Piliçli sandviç, 

'
vanilyalı dondurma, pötifor, 
limonlu çay. 
Akşam yemeği: Çorba, sığır 

kızartması, havuç ve bezelye, 
salata, ekmek ve tereyağı, mey
ve kompostosu, kahve. 

Ann Dvorak 
Bu ~rtis~ te şişmanlamak için 

ayn bır re1ım takip etmektedir. 
Yediği yemekler şunlardır: 

Kahv~ltı: Portakal, iki yu • 
murta, Jambon, iki sandviç süt-
lü kahve. ' 

Öğle yemeği: Piliç sandviçi, 
sebze salatası, dondurma, gof -
ret, bir bardak süt. 

Akşam yemeği: Çorba, et ya· 
hut balık, patates, taze fasulya, 
tereyağlı pancar, salata, bol bc.' 
meyve, sütlü kahve. 

fiorma Shearer 
Kahvaltı: Portakal suyu, ala· 

-----------
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Daktilo aranıyorı 
MUhlm Şirketlerden biri bir 

b
daktilo aramalct:adır. Türkçeden 
aşka ecnebi dili ile de makinede 
Yazı yazmağa ab'1k olan ve iı
tenografi bilen talip tercih edi-

i lecektir. Kuvvetli referans gös
lerilme&i şartbr. İateyenler kıaa l 
hal tercümelerini ve açık adres-. 
lerini muhtevi açık yazılmış 1 

bir mektupla (M) rumuzile 176 
. No. posta kutusuna müracaat il 
,~- etmelidir. - ~ 

'-Gençlik Tllsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızlıktan sikayım:i 
isenız. eger birçok ilaçlar 
alıpta hiç birinden fayda 
tıörmedinizse size son bir 
l'ECRO BE tavsiye edeceğiz. 

SEKS Üli N kullanınız . 
Bu şayanı : hayret · ilaç, terkibindeki 
~i(·anı, Sln.irle.ri, Beyini ihya - ~ . ' . . . . .. 

edici unsurlar $ayesinde iki kelime _ile 

GENÇLiG'IN TILSIMI dİr 
KUTUSU 200 Krt 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
~CZANESI SiRKECi 

~ 1ıı111111111111111111111111111111111ıır• 
§VAPURCULUK E 
' -~ Türk Anonım Şirketi = 
~ lstanbul Acentabğı S 
;::: Liman Han, Telefon: 22925. : 
~ -
~ Trabzon yolu ~ 
~ T A R 1 vapuru 11 Haziran ! 
~ SALI gfinü saat 20 de Rizeye 5 
~dar. 1 
~ izmir sürat yolu ~ 
' b -;:: S A KAR Y A vapuru er : 
~ hafta PERŞEMBE günleri saat :l 
~ 16 da İstanbuldan İZMİRE ve : 
' PAz tz ı·RoEN -~ I AR günleri de M : 
~ stanbula kalkar. : 
~ l ili 111111111111111111111111111111;:;; 

Satılık otomobil 
~ l?lAT 509 Torpedo modeli ve mü-
1 cınnıel bir haldedir. (O. K.) rumu7i· 
e İstanbul 176 numaralı posta kutu-
~resinc yazılması. 
~··••11111111111111111111111111111111111~ 

~ Deniz yolları i 
~ -~ iŞLETMESi li 
~ l\ccntelerl: Karaköy Köprübaşı i 
~ l'eı. 42362 - Sirkeci Mühürdar- S 
~ 111111 zade Han. Tel. 22740. 111111: 
~ -
~ Ayvahk yolu s 
~ BANDIRMA vapuru 12 Ha- 5 i ~ran ÇARŞAMBA günü ıaat : 
~ lg da AyYahta kadar. (3219) E 

it• 111111111111111111111111111111111 t lii: 

~ ~ N============================================== 1S 

lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve mikdarlan yazılı üç kalem er~ak~n 
açık eksiltme günleri hizalarında yazılıdır. İsteklılenn 
belli gün ve saatta teminatlarile Tekirdağmda Satınal-
ma Komisyonuna gelmeleri. ( 12) (3228) 

Cinsi Teslim yeri Mikdarı Muhammen fi. Teminatı ihale 
tarihi 
(25-6-935 

s. 15 
283,50 (25-6-935 

s. 16,30) 
3 Ku.75 S. 506 ;25 (27-6-935 

S. 15 de) 

Gaz yağı Tekirdağ 20000 kilo 26 Kuruş 390 

Malkara 14000 u 27 ,, 

Arpa Tekirdağ 180000 

•ıtı• 

Aşağıda cins ve ınikdarları yazılı 5 kalem ~~ın açı~ 
eksiltme günleri hizalarında yazılıdır. İsteklılerın bellı 
gün ve saatta teminatlarile Tekirdağında Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. ( 13) ( 3 2 2 7) 

Cinsi Teslim Mikdarı Muham.Fi. Teminatr Tarih 
yeri Kilo Ku. San. Lira Ku. ve saati 

Arpa 
Yulaf 
Yulaf 

Malkara 90000 4 25 286 87 22-5-935 S.9,5 
Tekirdağ 60000 5 00 225 00 22-6-935 S.10,5 

Malkara 24000 S 75 103 50 ,, 11,5 
Süt Tekirdağ 8000 10 00 60 00 26-6-935 S.15 
Yoğurt .. 900 12 oo 81 00 ,. S.16 

Beherinin tahmin edilen 
· fiatı 6 kuruş olan iki milyon 
muhtelif renkte makara ka
palı zarfla eksiltmeye konul 
muşdur. Şartnamesini 600 
kuruşa alınmak ve örnekle
rini görmek isteyenler her 
gün öğleden sonra Ko.na uğ 
rayabilirler. Eksiltmeye, gi· 
recekler 7200 liralık temi
nat veya makbuzlarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikde teklif mektub
lannı ihale günü olan 29 
Temuz 935 pazartesi günü 
·saat 1 O dan bir saat evvel 
M. M. V. Satınalma Komis 
yonuna vermeleri. ( 11 ) 

(3229) 

Malkara için 1 5 O ton un 
2 4-6-9 3 5 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla alı
nacakdır. Tahmin bedeli 11 
kuruştur. Muvakkat temi
natı 1237 liradır. Şartname 
si Ankara ve İstanbul Le
vazım Amirlikleri Satınal
ma Komisyonunda görüle
bilir. Eksiltıneye girecekle
rin Ticaret Odası vesikasile 
teklif mektublannı belli 
saatten bir saat evvel Tekir 
dağında Satmalma Komis
vonuna vermeleri. ( 1 O) 

(3230) 

* * * 
Ankara kıtaat ve miiesse 

sat efradının ihtiyacı için 
300 bin kilo sığır eti müna
kasaya konulmuşdur. Şart
namesi 3 lira 40 kuruş üc
ret mukabilinde Ankara 
Levazım A. Satınalma Ko
misyonundan verilir. Mü-

nakasasr 2 6 Haziran Çar
şamba günü telgrafhane a
yan ile saat 15 de Ankara 
L V. A. Binası dahilinde Le
vazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu tarafından ya
pılacakdır. Eksiltme kapa
lı zarf usulü iledir. 300000 
kilo sığır etinin beher kilo
sunun muhammen fiatı 22 
kuruştur. Mecmu tutarı 
66000 liradır. Teminatı mu 
vakkatası 4950 liradır. İs
teklilerin Ticaret Odasında 
mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri mec
buridir. Teminatı muvak
kata makbuzu ile birlikde 
teklif mektublarıru müna
kasanm yapılacağı belli 
saattan en aşağı bir saat ev
vel Ankara LV. A. ST. AL. 
KO. na vermeleri. (5) 
{3127) 

.. * • 
4296 

Ankara Gedikli Kiiçük 
Zabit Mektebi talebeleri ile 
hastanede hasta efradın ih
tiyacı için 60 bin kilo ko
yun eti münakasaya konul
muşdur. Şartnanıe eyyamı 
tatiliyeden mada her gün 
öğleden sonra ücretsiz ola
rak Ankara Levazım Amir
liği Satrnalma Komisyonun 
da görülebilir. Münakasasr 
28-6-935 tarihine müsadif 
Cuma günü telgrafhane a
yan saat 11 de Ankara Le
vazım Amirliği Binası da
hilinde LV. Amirliği Sa
tmalma Komisyonu tara
fından yapılacak dır. Mü
nakasasr kapalı zarf usulü 
iledir. 60 bin kilo koyun e
tinin beher kilosunun n1u-

hammen fiatı 31 kuruştur. 
Mecmu tutan 18600 lira
dır. Teminatı muvakkatesi 
1860 liradır. İsteklilerin 
Ticaret Odasında kayıdlı 
olduklarına dair vesika ib
raz etmeleri mecburidir. Te
minatı muvakkate makbu
zile birlikde teklif mektub
lanru münakasanm yapıla
cağı muayyen saattan en a
şağı bir saat ewel Ankara 
L V. A. SA. AL. KO. na 
vermeleri. (6) (3129) 

4298 

Ankara garnizonundaki 
kıtaat ve müessesat efradı
nın ihtiyacı için 5 80 bin 
kilo ekmeklik un münaka
saya konulmuşdur. Şartna

mesi 2 lira 46,5 kuruş ücret 
mukabilinde Ankara LV.A. 
ST. AL. Komisyonundan 
verilir. Münakasası 28 Ha
ziran 9 3 5 cuma günü saat 
15 de Ankara Levazım A
mirliği Binası dahilinde Le
vazım Amirliği ST. AL. 
KO. tarafından alınacak
dır. Eksiltme kapalı zarf u
suliledir. 580 bin kilo unun 
beher kilosunun muham
men fiatı 8,5 kuruştur. 
Mecmu tutan 49300 lira
dır. Teminatı muvakkatası 
3697,5 liradır. İsteklilerin 
Ticaret Odasında mukay
yet olduklarına dair vesika 
göstermeleri mecburidir. 
Teminat muvakkata mak
buzu ile teklif mektublarını 
münakasanın yapılacağı 
belli saattan bir saat evve
line kadar LV. A. ST. AL. 
KO. na vermeleri. ( 7) 
(3130) 

• * * 
4299 

Ankara garnizonundaki 
kıtaat ve müessesat efradı
nın ihtiyacı için 18000 ki
lo sade yağı münakasaya 
konulmuşdur. Şartname ey 
yamı tatiliyeden mada her 
gün öğleden sonra ücret
siz olarak Ankara L V. A. 
ST. AL. KO. da görülebi
lir. Münakasası 26 Haziran 
935 çarşamba günü saat 1 l 
de Ankara Levazım Amir
liği Binası dahilinde L V. A. · 
ST. AL. KO. tarafından 
yapılacakdır. Eksiltme ka
palı zarf usulüliledir. 18000 
kilo sade yağının beher ki
losunun muhammen fiatı 
95 kuruştur. Mecmu tutan 
17100 liradır. Teminatı 
muvakkatası 1282 lira 50 
kuruştur. İsteklilerin Tica
ret Odasına mukayyet ol
duklarına dair vesika ibraz 
etmeleri mecburidir. Temi-

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 20250 lira muham

men bedelli 270 aded ray kaldırma aleti kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 16 Temmuz 
9 3 5 salı günü saat 16 da Ankarada Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde yapdacakdır. Kliring şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 1518, 7 5 liralık mu'-takkat te
minat ve Ticaret Odası vesikasiyle birlikde 16-7-9 3 5 
salı günü saat 15 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğ'iine tevdi etmeleri lazımdır. İstekliler bu husustaki 
şartnameleri parasız olarak Ankara'da Bakanlık Mal
zeme Müdürlüğünden alabilirler. (2984) 4165 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Senelik Muvakkat 
Muhammen Teminatı 

Kirası 
Fatih de Manisalı Mehmet paşa 
M. Gemiciler Sa. 12/ 26 numaralı 
dükkan. 
Cibalide Odun iskelesi So. yazıhane 
mahalli. 
Cibalide Odun iskelesi S. yazıhane 
mahalli. 
Saraybumunda Gülhane parkı soka
ğında Sarayburnu Gazinosu alafran
ğa kısmındaki şano bahçe. 
Ayakkapıda Ayakkapı meydanında
ki gazino 
Mercanda Yavaşca Şahin M. Uzun 
çarşı So. 8/ 224 No. üstünde bir oda 

48 

18 

18 

500 

120 

3,60 

1,35 

1 35 
' 

37,50 

9.00 

sı bulunan dükkan. 84 6,30 
Yukarda semti, muvakkat teminatı ve sendik mu

hammen kiraları yazılı bulunan mahaller 936 senesi 
Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayn 
açık arttırmaya konulmuştur. Talib olanlar anlamak 
üzere Levazım Müdürlüğiine müracaat etmelidir. Art
tırmaya girmek içinde hizalarında gösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubiy1e beraber ihale günü 
olan 17-6-935 pazartesi günü saat 15 de Daimi encü
mende b~1lunmalıdır. (B.) (3044) 

İstanbul 7 inci İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
(700) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına ( 3 5 O O) 
lira kıymet takdir edilen İstanbulda Samatyada Hacı 
hüseyinağa mahallesinde Narhkapı sokağında eski 72, 
72 mükerrer yeni 46,48 numaralarla murakkam maa 
bahçe ve müştemilat iki evin tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşte
rilerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 25-6-935 tarihine müsadif sah günü Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
15-7-935 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci cı;;ttrrmada 
bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 
teahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 30-7-935 tarihine müsadif salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ıncı mad
desine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaramn ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gütı 
zarfında evrakı mi.isbitelerile birlikte Dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç ka 
lır!ar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret 
olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzaye
deden tenzil olunur. Daha fazla malı.imat alm<; · istiyen
lerin 934-3535 numaralı dosyada n1evcut evrak ve ma
halle nhaciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlaya
"':.l kl;:ırr il~n nlnrmr l~?l ~) 

natı muvakkata makbuzları saat evvel Ankara Levaz1n1 
ile birlikde teklif mektubla- Amirliği ST. AL. KO. na 
rını münakasanrn yapılaca- vermeleri. (8) (3128) 
ğı muayyen saattan bir 4297 
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Soğuk hava dofapfarının en 
mükemmelidir. Bu masrafsız 
arkadaş yalnız yuvanıza dirlik 
ve rahatrık getirmekle kalmaz, 
aynı zamanda bütün gıdaları
nızı taze muhafaza ederek si-
zi pek çok hastalıklardan 
korur. 

Belki onu anlamak için şim
diye kadar tereddüt ettiniz; 
fakat onun açık faydalan kar
şısında kararınızı verecek ve 

ti JJ.f Jlll/CJlKSINIZ.I 

FRİGİD 

Verip evinize bir 

FRiGiDAiRE 
gönderiniz. 

Sıhhatiniz ve rahatl
nız bunu emrediyor. 

• • • • • • 
Bir soğuk hava dolabı alır-
ken isim iltibasma paramzı 

feda etmeyiniz. 

.. 

Markasına daima dikkat ediniz ve 

bu markanın dünyanın en birinci 

soğuk hava dolabına ait olduğunu 

biliniz. 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
Galata: Hezaren caddesi 

Beyoğlu: istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi 

izmir: Gazi Bulvarı 

ihtira ilanı 
« Yüksek yerlerde nefes aJmağa 

mahsus alet > hakkında istihsal o
lunan 26 Temmuz 1933 tarih ve 

1594 sayılı ihtira beratı bu defa mev

kii fiile konmak üzre devril ferağ ve

ya icar edileceğinden talih olanların 

Galatada İktisat hanında Robert 

Ferri'ye müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Ko mutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

ilanlara 

İstanbul Komutanlığına 
bağlı Anadolu ve Rumeli ci
hetindeki birliklerin senelik 
Ekmek, Erzak ve yem nak
liyatı olan 8578 tondan iba
ret nakliyatı 15 Haziran 
935 Cumartesi günü saat 
on beşte kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin 
bedeli yirmi bin dokuz yüz 
altmış üç lira yetmiş kuruş
tur. İlk teminat 15 7 3 lira -
dır. Şartnamesi bugün öğle
den evvel Fındıklıda satınal 
ma komisyonunda görülebi 
lir. Eksiltmeye gireceklerin 
vakti muayyeninden bir sa
at evveline kadar teklif mek 
tuplari İstanbul, Fındıklıda 
Komutanlık satınalma ko -
misyonuna vermeleri. 

. (2838) 4156 

• * * 
İstanbul Komutanlığı bir 

likleri hayvanatı için 180 
ton arpa 12-6-935 Çarşam -
ha günü saat 15 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş 
tur. Tutan 9000 liradır. 
İlk teminatı 67 5 liradır. 
Nümune ve şartnamesi her-

Evlerinizi Sineklerin ve Böcek erin 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

Tahtakurusu, sinek, Sivrisinek, güve, an, ka
nnca, örümcek ve bütün haşarab kökünden 
keıer, yuvalarına ve eşyaların üzerine ve oda-
ların havasına ve tahtaların, duvarların kenar· 

larına, aralarına bolca, FAYDA serpiniz, ve tahta kuru yuvalarını 
FAYDA ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtu
lacak ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda 
yemeklerinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesa
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları kümes 
hayvanabnda köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları beheme
hal FAYDA ile imha ediniz. Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. Bir 
kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZL AR VER EYINIZ. Tesiri 
daha az olduğu halde ecnebi mala diye faz.la para koparmak isti
yenlerden sııkmınız. FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. 

Taklitlerinden s z. 
Hasan markasına dikkat 

gün öğleden evvel komisyon 
da görülebilir. İsteklilerin 
vakti muayyeninden bir sa -
at evvel teklif mektuplariy
le teminatları İstanbul Ko - Hasan deposu : Ankara, lstanbul, Beyoğlu 
mutanlığı satınalma komis- lı.L-iiiiiııııiii~~~~~~~~~~~~~~~.......,~~~.-....-----.~ 

yonuna vermeleri. (2894) 
4157 

* * * 
Çatalca ve civarındaki 

birliklerin ihtiyacı için 12 
ton Sabun 17-6-935 nazar
tesi günü saat 15 de acık 
eksiltme ile alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin bede
li 2 7 Kuruş olup ilk temina
tı 2 4 3 lira drr. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Ko
mutanlık satınalma komis
yonunda eörülebilir. İstekli 
lerin vakti muayyeninde 
teminat mektup ve makbuz
lariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (2987) 

4159 

* :/- * 
Çerkes köyündeki kıtatın 

ihtiyacı olan (72,000) kilo 
ekmek kapalı zarfla eksilt
meye konulmuşdur. Ekme
ğin beher kilosuna tahmin 
edilen bedel on kuruştur 
İhalesi 24-6-935 pazartesi 
günü saat 15 dedir. Şartna
mesi her gün öğleden evvel 
Fındrklıda Komutanlık S. 
AL. Komisyonunda göriile-
bilir. İsteklilerin ( 5 40) li
ralık teminat mektubu ve
ya makbuzu ve 2490 saytlr 
kanunun 2 ve 3 üncü n1ad
r1elerindeki vesikalarla b\r
likde teklif mektublant'~ 

belli günde ihale sarıtın'"b1ı 
,:on a7 bir ~aat evveline k~
rlar ~ A. AT.... K "'""";syonuna 
"ermeleri. ( 3148) 

Umumi Neşriyat ve Yazı isleri 
Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. 
A. Sirketi. lstanbul. Ankara cad 

desi, 100. - Basıldığı yer: 
TAN Matbaası 

Belsoğukluğu ve Firen i'y 
akalanmamak için en iyi çare, 21 ıenedenberi bu hastalı~lnnn teda• 

~ıile uğraşan Dr. A. KUTiEL'in tertip ettiği (NEOPROTEKTIN) ilacıdır· 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. 4397 

!EVKAF 

Değeri 
Lira K. 
1893 06 

490 00 

150 00 

50 00 

49 12 

140 00 

MUDIRIYETl ILANLAR-ıt 
Pey parası 
Lira K. 
142 00 

36 75 

11 25 

03 75 

03 68 

10 50 

Fatih'de Haraccı Muhiddit1 
mahallesinde Fatih cadde" 
sinde 315,5 metre murab" 
baındaki "Darüşşifa" arsa
sının bütünü. (367) 

Kumkapı' da Kaz gani Sadi 
mahallesinde eski 3. yeni 7' 
1 7 sayılı ve 282 metre mu· 
rabbaındaki arsanın bütü· 
nü. ( 1120) 

Balatta Hamami M -.1hiddirı 
mahallesinde KesmekaY~ 
caddesinde yeni 65 sayılı 8 
metre murabbamdaki dük
kan arsasının bütünü. ). 

(4644 

Galata'da Şehit Mehmed 
Paşa mahallesinde Üstüb .. 
eliler sokağında 13 sayılı ve . r .. 
5 metre murabbaındakı a 
sanın bütünü. ( 1864) 

Beyoğlu Hüseyin ağa rrı:: 
hallesinde Tenekeci sok

7 5 
g- ında eski 1 sayılı ve 3 2 · 

• sa"' metre murabbaındakı ar 
nın bütünü. ( 1381) 

. . . rııafl1 
Yenibahçe Keçecipırı ı Ja"' 
ve müezzin meşruta arsada"' 
n 140 metre murabbaırı g) 
ki arsanın bütünü. ( 107 

a-
Yukarda yazılı özlegelerin istekli çıkmadığındart \S"' 

zarhkla satılmalarına karar verilmiş olduğundart ı09 
termesi 4-7-935 Perşembe günü saat 15 de KomisY0~9 .. 
yapılacakdır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey par 
rile MahlUlat Kalemine gelmeleri. (3214) 

f 


