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BUGÜN 
2 incide ı Peyami Safa'nm "Kıskanç

lık ilmi •• fıkrası - Şehir 
haberleri. 

Buğday Ve Un Fiatları Yükseldi 
3 ünciidc ı KÜL TÜR BAKANI DEGiŞTi 

!I ilncüdc ı 

Ankara muhabirlerimizin te
lefon ve telgrafları - Galib 
Ataçm "Medeniyet yazısı,, 
adli kroniki - Feleğin "Bi
zim Kurum .. fıkraSL 
Aziz Hiıdai Ak d em i r 'in 
" Bizde casusluk ., tefrikası 
- Kendi kendimize çatıyo
yoruz. 

ANKARA Hususi MU-ı 
HABIRIMIZ BiLDiRiYOR! 

Saffet Arıkan Bakan- Teşkilatı Esa-
~ incide : 
6 mcıda : 

Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Piyan
godan kazananların numa
raları - Sailılı: öiüdleri. 
Öz dil sayfamız. 

hğa Geldi işe Başladı siye K~!'~"':'"· 
' da Degışıklık 

7 incide ı 
8 incide : 
9 uncuda: 

'l.ouncuda ı 

Ekonomi - Askerlik. 
Spor. 
:Fatih İstanbulu nasıl aldı ? 
Briç - Seviımeler. evlen
meler. 

Eski Bakan da Şark Genel Teşknauesasiyek::u1:ı~:;.~azı 
M .. / f f • ı · " • A f d ilaveler yapılması hakkında say 

~ 1 incide : 
12 incide ı 

İzmir sayfasL 
Dünya gazetelerine göre hi
discler. 

U / e l Ş l g l n e an l lavlar arasında bir cereyan var-
dır. Hazırlanmakta olan bir ka
nun teklifine göre, Teşkilatı esa ı!3 üncüde: 

l4 ilncUde ı 

Çocuklar için yazılar, re
simler - Duyduklarmuz, o
kuduklarnnız. 
Sinema - Kadm ve Moda. 

YUNAN 
SEÇİMİ 
[HUSUSi MUHABİRİMİZ 

BİLDİRİYOR] 
Atina, 10 

Dün, seçim günü, §ehirde taksi bu 
lunmayacağı bildirilmi§, Polis Müdi
riycti bir emirname neşretmişti. Yal
nız, müstacel ve mübrem işler için 
karakolların önlerinde beser taksi 
bekliyecckti. Ben, seçim sa;,dıkların• 
gezip vaziyeti görebilmek için birsLtn 
evvelinden bir taksi tutmuş ,,sZete-

Ankara, 11 (ij:ususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Kültür ha -
kanı Abidin Özmen istifa etmiş, 
istifası kabul olunmuştur. 

Kültür Bakanlığına partinin 
eski genel sekreteri Saffet Arı
kan getirilmiştir. 

Yeni Kültür Bakanı Saffet Ba
kanlar Kurulu toplantısından 
sonra, eski Bakan Abidin öz. 
menle birlikte Kültür Bakanlı
ğına gelmiştir. 

Bakanlık erkanr eski Bakan 
tarafından yeni Bakana takdim 
edilmiştir. Yeni Bakan takdim 
edilen ve kendisini tebrik eden 
Bakanlık erkanına: "Büvüklcri
mizden aldığım emir ~üzerine 
Kül tür Bakanlığına geldim.Ya
p:ıcag:nnı.:ı umumi program üze
rınde çalışacağız,, demiştir. 

Yeni Bakanın beyanatı 
ci sıfatile de hususi bir izin alınıştım. 
Meğer bu zahmetim ve tedbiri\!' ıu
zumsuz imiş. Çünkü yasal?:> .agmen 
bir 1r -:. "~· •lvla r ..ıUrU_YOr ve Ba.k~u.1ı1~ ~l'l\.anından sonra 

.1 • • Sa'~ mu~teri to"' .L/brdu. ltıraf e?e kendısını tebrık eden gazete mu 
Yım kı buram. oıdukça tuhafıma gı - ha birlerine de. 

hık şeklıdır. Mesela, Kralın resmının • .. . .. e.. ::. w 

~en şey: yasaklan~ ve emirlerin .ta.t-ı " _ Büyük· ş f ten aldıö-ım 
ba~rlması lç işler Bakanlığınca yasak emır uz~rıne K~.ltur Bakanlıgı
edilrnisti. F:ıkat dün r1k:ı.. ,. .:-~:1.: na ~eldım. Hen uz Bakanlık er
gazetesınin ilk sayfasında, kralın ko- kanile tanıştım, tebrikinize te· 
ca~an bir .. resmi vardı. Sonra, aeçiei- l':ckkür ederim yine görüşürüz 
lenn otobuslerle taşınması da yasak- d · t' ' " 
tı ve zaten nakil vaaıtalanrun tahdit emış ır. 
kdili§i de bundan ileri geliyordu. Fa- Abidin Özmen O. MUfetfş 
~\. Çaldaris fırkasının seçim mcrkc

{1 olan 'Kentrikon tiyatt"oıı.una otobüs 
erle gelenler vardı. 

Çaldaris Partisi merkez olarak 
!\:~ntrikon tiyatrosunu.Metaksas Par 
tısı de, lstanbulun pek iyi tanıdığı Ko 

Eski Bakan Abidin Özmen, 
Bakanlık binasından ayrılma
dan önce, Bakanlık erkanına 
veda etmiş ve kendilerine : 

" -. Kültürümüz ilerliyor. 
Bu husu~ta yapılması lazım ge
len bir çok işler vardır. Bu işler 
daha iyi gider. Ve ben de iyi git 
tiğini görünce memnun olurum 

Kültür Ba.k::mı Sal/et Arılcan, 

ŞarJ.. Genel Müfettişi A. Ozmen 

ve her geldikçe sizleri de ziya
ret ederim,, demiştir. 

Bakanlıktan ayrılacağı sıra -
da kendini gören gazete muha
birlerine de: "Birinci umumi 
müfettişliğe tayin edildim. İki 
üç güne kadar İstanbula hare -
ket edeceğim. Orada hususi iş -
terimi gördükten sonra, yeni va 
z~fem başına gideceğim,, demiş· 
tır. 

{~Pltli tiyatrosunu tutmu~larclı. Her 
1 ı tiyatronun içerisinde ~duvarlara, 
l~c~lara, koridorlara parti namzetle -
t-ının resimleri asılmış, yapıştırılmış
!1'. Bu resimler, yalnız tiyatroların 
ıc.ınde veya dışında değildi. Şehrin he 
Zlıcn her binasının duvarlarında, hat
t~ ~kropolde bile bunlardan birçoğu 
gorunüyordu. 

ROMEN TAKIMIYLE MAÇ! 
Her iki tivatroda, secimden evvel

ki günlerde ·birçok hatipler söz aldı
lar, söylevler verdiler. Bunlarm için
~e hasımlarını küçültmek için çok 
ıleri gidenler vardı. Netekim, Metak
&as taraftarlarından birisi, Kondilis 
aleyhinde atıp tutuyordu. Onu kıy • 
~~tsiz, laalettayin bir zabit sayıyor, 
Ukfımetin ba§ında olmasına kızıyor

du. O aralık, tanınmış, hem yalnız bu
:ada değil, lstanbulda da tanınmış o
an aktör Gavrilidis de tiyatroda idi. 
~!~t ~ral taraftarı olan Gavrilidis 
atıbı hır tarafa iterek mikrofon haşı

lla geçti ve : 
- Evet. dedi, söyledikleri doğru -

d~~r. Ben ona bir piyeste, icap etse fi
guran bir zabit rolü bile vermem.,. 

• 
Parlamentodaki sandığa gidiyo -

~rn. lçerde. sandık memurları, baş • 
~ kimse yok. Bir masanın üzerine 
~~? puslaları konulmuş. Üzerlerinde 

ukurnet partisinin, Metaksas parti -
:a~lannrn ve komünistlerin namzet • 
e:r~ yazılı. Beni görür görmez (mÜ!· 
terı geldi) diye hemen atıldılar. (Ga
t~~teciyim) diyince boyunlarını bük· 
U}er. Beş dakika kadar bekledim. 
~~hayet birisi geldi. Seçim vesikasını f 0 sterdi. Eline üç rey puslası verdi-
e1r. Seçimci, bir yatak çar!Clfı ile ay
~1 rnış bir yerin arkasına gecti. ve 
Puslalan gözlüğünü takarak tetkik et 
ltıeğe basladı. . 
1t Nihayet puslalardan birisini zarfa 

0 Ydu ve getirip sandığa attı. Öteki 
l>Uslaları cebine soktuğu için hangi ta 
~ara rey verdiği belli değil. Ben mc -
tı.ak ettim, yanımdaki arkadaşla pcşi-

c takılarak kendisine sordum: 
- Hangi tarafa rey verdiniz? 

, O bizi süzdükten sonra azametle: 
de-d· Söyliyemem, beyanat veremem. 

ı. 

Fakat arkadaıuna benim bir Türk 
Caıeteci olduğumu söylemesini rica 

!Arkası 3 ilncilde] 

Fikret ADIL 

Fenerbahçe-Güneş Ayın 
23 ünde Bükreşe Gidiyor 

i 
·~--""'1'(;. 
~~.t ... ·"' 

ı 1 r i': 

z,·utbolcularımızın 25 ve 27 haziranda iki ma, yapacakları 
Bükreşten görünüşler 

Bugün sr><>r meraklılarına ö
nemli bir haber vereceğiz. 

Fenerbahçe ve Güneş futbol
cüları, Fenerbahçe klübü bu pa
zar yinni yedinci yıl dönümü
nü kutladıktan sonra gelecek pa 
zar, dost bir memleket futbol
cularile temas etmek üzere ya • 
kın bir turneye çıkacaklardır. 
Bu turne Romanyaya yapılacak 
tır. 

iki klübün futbolcuları 23 ha
ziran pazar günü Romanya ban 
dıralı Prensipessa Marya vapu 
rile hareket edecekler ve 24 hazi 
ran günü Bükreşe varacaklar -

dır. 
İki senedenberi Romanyada 

futbol maçları, bol ve kuvvetli 
elektrik ışıkları altında geceleri 
oynandığ-ı için, Fenerbahçe, Gü
neş futıbolculan da, 25 ve 27 ha 
ziranda gece iki maç yapacak -

[Arkası 9 uncuda] 

9 UNCUDA: 

"SERVET,,GELiYOR 
Yazan: A. N. K. 

siye kanununa C. H. Partisinin 
ana vasıflarmdan (inkılapçılık, 
Devletçilik,. Halkçılık, Milliyet
çilik vasıflarının) devletin Laş
lıca vasıflan olarak tesbit eJi1-
mesi istenecektir. 

Bu teklifin kamutayın ik · ·1ci 
teşrin toplantısında görüşük -
ceği zannedilmektedir. 

İzmirde Un 
Fiyatı arttı 

[HUSUSi MUHABlRlMlZlN 
TELGRAFI] 

lzmir, 11 
Ziraat Bankasının buğday sa: 

tışından çekilmesi üzerine, wı 
fiyatları çuvalda bir lira yüksel
di. Nazikleşen v;17iycLc karşı, 
bcı ... .ııyenın narhı muvakka
ten otuz para yükseltmesine rağ 
men, zarar iddia eden frnncdar
dan bir kısmı iki gündür az ek. 
mek çıkarıyorlar. 

Bir cok müstahsiller btt va
ziyet karşısnda lzmirdeki ko -
misyonculanna telgraf çekerek 
buğdaylarının şimdilik satılma

masını bildirdiler ki bu da va • 
[Arkası 10 uncuda) 

Çiftçi 
Borçları 
BAŞBAKAN PARTİDE 
DÜN İZAHAT VERDİ. 

Ankara, 11. A.A. - C. H. 
Parti Grubu bugün saat 15 de 
Antalya saylavı Dr. Cemal 
Tuncanın başkanlığında toplan
dı: 

Başbakan İsmet İnönü Türk 
çifçisini daha çok korumak için 
hükumet tarafından hazırlanıp 
Kamu taya sunulan çif çi borçla
rını taksitlendinne kanunu la
yihasını izah etti. Bu izaha gö
re 1931 f.enesi sonuna kadar o
lan çifçilerin borçlan, 15 sene
de ödenmek üzere yüzde üç ü
remli taksitlere bağlanacaktır. 
Başbakanın bu izahatı Parti 

Grubunca alkışlarla onaylandı. 

Seçimden 
Sonra Plebisit 

[HUSUSi MUHABlR1MlZlN 
TELGRAFI] 

Atina, 11 
Kati tasnif henüz yapılamadı. Rey 

vermiyenlerin miktarının yüzde on 
beş. kadar olduğu muhakkak gibidir. 
Seçım Yunanistanda bugüne kadar 
yapılanların en iyisi olmuıtur, çünkü 
herkesi memnun etmiştir. 

Kralcılar yüzde yirmiye yakın rey 
alabildiler. Komünistler de kralcılar 
kadar rey aldıklarından memnundur
lar. Meclis Romanosun ba~kanlığın
da haziran içinde toplanacaktır. 

Çaldaris yarın Cumur reisini ziya
ret edecektir. Kabine toplanarak ae
çim neticesini görüşecektir. 

Yeni meclis t · planıp on be§ glln ka 
dar çahtşıktan sonra tatil yapacak
tır. Kabinede deği§iklikler bekleniyor. 

Çaldaris ve Kondilis beyanatların
da plebisit yapılacağını söylemişler
dir. - F. AD't. 

[Yunan seçimine ait telgraf haber· 
lerimi& beıinci aayfunmLubr.] 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

Bir Fabrikatörde 
50 Bin Lira Verdi 
Yurdun Her 

Bir Verit 
Yanında Hızlı 
Yarışı Var 

Hava kurumuna yardımlar devam 
etmektedir. Bugün saat on dörtte vi• 
layette madalya takma merasimi ya· 
pılacaktır. U~ numaralı vatandaşlar -
dan mürekkep hava kurumu yardım 
derneği üyelerinden 6 tanesine altın, 
24 taneaine gümüt. 46 tanesine brona 
madalya verilecektir. Musevi vatan -
da§lardan mürekkep 2 numaralı yar
dım derneği üyeleri için de aynı §C • 
kilde madalyalar hazırlanmıştır. 

[Arkası 9 uncuda] 

[Dün lıtanbul hava kurumundaki 
toplantılar ve kunama bet bin lira 
vererek üye olan Tahıin lbrahim ve 

Hüınü lbrahim karde§ler] 

iki Feci Hadise! 
lkiKcyiÖld~Bü~iÖWmden 

Tesadüf le Kurtuldu 

[Kazayı niiteakıp toför tevkif edffi
yor - Şoför dert yanıyor - Olen

lerden hamal Haaan] 

Dün öğleden sonra Eminönünde 
Taı hanın önünde feci bir kaza ol
muf, zavallı bir hamal kafası patlıya
rak ölmü§tür. Bu acıklı hadisenin taf
silatı §udur: 

Ahçı Halilin sahip olduğu ve §ofar 
Niyazinin kullandığı 1821 numaralı 
otomobil, saat 15 sularında Tat ha
nın önündeki kaldırıma yanaşmak i
çin geriye doğru manevra yapmıJtır. 
Bu sırada aırtmda yükü ile arkadan 
geçen Çiçekpazarı hamallanndan 45 
yatlarında Hasan, otomobilin sade -
mesine uğramıt ve müvazeneaini kay 
bederek yüzü koyun kaldırımlara yu
varlanmı§tır. 

Bu yuvarlantJ aıraaında sntından 
kurtulan sandık. aksi bir tesadüf ne
ticesi olarak kaldırıma uzanan Hasa
run baJına dü§müttür. Hasan, acı bir 

[Arkaaı 10 uncuda] . 
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KISKANÇLIK iLMi 
Tenkit kin "kıskandık ilmi -

'dir,. diyeı1 .. Bnmetifr~. yalmz 
l:endi memleketinde haklı ola -
bilirdi. Bu sözün Türkiyeyc de 
aynı doğrulukla adapte edilebil 
mesi için şöyle düzeltilmesi la -
zrm gelir: "Tenkit, bizde sadece 
krskançhktır.,, 

Tenkit bizde o kadar kıskanc 
lıktır ki, hmcmı alamayınca in: 
tihar etmiştir. Kökleri şahsi te
mayüllerle be~li olmaktan güç 
kurtulan ve yaşayabilmesi icin 
.zehirlerini dışarıya ilim ve n;e
tod şekilleri altında bosaltma -
ya mahkum olan bu ed~bt ne -
vin bizdeki iflası, münekkitleri
n:izin k~ndi ihtiraslartnı geniş 
bır teknık ve kültür battaniyesi 
altında örtmeğ·e muktedir olma 
rnış olmalarından ileri geldi. 
Kendim de içinde olduğum hal -
de gündelik gazetelere yazdığı -
mı?. tenkıt cinsinden makalele
re tam tenkit sıfatım veremedi
ğim için bugünün kontrandii mu 
harrirlerinden hic birini ima et-

MadenT eşya fabrikasmdaki kaza kurbanlarının dUnkU hazin cenaze törenlerinden bir görlinUş -
Polis mektebinde imtihanlara başlandı. Resmimiz talebenin imtihan kapısındaki hazırhklarım gösteriyor 

HOCA VE PAPASLAR 

Kıhk Kanunu 
Yarın 
Başlıyor 

1 
layısile teessürlerini anlatmış, geride 
kalan ailelcrile ~ocuklarına yardımda 
bulunacağını söylemiştir. 

miyorwn. J 

Kıskançlık yerine göre meş
ru ve güzel pasyonlardan biri -
dir. Nefsin kendi kendile reka
beti gibi en yüksek şeklinde alı 
mrsa, bu ihtirasın yalnız tenki
di değil, bütün yaratt.cı hamle -
leri doğurmuş olduğuna emi -
rıim. Bu hesapça, tenkit bir kıs
kançlık ilmi ise, bütün hayat, 
ve varlık da bir kıskançlık sana 
tıdır. Fakat ham duygu halinde 
vahsilere ve priınitiflere yakı -
şan bu tehlikeli ihtirasın yaratı 
cı olabilmesi için yıkmaktan zi
yade yapmaya giden inşa mal • 
zemelerini ya ilimden, ya sanat 
tan istemesi şarttır. Gr.pta mis
kin. çünkü passif bir duygudur. 
Krskançlrk, seyretmek ve hay -
ran olmakla kalmaz. erişmek ve 
geçmek hırsmı kırbaçlayarak 
nefsimizi kendi kendine karşı 
rökor kırmaya zorlar. 

Kıyafet kanununun din ac#.ndarı· 
nm giydiği elbise ve başhklara ait 
kısmı da yarın tatbik edilmiş buluna· 
caktrr. Artık yarındaıı başlryarak so
kaklarda sarıklı ve cilbbelilere, ha • 
hamlara ve papazlara raııtgclmiyece • 
ğiz. 

Kanunun tatbik edileceği ilbaylık
tan gerekli olan y~rlere son olarak 
bildirilmiştir. 

Kanuna göre ruhaniler yalnız ma
bet i~inde hususi kılıklarını taşıyabi· 
leceklcrdir. Yalnız cenaze ayinlerinde 
o cenazeye memur ruhani din kisve
sini kabre kadar gidip gelmek üzere 
giyebilecektir. 

Rahibeler de hususi kıyafetlerini 
taşryamryacaklardır. 

Cami imam, hatip vaizleri ile pa -
pazlar yeni sivil elbiselerini hazırla : 
mrşlar ye bazdan da !İmdiden giymi' 
lerdir. 

Ölenlerden Ahmet usta Eğinlidir 
ve 32 yaşında bir karısr, bir annesi 
ve Kenan adında bir çocuğu vardır. 
Apandisit ameliyatı geçiren kansı ev
velki gün hastahaneden çıkmış, kara 
haberi alınca geçirdiği buhran yara 
dikişlerinin tekrar sökülmesine mey
dan vcrmistir. 

Facia k~rbanlarnıdan Ahmedin Fik 
riye isminde bir ailesi, Erguvan adrn 
da bir oğlu, 6 aylık Mürvet isminde 
bir krzr ile bir de annesi kalmıştır. Su 
Şehirli Mustafa evli değildir. Dördün 
cü ölü Hasanın da karısı Mudanyada 
bulunmaktadır. 

Ziraat Bankası ve 
Mühendis mekte
bindeki yolsuzluk 

Mühendis okulunda bazı işlerden 
doJarr e!ki rektör Fikri ile idare di
r~ktörü Sırrı, pansiyon memuru Ce
lal, ambar memuru Faik. muhaseb~
ci lbrahim ilo itl:ıre heyetini teı;,kil e
den profesör ve mualltm ıeı c: <9 t • .., el 
çektirilmişti. Bunlar hakkındaki tah· 
kik fezlekesi ilbaylık idare heyetine 
gelmiştir. 

Eski rektör devlet şi'ırasmdan me-Kıskançlığı ilim haline getir 
mili ve bir sanat eserinde onun 
miiellifinden fa.zla ufuklar, me
safeler, derinlikler gören yapıcr 
ve varatıcı bir münekkit, krna -
malarr ve yermelerile değ-il, te§ 
vıklctile c sanatkarın önüne gec 
miş olur: Bize cesaret ve hamle 
veren her cazibe gibi. 

Yalnrz her dinden bir ruhaniye hu
susi elbise~ini muhafaza etmesine mü 
saade verilecektir. Bunun da din işle
ri başkanı ile Rum ve Ermeni patrik4 

leri olacağı a.nla1ılmaktad1r. 
...ni m.ııhakcme karaJ.ı oldul?:undan bu
nun kafıdr ayrılmıtttr. Diğerleri halt
krnda bugünlerde idare heyeti karar 

Peyami SAFA 

Döner kebapCjllar 
Telişta 1 
Beyoğlu ilçebavr lokantalarda dö-

11er kebabının diikkanların sokak ka
pısında çevrılmesini yasak etmi~tir. 
Lokantacılar cemiyeti ise bundan do
layı şikayette bulunmuştur. 

Ancak. et çevrilirken dışarıya ko
ku saca rak gelip geçenleri rahatsız 
C't~ig_inclı-n bu şikayet doj!ru görülme 
mıştır. Yasak bütün döner kebabı ce
" İren dükkanlar hakkında da tatbik 
edilecektir. 

Döner kebabı dükkanların mutbak 
larında veya dükkan içinde duman 
çıkmıyacak bir yerde c;cvrilecektir. 

Kasımpaşada orta mektep 
935 • 936 ders yılı içinde Kasımpa

ı;ada bir orta mektep açılması karar· 
laşmı~tır. 

No. SJ 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

daha kalkmıyacağı döşeğe dü -
sürecekti. Günlerin sayılı oldu
<Yumı bildig~·im icin bende de bir D ~ 

titizlenme başlamıştı. Ben de, 

Kaza kurbanları 
Gömüldüler 
Kcıraağaçta Zümrezade Şakirin ma 

deni esya fabrikasında vukua gelen 
infilak hadisesi tahkikatı dün bitiril • 
mi~. hadisenin kaza neticesi çıktığı 
anlaşılmrştır. lnfilak sırasında pav -
yonda bulunan ameleden Mustafanm 
da ölümile kaza kurbanları dördü bul 
muştur. 

Tedavi altrna alınan Şükrü ile Fet
hi c f.in iyileşerek hastahaneden çık • 
mıslardır. !nfilak, içinde kimyevi mad 
deler bulunan el prealerinin fazla taz 
yik görmcsind~n meydana gel.mi!:;tir. 

lş başında ölen dört amelenın cc • 
nazeleri diin büyük törenle kaldırıl
mrştır. Tören çok hazin olmuş. öğle 
namazı Eyüp camiinde kılındıktan 
sonra kaza kurbanlan Bahariyedeki 
şehitliğe gömülmü§lerdir. Türk bay
rağına sarılmı§ olan tabutlar mezar
lığa kadar yüzlerce arkadaşlarının el
leri üstünde ta§ınmıştır. Alayı büyük 
bir kalabalrk takip etmiş, ml?zara on 
beş kadar çelenk konulmuştur. 

Defin töreninden sonra fabrika a
melesinclen üç İ§~i hitabe söylemiştir. 
En son olarak söz alan fabrika sahibi 
Zümre zade Şakir, bu feci hadise do· 

kendi sesımın titreyişlerini ku
laklarımda duyarnn !. 

Hem acı, hem tath günler! 
İmbad esip te yelkenler sön

dü mü, denizin ortasında, beşik 
gibi sallana sallana, akıntılarla 
sürükleniyorduk. 

Bazı geceler, serin oluyordu; 

onun gibi titiz, huysuz, hırçın 
olmuştum. Gazinolarda, kal!~e
lerde, - hiç tabiatım degıl: 
ken - garsonlara çrkışryor; gıt 
tiğimr gezdiğim, dolaştığım yer 
lerde önüme gelene çatıyordum. 

o .zaman, yavrumu, kotranın 

kamarasında, harmanilcre sarıp 
oturtuyordum. 

Kotramm büfesi mükemmel -
di: biç sıkıntı çekmiyorduk. 

verecektir. 
Diğer taraftan Ziraat Bankasınca 

yapılan buğday alrm ve satımr işinden 
dolayı lstanbul ~ubesi eski direktörü 
Ahsen ile diğer memurların kağıtları 
vfü1yet idare heyetince bu iş salahiyet 
dışı gör(ilerek, devlet şurasına gön • 
derilmişti. 

Buna da sebep, Ahsenin ifadesin -
de bu işler hakkında merkezden yani 
Ziraat bankaşı genel direktörü Kemal 
Zaimden talimat aldrğını söylemiş bu 
lunması idi. 

Devlet şurasr, genel direktörün de 
yükııek tasdikli memur olmadığından 
bu i~e idare heyetinin bakabileceğine 
karar vermi~ ve kağıtları ilbaylık i · 
dare heyetine göndermiştir. 

Berberler tatil istiyorlar 
Berberlerin pazar tatilinden istifa

de etmek istediklerini yazmıştık. 
Berberler dün esnaf murakabe he

yetine müracaat ederek pazar tatilin
den istifade eden esnanarm arasına 
kendilerinin de ilave edilmesini iste
mişlerdir. Esnaf mürakabe heyeti de 
bu istek üzerine şarbaylığa müracaat 
etmistir. 

Şa.rbaylrk bu iş i~in lç işler bakan
lığından emir istiyecektir. 

diğini anlıyordum. Çünkü yav
rum, artık iyileştiğine ve ölmi. -
yeceğine inanmıştı. 

Bu inanmayla, bütün bir ba
har, bütün bir yaz, rüzgarlar gi· 
bi ufuktan ufka estik. 

Sonbahar yaklaşukeıı ıçıme 
korku gelmişti; çünkü ölüm de 
yaklaşıyor, demekti. Korkma -
yan, yalnız hasta yavrum, k:ıı
disiy<li. 

Annesiyle babasr, kumardan 
başlarını kaldırmadıkları kin 
çocuklarının günden güne eri -
diğini, sararıp solduğunu gör -
müyorlardı. 

ÇİLEKTEN SONRA PATLICAN 

Tayyare 
Bedava 
Götürüyor 

Türkofisin yardımile Avrupaya ya
pılmağa ba§lanan ya§ meyva. çrkatı 
(ihracatı) ilerlemektedir. 

Berline gönderilen çilekler Alman
yada Türkiye hakkında büyük bir tak 
dir uyandırmış, çilekleritnize Alman
yada Ananas çileği adını takmışlar • 
dır. Koku ve lezzet baktmından çok 
revaç bulan çileklerimizin kilosu 110 
kuruşa satılmı§tır. 

Bunun seksen kuruşunu tayyare 
kumpanyası nakliye ücreti olarak al
dığı için Çıkateya 30 kuruş kalmıştır. 
Halbuki çilekler kendilerine 40 kuru
şa mal olmuştur. Bu suretle kilo ha -
şrna 10 kuru~ zarar etmişlerdir. Çı • 
katçılar ta§ıma parası daha fazla u • 
cuzlamadığı takdirde mal gönderemi
yec:,.klerini söylemişler ve tayyare 
kumpanyasmın kilo başına 50 k~~uş 
almasrnr teklif etmi,lerdir. Kendısıne 
vaziyet b11cıınlen Aır France tayyare 
kumpanyası direktörü dün Türkofise 
gelerek yaş meyvalarımızm bütün Av 
rupada diğer yabancı memleket mal
larile rekabet etmesine imkan vermek 
-ve pıyasaıaraa tanınmasını temın et-
mek isin bu sene bütün mevsim mey
valarmın her hangi bir memlekete gö
türülmesinden kumpanyanın para is
temiyeceğini gelecek seneye de kilo 
başına ~ilckçilerin istediği gibi 50 ku
ruş alınacağını diğer meyvalardan da 
rekabete imkan verecek en a.z ücret a
bnacağınt bildirmiştir. 

Tayyare kumpanyası bütUn malla
rm Y eşilköy tayyare alanına kadar 
nakledilmesini kendi otomobil ve kam 
yonetlerite temin etmektedir. Bu ba
kımdan da masraf azalmaktadır. Bü
tün bu §erait içinde kalite bakımından 
dı§ piyasalarda fevkalade rağbet gö
ren meyvalarımızm ucuzca satılabil· 
mesi temin edilince diğer meyva ilua~ 
catçısı memleketler ile rekabet ede
bileceğiz ve satışlarıkcndi tarafımıza 
çevirmiş olacağız. 

Bu sabah saat 4 tc Berline 25 sepet 
içinde 100 kilo turfanda patlıcan gön
derilmiştir. Patlıcanlarm da Bcrlin ha 
linde iyi karştlanacağı umulmaktadır. 

Tekerleklerine Uistik 
koymayan arabacılar 

Yük arabalarının tekerleklerine Us 
tik takmryanların şarbaylık. aleyhin
de takibatta bulunmaya karar ver
mi§tir. 

bir dertten kurtuldukları için, 
hiç seslerini çıkarmadılar, hat
ta sevindiler. 

Daha çok gençsin, çocuksun, 
yavrum! Daha çok yaşayacak -
sın... Bu, söyliyeceğim aklında 
kalsın, hiç unutma ... 

Benim bu çatışlarım, hasta 
yavrumun. pek zevkine gidiyor
du; kahkahalarla gülüyordu. 

Asıl kotra ile keyif sürüyor
duk. Ay ışığında, Marmaraya 
açılıyorduk. 

Kafa tütsülü, deniz ortasın -
da sabahlamanın keyfini biliyor 
musun? Sular üstünde ayın, gü
neşin doğduğunu görmek, aylı 
bir zevk ... 

Hayır! Hayır! Biliyorum, 
gördüm! der gibi bilgiç bilgiç 
gülme l Bu, şairlik işi deği~·:·S~n 
ayr, güneşi görecek degılsın, 
Görmek maksadile bakmıya -
caksm. Ay ve güneş, senin üze
rine doğacak! 

Hastanın yüzü. korkunç sa -
nydı ve yanakları zaman zaman 
garip ateşlerle yanıyordu. Ök -
sürükler sıklaşmış, artık ard a
ra vermiyordu. 

Hayatta insanın başına her 
şey geliyor ve gelebilir. Her şey 
yap: para, ye; kadın, sev; hay -
lazlık et; ne yaparsan yap, sakın 
kumar oynama ... Kumar, insan
ların ahlakını bozar. Beni, bir 
ahlak hocası yerine koyma ... 
Ben, kendi ahlaksızlı:klarnnı bi· 
lirim. Fakat kumarın bozduğu 
ahlak baskadır. Kumara da • 
<landın mı, yalancı olursun, hi
lekar olursun, hırsız olursun, 
hatta katil olursun ... Kumar hır
sı, bütün insani hisleri öldürür. 

' Fakat ne açılış!.. Yelkenler 
şişip tekne yaııa yatıyor ve en
gine doğru süzülüyorduk. 

Hasta, kan tükünneğe, daha 
doğrusu, için için kemirilmiş, 
par~alanmış ciğerlerini tükür • 
meğc başlamıştı. 

D~n7(ada her sefabete alışı -
lır, lakın zamanla ... Biraz vaktt 
ister. Kumarda böyle deöildir. 
O. iki saatm içinde insan~ de -
ğiştiriverir ve bir daha da pen .. 
çesini attı~ı yakayı bırakmaz. 

~---·-
, KUÇUK HABERLER 
-ı~WWW 1 ~ 'lJ'SFit ' 

:t- Atinada bulunan Amerikanın 
Moskova sefaret müsteşarı M. Viley 
karısile beraber bugün (Regele Ka -
rol) vapurile lstanbula gelecektir. 

'" lkinci sulh cezada davası görü
len Elizabet isminde biri, bütün ih
tarlara rağmen gürültüyü kesmediğin 
den hakim tarafından kapıdışarı edil
miş ve duruşma ~ahitlerin ça~mlma· 
sı için başka güne bıraktlınışlır. 

* Filistinin Yafa limanında görül
düğü haber alman iki veba vakası ü
zerine bu limanlardan geleceklere 
karşı sıhhi kontrol konulmuştur. 

"' Zaman refikimiz dün iki yaşma 
girmiştir. Arkada:pmızı tebrik eder, 
muvaffakiyetler dileriz. 

"' Yalovanın imar planını hazırla -
mak için tetkikat yapmak üzere şehrı 
mize gelen Fransız mütehassısı Prost 
Parise dönmüştür. Kaplıcaların batn 
dırhk esası olacak projco.r" ı:;ore, ~ı
nar otelinin bulunduğu yerdeki ah~ap 
binal;ı.r yıktırılac::ık, sinema. gazıno 
ve kütüphane yapTl;ıcaktır. Aynca bu 
rada bir sağlık merkezi de tesis edi-
lecektir, 

* Polis mektebi imtihanları hazira
nın sonunda bitecektir. Bu sene mek
tepten 200 polis mezun olacaktır. 

.\1- İstanbul §arbaylrğı 1935 bütçe
sinde matbaa rnüdüdüi?.i.\nü .~"''" -
mrtşrr. Matbaa ı ferı ıle ıstatıstık ve 
neşriyat şubesi mlidürlüğü uğraşa -
caktır. 

:r. Sebze fiyatları son günlerde yük
selmeğe baş1amıstır. fatanbul şarbay
lı ğı Ekonomi müdürlüğü bunun sebe
bini aramak icin eütde başlamıştır. 

il- Yazın gelmesi üzerine lstanbu· 
lun bir çok taraflarındaki sucular:n 
terkos suyunu iyi su olarak sattrkla
rı görülmüştür. Şarbayhk bütün kay
makamlıklara verdiği emirde su işine 
fazla ehemmiyet verilmesini ve karı
§Jk su tıatanların ışiddetle cezalandı • 
rılmasım bildirmiştir. 

• Büyükadadaki yolların kamilen 
asfalt olarak yapılmasına karar ve • 
rilmi~tir. 

.f· Adaları güzelleştirme cemiyeti 
23 haziran pazar günü Adada çi~ek 
bayramı hanrlamıştır. 

:r Yeni ı;cbze ve meyva halinin tem 
muz başında a!fılacağı tahmin edil
mektedir. 
~ lstanbnl kültür işlerinde çalışan 

muallimi erden 31 O una yeni ders yılın 
dan itibaren kıdem zammı verilecek
tir. 

1/. Boğazm Rumeli sahilindeki Be
yoğlu - Yenimahalle ve Kilyos şo
sasmın kamilen asfalt olarak yapılma 
sına karar verilmiştir. 

1(. İstanbul ~arbaylığr süt işi ile ya 
kından uğraşmağa karar vermiştir. 

hastalığmı, ne de ölüp gidivere
ccğini gönniiyor ve hiç aldırış 
etmiyorlardı. 

Hasta yavrum, sanatoryoma 
yalnrz ya tırılmasrna sinirlen -
mişti; fakat zavallınm karşı ko
yacak mecali, hali kalmamıştı. 

Gece gündüz, onun yanından 
ayrrlmıyor, bir hasta bakıcı gibi 
bakıyordum. 

Hasta yavrumun annesiyle ba 
bası çocuklarım sanatoryomda 
bırakmrş, İstanbula dönmüsler
di. Arasıra adaya geliyor, has
tayı yokluyorlardı. Öyle yap
macık bir sızlanışları, ağlayışla
rı vardı ki insana acımak değil, 
tiksinti veriyordu. 

Teşrinlerin sonuydu .• Yağ
mur, yağmur, yağmur ..• 

Yazm, güneş altında kama
şan çamlar; kışın, sürekli yağ
murlardan sonra kararıyor, yas
lı bir hat alıyordu. 

Başınırıda şampanyanın bu -
ğusu. köpeşteye yaslanıyor, şar 

kı söyliiyorduk ... 
O zaman sesiın açık ve güzel

''di. Ne şarkılar, cocuğum, n.e 
~arkılar ! ÖY.le günlcriın olur ki, 

Nasıl, anlatabildim mi? Hele 
yanında, günleri sayılı b~~ has
ta yavrun, bir genç sevgılın o -
lursa ... 

Hastalığın son devreY..e gel • 

Annesiyle babasını kandır -
dım. yavrumu, sanatoryoma ya 
tırdm1. Eğer evinde yatacak o -
]ursa, onu sık srk göremiyccek
tim. Annesiyle babasıJ büy_ük 

Hasta yavrumun annesile ba
bası, çocuklarım unutmuşlardı· 
gözleri, ne çocuklarım, ne onu~ 

Hiç dunnadan öksüren, kan 
tüküren hasta yavrum için tek 
ve son bir avunma olacaktı. Bu 
ıslak, karanlık çamlar. yer yü
zünün ve mai gökün bu ağlamış 
suratları, hi~ de iç açmıY.ordu. 

HAK YERLERiNDE 

Mübaşirle 
Tokatlaşan avukat! 

Dün üçüncü ceza hakyeri mü
başiri Kamil'le, avukat Hayri 
arasında bir hadise olmuştur. 
Davasını takip etmek üzere hak 
yerine gelen avukat Hayri'den 
mübaşir Kamil, ı 70 kuruş kay
diye parası istemiştir. Hayri, 
müekkili bayanı işaret ederek: 

- Kendisinden al, demiştır. · 
Ancak bayanın da üzerinde pa
ra bulunmadığından mübaş;r 
tekrar Hayri'ye sokulmuş: 

- Parayı verin, demiştir. 
Bunun üzerine avukat Hayri 
hiddetlenmiş ve mübaşire ba .. 
ğmp çağınnağa başlamış, ve 
bu arada kendisine bir de tokat 
atmışt1r. Hakyerinde bu hadise 
üzerine derhal zabıt tutulmuş 
ve müddeiumumilik işe elatmış
tır. 

Avukat Hayri de mübaşir ta
rafından mukabeleye uğradığı -
ru söylemektedir. 

:~ Cihangirde beş yaşında Ha
nife adında bir kızın namusunu 
lekelemekten suçlu ı 6 yaşında 
Kemal isminde biri, Sultanah .. 
met sulh cezasma verilmiştir. 
Hak.yeri, dün Kemali sorguya 
çekmi~ ve kendisini tevkif ede
rek kanuni muamelesinin biti -
rilmesi için müddciumwniliğe 
göndermiştir. 

Muhtelit mahkemeler 
çalışmalarım bitirdiler 

Muhtelit mahkemeler çalışmalannı 
bı.:rmiştir. Yalmz Türk • Fransız: 
muht.lit mahkemesi çalışmasına de • 
vam cth:ıekte ise de bu da bir kaç gü
n~ kadar işini tamamen bitirmiş ola .. 
caktır. 

Dün muı, ~1it mahkemel~dn salı!it• 
ması hakkında ?: .. t...j]~iyi edmcı.u.: ...... 

Lozan mııabecıeT,'-"esine gore 
Fransız, Romen, Yunan, lrıgiliz. Ital
yan, Bel!eika olmak üzere 6 muhtelit 
mahkeme açılmı1:tır. Bu mahkemeler· 
de açılan davaların sayısı 13 binden 
:;dclL.ı'lQ. l\Jl. 'D\.U '-•- nı:: ! - !!._.... ___ .... .11ı.1-

mak ii.:zcre geri kalam tamamen kara 
ra bağlanmış ye halledilmiştir. 

Bu 6 mahkeme Türkiye hükumeti 
aleyhine açılmıs olan ve istenilen taz 
minat miktarı 45,5 milyon Türk Jica· 
SI idi. 

Bu davaların hepsi hükumetimiz ta 
rafından kazandm1s, tazminat ta ta· 
bii o1arak verilmemiştir. 

Bu mahkemelerden Türk • ltalyarı 
mahkemesi 930 kanunu evvelinde, 
Türk İngiliz mahkemesi 19 nisan 93Z 
de ve T\irk • Bet~ika mahkemesi 30 
haziran 1933 te ve Türk • Yunan mah 
kemesi de 31 mayıs 1935 te bitmis ve 
kendilerine verilen işleri kim.ilen hal
letmiştir. 

Şimdiki halde çalışmakta olın1 
Türk - Fransız mahkemesinin elinde 
ise p~k az dava kalınıştır. 

lzmir panayırına hazırlık 
Arsıulusal İzmir panayın için ha • 

zırhklara baslanmıtsır. Tiirk oCis Is· 
tanbul şubesi lzmir' panayırına gide· 
cek tecimenler ile temas etmektedir. 
Daha şimdiden bir cok angajmanlar 
yapılmı~tır. Geçen seneki panayır ala 
mmn bu sene yetişmiyeceği umulu -
yor. Eğer panayıra gelen tecimenler 
umulduğu kadar cok olursa pavyon
ların kurulduğu alan gcnişl~tilccek • 
tir. 

insandaki yaşamak istekleri, 
kuvvetini, kıymetini kaybetmek 
teyeli. 
Eğer yavrum, parlak bir ~a~ 

har güneşine karşı gözlerını 
yumsaydı, elbette daha acı ola· 
caktı. 

Ben, güneş doğmadan evvel· 
ki a ö arıklıg~ ı sonra bu agy arıklı· 

b ' • 
ğın pembeleşmesini ve güneşırı 
doğduğunu çok gördüm ve ço1c 
sevdim. 

Gece yarısından sonra ve o.r
talık ağarmadan evvel gecerı111 

en ağır ve sızılı saatleri vard.ır. 
Ben, gecenin işte bu saatleruı· 
:ılen korkarım: Hele bir hasta• 
mn başıucunda isem; hele o sa· 
atlerde telefon zırlarsa, kapı ça; 
lınıverirse, mektup veyahU 
telgraf alıverirsem... . 

Bırak, şimdi bile ürperıro
mm. Gecenin o meş'um saatl~ 
rinde hiç hayırlı haber alt~: 
maz, hayra yorulacak şey g 

1 
rülmcz, duyulmaz. Hastan~~ 
ateşi artar, hatta çene ata 3 e"' 
ölüverir; yahut bir hastalık. ~r 
lakct, ölüm haberi alınıve~) 

.(Arkası 11 
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Kamutayın Pazartesi Günü Bakanlarkurulu 
Tatil Yapması Muhtemel T oplanfısı 

[HUSUS! MUHABlRIMlZ BlLDlRlYOR] [HUSUS! MUHAB1R1M1Z1N 
Ankara, 11 TELEFONU] 

• Kamutay encümenleri bugün çalışmaların~ d~v~m e~~işler - Anka~~· 11 
dir. Kamutayın nihayet önümüzdeki pazartesı gunu t~tı~ı muh - Bakanlar Kurulu bugun saat 
temeldir. Bu münasebetle elde mevcut mühim kanun layıhalarınr 16,30 da Kamutayda toplanmış 
çıkarmak icin icap ederse yarından itibaren öğleden evvel ve ve toplantı iki saat sürmüştür. 
sonra topla

4

nt;lar yapacaktır. Fakat tatilin ne gün olacağı henüz Bu toplantıda Kamutaym bu 
belli değildir. .. devres!nde acele kanun ol.mas~ 
. Kamutayın tatil yapacağına. dair Kamutay Başkanı Abdulha- g:r7.k~: b~:u~.an kanun prOJ~lerı 

lık Renda ile görüştüm. Dedi kı: . . . goruşu.lınu.~t~~· 
- Çok işler ve layihalar vardır. ~u~l~r ıçın tetkıkat ya~ıyo - Yenı Kultur Bakam Saffet 

ruz. Lüzumlu layihaların müzakeresı bıtınce Kamutay tatıl ya- Arıkan da Bakanlar Kurulunnn 
Pacaktır bu toplantısına i~tirak etmiştir. 

Muallimlerin Mesken Bedelleri 
Ankara, 11 (Muhabirimizin telefonu) - Bugün maarif en -

cümeninde kabul edilen bir layihaya göre muallimlerin iki sene 
tnüddetle tecil edilen mesken bedellerinin daha iki sene müddet

. le tecilleri layihası kabul edilmiştir • 

DEVLET DEMiRYOLLARINDA 

Tekaütlük Maaşları için 
Veni Kararlar Alınıyor 

'Ankara, 1 ı (Hususi mubabi -
timiz bildiriyor) - Devlet <le -
ntir yollarına ait tekaüt sandığı 
na yapılan istekle, devlet demir 
:Yollan bütcesine ücret alarak 
ginnis olan~ memur ve müstah
ıclemle.re bağlanacak tekaüt ve 
tnalfıliyetleri halinde malfıliyet 
ırnaaşlannın ve bunların dul ve 
:Yetimlerine bağlanacak maaş -
ların sandıkça tesviyesi ır~;ı..llf 
edilece.kt;... . k .. 

1
.. 

1
A 

. ~anaıga ıştıra , o um, ma u -
lıyet veya idare hizmetinden ay 
t-ılmakla bitecektir. 

Askeri hizmetler için mezun 
addedilerek ayrılanlara bir kı -

1111 "o..ı~ venıaıgı takdirde san 
~k aidatı kazanç ve bütçelerin 

lllamr üzerinden kesilecektir. 
:Maluliyet veya ölümden baska 
~ekilde ayrılanlar sandığa t~m ic sene iştirakten sonra ayrılır 
a~sa kendilerine bir şey veril -
ıtlıyecektir. 

3 sene dolduktan sonra aynl
Qıkları takdirde sandık mevdu
qtz faizsiz ve fakat esas mevdu
bta Vazedilen temettü ile bera-

er tekaüt sandığındaki mev -
<Iuatıan da faizsiz ve temettü -

süz olarak verilecektir. 
İstifa eden veya suçlu olan 

memurlara yalnız kendi hiss~ -
leri verilecektir. 

Sandığa ait vaziyetlerini yan 
hs bildirenler zarar ve ziyan ve
recekler, ayrıca ceza da görecek 
ıera1 •. 

Sandığın y~pacağı yardımlar 
~llnlardır: 

1 -- M;ıaş bağJ;ın•;ık. 
2 - Dul ve yetimlerine maaş 

bağlamak. 

Vazife başında 35 yıl hizmet 
gören veya 60 yaşını dolduran 
sandığa dahil memurlar idare 
taratınaan cıa tekaucıe sevkedı
lecektir. 
Memurların tekaüde sevke -

dildikleri tarihlerle tekaüt edi
lecek memurların ve müstah -
demlerin son aylıklarının yüz -
de nisbeti şudur: 

15 sene hizmet eden 35, 16 se
ne 36, 17 sene 37, (28 seneye ka
dar bir derece, sıra ile bundan 
sonra) 29 sene 49,5, 30 sene 51, 
31 sene 52,5, 32 sene 54, 33 se
ne 56, 34 sene 58, 35 ve daha faz 
lası 60 lira. 

Devlet Demiryolları Baremi 
Geldi Kamutaya 

.J\nk'.ara, 11 (Hususi muhabi-
111~ı bildiriyor) - Devlet de-
111~ryolları baremi meclise gel -
~1Ştir. Barem 19 derecedir. lin
~1 derecede asgari aylık 601 -

Oo liradır. 
lier iki senede yapılacak zam 

tlıın bir senelik miktarı 667 dir. 
2 inci derece 501-600 667 
3 Üncü derece 451-500 326 1 Üncü derece 401--450 3C6 

- 321-360 202,60 
6 _ (A) 281-320 260 
~ - (B) 245-280 240 

- 280--243 233 8 
- 177-207 200 

l~ - 151-166 166 
- 130-150 133 

llasın Birliği dün 
lleyannamesini 
"erdi 
t' ~nkara, 11 (Hususi muhab=.
i~1ıin telefonu) - Basın birli 

21~ bcyannamesile nizamnamesi 
~bugün Ankara ilbaylığına ver 

Ştir. 

• :Birlik başkanlığına Ankara 
lta.'Ylavı Falih Rıfkı Atay, baş • 

la.~bk vekilliğine Giresun say -
t .. Vı liakkı Tarık Us, genel sek 
"terı· ~ ht . ıge Naşit Uluğ, muhase -

..ı.cıliğc Nureddin seçilmişler -
"tr 

\ 

11 - 113-129 108 
12 - 97-112 100 
13 - 93- 98 100 
14 - 74- 89 100 
15 - 67- 82 100 
16 -- 61-- 76 100 
17 - (A)' 57- 71 100 
17 - (B) 53- 68 100 
17-(C) 49- 64 100 
18 - (A) 46- 61 100 
18 - (B) 43- 58 100 
18 - (C) 40-- 55 100 
19 - (A) 37- 55 100 
19 - (B) 33- 48 100 

Barem kanunu cok uzundur. 
Diğer maddeler n;aaslarm ke -
silmesi vesairesi hakkındadır. 

Moskova büyük 
EICjiliği 

Ankara, 11 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Eski Sü Ba 
kam Zeka.inin Moskova büyük 
elçiliğine tayini kararlaşmıştır. 

Ankarada ath 
Engel müsabakaları 

Ankara, 11 (Hususi :nuhabi
rimizin telefonu) - Bugün atlı 
spor klübünün engel (mania) 
müsabakaları yapılmıştır. Mü -
sabakalar büyük bir intizam için 
de devam etmiştir. Müsabaka
larda bilhassa bayanların gös -
terdikleri muvaffakiyetler tak
dirle karşılanmıştır. 

Mühlet Cuma 
Ciünü bitiyor 
Ankaı a, 11 (Hususi muhabi

rimizin telefonu) - 15i;a!lbul 
tramvay şirketinin Bayındırlık 
Bakanlığı ile olan görüşmele!"in 
de istediği mühlet önümüzdek~ 
cuma günü biteceğinden, ayni 
günde şirket murahhaslarının 
geniş salahiyet ile müz:ıkcreye 
devam etmek için buraya gel -
miş bulunmalarına intizar edil -
mektedir. 

Kamutayda 
Bugünkü toplantı 

Ankara, 11 (Hususi muhabi
mizin telefonu)- Kamutay, ya
rın saat 3 de toplanarak ikinci 
müzakeresi yapılacak kanun la
yihaları ile Türkiye-Yugoslavya 
arasında akdedilen af yon anlaş
_.. .. ,:nnm tasdiki, denizyolları tek 
nik birliği mukaveıe:sınc- at.ih~ -

kımız, Ankara su tesisatı için 
Finans Bakanhğıyle Bayın

dırlık B a k a n 1 ı ğ ın a verilen 
t a a h h u t i z n i nli n u z a -
t ı 1 m a s ı , devlet memurları 

maaşları hakkındaki kanuna ek, 
ihtiyat zabitleri kanununun 22 
inci maddesinin değiştirilmesi, 
Maarif Vekaleti merkez teşkila 
Kültür Bakanlığı merkez teşki
latı kanununa ek, pulluk kanu
nuna ek, Türkiye-Bulgaristan 
arasında akdedilen ticaret an -
!aşmasının tasdiki layihaları var 
dır. Maamafih hükumetin lüzum 
gördüğü kanunların müzakere -
sini Kamutayda da istemek hak 
kr olduğuna göre yarın ruzna -
meden başka mühim kanun la
yihalarının da müzakeresi bek -
lenmektedir • 

Klavuza gelen .. 
Onergeler 

Ankara, 11 A.A. - Türk dili 
araştınna kurumunun genel mer 
kez kurulu, klavuz komisyonu -
nun burada bulunan üyeleri ile 
birlikte, klavuza gelen önegele
rin gözden geçirilmesi işine baş 
lanmıştır. 

Dün öğleden sonra kurum 
merkezinde başkan Saffet Arı
kanm başkanlığında toplanıla -
rak yeni çalışmaların yolu görü 
şülmüş ve işe başlanmıştır. Ku
rum merkezi bu toplantıya dar 
geldiğinden Atatürk Anadolu 
klübiindeki kendi dairesini ge
ne bu çalış.maya vermek kayra
smda bulunmuştur. Bugün de 
sabahtan Anadolu klübünde 
toplanılarak önergelerin gözden 
gecirilmesine devam edilmiştir. 

Üyeler Kültür Bakanlığına 
giderek, yeni Bakan Saffet An
kanı kutlulamışlardrr. 

lktısat BakanlıOının 
bir bildiriği 

Ankara, 11 A.A. - İktisat Ba 
kanlığından bildiriliyor: 

Türk ve ecnebi şirketler, si -
gorta şirketleri ve ikraz ve re -
hin işleriyle uğraşan müessese -
ler ve alakadarları vekatetle o
lan işleri için tanzim edecekle~ 
evrak ve vesaiki bundan böyle 
doğrudan doğruya Ankara<la 
vekalete göndermeleri lazım -
dır, 

KRONiK 

Medeniyet Yazısı 
Çin hükumeti bu yakınlarda bü

tün ülkenin nüfusunu saydırmış. 
Hepsi 436 milyona cıkan Çinlilerden 
iki yüz milyondan _Z"iy?~esi hiç oku
ma yazma bilemedıgı ıçın, erkek ka
dın, bütün Çinlilerin okuı:na yazma 
öarenmeleri lüzumu üzerıne kanun .. 
s:ıkarılrnış. .. 

Ancak Çinde her şey ~zun .m~h
letle yapılmak kaidedendır. Çırılılc
rin afyon tiryakiliğinden vazgeç~e
leri için bile, herkesin yaşına ~ore, 
altı aydan iki seney~ .kadar mulılet 
verilmişti. Bunun gıbı, okuma .. yaz
ma öğrenmek için de üç sene mühlet 
verilmiş. .. ~ .. .. 

Çin ülkesinin büyüklugune gore, 
avuç içi denilece~ kad~r olan A~ru
pa ülkelerinde bıle nufusu t~;ı.amı 
tamamına saymanın nekadar guç o.1-
duğunu biliriz. Bundan dolayı. Çın 
hükumetinin kendi ülkesindeki nü
fus sayısı diye gösterdiği 437 mil
yonu isterseniz tamamı tamamına 
kabul edersiniz. Bu kadar acfomm 
arasında yalnız iki yiiz milyonunun 
okuma yazma bilmeyip de üst_ tara
fının yani yarısından daha .:ogunun 
okuma yazma bilmes!ne gelince, bu 
sayı doğru olsaydı, Çın halkının z~
kasına gerçekten hayr~t ~~n:ek 1~
zımgelirdi. Onun içi.n Çı? hl:k~mctı
nin bildirdioi bu ikıncı ıstatısıık sa
yısının er v~ya geç bir gün .dü.zelti
leceğini beklemek daha ihtıyatlı 
olur. 

Çin yazı dil~in, :>:azılı~ ~kun.ulnıa
sından önce, soylenılmesının bile ne 
kadar güç ve ne ka~ar derin bir bil
gi olduğunu şüphesız duymuşsunuz
dur. Güçlük bu dilde kelimelerın hep 
tek heceli olmasın_!'.!an ve baı:ıka <lıl
lerde olduğu gibi isim~~: mı. tasrif
leri gibi kelimede . degı.şLklerı olma
masından ileri gelır. Bır .~e.k l?.e~_c, 
yerine göre, ismin veya fıılın butun 
hallerini gösterir. 

Bu dilin şimdiki halini duyan Av
rupalılar ilkin onun başlangıcından
beri böyle olduğunu sanmı§l :mlı. 
Sonradan yapılan tetkikler böyle ol
madığım meydana. ı;:ı_karı:ı~ştır. Bu 
tetkiklere göre, eskı Çın dıhnde de, 
başka dillerde olduğu gibi ,birden 
ziyade heceler oldugu anla.ş~lmış.~ır. 
Çin alimleri sonradan yazı dılını soy
lerken de kısaltmışlar ve şimdiki tek 
heceli hale getirmislPrclir. 

Şiıııutkı halinde Çin yazı dili -
bizim eski yunancayı öğrenmeden 
ona göre yeni bir terim icat etme
mize izin verilirse - adeta hir iste
noloji demektir. İstenografide her 
işaret nasıl bir fikir uyandıra ık 
bir kelime ifade ederse, Çin yazı di
li söylenildiği vakit agızdan çıkan tek 
bir hece bir fikir uyandınr ve belki 
Çin ülkesinin yazılmıyan dillcrınde 
başka bir türlii söylenilen bir keli
me hatıra getirir. Onun için Cin ya
zı diline yabancı bir dil demekten zi
yade bir dil hulasası demek daha 
doğru olur. 

Zaten bu dil ifade ettiği fikirler 
b.:kımından başka dillere hiç benze
mez. Netekim başka dillerdeki ihti
yar mefhumunun Çin dilinde karşılı
ğı yoktur. İhtiyarlık fikirini uyan
dırmak için Çinli (K 0 i) der ki im, 
kuvvetli yemekler yemeğe ihtiyacı 
olan adam demektir. Karşısındaki 
bununla bir ihtiyarı hatırına getir
mezse bir de (K'a~) der ki, bu da 
sıkıntı ile nefes alan demektir. Bu
nunla da derdini anlatamazsa lao uer, 
bu da yorgunluğunu bildirerek te
kaüt olmak anlamına gelir. Çinli ya
zı dili ile konuşurken bunların hep
sini söyliycbilir. fakat bizim gibi ih
tiyar kelimesini söyliycmez. 

Söylenirken bu kadar kısa olan di
lin yazısı inadına uzundur. Çünkü 
Çinliler söylerken çıkardıkları seslere 
göre bir alfabe kurarak kelimeleri 
çizgilerle göstermezler. Cin yazısın
da gördüğünüz i§aretlerin her biri, 
söylenildiği vakit ağızdan çıkan tek 
hece ile hiç münasebeti olmıyan, bir 
fikir ifade eder. Dilin söylenilmesi ve 
yazılması başka ba~ka şeylerdir . 

Netekim, bir agaca benze<ligi ic1dia 
olunan bir işaret orman an.lamını 
gösterir. Giyilecek hiç bir şeyle mü
nasebeti anlaşılamıyan bir işaret de 
elbise demektir. Sonra bir baltaya az 
çok benziyen üçüncü bir işaret lıı-
5:ak anlamına gelir. Elbise işaretile 
bıçak işareti bir araya gelirse her
hangi bir işin yahut bir şeyin baş
langıcını gösterir. Çünkü terzi elbi
se yapmağa başlarken kumaşı makas
la keser. Elbisenin astarını anlatmak 
isterseniz bir elbise işaretinin yanı
na köy anlamına gelen işareti yao· 
malısınız. Galiba Çinde köylüler yal
nız astardan elbise giydikleri için! 

Bu işaretler ilk zamanlar5a dört 
yl'iz §U kadar iken şimdi en az bin 
tane bulunduğunu rivayet ederler. 
Böyle söylenilen dil ile yazılan dil 
ayrı ayrı şeyler olup da her fikir 
için ayrı bir işaret lazım olunca Çin
deki yazı dilinin sonu bulunamıyaca
ğı şüphesizdir. 

İşin asıl önemli tarafı şurasıdır ki, 
Cinliler bu yazıyı c;ince bilmiyen!er 
de okuyabilsinler diye icat etmişler
dir. Vakıa insan o bin tane işareti 
bir kere öğrenince, Çin diliyle ko
nuşmağı bilmeden Çin yazısını oku
masına hiçbir engel olamaz. Mese15 
bir Çinli bir kağıdın üzerine bir el
bise, bir astar, bir de yırtılma isareti 
çizip de İstanbula gönderse biı: bu
rada onun elbisesinin astarının yır
tıldığını kolayca okuyabiliriz, kendi~ 

si bu hadiseyi kendi dilinde nasıl 
söylese bizim için hiç ön~~i olamaz. 

Yazı dilinin söyleme dılınden ayrı 
olmasından dolayı Çinliler bu. yazıra 
medeniyet yazısı adını vermışlerdır. 
Vakıa medeniyetten maksat konu~u
lan bir dili değil, fikir yaymak oldu
ğundan bu yazıya verilen ad hiç clc 
yanlış değildir. . . .. ~ . 

Yalnız, bir medenıyetı ogrenebıl-
mek için her seydcn .~nce o ~.i~. t~
ne işareti öğrenmek luzu?1u gozonu
ne gelince insanın medenıye~ten v~z
geçmesi pek kolay olur. Çınde bile 
iki yüz milyon kişinin bu med~niy~t 
yazısını ögrenemiyerek medenıyetsız 
kalmış olması da o işaretleri öğren
menin güçlüğünden ileri gelmiş olsa 
gerektir. . .. . .. 

Onun için bu ikı yuz mılyon kışı
nin üç yıl içinde, Çin hükumetinin 
istediği gibi, yazı işaretlerini öğrene
bilecekleri de pek süphelidir. 

Zaten Japonlar da vaktiyle kendi 
dillerini Cinlilerin bu medeniyet ya.
zısiyle ya~arken, o kadar kalabalık 
yazı isaretlerini halkın hepsine ö~rc
temiyeceklerini anladıklarından ken
dilerine medeniyet dili olarak İngi
lizceyi seçmişlerdi. Böyle yapmakla 
pek de iyi ettiler. Cünkü birkaç yıl 
içinde ingilizceyi öğrenince karşıla
rında gerçekten bir medeniyet hazi
nesi buldular. 

YUNAN 
·SEÇiMİ 

G. A. 

[Baş tarafı 1 incide] 
ettim. O zaman gülerek bana türkçe 
dedi ki : 

- O halde söyliyeyim. Ben komü
nistlere rey verdim. 

- Ya ... demek işçisiniz ? 
- Hayır, burada dükkanım var. 

lki de evim var. 
- O halde? .. 
- Ben ne Caldaris. ne de Metak-

sası sevmem de ondan. 
- Venizelist misiniz ? 
- Hayır! 
- Peki plebisit olursa Cümhuri -

yete mi rey vereceksiniz, karala mı? 
- Krala . 
- Neden? 
- Kral hoşuma gidiyor ... Pek se-

verim. 
Reyini komiinistlere veren ve Kra

lın g~1mc ini isteyen bu seçimcinin 
karsısında agzım acık ka1dı. 

Bundan sonra beş on sandığa da
ha ugradım. Hepsim müsteri bekler 
va?:ivette buldum. 

Güneşin batmasile beraber seçim 
günü bitti. Günün bitmesi ile de fev
kalade tabı'lar. yani ( ikinci tabılar) 
başladı. Kral taraftarı bir gazetenin 
fevkalfide tab0

1 şöyle yazıyor: 
(Her tarafta kazandık!) Hükumet 

taraftarı bir gazetenin fevkalade tab'ı 
da (zaferimiz kahiranedir) divordu. 

Saat sekizden itibaren neticelerin 
kişler Bakanlığına bildirilmesine bas 
lanmıstı. Gazeteciler masalara eğilmiş 
ler, neticeleri yazıyorlardı. Bir me -
mur, gelen telgraflan yüksek sesle o
kuyordu. Bu, böylece sabaha kadar 
devam edecekti. Saat 2,30 da Bakan
lıktan gazeteye telefon etmek iizere 
cıktım. Kapıdan çıkar cıkrnaz üzerime 
bir sürü adam yığıldı. Bunlar, netice
yi bekliyen meraklılardı. Ellerinden 
?orla kurtuldum ve tenha yollarda 
ilerlemege başladım. Bir köşe başın
da yanıma siyahlı ~ir kadın sokuldu 
ve koltugunun altından bir gazete çı
kararak uzattı, rumca. birseyler söy
Jemeğe basladı. Halinden bazı dualar 
okuduğu anlasılıyordu. Ses çıkarma -
flan dinledim, bitirdi. üzerime bir haç 
isareti yaptı ve sonra ortadan kaybol
du. 

Sabaha karşı, günah işler gibi so
kak köselerinde adam ceviren esrar
cnrriz siyahlı kadının yaptığı nedir? 
İmkanı yok bilemezsiniz. Bu, Jıir din 
ve isyan propagandacısıd1r. Bu kadı
nın elime tutuşturduğu gazete. Kli
scye. takvimin eskisini kullanmak yü 
Z'i.inden isyan eden papasların gazete
si idi ve gazetede iiç bas papasın ya
kında kendi hesaplarına bir Sen Sinot 
kuracakları bildiriliyordu.1yi bir din
dar sıfatile onlara tabi olunması is
teniyordu. 

Artık herşey olup bitti. Mctaksas 
kaybetti. Lakin hükumet te kazandı 
Vakıa Metaksas seçimde hile olduğtı
mı, bir sürii sahte seçim vesikası kul
lanıldıgını, bircogunun tutulduğunu 
iddia ediyor ise de ne olsa aradaki 
rey farkı pek büyüktür. 

Fikret ADIL 

Sur:ye ile sınır işlerimiz 
Ankara, I I (Hususi nıuhahı

rimizin telefonu) - Güvenlik 
işleri genel direktörü Sükrü 
Şamda toplanacak olan Türki -
ye ve Suriye hudut komisyonun 
da bulunmak üzere bir iki gü -
ne kadar Suriyeye hareket ede
cektir. 

Genel direktörün Şamdaki va 
zifesini bitirdikten sonra Avru -
paya gitmesi ihtimali varclır. _ 

BİZiM KURUM! 

Tanır mısınız bizim kurumu? 
Eskiden adı Matbuat Cemiyeti 
idi. Şimdi adını değiştirdi. Bil
mem tadını da değiştirdi mi? .• 

Ben bu kurumun, sanırım, en 
eski üyelerindenim. [Aramız -
daki bağların en zorlusu ay b~
şı verilen paradır. Bununla bız 
üyeliğimizi hatırlarız.] . 

Son aünlerde Ankarada bır 
(Basın kongre~~) olduydu. Bi. -
zim kurum tabu bu kongrenın 
başlıca ortaklarından oldu... . 

Sanırdım ki; oraya gidecek 
olan (delege) leri bizim (ku -
rum) üyeleri yani bizler, secer 
ve göndeririz. Öyle olmadı. Ku
rum bürosu bizi bu zahmetten 
korudu ve her kümenin delege
sini kendisi seçti... Memnun 
olduk •.. Bu delegeler gittiler; 
orada görüştüler, kon~st~lar:·· 1 
Bir takım kararlar verıldı. Bız 1 
bu kararları hep gazete sayfala
rında gördük. 

Gene umardım ki; her ne ka
dar biz secmemis olsak bile, bi
zim adımı~a gidip konuşan, ka
rarlar veren veya alan delege -
ler Ankara dönüşü bizi çağırır 
ve yaptıkları şeyleri bize anla -
tır ... Olmadı. 

Hiikumet bir taraftan matbu
at işlerinde gördüğü dağımkhğI 
toplamak için kongre kurmağa 
savaşırken, bizim oraya giden 
delegeleri seçmemizin tarzın -
dan tutun da bu delegeler dön
dükten sonra yaptıklarım bize 
anlatmaları lüzumuna kadar o
lan en tabii ödevi bile hatırlaya
mayışımrz beni umutsuzluğa 
düşürdü. Hükumet bu delegele
re "İstanbul;:; dönünce görüştük
lerimizi ve kararlarımızı adına 
söz söylediğiniz arkadaşlarını -
za anlatın,, diye ihtar mı edey-
d
., 
1. 

B. FELEK 

\çerden tedarik edi.e
meyen eşya 

Ankara, 11 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Devlet biit 
çesi ile hususi ve mülhak bütçe 
ler tarafından, dahilden tedarik 
edilemediğinden dolayı klering 
veya tevazün esaslı bir anlaşma 
ile bağh olduğumuz veya ikti -
sadi müvazene vaziyeti lehimi -
ze bulunan bir memleketten ge 
tirilmesinde zaruret görünen ve 
meri hükümlere göre serbestçe 
ithal olunamıyan veya konten -
jana tabi bulunan eşyanın cıka
rılışından evvel behemhat Eko
nomi Bakanlığından izin alın -
ınak şartile memlekete sokul -
masma ve bu eşya için menseine 
göre serbest döviz verilmesi 
icap eden ahvalde siparişlerden 
evvel Finans Bakanlığının da 
muvafakatinin alınması lazım 
geldiğine Bankalar Kurulunca 
karar verilmistir . 

Valiler arasında 
Ankara, 11 (Hususi 11ıuh·•bi-· 

rirnizin telefonu) - Valiler ara 
smda bazı değisikJikJer yapılma 
sına dair olan kararname 1lroje
sini İç Bakanlık hazırlamıştır. 

Umumi müfettislik baş müşa 
viri de münhal valiliklerden bi
rine nakledilecektir. 

Yağmursuzluk 

Muğla, 11 A.A. - İlimizin 
her yönünde üç aydır yağmur 
yağmadı. Yazlık ve kışlık ekim 
geçen seneki gibi ise de yağmur 
suzluktan rekoltenin az olacağr 
anlasılryor. Tütün ekimi kurak
lıktan azdır. Tütünün rekoltesi 
de gecen seneden az olacaktır. 

Simdiye kadar ilimizde 7313 
hektar ekildiği anlaşılıyor. 

Edirne, 11 A.A. - İki haf ta
dan beri Edirneye ve mülhaka -
tına yağmur düsmemistir. Hal -
buki ekinlerin ve bilhassa pan -
car mısır ve bostanların yağmu 
ra şiddetle ihtiyacı vardır. Da
ha on gün yağmur yağmadığı 
takdirde yazlık ekinler tehlike
ye düşecektir. 
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No. 51 

O Mafahariyi Ele Geçirffiek İçin 
Yaptı Ve Onu Kurşuna 

Herşeyi 
Yolladı, Fakat 

Yar Olmadı! Hayat Kendisine de 
. Savaşçılar arasında yapılan 

bır anlaşma neticesi ağır yara
lı.tar trampa ediliyoı, fakat ken
di memleketlerine deg- il isvicre 
h ' .. 
. ~stanelerine gönderiliyor ve 
ıyı olduktan sonra savas bitin
ceye kadar İsviçrede k~lmağ,a 
mecbur bulunuyorlardr. 

Lozanda Fı:ansız yaralılarına 
bakan Anna Vitting admda hır 
kız vardı ki, soyca Alman oldu
ğu halde doğum yönünden İs· 
viçreli idi. Bu kız baktığı hasta
Jar arasında en cok Comte de 
Chilly iie meşgul olurdu. 

Bir yıldanberi hastanede ya
tan bu yaralr ile bu kız arasın
da, zaten olağandır, bir alaka 
başlıyor. Nihayet kont iyileşi
yor. Fakat Fransaya gidemedi
ği gibi Fransız ordusuna yar
dun da edemiyor. Kontta kes
kin bir yurt aşkı vardır. Savaşa 
nasıl gireyim diye düşünüyor 
ve istihbarat işini biliyor. An
na Vittingi Fransız servisine 
sokuyor. Ve savaştan sonra keıı 
<lisiyle evleneceğine söz veri
yor. 
Kız hastaneden çekilerek Al

ınan casuslarının gelip gittiği 
lüks bir otele yerleşiyor. ( 1) 
Onlar konuşurken, belki bir 
dinleme aleti ile. (H. 21) <len 
bahsettiklerini duyuyor. Hatta 
bunun ya temelli olarak Pariste 
oturduğunu veyahut Parise sık 
sık gelerek uzun müddet kaldı
ğını da anlıyor. Nişanlısına söy
lüyor, o da Fransada Frans z 
istihbarat şefi yüzbaşı Ladou'.va 

fCasus kulJanacağı va1ıtayı düşün
mez. İşte bir örnek : Pantalon 

aıkısında gizlenen raporlar l 
yazıyor. Ötedenberi Matahari
den kuskulanan Ladouz, bu H. 
21 in Mata o,Iacağına ihtimal 
veriyor· haberi ve kendi düşün-' . ~ 
cesini arkadaşlarına anlattrgı 
zaman hep birden itiraz ediyor
lar. "Alman casusları içinde H. 
21 yoktur. Bu haberi mahut 
Matmazel Doktor uydurmuş· 
tur.,.diyorlar. (2) Ladouz din -
!emiyor. Hemen İsviçreye geli
yor; kont Döşili ve nişanlısı ile 
görüşüyor. Genç kızın işe yarı
yacağını anlayınca birlikte Pa
rise dönüyor. Kızr ünlü dansö
zi.ln oteline yerleştiriyor; şu di
rektifi veriyor: 

•'Onunla tanışacak, görüşe· 
cek, idi drşlr olacaksın.,, 

An~a aldığr rolü iyi oynu· 
ror. Mataya karşı çok bön sok 

Mata Harinin bir portresi 

toy bir duruş alıyor. Bir iki se
lamlaşmadan sonra bir gün söz 
arasında diyor ki: 

- Ben zengin. kibar bir Fran 
sız seviyorum, fakat o beni o 
kadar sevmiyor. Siz böyle şey
lerin ustasısınız. Kuzum karde
şim, bana bir öğüt, bir yol gös
teriniz. Onu kendime çekmek 
için ne yapayım? 

Esasen erkek ayartmakla övü 
nen ve kendini birinci satan Ma
tanm övüne damarlan kabarı
yor. Kıza ... örnekler anlatıyor, 
yollar gösteriyor ve böylece 
ikisi içli dışlı bir sırdaş oluyor
lar; Mata iyi kurulmuş bir tu
zağa düşmüştü. Gene bir hoş 
beş esnasında Annaya bir iyilik 
olsun diye: 

- Şimdi en karlr iş casusluk
tur, diyor. Ben bu yüzden cok 
para kazandım. Sıkıştığım ""za
man sen de ... 

Bu haber hemen Ladou'ya 
yetiştiriliyor. Ladou büyük bir 
savaş kazanmış kadar seviniyor. 
Ortada bir delil yoktu. Fakat 
ufak tef ek şüpheler şimdi bir
den toplanmış ve bir külçe ha
lin?c kabarmıştı. 

Işte Matamn tutulmasına ve 
kurşuna dizilmesine sebeb bu 
olmuştur. 

Mata casusların en ünlüsü 
olmuşsa da en kurnazı ve bece
riklisi olamamıştır. 

Ya, Anna Witing? 

İhtimal ki yaptığI casuslu
ğun böyle feci bir yere varaca
ğım düşünememişti. Ve belki 
de konta varmak için böyle bir 
masal uydurmuştu. Matamn 
ölümünden sonra içinde sönmez 
bir ateş parladı. Hiçbir yerde 
hiçbir şeyle eğlenemiyor, oyala
namıyordu. Kontla evlendi, fa
kat mes'ut olamadı, yüreğinde
ki alev, yılanlar gibi onu kıvran 
dımıakta idi. Unutmak, azab
dan kurtulmak için konttan ay
rılarak sinemacılığa başladı; 
iyi bir yıldız olacak istidat gös
temıekte iken 1928 de kendini 
öldürdü.,,(3) 

Bu kadar cılız bir haberle bir 
kadının kurşuna dizilmesindeki 
iddiayı yazanın üzerinde ve ger
c:;ekten ancak bu sebeplerle öl
dürülmüş ise onun günahını La
dou'nun omuzlarında bırakarak 
bahsımıza devam edelim. 

[Arkasr var] 

( 1) Casusların daima aynı otele 
inmelerindeki hatalara bir örnek 
daha .• (A. H .) 

(2) Başka bir lngiliz kitabında 
gerçek Alman savaş casuslarında H. 
21 olmadığı ve buna göre Matahari
nin savaştan önce Alman servisine 
girmiş ve bu numarayı almış olması 
ihtimali kaydediliyor. 

(3) Bu haberi de Fransız. müter
cim şöyle düzeltiyor: Kendini öldü
ren sinemacı kıt Claude France'dır · 
sebebi belli değildir. (A. H.>' 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilafastla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
.UN YON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : 4.4888. 4103 

---.......................... ~ ......... ----~'illllıMiWi ~ ............... ......._....OL,.,... trımf -191 11Wlllllllfltl~ ............ :1611-- 1 
KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 

Bir Küçük 
T elyazısı 

MEKTEP ÇAGINDA ÇOCUKLAR 

Anadolu Ajansının sözde öz 
dile çevirdiği tclyaztlarr içinde 
ajansın başında bulunanların 
da hoşlarunadıklarına geregı 
gibi inandığım öyle çetrefil söz
ler geçiyor ki, türkçe yazan ve 
türkçe konuşan yurttaşlardan 
bunları anlayabilecek ve hele 
anlasa da, anladığından zevk 
duyabilecek olanlar parmakla 
gösterilse yeridir • 

Bunlardan gelişigüzel bir ta
nesini ele alıyorum: 

"Bafra, 10 (A.A.) - Dünkü 
pazar günü, ilçebayırnrzuı baş -
kanlığmda yapılan bir toplantı
da iki üye tarafından uçaklar ve 
tehlikelerini anlatan söylevler
den sonra, 56 kişi bir kaç daki
ka içinde büyük bir istekle teh
likeyi bilen üye yazılmışlar ve 
1152 lira yıllık lüklenmişler
dir.,, 

Bu yazr, bize kalsa, şöyle de 
yazılabilirdi : 

Fazla söze ne hacet ! 

Bafra, 10 (A.A.) - İlçebayı
mızm başkanlığında yapılan bir 
toplantıda iki üye, tarafından 
uçak tehlikesini anlatan söylev
lerden sonra orada bulunanlar. 
dan 56 kişi, bir kaç dakika için
de, büyük bir istekle "tehlikeyi 
bilen üye,, olarak yazılmışlar 
ve her yıl 1152 lira vermeyi Ü· 
zerlerine almışlardır. 

Ne Deırsnnı~? 
RADYO! 

1152 lira yıllık yüklenmek, 
dilimizin kaynaşamadığr bir söz 
yığını olmaktan başka bir şey 
midir? 

Üzerine almak dururken, ni
çin yüklenmeli... Yüklenmek 
deyince. hele burada, 1152 lira
yı srrtma vurup, alnından no
hut tanesi gibi terler ::o~ta. o.kı
ta yi.iı üyen bır hamal gözler ö
nüne geliyor. Sonra yüklenilen 
şey, yılhk mıdır. yoksa 1152 li
ra mıdır, o de belli değil. 
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lay anlaşılacak sözlerle kendi 
dilinden söyliyelim. 

Salahaddin GÜNGÖR 

Şikayetler 
Hakh değil mi? 

Dün bir gazete İzmir tacirlerinin 
limanda 24 saatlik yükleme müddetin 
den şikayetçi olduklarını, çünkü ü -
züm, incir f?:İbi bol miktarda gönderi
len mahsullerin bu zaman içinde yük-

Oirenme ue öğretme çağında • 
yız. Kitap ve gazete yerine şimdi 
sinema ve radyo kullanıyorlar. Çün 
kü görmek ve işitmek okumaktan 
daha çabuk öğretiyor. Bizde de bir 
taraftan öğretici filmler yapılması· 
na çalışılıyor. Çok iyi bir i~. Lakin 
öte taraftan radyoya altın ağırlığın 
Ja vergi alıyoruz. 

Vergi kanunları ilk Önce hazine
nin gelirini. dÜ§ÜnÜr. Onun için ,. .. 
larda bütün bu pedagoji/. Ve sos
yal düşünce izlerini aramak d_oc~ 
olmaz. Lakin lıalkın öğrenmesı, go· 
:.ı:ünün açılmaır• •ıe kulağının delin· 
uıesi U.., ;ıgıli olan mesc..la Basın Ge-
nel Direktörlüğü, Kültür Bakanlığı 
gibi yerler bu radyo vergisinin ağır· 
lığı üzerinde durmalıdırlar. 

Kiminle görü~müş isek radyodan 
alınan gümrüğün ağırlığını söylii • 
yq,r. tıma .bll7J.U hafifletecek teırPh • 
bus bır turlu yapılmıyor. 

Radyo istasyonlarımızda aöyle· 

lenerniyeceğini yazıyordu. 

Deniz ticaret miidürlüğü dün bu 
şikayeti t elefonla lzmirden sormuş 
ve hadise hakkında tahkikata başla -
mıtşır. Deniz ticaret müdürlüğünün 
bu husustaki ilk tahkikatına gö:re, İz
mir limanında 24 saatlik yükleme 
müddeti, eşyanm tamamen şatlara 
doldurulmasından sonra cereyana ba§ 

B ü Y U K - ~- - 'I 
1 TÜRK MACAR GÜREŞLERİNEı ı , 

I, 
PARA S 1 Z G i R M EK i Ç i N j ı ı 

TÜRKiYE iDMAN CEMİYETLERİ İTTIFAKI · 

EŞYA PiYANGOsu:I 
1 biletlerinden alınız. J 

23 HAZiRAN PAZAR 60N0 KAT'I KEŞiDE; BU iKI TAKI· 1, 

nen aö.z:lerin, halka verilen öğütle• 
rin mümkün olduğu kadar çok ku• 
lak tarafından işitilmesini istiyor • 
sak, radyoyu, kahve değirmeni, di
kiş makinesi, hatta et makinesi gibi 
ev eıyası olarak saymalı ve ona gÖ• 
re gümrüğünü de eksiltmeliyi.z:. He• 
le Radyo şirketinin, makinelerden 
değerinin dörtte biri kadar resim al 
ması bu sosyetenin kendi menfaati
"te kartı bir feydir. Zira memleke• 
le r...tyo ne kadar kolay ve ucuz: gi• 
rerse o kadar çok girer ue ne kadar 
çol.. ~~dyo girerse o kadar çok ab04 
ne para.ıs& -• -·P 
Şu halde Radyo sosyetesı .,,. . 

raf tan kültür İ§lerile ilgili yerler, 
öbür taraftan radyo vergilerinin 
azaltılmasına çalıtmalıdırlar. An• 
cak böylelikle, her yere bilgi ıfığı• 
nr göndereblim. B~ böyle dü§Ü'" 

Siz ne dersiniz? 

lamaktadır. Dolu bir şatın azami 24 
saat zarfında vapurlara verilmesi de 
mümkün görüldüğünden bu şikayet· 
terin doğru olmadığı anlaşılmıtşır. 

Bu şikayetlerin hazirandan itiba • 
ren tatbik edilmiye başlayan yeni yük 
leme ve boşaltma tarif esinin yanlış 
tefsir edilmesinden doğduğu tahmin 
ediliyor. 

Kurtiye aranıyor 
Boğazın Anadolu Yakasında, E:

lektrik tesisatı müşterileri bulmak i
çin kurtiycler lazrmdır. İsteklilerin. 
her gün saat 10-11 arasında, SATfE 
nin, Tophanede, Necati Bey cadde· 
sinde, 428p4 30 numaradaki idare 
merkezine gelmeleri. 4353 

Satılık otomobil 
FIA T 509 Torpedo modeli ve ın~

kemmel bir haldedir. (O. K .) rumuzı· 
le İstanbul 176 numaralı posta kutu• 
su adresine yazılması. MIN MUHTELiT MAÇINDA YAPILACATIR. \ : 

1 4427 
1 (Binince kıymetli hediyeleri kazanmıyanlar, aynı hafta içerainde . 1 ---------------

! yapılacak bir seri maçJan parasız göreceklerdir.) j 

• - - Bu maçlarda duhuliye blletl olmayacaktır - -~ • 
İstanbul 4 üncü icra memurluğun

dan : 

ANKARA 
Şişesi 28 

BiRASI 
kuruştur. 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Eskiden Fatihte tevkii Cafer nıa· 
hallesinde Molla sokağında oturur
ken şimdi oturduğu yer belli oırna• 
yan Mehmet Arife; Yilsüf oğlu ZI!· 
keriyaye olan faiz ve masraf hariç ol
mak üzre, (2200) lira borcundan do• 
layi ipotek gösterdiğiniz ev v~ ~a~
çenizin, borcunuzu ödemediğınız 1

' 

çin paraya çevrilmesi istenildiği~d~~ 
bir itirazınız varsa dairemize bıJdı.r 
meniz, yoksa parayi getirmeniz i!j•~ 
30 gün mühlet verildiği ödeme ern•. 
tebliği makamına kjiim olmak üzre ı· 
lan olunur. ( 12304) 

Beyoğlu Kalyoncti.kulluğu Karanlık sokakta 9 N o. lu 
ev maili inhidam olub refi mahzuru için sahibinin adresi 
malum olmadığından tebliğ makamına kaim olmak üze
re tarih ilandan itibaren bir hafta zarfında tehlikenin 
giderilmesi aksi takdirde Belediyece yıkdınlacağı ilan 
olunur. (B) (32 52) 

ZAYİ - Beyoğlu Malmiidürlüğii~: 
den almakta olduğum maaşın;ı~ ta ı· 
bik mühürünil kaybettim. Yen ısı. Jt~fi 
dmlacağından zayi mühürün bük 

0
,,. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2.30 dan 6 ya) kadar lstanbu1 
Divanyolu No. 118 

Muayenehane ve. ev telefonu~ 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. BeY.lerbeyi 48. ~101 

yoktur. Bahriye mütekaidi Hasan ,, 
• 

9 
lu İamaH. __....,-

1 O OK 1 O R 1 
:;12 1 

i RufçukıD Hakk Oze 1. l "uçuK •LAnL~ 
Galatasarayda Kanzuk eczahaneıı / 3 LlRA-T~valete ve ıtriya~ aı ,pıı' 

, ne yapmak ısterseniz berkestn. "ıııııJ 

1 

karşısında Sahne sokağında 3 nu· k u u Y bileceği şe ilde formül n S rıfetJ 
maralı apartımanda 1 numara. gönderirim veya öğretiriaı. ..~ 

• --- - - - • laboratuvan. Kadıköy nhtııtı / 6 
AOY9 ~42 
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Silahlanma Yarışı Fakir
liğe Giden Bir Çıkmazdır 

Chester (Pansilvanya), 11. A.A. - Pansilvanya süel kolejine 
onursal doktör (fahri doktör) seçilen Hull, demiştir ki : 

" Briand-Cellog andlaşması, Amerika'nın dış siyasasının te
melidir.,, 

Hull bazı ülkelerde ulusal smırlar içinde başarılacak bere-' ' . . 
ketli işlere bile engel olan silahlanma yarışını protesto etmıştı~. 

Savaşın önüne geçmek kaygusu içinde buluna~ uluslar, sı
lahlarım arttırmak için kamoyu (efkarı umumiyeyı) şaşırtmak 
isteyenlerin yaptıklarım açığa vurrnahdırlar. 

Hull, diyevini şöyle bitirmiştir : . 
" 1914 ten evvel oldum gibi, kendi silfihlarım arttırmak için 

başka ulusların silahla~asım sebeb g?s~~ren bazı ül~el~_r __ gö
rüyoruz. Böyle bir durum, doğruca fakırlıge ve ekonomık olume 
t;ötüren, bir çıkmazdan başka birşey değildir. 

Fransız Sosyalistleri Hit-
1 ere Meydan Okuyorlar 

Mulhaz, 1 l.A.A. - Sosyalist kongresinde Leon Blum, dem:~
tir ki : 

" Hitlerci AltT1an"a clusal topraO-ı basacak olursa, gerçekten 
J b d·ı ·ı sanının ki, Fransa·nın blıtün tmekcileri düşmana karşı ı u e-

cektir. 
Bugiin ve bugünkü durumla, Fra:ıs~·nın -~it!_er tarafından 

yenilmesini düşünmek mümkün değıldır. Çunku bunu başar-
mak için Hitler Sovyet Rusyaya karşı da sa~aş açmak zorunda 
kalacaktır. Şimdi komünistler ve sosyalıstler ulusal mesele 
ii7erinde ayrılmış değildirler. Bir genel formül bulmak arttk 
mümkündü.r. Stalin'in diyevine Fransa'da verilen anlamı 
kabul etmeliyiz. 

ısıtmanın Kökü Kesilemedi 
lzmit, 9 

'(Hususi muhabirimiz :r.;ı~rrıyo~)' - Yeşil ve gtizel hm.itin 
· ıll W ı,..-; ;:.: - -· -·"' derdı henuz halleaıı ........... ._!~~- lzmitten y a ır cek.. d k . . . . k ' . . k l 
-· .. md ı :ko un en kaldırma ıçın pırınç e ımmın yasa eaı mc-
si düşünülmüştür. Bütün İzmitliler, sıtmayı kaldırmak için il
baylık, şarbaylıık, sıtma mücadele kurumu ile elele vermiş ve 
savaşa girişmiştir. Bir eksikavatör makinesi getirtilerek bu işe 
hız verilmiştir. Birkaç yıl iç.inde bu derdin yok edileceğine şüp
he eni1mİvor. - r1>••J o • DnJ•J,!17 

Sovyet, Çekoslovak Yakm
laşmasının Neticeleri 

Genel Barış Sağlamlaştırılacak 
Moskova, 11. A.A. - Tass 

ajansı bildiri,vor : 
" Anlatıldığına göre, Benes, 

'Litvinof, Stalin ve Molotof a
rasmdaki konuşmalar, Sovyet· 
lerle Çekoslovakya arasındaki 
ilgilerin şekli hakkında son bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Yıl 

'içerisinde her iki ülkenin bir-
birine yakınlaşması ve genel ba
rışı sağlamak yolunda elbirliği 
ile çalışması yüzünden büyük 
işler başarılmıştır. 

İki ülkenin devlet adamları, 
hükUrrıctleri arasında yapılmış 
olan uzlaşma ve andlaşmaların, 
elbirliğini devam ettirmek ve a
radaki tccimcl ilişikleri uygun 
bir tarzda genişletmek için sağ
lam bir temel kurmakta olduğu· 
nu söylemişlerdir. 

Bilgi, edebiyat ve güzel sa-
natlar alanında her iki ülke için 
de istek değer olan, sistematik 
Yakınlaşmağa özel bir önem ve-
rilmiştir. . 

Sovyet veÇek devlet adamla
:tı,her iki memlekette bugün 
?nevcud,yahud ki.ileride vücude 
getirilecek olan kurumları, her 

.iki hükumetin aralarındaki kül
türel bağları sağlamak yolun
da varmak i~tedikleri amacın 
"arlaştırılması için gereken ted
birleri hazırlamağa memur et
illeyi kararlaştırmışlardır. 

Bu konuşmalar sırasında ar
'!Ulusal kurum da gözden geçi
l'ılnıiştir. Her iki devlet adanı
lan, genel barışın sonucu hak
kında ortalıkta bir korku duy
gusu bulunduğunu teslim etmek 
2orunda kalmışlardır. Ve arsıu
lusal türlü konferanslar veya
hud ki Ccnevrcdeki görüşmeler 

' Litvinof ve Benes 

esnasında, bideşik ileri hareket
lerle Avr).lpa ülkelerinin güven
liğini sağlamak hususunda har
canan emekleri onaylamışlar
dır. 

Bildirik şöyle bitiyor : 

" Her iki taraf, banşm bö
lünmez bir bütün olduğu esası 
üzerine, evrensel baysallığın dü
zenini kurmak keyfiyetinin ö
nemi hakkında uyuşmuşlardır. 

Sovyetler, Fransa ve Çekos
lovakya arasındaki andlaşma
lardan sonra genel baysallığın 
daha gen:ş bir tarzda kurulma
sı için, şimdiye kadar geçen e
meklerine devam etmeğe azmet 
mişlerdir. 

Yeni gelen göçmenler 
Edirne, 11 (A.A.) - Bu aym 

başından bugüne kadar Edirne 
ye Bulgaristanın NiğG:ıolu, Raz
gart,Kemaller ve Eski Cuma ka 
sabalanndan 984 göçmen gel -
miştir. 

Göçmenler kafile kafile Lü -
leburgaza gönderilmekte ve ora 
da iskan edilmektedir. 

Bolivya-Paraguvay 

Barış Protokolu 
Hazırlandı 

Vaşington, 11.A.A. - Şako 
davasına son verecek olan ba
rış taşlağı, sanıldığına göre, 
süel hareketin durdurulması i
çin 12 gün, tasla.~ın parlamen
tolar tarafından onaylanması i
çin 20 gün, askerin salıverilme
sı için de 90 gün önel (mühlet) 
vermektedir. 

Bu önel, bu müddet iç.inde 
doğrudan doğruya görüşülecek 

ve sonuçlanamadığı takdirde.La 
Haye kuruluna baş vurulacak
tır. 

Barış protokolu S maddelik
tir. 

Birinci madde, Arjantin cu
murluk başkanının, protokol, sa 
vaşanlarca kabul edilir edilmez 
barış konferansını toplantıya 
çağıracağını gereklemektedir. 
Barış konferansı, sonuca var
mak mümkün olmadığı anlaşı
hncıya kadar sürecek olan, doğ
rudan doğmya görüşmeler es
nasında Bolivya ve Paraguay i
le birlikte çalışacaktır. Barış 
konferansı, mesele, La Ha ye di
vanına gönderilmedikçe ödevini 
bitirmivecektir. Bu maddede, ne 
hirler Üzerind~ki taşm işleri ile 
tecimel kolaylıklar da gözetil
miştir. 

İkinci maddede bırakışma 

(mütareke) şartları vardır.Nötr 
(bitaraf) süel bir komisyon, sa
vaş alanma varacak ve bir ara
da saptanacak (tesbit edilecek) 
bir tarihte bugünkü durumu go
zönunc cd ...... t.trr Her iki t::traf, 
bundan böyle birbirlerine sal
dırmamayı, silahlarını arttmna
mayı ve tutsakları (esirleri) de
gış etmey i y ükcnecckler dir. 

( teahhüd edeceklerdir). 

üçi:nl~Ü maddede, askerin 90 
gün içerü;inde salıverilmesi ya
.ııhd!r. 

Her iki taraf, ancak beşer hin 
kişilik bir kuvvet alıkoyacaktır. 

Nötr (bitaraf) komisyon, bı
rakışma (rniitarcke) esnasında 

evvelce ele geçirilmiş olan mev
zilere tekeffül edecektir. 

Döı c'üncü madde, zorla ele 
gec;iri1en toprakların mülkiyeti
nin t~nmmaması h;tkkında, 
Stirıı·~on·un 3 ağustos 932 tarih
li diyevini onaylamakta ve ber
kıtmek~c.dir. 

Beşinci madde, henüz belli 
o~rnayan bir tarihte ateşin ke
sılınesini emretmekte ve proto
kolun iki tarafça tanınması için 
gereken töreni g9stermektedir. 

V elles, Bolivya delegelerile 
görüşmüştür. Ve muharib dev
letlt".r cdegcJerinin, yakında ba
rışı ku+lulamak için verilecek o
lan şölene geleceklerini ummak 
tadır. 

BetOcistan zelzelesinde 
yaralananlar 

Karachi, 11 .A.A. - Quetta
daki durum, bugün oldukça iyi 
görünmektedir. Son depremde 
yıkılan bölgeler, çabuk boşaltıl
maktadır. Özel trenlerle tehli
keli bölgeden taşınanlar 20.000 
kişiyi bulmaktadır. Yaralıların 

taşınması işi de bitirilmektedir. 
277 yaralıyı taşıyan özel bir tren 
dün Karachiye gelmiş ve 636 
yarah daha Quetta bölgesinden 
kaldırılmıştır. 

Deprem yerinde ancak 100 
kadar yaralı kalmıştır. 

Adanada sıcaklar 
Adana, 11 A.A. - Dün şehri 

mizde sıcaklık artmış ve 38,5 
dereceye yükselmiştir. Bugün -
kü sıcaklık 36,5 dır 

iCMAL 
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lngiltere 

Yunanistanda Krallık Fikri 
Suya mı Düşüyor? 

Mussolini Italyanın mukadderatını 
eline almazdan önce İngiliz aleyhtarı 
idi. Bu gıralarda Mussolini, Akdeni
zin bir İtalya gölü olduğunu ve lngil
terenin bu denizlerde hiç bir i~i olma
drğını ikide bir söylüyordu. Ancak 
Faşist lideri, iş başına geçtikten son
ra realist bir devlet adamı olduğunu 
bu İngiliz aleyhtarr politikayr tama
mile tersine çevirmekle de gösterdi. 
Gerçi haritaya bakılacak olursa, Ak
denizin içine doğru bir ıerit gibi uza
nan İtalyanın denizlere hegemen olan 
devlete karşı ne derece hassas bir 
durumda olduğu derhal göze carpar. 
Denilebilir ki yarı ltalya lngiliz do
nanmasının topları altındadır. Bunun 
içindir ki İtalya lngiltere ile bir me
sele cıkarmaktan daima cekinmistir. 

Kabinede Değişiklik Olacak 
, [HUSUSi MUHABlRIMlZ BlLDIRIYOR] 

ltalya isteseydi lngilte;e ile m~se
le çıkarabilirdi. Maltadaki lisan me
selesini İtalya parmağına dolar ve 
lngiltere içi.ı müşkülat çrkarmağa ça
lışırdı. Fakat İtalyanlar bundan ka -
çındılar. 

. 

ltalya hükumeti de İngiltere ile 
münasebetlerinde hala çok dikkatli 
davranmaktadır. Ancak ıson ay içinde 
İtalya ile İngiltere gazeteleri arasın
da Habeş davası }""Üzünden büyük bir 
polemik başlamıştır. Bütün şiddetile 
sürüp giden bu polemikte her iki ta
raf ta birbirine karşı ağır ittihamlar
da bulunmaktadır. ltalya gazeteleri, 
İngiltereyi Habcşistandaki İtalya te
ıcbbüslerine engel olmağa çalışmakla 
ittiham ediyorlar. İngiltere siyasası -
mn iki yüzlülüğünü ileri sürerek In
gilterenin Habeşistanla ayrı bir anlaş
ma yaptığını, bu anlaımaya göre Ha
beşiııtanın yirmi be§ yıl İngiliz hi
mayesini kabul ettiğini yazıyorlar. 
Habe§istanın esi · medeniyet sahibi 
bir memleket olduğunu ve İtalya hi· 
mayesine giremiyeceğini yazan İngi
liz gazetelerine cevap olarak bir İtal
yan gazetesi diyor ki: 

Seçim esnasrnda sandık başlarrndan biri 

"Hindistan da eski medeniyet sa
hibi bir memlekettir. Hindistan ln
gilterenin himayesi altına girer de 
Habeşistan neden İtalyanın himayesi 
altına girmesin?,. 

İngiliz gazeteleri bu polemiklerde 
ağır başlr olmakla tanınmışlardır. Fa
kat bu defa bu ağır ba. lılığr bir tarafa 
bırakarak ltalvan gazetelerine hücum 
ediyorlar. Daily Telegraph gazetesi -
ne ~öre hu hih.umıar üç sebepten ile
ri geliyor: 

1 - İtalya gazeteleri, Fa§iııt İtal
yanın lngiltereye de hücum edecek 
kadar büyük olduğunu İtalyanlara 
göstermek istiyorlar. 

2 - ltalyada hayat pahahla§mak
tadır. Bu yolda neşriyat ile kamoyu 
avutmak istiyorlar. 

3 - Bu neıriyat, Habeıiıtan ile 
başlayacak olan bir aavaı için hazır
lıktır. 

Gazeteler arasındaki bu polemik 
son günlerde resmi ağızlara da geç
mi~tir. Eden lngili.z parlamentosunda 
bu münakaşaları mevzuu bahsederek 
iki memleket arasmJaki münasebetle
rin gerginleşebileceğini söylemiştir. 
Eden lngiltercnin yedek dış bakanı 
olduğuna göre, bu sözlerin siyasal ö
nemi aaikardır. Arsıulusal münasebet
lerde ç~k beklenmedik durumlar kar
şısında kalındığı vakidir. Rusya, Fran 
sa ile bozuıur. Almanya Fransa ile 
barrırr, Romanya Yugoslavyaya gü -
cenir. Fakat ltalyanın İngiltereye 
kar§t dikine bir siyasa gildeceği şim
diye kadar görülmUı bir durum de
ğildir. 

1 ~°7CTKüçuK 
HABERLER 
,,___~,--------ı·-..---..ı 

* Bertin. 11. A.A. - Mayıs 
ayı içinde Almanyada bulunan 
işsizler 2.020.000 idi. Bu sayr, 
bir ay içinde işsiz sayısının 
213.000 kişi azaldığını göster
mektedir. 

* Varşova 11. A.A. - Bir 
yahudi ekibi ile bir Polonyalı 
işçi ekibi arasında y,aprlan fut
bol maçı esnasında, oyuncular 
kavgaya tutuşmuşlardır. 

Bunlardan biri, karşı taraf o
yuncularının üzerine ateş etmiş 
ve ikisini yaralamıştır. 

San Fransisko, 11.A.A. -
1419 tonluk, N oya adındaki A
merikan şilebi koyu bir sis yü
zünden, Portarena yakınlarında 
karaya oturmuştur. ı 

Atina, 11 
Mt.ihaliflerden eski hariciye 

bakanı Mihalakopulos "yeni se
çimle Yunanistana krallığın ge 
tirilmesi düşüncesi ebediyen 
mahkum olmuştur, , demiştir. 
Papaanastasiyu. Sofulis, Kafan 
daris de ayni şekilde diyevlerde 
bulunmuşlardır. 

Bununla beraber hükumet ma 
hafilinde rejim meselesinin ey
lüle bırakılacağı fikri hakimdir. 
Yalnız ziraat bakanı Ecodoki -
sin meclisin ilk işi reyiam mese 
lesinin halli olduğunu ileri sür -
mekte bulunduğu ve bu yüzden 
kabineden ayrılacağı söylen
mektedir. 

Atina, 11. A.A. - Havas ay
tarından : 

Çaldaris hükumetinin utkusu, 
çok önemli olarak görünmekte
dir. Ana yasası Kamutayın 300 
saylavhğından 287 sini hüku
met kendine sağlamıştır. 

Bununla beraber, elde edilen 
saylavhklann fazlalığı, parti
zanların sayı it ibarile &oklukla
rından değil, seçim sisteminin 
saltık çogunluk aramamasından 
ileri gelmiştir. Çok oy toplayan 
liste saltık çofi.unluğu kazanma
mış olsa bile, seçilmiş sayılmak
tadır. 

Böylece, nisbetten epey oy 
topladıkları sanılan komünistle
rin kurultayda hiçbir oruntak
ları (mümessilleri) olamıyacak 
tır. 

Öbür yandan. Metaksas'ın 7 
saylav çıkaran Krallık partisi 
de nisbiğ oruntama (nisbi tem
sil) sistem ile, şimdikinden fazla 
saylavlık elde edebilirdi. 

Bu sebeble her partinin ka
zanmış olduğu oy ile oy verme
yenlerin sayısı tam olarak bi
linmedikçe, kesin bir sonuç gös
termeğe imkan yoktur. Bu sayı 
da ancak bu gece. yahud ki, 
yarın belli olacaktır. 

Bununla beraber, aşırı (müf
rit) sağ yönet ayrı§ partisi ka
mutayda hemen hemen olmadı
ğından Çaldaris hükumeti da
ha şimdiden, kararlarında tema
mile özgürdür. 

Ulusal kamutay, 1 temmuzda 
toplanacaktır. 

Venizelistler komU· 
nistlere oy verdiler 

Atina, 11.A.A. - Venizelist 
lerin komünistlere oy vermiş ol
dukları, cumuriyetci şeflerden 
Kafandaris ile Mihalakopu
los'un, Venizelist Neos Kozmos 
gazetesinin fevkalade sayısında 
çıkan, dünkü diyevlerile gerçek 
leşmektedir. 

Metaksas'ın beyanatı 

Gemide 20 tayfa vardır. Taş
lar üzerinde parçalanmak teh
likesi olduğundan, Noya, telsiz
le yardım istemektedir. Gemi
de, daha şimdiden birçok yarık
lar olduğu gibi, yükü de· kay-
mıştır. Yardnna koşan vapur- Atina, 11.A.A. - Metaksas, 
lar, sisten ilerliyemiyorlar. Reuter aytarına aşağıdaki söz-

T ki 11 A A K b. teri söylemiştir : o o, ... - a ıne 
toplantısında başbakan demiş- "Seçimin sonucu, partiye kar 
tir ki : Çin-Japon durumunun şı olmakla beraber, Krallık için 
yeni bir gelişimini beklemek la- çok uygundur. Zira, hükµmetin 
zımdır. iki ülke arasındaki an- bütün adayları (namzedleri) , 
laşmazlığın dostca kotarılması Krallığın geri gelmesini adamış 
için yapılan konuşmalar, iyi bir lardır. 
Y.Olda Y.Ürümektedir. & Hükılmet~ ,Jtamutaya baş vur-

madan da Krallığı geri getire· 
bilecektir. 

Temel yasada değişiklikler 
Atina, 11 (Hususi muhabiri -

miz bildiriyor) - Başbakan 
Çaldarisin tebliğine göre yeni 
meclis temmuz birde toplana • 
cak ve hükumetin çıkardığı mu 
vakkat kararnameleri on beş 
gün içinde tasdik ettikten son
ra teşrinievvelde tekrar toplan 
mak üzere tatil edilecektir. Bu 
esnada encümen Yunanista
nın temel yasasında yapılacak 
değişikliğin projesini yapacak
tır. Yeni meclisin başkanlığına 
eski ayandan Romanos getirile
cektir. 

Kabinede tadilat ihtimali 
Atina. 11 (Hususi muhabiri -

miz bildiriyor) - Başbakan 
Çaldaris yarın Cumurreisini zi
yaret ederek seçimin neticesini 
ve hükumetin muhtelif siyasi me 
selelerdcki bakımını izah ede -
cektir. Ayni zamanda kabinede 
bazı tadilat yapılması ihtimali 
olduğunu söyliyeceği de zanne 
dilmektedir. 

Cumurreisinin bu sene muta 
dr olduğu kaplıcalara gitmiye -
rek Atinada kaldığı ve kamutay 
toplandıktan sonra Dikcliye çı
kacağı mevsuk haber alan ma . 
hafilde söylenmektedir. 

Atina, 11 (Hususi) - Kabi
nede tadilat yapılırsa Maksimo 
sun Dış İşler Bakanlığrr.a geti· 
rileceği söylenmektedir. 

Başbakan kaph
calara gidecek 

Atina,11. (Hususi)-Başbakan 
Çaldaris temmuzun sonlarında 
Almanyanın Reyinhald kaplıca
larına giderek bir müddet istira 
hat edecektir. 

Yunanistan 
Silah alıyor 

Atina, 11 (Hususi muhabiri
mizin telgrafı) - Bu akşam ka
bine konseyi toplandı. Müdafaa 
işlerini görüştü. Silahlanma si
parişleri etrafında bazı kararlar 
aldı. Bu siparişler için kredi bu
lunmuştur. 

isyana karışan metropolitler 
Atina, 11 (Hususi muhabiri

mizin telgrafı) - İsyana karı
şan Metropolitler için de kanu
ni takibat yapılması için emir 
verildi. 

Kondilis Romaya çağırıldı 
Atina, 11 (Hususi muhabir i

mizin telg~afı) - Kondilis 1-
talyan eski muharipleri tarafın
dan yapılacak bayramlarda bu -
lunması için Romaya çağırıldı. 
Gideceği henüz belli değildir. 

Yeni bir Çin-Japon hSdlsesi 
Tiyençin, 11 A.A. - Tang -

ku'dan Tiyençin'c giden bir Ja
pon destroyeri, arstulusal köp -
rü kapandığ-ı için karaya otur -
muş, fakat çabuk yüzdürülmüş 
tür. ı 

Bu hadise, Japon deniz ma
kamları ile bu köprüde çalışan 
Çin işyarlan arasında bir ger -
ginlik çıkarmıştır. 
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Getirilen İtf aı:qe arabaları 
Manisa, 10 

-
. ·(Husus~ mu~abirimiz bildiriyor)' - Otedenberi intizamsız şe-

--Bu Onar Kuruş
lar Niçin Alındı 

Mayrnsrn son haftasında Ay
vacıkta bir panayır açıldı. Bü -
tün civar kazalar halkını kendi
ne çeken bu panayır münasebe· 
tile, Çanakkale muhabirimizin 
bize yazdığı kötü bir adetten 
bahsedeceğiz : 

-. J m .... 

12·6-935 

SAGLIK 
O<iÜTLERi 

_..._. ....... -...... 
Şeker hastahğına 
Kara dut yaprağı 

Kara dut yapraklarını kaynatarak: 
suyunu şeker hastalığına tutulmuş 
olanlara içirmek yakın vakte kadar 
kocakarı ilacı saydırdı. Üç dört yıl 
oluyor, biri Roman3anın Jassy ~c:h· 
rinde, biri Atinada iki Balkanlr dok· 
tor bu kocakarı ilacını tetkik ctmis· 
ler ve kara dut yaprağı suyunun 
kandaki şekeri gerçekten erittiğini 
anlıyarak bu ilacı diplomalı hekimler 
tarafından da kullanılmıya değerli 
bir dereceye çıkarmışlardır. 

Jassy'daki doktor Bart, kara dut 
yaprağının suyunu, kendilerinde §e• 
ker hastalığı olmıyan sağlam insan· 
lara da şu üç türlü halde içirmiştir: 

"k_ı_lde .~er:.ıın edılegelen Manisamn elektriği bu sefer büsbütün 
~onmuştur. ~u defa çıkan yangında elektrik fabrikası yanmıştır. 
:Ateş saat bıre çeyrek kala kontak neticesi çıkmış, üstübülerin 
parlam~sın~an. s~nra alev alarak genişlemiştir. Yangına itfaiye 
~7ç yetışebılt_nıştır. Gayrikafi olan itfaiye arabalarının arıkadan 
1tılmek suretıle _yangın yerine getirildiğini kaydetmek bir acıyı 
deşmek demektır. Makine kazanının, mazot ve benzinlerin pat
Jayışı etrafı heyecan ve korkuya düşürecek kadar şiddetli olmuş
tur. Su bulunmayışı herkesi yangına seyirci kalmak vaziyetinde 
bırakmıştır. Ateş sabaha karşı fabrika kül olduktan sonra sön
dürülebilmiştir. 

Bir Posta Kasası Soyuldu! 

Bu sefer, Ayvacık panayırına 
Kasaba yolile gitmek isteyen
lerden 10 kuruşluk bir baç para
sı istenmiştir. Bu lüzumsuz ve 
kötü adetin derhal önüne geçil
mesi, ve benimsenmesine mey
dan bırakılmaması gereklidir. 
Ayak bastı parası usulü de tari
he karı.şmı.~ken bunun manasını 
bir türlü anlayamadık. ........................ 
Yarım saatte 
2900 Lira 
Toplandı 

Yukarrki resim, BrükCEclde açılan evrensel ve arsıulusal sergi
<. e Türk sigaralarının, içki ve tuzlarının teşhir edildiği inhisarlar 
iuaresi pavyonunu gösteriyor. Pavyonun açılış töreninde Belçi
ka Ekonomi Bakanı lsacker söz almış, asırlarca evvel Türk mal
larının Anverste satıldığım söyliyerek Türk Belçika münasebet
lerinin inkişafından bahsetmiştir. 

Pavyon zarif bir itina ile döşenmiş ve çok rağbet görmüştür. 

Biri ac karnına, biri sun'i olarak faz
la miktarda şeker tophyarak, biri de 
mahsus bir terkipte yemek yeç_irdik· 
ten sonra. 

Bu hallerin her üçünde de dut yap
ra o ı suyu kandaki sekeri eritmiştir. 

b • • 

Bundan başka,dut yaprağı suyu ıçen, 
kimseler bu suyu içtikten iki saat 
sonra bir baygınlık geçirmişler, da
marlarındaki tansiyon düşmüştür. 
Bu hal şeker hastalığına karşı kulla
nılan insülin şırıngalarından sonra· 
da görülür ve kandaki şekerin bir
denbire erimesinden ileri gelir. 

Kaş, 11 

~(Hususi muhabirimiz bildiriyor)" - Kalkan postahanesinin 
'kasası açılmak surctile 291 lira para, 287 liralık ta posta pulu 
çalınmıştır. Kaymakam Ali Oran ve Telgraf Müdürü .Ferid Kal
kana gitmişlerdir. Öğrendiğime göre, kasa, Kalkan posta müdü
rü Fuadin ibirkaç ay evvel kaybettiği anahtarla açılmış, para ve 
pullar aşınldıktan sonra eskisi gibi kapatılmıştır. Hadise mahal· 
line giden heyet, Kalkan Posta muamelatını ve hesapları göz
~en geçirmeğe başlamıştır. 

Belçika gazeteleri Türk pavyonunu bir zerafet şaheseri diye tav
sif etmektedirler. 

------
. Kuraklık Karşısında Tütünler 

Tayyare Piyangosu 
Dünkü Keşidede Büyük 
Talihliler Kimler ·Oldu ? 

Atinadaki doktor Emmanuel dut 
yaprağının şekeri eritmek hassasının 
yaprağın içindeki tanenden geldiğini 
söyler. Romanyalı doktorun fikrine 
göre bu hassa tanenden değil, dut 
yaprağında bulunan 2 numarah B 
vitaminindendir. Daha başka doktor· 
lar dut yaprağında şekeri mayalandı
ran bir maya bulunduğu fikrini ileri 
sürerler . 

Aydrn, 10 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor)" - Bu yıl Aydın Inhisarlar 
Başmüdürlük mıntakasmda tütün ekimi geçen yıldan çok fazla
dır. Fidelerin dikiminden önce ve dikim biter bitmez fazla yağ
mur yağışı yüzünden üreyen kurtlar fideleri kırkmışsa da ekin
ciler bunları aşılamışlardır. Kuraklıktan en çok tütün ekicileri 
kuşkulanmaktadır. Bugünlerde yağmur yağmadığı takdirde re
ıkolteye tesiri olacağı söyleniyor. 

Hem Kudurdu, Hem ısırdı ! 
Aydrn, 10 

'(Tan)' - Memleket hastahanesinde bir kudurma vak'ası ol· 
muştur. Çinenin Apnk köyünde Ali kızı Hnticcyi ıköpek ısırmıı;:, 
yaralı hekime gösterilmiyerek, kocakarı ilacı ile tedaviye çalışıl
mıştır. Nihayet, hastahaneye alman Hatice iki gün evvel :kudu
rarak bir hademeyi ısırmış, ibir-kaç saat sonra da ölmüştiir. 

~ydm llbayı Fevzi Toker 

Aydın, (Hususi muhabirimiz bilc'li. 
riyor) - Türk Hava Kurumuna üye 
yazımı işi bütün hıziyle devam edi -
yor. llin bütün ilçe ve kamunlarında 
hatta köylerinde komiteler kurularak 
çahşmağa başlandı. İlbayı Fev:z~ To
ker, yanında Parti Ba kan ve'-ılı Na-

.o.fi., Kttrehudot-ı <>lduiju halde bu .ili iç.in 
Bozdo~nna gitmiş, rncaaiyi gözden gc 
!;İrerek dönmü tür. Çine'de ilbayın 
başkanlığında yapılan bir toplantı ya 
rım saat içinde 2900 lira toplanmış -
tır. Dereliköyden Hacı ve Manifatu
racı Mustafa 500 er lira vermişler-
dir. İlçebay HulCısinin başkanlığın
daki komite de üf e yazımı işine de
vam etmektedir. lbayııruz, bugün de 
Sökeye gidecektir. 

Dün tayyare piyangosunun birinci 
çekilmesi yapılmıştır. En büyük ola
rak çıkan ikramiye 10.000 liradır. 
Oğrendiğimize göre bu biletin bir 
parçası Bayburt fen memuru Kadri -
dedir. Biletini almış olduğu Sirkeci -
de Harp malUlleri kardeşler gişesin· 
den dün parası gönderilmiştir. Bu nu 
maranın bir parçası da Kader gişesi 
tarafından Heybeliadada ikinci bir 
bayie verilmiştir. Dün Kader ki§esi 
de 2.45 vapurile Adaya geçerek para
yı gvtürmüstür. 

Bugünkü- çekilecek olan ,. ... z,uyuK 
ikramiye ile ı.ıt:raoer daha zengin mü 
kafatlar da vardır. Dun kazanan nu
maraları sırası ile aşağıya yazıyoruz: 

10.000 Lira kazanan numara 
'1-0G01 

2.500 Lira kazanan 
numaralar . 

8659 3371 
1.000 Lira kazanan 

numaralar 
10565 8783 

500 Lira kazanan numaralar 
2502 5182 6606 8295 8216 

10593 12279 12141 14596 15948 
24869 25961 28004 

150 Lira kazanan numaralar 

1118 
1525 

2270 
4144 
4618 
5724 
6074 
6709 
7626 
7895 
8228 
9201 

10317 
11482 
12051 
12380 
13841 
14373 
14797 
t•at' 
15660 
16109 
16596 
17498 
18263 
18776 
19484 
20594 
21810 
23010 
23617 
25044 
25639 
26409 
26948 

1127 1291 
2055 2086 
2583 2702 
4167 4333 
4809 4865 
5738 5947 
6078 6241 
6747 7082 
7661 7784 
7899 7913 
8649 865C: 
9273 9491 

1"f".) ıo5oı 
11543 11626 
12078 12151 
13084 13213 
14031 14264 
14418 14621 
14830 14905 

1488 1494 
2115 2203 
2845 4042 
4389 4615 
5224 5294 
6047 6059 
6307 6559 
7164 73;:ı1 

7302 783'.l 
7977 oı13 
oo'/2 9172 
9614 t'tıoiB 

ll576 11162 
11910 12023 
12379 12316 
13547 13828 
14288 14323 
14705 14754 
14981 15051 

1 "''" 1 .ı;4ı;1 l 5'\7l 1'ifil1 
15875 15889 16000 10686 

Herhangi bir ilaç diplomalı hekim• 
}erin eline düşünce böyle fikir ayrı· 
lığı çıkar. Zaten ilmin ilerlemesine 
sebep de fikir ayrılığıdır. Fakat bu
radaki fikir ayrılığı dut yaprağında
ki şekeri eritmek hassasının ancak 
mekanizmasını anlatmak için olduğu
na göre bunun şekerli hastalara do
kunacak bir yeri yoktur. 

un._..., için bilinmesi yetişecek şey. 
dut yaprağı suyunun kan içintieki 
şekeıı ~ .. itmeğe faydah olmasıdır. 
Dut yapragu..... ..... ,.,,,,<lava karşr 
başka bir zararı olabilecçgı O\: !ı··- •• • 
ye kadar gösterilmemiştir. 

Şeker ye, bal ye 1 diye bağıran 
dutçularm dolaşmıya başladıkları bu 
günlerde, kendilerinde şeker hastalı
ğı olanlar, dut yapraklarından topla
tarak l!elecek yıla kadar içmek üzere 
ı;aıcııyauııırıer. 

Lokman Hekim 

KÜÇÜK TE~GR~FJ 
HABERLERi 

* Kütahya, (Tan) - Burada Kı
zılay haftası canlı geçti. Binlerce üye 
yazıldı. 

5 957 1177 2708 3501 27185 
4085 4662 5195 8477 11650 28181 

16129 16392 16410 16563 
16646 16919 17307 17476 
17641 17712 17746 17859 
18273 18374 18406 18610 
18781 19197 19402 19482 
20100 20128 20504 20588 
20761 20789 21101 21428 
21837 22153 22863 22940 
23111 23295 23466 23486 
23947 23812 24353 24362 
25084 25334 25466 25521 
25761 25818 25997 26166 
26537 26583 26677 26790 
26955 26984 26998 27118 
27616 27696 27718 27796 
28307 28330 28699 28717 
28922 28955 28964 29139 
29220 29229 29260 29278 

8849 
9954 

10182 
10485 
11196 
11899 
12566 
13256 
13874 
14521 
15696 
16308 
17284 
17995 
18865 
19556 
20490 
20937 
21504 
21873 
22720 
23287 
24325 
25254 

8948 9339 9444 9769 
1098 10106 10115 10164 

10203 10211 10342 10433 
10656 11057 11144 11178 
11343 11559 11615 11715 
11965 12011 12325 12422 
12719 12839 13161 13198 
13376 13400 13463 13709 
13905 13929 14105 14110 
14667 14896 15285 15310 
15877 16170 16206 16234 
16569 17106 17149 17190 
17479 17521 17628 17672 
18011 18020 18046 18386 
19011 19027 19097 19142 
19633 19738 20251 20468 
20559 20689 20723 20817 
20043 21099 21363 21438 
21509 21714 21751 21817 
22084 22235 22266 22476 
22835 22837 22843 22942 
23608 23617 23956 24143 
24374 24429 24535 25643 
25374 25397 25429 25562 
25798 25812 25814 26119 
26263 26559 26640 26791 
26963 27069 27317 27333 
27943 28037 28068 28296 
28691 28698 28827 28856 
29041 29162 29461 29545 
29727 29739 29966 

17517 17699 18250 18497 19267 28742 
20867 21909 22141 23110 23902 29171 

26839 29336 
ıc: Kütahya, (Tan) - Bundan üç 

yıl önce lise olan okul ilk mezunlarını 
vermiştir. 40 genç mektebi muvaffa
kıyetle bitirmiştir. 

100 Lira kazanan numaralar 30 Lira kazanan numaralar 

* Kütahya, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Her pazar Eskişehir -
den Kütahyaya ve 5 km. uzaklık
taki Çamlıcaya bir tenezzüh trehi ge
liyor. Eskişehirliler Kütahyanın kuy
tu çam koruluklarında serin ve yem
yeşil sulak yerlerinde iyi bir gün ge
çiriyorlar. 

825 1170 3219 4086 4248 
4647 5430 5623 5644 5855 

6000 6341 7178 7284 7718 
9229 9585 9809 9940 11720 
12331 12425 13144 14465 15566 

16116 16165 16448 18457 19161 
20320 21636 22852 23169 23721 
24265 24772 26051 27500 29129 
29456 

1negöl:., (Tan) - Merkez 'öğretmenleri kültür ispekterinin 
"b~şka.?lrgrn~a topl~narak geçen yılın verimli çalrşmalarını gö· 
ruşmuşlerdır. Heyet önümüzdeki yıl için de gerekli kararlar al
ıı:ıştır. B~ resi1!' öğretmenlerin toplantıdan sonraki grup ha
Jınde çekılen bır fotoğrafileridir. 

.;. Çorum, (Tan) - İnhisar idare
sinin verdiği maliımata göre, Çorum
da rakı sarfiyatı artmağa başlamıştır. 

50 Lira kazanan numaralar 
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b'unların icap ettirdiği tuvalet -
ler, kıyafetler, kokular ve daha 
bir çok şeyler... . 

Pirovani'nin evi gün geçtıkçe 
küçük bir şato halini alıyordu. 

Asıl ev sahibi doğrudan doğ -
ruya Nandya'ya değil fakat ken 
di evini süslemek bahanesile bir 
~ok güzel ve lüks şeyler yolla • 
yarak alakasını devam ettiri -
yordu. 

Moreno, bir lakırdı arasında, 
Nadyarun buralarda otomobille 
tle gezmenin hoş olacağım söy
~emesinden cesaret almıstı. 

Üç günlük bir seyaha ttan 
sonra İspanyol mühendisi Di -
yarbekirden şık bir spor otomo
bili ile geldi. 

Basibrin'de daha ziyade hay
\lanla gezmeğe alışmışlardı. 
Kamyonlar şehre gidip geliyor, 
)"akın Y.erlerde heP. haıvan kul-

lanıyorlardı. 
Moreno'nun mavi spor otomo -
bili bütün kasabayı meşgul etti. 
Mühendis direksiyon kullan -
masını da biliyordu. 

Bu küçük ve şık otomobilin 
~a~ibrin:e. geldiği akşam artık 
ışçıler ıçın kulüp vazifesini de 
gören birahanede yeni bir dedi
kodu başlamıştı. Moreno'nun 
a~elyesincle çalışan bir ustabaşı 
bıraz da fazla kaçırdığı içkinin 
neşesiyle: . 

- Bizim şef akıllılık etti, di
yordu. Şimdi Rus karısı ökse 
gibi otomobile tutulacak. Bizim 
ki de onu gezdirmek için, direk
siyon öğretmek için ... 

Kahkahalar lakırdısını ta • 
mamlamağa hacet bırakmadı. 
Ve aşağı sınıf m bu görüşü o ka
dar isabetli olmuştu ki daha 
ertesi akşam klaksonu ile kasa
banrn her zamanki sükunetini 
yırtan spor otomobilinde İspan
yol mühendisi ile Nadya bera: 
her göriindüler. Zaten otomobıl 
kullanmasını bilen Nadya bu 
değişiklikten pek hoşlanmıştı. 
_ Ye o akşam evindeki toP.lan-

tıda bu otomobil bahsı açıldığı 
zaman Moreno tabii görünme -
ğe çalışarak: 

- Otomobili aldnn ama bu -
rada pek işime yaramayacak .... 

Ve Muhtar Arife bakarak: 
- Madamın hevesi var. Bura 

da vakıt geçirir. Zaten bu araba 
daha ziyade kadın arabası, dedi. 

Bir zamanlar yirmi otuz bin 
liralık lüks marka otomobillere 
binen Nadya bu nezakete nasıl 
teşekikür edeceğini bilemedi. Bu 
defa Moreno'nun kendisinden 
baskın çıktığını görüp dişlerini 
gıcırdatan Pirovani'yi çtldı1:'ta
cak bir sevinçle Moreno'ya y .ik 
laştı, elini uzattı ve ateşli ümit
li kelimelerle ona u7.un u;,un te
şekkür etti. O günden sı::>nra na
vi otomobil Nadya'nm evinin 
önünde görünmeğe başlad:. 

Basibrin'in dümdüz yaşayı~I
m bulandıran bu hareketler is • 
çiler arasında her gün yeni bir 
dedikodu kaynattığı gibi patro
nu da telaşa düşürüyordu. O, 
Nadya'mn bu münasebetler~. bu 
kıskançlıkları idare etmek hu -
susundaki vaa<lına rağmen vazi.-

• 

186 612 667 682 705 

yetten endişe ediyordu. 
İki İspanyol mühendisi artık 

biribirlerile görüşmüyorlardı. 
Ve Şahin'in Nadya ile olan dost
luğu da tehlikeli bir hal almış -
tı. Turgut bu mesele i\zerinde 
onunla yüzle!?mek istemiyordu. 
Yalnız parkın açılış şenliği mü
nasebetile Demir beye gönıleri
lecek davet mektubunu Şahin'e 
verirken delikanlınm kızardLğl'. -
nı görmüştü. Kasabanın ve §ir
ketin hesap ve idare işlerile be
raber sükunetinden, asayi::~in -
den de kendisini mes'ul gören 
patron, kendisile beraber çc:ıh • 
şanların duygu ve düşüncelerile 
alakadar olmayı faydalı bulu -
yordu. 

Nadya ve Şahin münasebeti 
ona ötekilerden daha mühim 
görünüyordu. 

Şahin, iyi yürekli, te.rıiz, 
sportmen bir gencti. Nad\"a ile 
arkadaşlık etmey( belki d~ tabii 
görüyordu, belki de bu münase
bet hakiki bir arkadaşlık~:an ile
ri geçmiyordu. 

Fakat aralarında bir Erau -
van vardı ki çok uyanık ftkirli 

62 
695 

1666 
2527 
3401 
3963 
5110 
5409 
6283 
6944 
8162 

480 
876 

1679 
2532 
3527 
4204 
5162 
5434 
6563 
7505 
8365 

481 
931 

1849 
2849 
3694 
4511 
5167 
5958 
6592 
7795 
8459 

619 
1060 
2189 
2874 
3780 
4669 
5177 
6003 
6609 
8111 
8621 

652 
1457 
2379 
3131 
3894 
4832 
5266 
6168 
6873 
8126 
8842 

bir kız olmasına rağmen, böyle 
bir arkadaşlığı tabii göremiye -
cek kadar genç ve kıskanctı. 
Nadya'yr belki tanımıyordu. Fa
kat ne olursa olsun nişanlısının 
böyle şatafatlı bir ecnebi kadını 
ile düşüp kalkmasından kuşku
lanabilirdi, ve böyle bir kuşku 
tehlikeliydi. Erguvan, damarla
rında cetlerinin kahraman ka -
nını taşıyan erkek bir dişi idi. 

Şirketin çok ağır işleri ara • 
smda bütün bu küçük, karışık 
aile ve arkadas münasebetlerini 
de takip eden Turgut bu park 
eğlencesi münasebetile vaziyeti 
yakından kontrol cdebilece~ini 
ümit ediyordu. 

• Önce küçük, ağaçlıklı bir mey 
dan halinde duran park, şimdi 
genişlemiş, yolları açılmış, ha
vuzlar ya!.Hlmıştı. 

Ve bu akşam bayraklar, am
pti llerl e süslenen parkın tam or
tasında Mardin'den getirilen 
sanatlar mektebi mızıkası cah -
yordu. Basibrin'de meydan~ ge 
tirilen küçük bir cazbaut tla ha
zırlıklarını yapıyordu. 

25649 
26209 
26954 
27735 
28352 
28970 
29620 

--
Parkın dört köşesine kurulan 

büfelerden davetlilere buzlu p1r 
takal şerbetleri, limonata. pasta 
bisküvi ikram ediliyor, ayrıca 
bir büfeden birinci sınıf misafir
lere viski, şarap, bira gibi al -
kollü içkiler dağıtılıyordu. 

Hasır kohuklarla süslenen ve 
küçük ampullerle aydınlanaıt 
bir köşe kibar davetlilere ay -
rılmıştı. 

Turgut misafirlerini büyük 1 

kapıda karşılıyor, Şahin ve d~
ha bir kaç genç arkadaşı gcletı· 
lere yer gösteriyordu. 

Nadya, bu akşam, adeta bir 

b~laya gider gibi hazırlanmıştı· 
Kasaba kadınlarını altüst eden 
o meşhur tuvaletlerinden en de· 
kol tesini giymiş, arkasına be -
yaz, yakası şık muhteşem bir 
kap almıştı. Düzgün ve uzun 
bacaklarını saran ipek gece ço .. 
rapları parlıyor, beyaz atlas is
karpinleri birer kumru gibi dur· 
duğu yerde oynaşıyordu. 

Bir kraliçe gibi arkasında 0
] 

[Arkası var 
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Üç Kuvvet: Kömür, 

'°1{ömür, petrol, su!.. Bu üç kuvve
tin - yalnız ekonomi, kapital file
rninde değil - sryasal, ulusal alanda 
mühim mevkii vardrr. Bu üç kuvve
te en ~ok dayanan en güçlü, en zor
lu ulustur. 

18 inci asrın ortalarına doğru dün
ya kömür istihsali 200.000 ton ka
dardı. Bunun da hemen hemen yarı
sını Fransa çıkarırdı. 

Kömür, bundan elli yıl öncesine 
kadar rakipsiz idi. Yirminci asrın 
makinele:ıme, rasyonalleşme isind(: 
en önemli amil kömür oldu. ~ 

Kömürün istihsali son 150 senelik 
kısa tarihinde 3000 misli arttığını 
goruy~ruz. Bir isatistikte 1929 yı
hndakı acun kömür istihsali ı mil
yar 560.000.000 tondur. 

Kömüre sonradan rakipler cıktı. 
Petrol ve su! .. Sarı ve beyaz kuv~et !. 

İşte 1913 tc dünyanın işletme 
kuvvetlerini, üc eleman aralarında 
şu nispetle payİaşryorla;dr. 

Kömür ile 95.5 % 
Petrol ile 7 .2 % 
Su ile 2.3 % 
1930 senesinde kömür, mevkiinden 

% 18 kaybetti. İşletme kuvvetinde 
taş kömürünün mevkii %69.4 oldu. 
Linyit kömürü ile beraber % 74.5. 

Petrol ise % 190 bir terakki gös
terdi. 1930 da petrolun dünyada iş
letme kuvveti nispeti %20.7 oldu. 

Su kuvveti de %160 arttı. İ§letme 
kuvvetindeki yeri % 5.8 i buldu. 

1913 ile 1929 arasındaki kömür 
kullanılmasının artışı % 10 dur. Fa
kat 1929 - ı 934 arasında düşüş nis
peti de % 20 dir. 

Buna karşı petrol istihsali b3şdön· 
dürücü bir hızla ilerliyor. Petrolün 
istihsali 1934 ün ilk dokuz ayında 
1933 ün ilk dokuz ayından 60 mil
yon baril fazladır. Yani: 

1934 te 1.123.186.459 
1933 te ise 1.063.163.224 

barildir. 
Birleşik Amerikada artma miktarı 

4.064.000 barildir • Nispeti % 0,59. 
Diğer memleketlerde ise çoğalma 

55.959.235 barildir. Artma nispeti 
% 14.62 dir. 

• Petrolün ehemiyeti,genel savaştan 
bilhassa Alman - İngiliz İskajarak 
<leniz kavgasından sonra belirmiştir. 

Son zamanlarda tecim ve en çok 
harp gemileri işletme kuvvetini pet
roldan almakta büyük fayda bulmak
tadırlar. Her ulus deniz yapılarmm 
kazanlarını petrole uydurmaktadır· 
lar. 

Bundan başka otomobiller, tayya
reler, top çekenler, tanklar yalnız 
petrolle işler. Petrolü olmıyan bir 
memleket bütün bu müdafaa vasıta
larından mahrum gibidir. Öyfo ya, 
arkası gelmeyince nekadar depo edi
lcbılir?. Hem muhafazası da ne 
güç!.. 

lşte yukardaki şu genel bakıştan 
sonra petrol araması gibi önemli bir 
işi ortaya çıkaranları takdir etmiye
cek bir Türk var mıdır? .. 300.000 ~i
ra sarfedilmiş veya daha fazla edile· 
cek? .. Evet, edilecek, hem edilmı-li 
de ... Bu fıkara milleti zengin biı işe 
giriştirmekle hicbir zaman hata edil-
memiştir. ~ 

M usulun yakın tarihi gözönünde. 
"Petrol Muiulda sathidir, İ§letmeğe 
müsait değildir. Hem hangi sermaye 
ve teknisiyenlerimizle,, dendi, duı dı.ı. 
Yıllar geçti. Oralarını ve onu Türk 
bayrağmm altında süngülerimizle 
koruduk, yer yüzünden sızanlarınm 
da Basra körfezine akmasına baktık. 
İşte nihayet yalnız Gerkükde Baba
gurgur mevkiindeki bir kuyu günde 
ı ~OO_D ton ~etrol fışkırttı. Şimdi ka. 
pıtalızm mılyonlannı o zenginliğin 

No : 49 

Petrol, Su 
üstüne serdi. 

Belki de ayni teraneyi bugün de, 
iifürenler vardır. "Türkiyedeki pet
rol sathidir. lşletmeğe müsait değil
dir. Hem hangi sermaye ve teknisi~ 
yenleriınizle,, 

Bu sözler yurt sevenlerin ağzmdan 
çrkmaz. Bugünkü tayyarelerimiz;, 
yarın çoğalacak uçaklarımızı onunla 
işleteceğiz. Toplarımızı, tüfenkleri -
mizi onunla yağlıyacağrz, ona muh
tacız. Mademki toprak üstüne kadar 
da sızıyor. İşleme kabiliyetini mey
dana çıkarmalıdır. Evet, petrolün 
arsıulusal ehemmiyeti kadar da da
laveresi vardır. Bu dalavereyi de ye· 
necek organizasyondur. Hem çok sı
kı bir organizasyon 1 •• 

İşte Musulun yakm tarihi gözil
müzün önünde ... 

Türkiye topraklarının birçok yer
lerinde de bu değerli akıcı <:cvher 
sızmaktadır. Bunlardan hangisinin 
işletmeye elverişli ve karlı olduğunu 
bilgili, sıkı bir etüt belli edecek. 
Petrol alanlarımız çok olduğundan 
ümidimizin büyüklüğü haksız değil
dir. 

Bu iş bir taraftan yapıla dursun. 
Fakat bugün petrol yalnız su halinde 
fışkırmıyor ki.. • 

Almanlar memleketlerinde bulun
mıyan petrolu kömürden çıkarıyor
lar. Şimdiye kadar Almanyada ter
kibi petrol synthetique istihsal eden 
yalnız "l. G. Farben Leunwerke,, 
idi. Bu esas üzerinden Almanyanın 
1934 senesinde petrol istihsali 200 
bin tondur. Son zamanlarda diğer 
firmalar da fabrika inşasına başladı
lar, dört tanesi de bitmiş, diğer üçü 
de yapılmaktadır. Ruhr'da Mülheim
daki fabrika 125.000, Schlesien'deki 
Waldenburg'da 80.000 ton istihsalat 
kabiliyetindedir. 

Sanayileşme programına göre Al
manya petrol ihtiyacım 1937 yılında 
kamilen dahilden kendi temin ede
cektir. Fransız fen gazeteleri bunıı 
çok iyi görücülüğe hamlediyorlar, 
ancak Almanların buna 1940 da mu
vaffak olacaklarını yaztyorlar, Yani 
esasa bir şey diyemiyorlar. 

Bu hal ortaya bir hakikat çıkarı
yor: Düne kadar kimya laboratuva:-
larında profesörlerin bir kaprisi olan 
kömürden petrol çıkarma artık eko
nomik bir is olmuştur. Acun tecim 
ve kapital alanına yayılmakta, hatta 
yayılmıştır bile. 

Bb: de Zonguldak~ bir "1!.Ötni an-

trasit fabrikası kurduk. Taş kömü
rünün şimik ve değerli maddelerini 
alacağız. Bu arada benzin de elde 
edeceğiz. Şunu da ilave edelim ki. 
kömürden cıkan benzin tayyarelerin 
en emniyetli işlerinde, mesela en 
yüksek rekorlarında kullanılıyor. 

Fakat ne de olsa, burada çıkacak 
benzin bizim ihtiyacımız karşrsında 
zemzem suyu kadar azdır. Tayyaı,-e
lerimizi besliyemez. Halbuki bizim 
bu akıcı maddeyi mutlaka elde et
memiz, yalnız ekonomimiz için de
ğil, ulusal müdafaamızın bütün \'a
sıtaları için lazım. Hem çok, pek çok 
lazım! .. 

O halde ne yapmalıyız? .• 
Maden kömürü alanlarımız bol ve 

geniş. Zonguldağın işliyen dar saha· 
sında bile bugünkü istihsalimizi bir
çok misline kolaylıkla arttırab~~ir~~· 

Söğütözü civarının maden komur
leri tamamen bir kız gibidir, el sj.i
rülmemistir. Hem cins, hem de mik
tardan yana Zonguldak havzasının 
üstünde olduğunu. mütehassıslar id
dia ediyorlar. Analiz raporları da 
meydanda ya. 

Kömür istihsalimizi arttırmak, sa
tabilmek ic;rin dış piyasalarda aman
sız bir rekabetle carpışıyoruz. Beri 
yandan da petrol ve müştakkatı için 

KIRMIZI VE SiYAH 
STENDHAL 

Paskapos gök gürültüsünü 
andırır bir sesle devam etti: 

--------------------=-------------------~--------~·-------..... ---,~~......-.-' I A s K E R L i K I, M~ ~ ~~~ 1 1 
mwa:sıa: w Wi . - .... 

BORSA 

11 Haziran SALI 

PARALAR 

Sterlin 617,-
Dolar 124,-
20 Fransız Frangı 166,-
20 Liret 198.-
20 Belcika Frangı 80,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr 810,-
20 Leva 22,50 
Florin 8ı -
20 Çek Kuron 96,-
Avusturya şilin 21,50 
Mark 40,-
Zloti 23,-
Pengo 23,50 
20 Ley 14 
20 Dinat' 52.-
Y en 30,-
İsveç Kuron 31.-
Altm 945,-
Mecidiye 58,50 
Banknot 228,-

620,-
126,-
168,50 
202,-
81,-
24.-

814.-
23,50 
83.-
98,-
23,-
42,-
24,-
24,-
15,-
54,-
31,-
32,-
146,-
59,-

230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
p,.zeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 
İsviçre kuronu 

ESHAM 

12,04 
618,50 

0,79,88,14 
9,62,75 

4,70 
83.71.50 

2.43,97 
63,84 

1,17,70 
19,03 

4.24,25 
5.81.43 
1,97,15 
4,21,-
4.51,40 

78,54,43 
34.96,33 

2.78.30 
lQ.98 

3,15 

Iş Bankası Mü- 90.-
,. ., N . 9.50 

,. ., H. 9,70 
Anadolu % 60 25,35 

.. % 100 42,50 
Sirketihayriye 16.-
Tramvay 29.-
Bomonti - Nektar;... 8,25 
Terkos 16.10 
:Reji ~.+~ 
Aslan Çimento ıo.15 
Merkez Bankası 58,25 
Osmanh Bankası 27,-
Telefon ı2,SO 
İttihat deifomencilik T.A.Ş. 8.-
Sark Değirmenleri 0,70 
Şark merkez eczanesi 4,60 

yabanc11ara milyonları her yıl veri
yoruz. 

Bunlar bize gösterir ki, kömürden 
petrol çıkarma bize değerli bir ~tü_t. 
hatta hemen ortaya çıkacak bır ış 
mevzuudur. 

• 
Bundan başka bizim yer. ye_r ras

geldiğimiz bitümlü şistlerimiz var. 
Şist bitüminelere de katılaşmış pet
rol dense yanlış değildir .Belki bun
lardan işletme gözüyle en iyisi, İz
mit civarındaki Bahçecik bitümleri
dir. Genel savaşta kendi mühendisle
ri fakat Türk hazinesinin parasiylc 
yapılan umumi maden etüdü netice
sinde Almanlar Ergani bakır m;ide
ninin, Avusturyalılar da Bahçecik 
madeninin - sulhün aktinden altı ay 
sonra işlemek üzere - imtiyazını !s
temişlerdi. Bu madeni de İtibarı Mil
li bankası - Tıpkı Ergani gibi -
bir Avusturyalı banka ile beraber 
mukaveleyi imza edip ticaret nezare
ti dosyasına teslim etmişlerdi. Bu 
vak'ayı yazmaktaki amacımız Bahı;;e
cik madeninin işletme kabiliyetini 
anlatmak içindir . 

Bugün şimik fabrikalar istihsala
tmda fen cok ilerlemiştir. Son ana
lizler de gayet iyidir. Saha da mil-

şam Verrieres'de liberaller, kral 
taraftarlarından da fazla şenlik 
yapmak için bir bahane buldu
lar. Kral, yola cıkmadan önce, 
M. de Moirod'ya hatır sormağa 
gitti. 

Böliim xıx 

Hava Saldırışlarına ve Gaz· Muharebele· 
rine Karşı Korunma Tedbirleri 

Gaz maskelerini tecrübe eden bir müfreze 
<..-,5-
Gaz sığınakları: 

Zehirli gazlardan topluca ko
runma bilhassa daıha sulh za-

' manında yapılmış güzel terti • 
batlı sıaınaklarla mümkündür. 
Bu sığı~aıklar bir defa tahrip 
boınbalarile yıkılmamak için 
yer altında ve üzeri 3 - 4 metre 
kalınlığında beton, yahut topra
ğın cinsine göre 20 - 25 metre 
toprak tabakasile örtülü olur. 
Sonra içerisine zehirli gazın gir 
memesi için pencere ve kapısı 
çok mazbut yapılır. Pencere ve 
kapının kenarlarına lastik veya 
kumaş kaplıyarak aralık ibıra -
kılmaz. 
. Bunlara rağmen zehirp .a .. -.-u. 
ıçeri e-irın"'•:t"HQ.-:ıl Lliın en ıyı çare 
içerideki hava tazyikini yüksek 
tutmaktır. Mesela kuvvetli tu
lumbalar vasıtasile ya hayli 
yükseklerden veya cok uzaklar
ı.lan temız hava emefim ı<;erıye 
tazyik etmek, dışarıya nazaran 
yüksek tazyiki mümkün kılabi
lir ve içeride bu tazyik yüksek
liği olunca gaz da giremez. (Bu 
tazyik fazlalığı 18 - 20 milimet
re cıva sütunu kadar olmalıdır.) 

Gazları düz arazide 15 - 20 

yonlarca ton gösteriyor. 
Petrol kaynağı işi nekadar de~erli 

ise de bunun tatbik sahasına çrkma
sı da zaman, biraz da şansa bağlıdır. 
Bu iş yapılırken bugün ulusal petrol 
ihtiyacımızı acaba buralardan temin 
edemez miyiz? Belki arama i~ine 
döktüğümüz para ile böyle bir fabri
ka kurar, istihsalat devri.ne geçebili
riz. Vakıa akıcı bir halde petrolu 
toprakta bulmak daha karlı olabilir, 
ama aradığımız cenup hududuna çok 
yakın sahalarda çıkacak petrolun 
kurulması, korunması, nakliyesi de. 
Bahçeciğin deniz kenarındaki vaziye
tile karşılaştırınca, lıu ölçüştürmedcn 
acaba Bahçecik bitümleri lehine 
önemli bir nokta bulunmaz mı? .. 

Evet, bunların hepsi şeflerin ona
yına değer etüt mevzularıdır., Çün
kü yurd ve ulus meselesidir. 

Sadrettin ENVER 

metre kalınlığına kadar teksif iperite karşı sulu kireç kayma· 
etmek hayli güç bir iş olduğu ğı.) Bu işler, başına müvellidül· 
için bu gibi yerlerde bu irtifala- humuza aleti geçirmiş ve dışar· 
rın daha yukarısından bacalarla dan teneffüsü menedilmiş kim· 
hava emerek sığmak içerisine seler tarafından yapılır. 
üflemek zehirli gıazlardan koru- En büyük tehlike iperit ga
maya yararsa da bomba tesiri- zmdan gelir. Gece atılan iperit 
le bacanın yıkılması kabil oldu- gazları mayi halinde yere dü -
ğu için hücum esnasında bu te- şerler ve sabah güneş çıkıp or· 
sisatın faaliyetten kalınası teh· talığı ısıtınca bu gaz tebahhur 
likesi vardır. En iyisi mümkün- ederek yayılır ve en büyük fe -
se yer altından ve ç.ok uzaklar- nalığı yapar. Bu sebeple gece 
daki tepe, tümsek gibi tabii yük- bombardımana uğramış ycrler
seklikler içerisinden geçirerek de ertesi sabah cok temkinli ha
hava çekmektir. reket etmelidirl~r. lperitin tesi· 

Bu sığınaklara en evvpl ... ~a:ıKt! .ı.l do hemen görülemiyeceği içi.ıt 
kullanamıyacak1:ı.ı:, Ç o c u .. ~ .~ farkına varılmadan zehirlenmek 
lar, hastal~.- +..n .. Hü.:ı ~uçlu.gu kaıbilaı&. 
s-~c::aıer alınır, yer mahdut ıse Yüksek otlu, ekinli yeı l\;• u

maskeliler için başka sığınaklar bunların yakılmasile temizlik 
veya odalar ihzar edilir. Hava yapılır. Yalnız yakma esnasın· 
alıcı ve hava kirlenirse temizle- da rüzgar altında bulunup çıkan 
yici tertibatı olmayan, kapı ve gazları teneffüs etmemelidir. 
pencereleri çok muntazam bu - Yivecek ve içecek ıieylcr ha• 
:ıu:uıı.ua.yd.•l ycıo.ıu :11guro.'l'i.li:lrI va geçmez K:apıar ıçınae ve 
emniyet yerine tehlike getirir- Üzerleri muşambalarla örtülmüş 
ler. Çünkü zehirli gazların ağır- olarak korunur. Sonra bunların 
lığı hemen daima havadan çok üzerine su sıkılarak veya bolca 
fazla olduğundan bu yavaşçacık dökülerek temizlenirler. Mu 4 

yerlere akarlar ve zehirlenme şamba olmazsa yağlı kağıtlarla 
tehlikesi dışardan daha fazla (parşömen kağıtları) örtmekte 
olur. ışe yarar. 

Evlerin bodrum katında yapı- Çok fazla gazla bulanmış el· 
lacak sığınaklarda da keyfiyet bise ve çamaşırlar yakılır. Az 
aynıdır. Bütün kapı ve pence· bulaşıkları yazın bir hafta, kışın 
reler pek muhkem kapatılır, ge- 14 gün kadar açık havada asılır, 
riye tek bir kapı bırakılır, bunun yahut akar su altında S - 6 sa· 
üzeri de hücum esnasında sık at tutulur. 
bez örtülerle kapanır ve bezler Bulasık oda tabanlarının te-

mizlen~esi için yere bir kısırn gazı geçirmiyecek mayilerle ıs- -
latılır. kireç tozuna karıştırılmış 2 - 3 

Zehirli gazlarla kirlenmiş yer kısım toprak 5 santimetre ka • 
leri temizlemekte haylı güç bir lınlığında serpilir, bunun üzeri
istir. Binaların içinde haricten ne de 10 santim kalınlığa kadar 
hava almak ve tulumbalarla~ bu- toprak veya kömür tozu <lökü • 
nu tazyik etmek tertibatı yoksa lür. Kireç tozu yoksa alt taba
saman, ot gi:bi şeyler yakılır ve kanın kalınlığı 10 santimetreye 
bol duman ve hava cereyanı te- çıkarılmalrdır. Eğer gaz iperit· 
min olunur. Püskürgeçler ile se tabaka bundan az olduğu va· 
gazların tesirini izale edici kim- kit tehlikeli olabilir. 
yevi maddeler sıkılır. (Mesela - SON -

Bu istidada, De M oirod imza
sını taşıyan ve: "Sadık tebaadan 
M. de Cholin'den dün (1) de 
bahsetmek şerefine nail olmus
tum,, diye başlı yan bir derke .. -
nar vardı. 

- --

- Ey hıristiyan kızları! bu 
dünyanın en büyük kralların
dan brini, kadir ve kahhar Tan
rı huzurunda diz çökmüş ola
rak gördüğünüzü hatırınızdan 
cıkarmayın. Din ~ğrunda çalış
mış olanlar ne kadar zayıf olur
sa olsun, dünyada kötülük gö -
rüp Eren Clement gibi öldürül
se bile yine ahrette üstün gelir
ler. Siz bu günü, ömrünüz ol
dukca unutmıyacaksınrz, değil 
nıi, hıristiyan kızlan ? dinsiz
den nefret edecek ve büyük, 
kahhar, fakat rahim olan Tan
n'ya sadık kalacaksınız. 

- Kahhar Tanrı andınızı du- DÜŞÜNMEKTEN İSTIRAP DOGAR 

yağdrnldığı zaman ben de Lyon 
da idim. İbadette kusurum yok
tur; her pazar mahallemin kili
sesine, ayine giderim. Her yıl 
paskalyada perhizde kusur et -
mem, menhus 93 yılında da per
hiz tuttum. Yemeklerimi pişi -
ren kadın, devrimden önce çok 
uşağrm, h i z m e t ç i m vardı 
cuma günü et yemez. 
V e r r i e re s'd e herkesin say
gısını kazandım, bu saygıy~ 
cidden layık olduğumu da söylı 
yebilirim. Diniğ alaylarda say -
vanın altında, Bay papasla Bay 
belediye reisinin yanında yürü
rüm. Merasim günlerinde, ken -
di paramla aldığım mumu yakıp 
elimde taşırım. Paris'te, Finans 
bakanlığında, söylediklerimin 
doğruluğunu gösteren vesikalar 
vardır. M. le Marquis'den, Ver· 
rıeres piyango başatıcılığınm 
bana verilmesini rica ediyorum; 
şimdiki başatıcı pek hasta oldu
ğundan yeri, her ne suretle o -
lursa olsun, açılacaktır; zaten se 
çimlerde liberallere rey verir, 

J ulien kendi kendine: "Bak, 
dedi, Cholin budalası bile bana 
ne yoldan gitmek gerektiğini 
gösteriyor.,, 

rini yaymağa calısan zengin ku· 
mas fabrikatörlerinin bu husus
ta söylediklerini bir dinlemeli 
idi! Bu edebsizce iş hep o :M.a· 
dame Renal denilen kibirli ka
dının işi değil miydi? Nede~ 
yapmıştı? Anlamıyacak ne var. 
O küçük abbe Sorel'in g~z~l 
gözleri, pembe yanakları, nıçın 
yaptığını istenildiğinden iyi an
latmıyor mu? 

Paskapos bunu söyledikten 
sonra emir verir gibi bir tavur
la ayağa kalktı ve bir ilhama 
ermiş gibi elini kaldırıp: 

- Söz veriyor mısınız? dedi. 
Kızlar, gözlerinden yaşlar bo

fanarak cevab verdiler: 
- And i~iyoruz ! 

yuyor. . 
Ayin sonuna ermisti. 
Kral bile ağlıyordu. Julien, 

bundan ancak çok zaman sonra 
bir cesaret gösterip, erenin ke
miklerinin nerede olduğunu so
rabildi; bu kemikleir Bour
gogne dukası Philippe le Bon'a 
Papa'nm gönderdiği söylenirdi. 
Julicn'e, kemiklerin o balmu
mundan heykelin icinde saklı 
oldı· / u cevabını verdiler. 

Kral, kendisi ile birlikte cha
pe1le'e girmiş olan kızl~rm ~rnl
larma,üstü sırma ile: DINSIZE 
LANET TANRIYA SONSUZ 
İBADET sözleri işlenmiş bir al 
kurdela takmalarına izin ver
mek lutf unda bulundu. 

M. de La Mole. köylülere on 
bin şişe şarab dağıttırdı. Ak-

Her günkü hadiselerin tahaf tarafı 
gözlerimizi alır da ihtirasların asıl 

felaketini görmez oluruz. -
BARNAVE 

M. de La Mole için hazırlan-
mış olan odanın, kral gittikten 
sonra, yine eski eşyasını yerleş
tirirken Julien, dörde katlanmış, 
gayet kalın bir kağıt buldu. Bi
rinci sayfasının altında şu satır
ları okudu: 

Senato üyelerinden, ~:t-:f. ni -
sanları chevalier'si, v.s. v.s., S. 
E. M. ie Marquis de La Mole'a. 

Bu, bir ascı kadın elinden cık
mış gibi koC'a koca harflerle ~ya
zılmış bir istida idi. 

"Monsieur Le Marquis, 
"Bütün hayatımda dinimizin 

emirlerinden ayrılmadım. Men
hus 93 yılında Lyon şehri muha
sara edilip üzerine bombalar 

v. s. 
"De Cholin" 

Kral, Agde paskaposu, Mar
quis .. de ~a Mole, on bin şişe şa
rap uzerıne, Moirod zavallısının 
attan d~şmesi ve ni_şan almak 
umudu ıle tam bir ay yatıp evin
den çıkmaması üzerine bir yığın 
yalanlar uydurulmuş, budalaca 
sözler söylenmiş,gülünc münaka 
salara girişilmişti; fakat kralın 
gittiğinin haftasında bütün bun 
lar unutulup yalnız keresteci . 
nin oğlu Julien Sorel'in fahri 
muhafız bölüğüne nisbet gibi 
s~kulması, bu son dereceyi bu -
lan hayasızlık hatırlarda kal -
mıştı. Sabah akşam kahvede ses 
leri kısılıncaya kadar eşitlik fik 

( 1) Fransızcada, de Moirod'nun im 
!asının bozukluğu gösterilmek için 
(hier), (yert) şeklinde yazılmıştır. 

V ergy'ye döndüklerinden az 
sonra çocukların en küçüğü Sta
nislas - Xavier bir hummaya tu~ 

b"r tuldu · Madame de Renal de 1 

denbi;e müthiş vicdan azapları 
çckmeğe başladı. Yaptıkl~.rırık: 
dan ilk defa olarak böyle sure 
li bir surette nedamet duyuy~:; 
du ; ne kadar b ü y ü k 1 

günah işlemiş o l d u ğ u 11 ~~ 
bir mucize ile gözleri birdenbı 
açılmış gibi, şimdi aniı~or~~: 
Gerci dindarlık onun ta içıne 1

1
";, 

~ · Jel • 
lemişti, fakat o ana kadar ış ··ıii 
ği sucun Tanrı gözünde ne k? , 
bir şe.y olduğunu düşünrnemıŞ 
ti. ] 

[Arkası var 
N. Atag 
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Çnirear 
SadllD G. Savcı 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

Bir Fabrikatör de 
50 Bin Lira verdi 

FENERBAHÇENIN 27 iNCi YILDÖNÜMÜ -2-
[Baş tarafı 1 incide] 

isviçrenin Meşhur "Servet,, 
Takımı 16 Haziranda Fenerle 

Karşılaşmağa Geliyor! 

S - Doğru mu, bir kaç daki
ka yeter mi? 

C - Evet, eğer bu hareketle
ri her gün intizamla yaparsa -

Onümüzdeki pazartesi günü yapıl
ması tasarlanan miting, herkesin işti
rakine imkan vermek için pazara alın
mııtır. Talebe birliği ve hava kurumu 
miting programını hazırlamağa bat -
lfmııtır. 

Aalan ve Eskihiaar müttehit çimen 
to ve su kireci fabrikaları anonim şir 
keti 1000 lira teberrü. Esham borsas1 
acentesinden: Arif Etem Korlu, Ha
yim Meyohaa, M . Aaseo, Aram Kor
vaci, Robem lsak Çejayir, Marko 
Hayim, M. Refik Taneri 20 ıer lira ta 
ahhüt. Hüseyin Saracoğlu, Cerrahpa· 
p Gülhane sokak 21 numarada Asli
ye 3 üncü hukuk mahkemesi üyesin
den 20 lira taahhüt, Bodos Develya• 
di, Yağ iskelesinde yumurta ihracat 
taciri 20 lira taahhüt, Hayri, Hatapka 
pıcla tüccar 20 lira taahhüt, Recep oğ 
lu Halil ve Abdullah kardeıler yağ 
iskelesi yumurta komisyoncusu 20 ta 
ahhüt, 30 teberrü. İbrahim Alaaddin 
Nakilci oğlu yağ iskelesinde yumur
tacı 20 taahhüt, 30 teberrü. Raftapu
los, yağ iskelesinde yumurtacı 10 te· 
berrü. Yuda Refael Sayan yağ iskele· 
sinde yumurta ihracat tüccan 50 te • 
berrü. Gül Ali zade İbrahim Maksu• 
diye han, tüccar. 100 lira teberrü. 

Malum<fur ki, tstanliul fut -
bol seyircileri bazı kluplerin, 
llcuza mal oluyor diye, şuradan 
buradan çağırıp getirdikleri kü 
lüatür taknnlardan artık bıktı. 
Öbür taraftan, kendi memleket 
lerinin üçüncü, beşinci, hatti 
onuncu plinlarmda yer alan bu 
~ya futbol takmılamu seyre -
de ede, halkın futbol zevki gün
den güne kötülüğe doğru gitti -
ii gibi futbolun seyircisi ve me 
l'aklw ·da günden güne arta -
cak yerde, tam tersi, eksilmek
tedir. Son Seget maçlarını sey
l'Ctınek feliketine uğrayanlar, 
&ahayı bırakıp gözlerini bir kere 
de tribünlere ve parmaklıkla -
nn gerisine çevinnişlerse, se -
Yirci mikdarmın ne kadara düş 
tüğünü görmüşler demektir. 

Ucuza mal oluyor, diye halka 
f~na futbol seyrettinnenin bi • 
l'Uıci neticesi halkın zevkini boz 
lllak, ikinci fena neticesi de, tri 
bünıeri boşaltmak, alakayı kır -
~' meraklıyı azaltmak olabi
lır. Bunlardan doğabilecek neti 
celer ise saywzdır. Futbol, ae
Yircisini kaybedince, zaten fakir 
olan klüpler, değil büyük fut -
bol taknnlannı, hatta o bayıla 
baYila getirdikleri "Libertaa,,la
~ Apollon,, lan, hatta Segeti 

• · artık getiremezler, getire "'°'1,..._,.._. fsAle gelirlor. ÇUuhU 
0 !11ann UCU% seyahatlerini te • 
~?_: edecek asgari seyirci mik 
::-ı-ını da, fena futbol yüzünden 
kaybederler. Netice: Futbol sı· 
fıra düşer. Ne seyirci olarak me
~kl111, ne oyuncu olarak istekli 
1~ ~ır. Demek, ucuz etin yah· 
ll'sı olmaz sözü, yalmz başka sa 
hdalarda değil, futbol sahasında 

a, kerametin ta kendisidir. 

• li'ena futbol takmılannm kö-
~neticelerini bildiğimiz iç•n • 
~r ki, Fenerbahçenin sevinçle 
~endiğimiz bir teşebbüsünü, 
. ura~·a memmmiyetle vazmak 
;tiyoruz. Bu teşebbüs şu : 

enerbahçenin önümüzdeki pa -
~ar b&iyük merasimle ve on bin 
... fiden fazla bir kalabalık önün 
de itutlulanacak olan 27 inci yıl 
~Önümünü büsbütün parlak ha-
~ koyabilmek için, Fenerbahçe 
ıuer, maddi fedakrlık yaparak 
•viçrenin en meşhur takımı ve 
~vrupanm en tanmnuş ek:ple -
l'inden biri olan "Servet,, i is
tanbuta g,etiriyorlar.,, 

Bu haberin futbol merakh!a· 
l'1na derin bir "oh!,, çektirte
Ceğine füphe yoktur. 

- Niçin? , . 
t. . Çünkü seyircilere fena fut • 
~ldan hakikaten gına gelmiş -
tir
1 

ve futbol seyircisi,tahaımnü 
ilnün suiistimal edilmesine kar 

11 ainir içinde, pek haklı olarak: 
~~~dem ki, paramızı alıyorlar, 
vaıi iyi bir oyun göstersinler t,, 
dtınektedir. Seyirci kalabalığı· 
~.bu haleti ruhiyesini sezmiş 
~ı, Fenerbahçenin, her hangi 
.. ır münasebetle olursa olsun, 
~'gibi 6 kere(1907,1909, 

~92s, 1926, 1933, 1934) İsviçre 
"nıpiyonu olmuş ve 16 defa da 
ıart>t İsviçre mıntakası şampi -
)ontuğunu kazanmış hakikaten 
~~ kuvvetli bir takımı İstan -
~"'8 getirmesi pek yerinde bir 
~eket ve getirebilmesi de ay
-"'"41 büyük muvaffakiyettir. 

• 
'-Bizim hudutların dışma çı-
~~ da, bir futbolcuya rastla • 
~ve: 

- Libertaı'ı, yahut :Apol • 
JoQ•u. vexa Seget'i tanllor mu· 

nız .•• 

Libertas, Apollon, Seget Gibi Külüstür. 

Takımlardan Kurtuluyor muyuz, Dersiniz? 

"Servet,,in mqhur eağ muavini 

GUINCHARD 

''Servet,.in meıJıur sol muavini 

BERZOKLINO 
sun? Hiç gördün mü? 

Diye sorsak, zavallıyı, hayret 
ten hayrete salarız. Biçare fut -
bolcu neye uğradığını anlamaz, 
belki Lft>ertas'ı "hürriyet,, ın 
litincesi, Apoll on'u 
e s k i bir Yunan ilihı, Se 
get'i de bir Macar tangosunun 
yeni adı sanır. Bu futbol takmı 
ları o kadar tanınmamıştır 1 

Fakat (Servet) i kim tanı -
maz? Onun büyük şöhretini 
kim bilmez? Hele bizim Galata 
saraylılar, v a k t i 1 e, yaptık
ları bir seyahatte,bu (Servet) le 
karşılaşmışlar ve hatırunda kal
dığına göre kalelerinin ağlan -
nı balık dalyanı gibi bir düzüne 
golle doldurup İsviçre takmu -
nm şayanı hayret oyunu karşı
sında başlarına gelene inanamı· 
yarak adeta ağızlan açık kalmış, 
ne yapacaklarını, ne edecekleri
ni, bu mağlQbiyetin altın -
dan nasıl kalkacaklarmı şaşır -
ımşlardı. 

(Servet)in Galatasaraya attı
ğı o 12 golden sonra, zaman za
man, hatti Fenerbahç«; - Gala -
tasaray muhtelitlerinin en kuv -
vetli devri olan 1925-26-27 de, 
(Servet) i buraya ge. 
ti r m e k , g e t i r e r e k Ga
latasaraya atılan o gollerin acı
sı çıkanlmak istenildi. İstenil -
di ama, yapılan teşebbüsler is
tenilen neticeyi vermedi. (Ser -
vet), muhtelif müracaatları, "o 
tarihte maçım var f ", "şu tarih· 
te istirahatteyim t", "yok, bu ta 
rihte gelemem ı,. gibi ıcbeRlerle 

,.Servet.,in meıhur şütçüsü orta 
muhacim 

KIELHOZ 

"Servet,,in meıJıur aol içi Avusturyalı 

TAKS 
ve bahanelerle atlattı. Daha 
açıkça&1, gelmek istemedi.Onun 
için (Servet) den ümit kesildi. 
(Servet) den ümit kesilince, 
S 1 a v y a'nın getirilmesine te
şebbüs edildi ve Slavya da 
(Servet) den aşağı kalır madde 
olmadığı için bu teşebbüs bir 
çok iyi neticeler verdi. 

Filvaki S 1 a v y a n ı n mem
leketimiz f u t b o 1 ü n e y a p -
t ı ğ ı h i z m e t 1 e ri aayma
ğa ne hacet? Eğer Türk futbo -
1ü 1925 den sonra bir kaç sene 
büyük kuvvet manzarası göster 
dise, bunu, Slavyanm yüksek 
oyununu görmek suretile oyun 
culanrmzm ettikleri istifadeye 
ve Slavya oyunculannm hocalık 
1anna borçluyuz .• 

İşte, bütün bu sebeplerden do 
layıdır ki, bir müddettenberi 
çekirge yağmuruna tutulmuşa 
benzeyen Türk futbol sahası -
nm nihayet yabancı futbolün 
acemi çaylaklarmdan temizle -
nip kurtuJarak topun hakiki, 
öz üstatlarına sahne olaca
ğını duymaktan sevinç duyuy~ 
ruz. Bunun içindir ki, (Seget) i 
değil, artık (Servet) i seyrede
ceğimize memnun oluyoruz. 

16 haziran pazar 935 tarihi -
nin,yalnız Fenerbahçenin 27 in
ci yıldönümü olmasını değil, o 
günün, Fenerbahçe ile (Servet) 
arasında yapılacak maçla, isti -
kametimizi iyi futbola, güzel 
futbola, yüksek futbola doğru 
çevirecek bir dönüm noktası ol
masmı da diliY.onız.- A. N. ~ 

S - Ya lazım olan yer mese-
lesine gelince? 

C - Bahçenizin bir kaç met
re murabbamdan istifade ede -
bilirsiniz, bu hareketleri oda -
mzda açık bir pencere önünde 
yapabilirsiniz. 

S - Bu hareketleri her gün 
tekrar etmeğe mecbur kalmak 
sıkıcı olmaz mı? 

C - Başlangıçta belki, fakat 
pek az sonra bu, yüz yıkamak 
veya giyinmek gibi bir alışkan
lık olur. 

S - Bu hareketler için ne gi-
bi aletlere ihtiyaç vardır? 

C - Alete iazum yoktur. 
S - Ne gibi hareketler yap

malıyız? 
• C - Her şeyden evvel, doğru 

ve iyi soluk almağı öğreniniz. 
Sonra bazı ünlü öğretmenlerin 
metodunu takip ediniz. Ve ize -
rin sonunda bu konuya (mev -
zua) temas eden faslı okuyu -
nuz. 

S - Aynı zamanda atletizm 
yapmak lüzumunu da söylemiş
tiniz. 

C - Evet, fakat itidalle. 
S - Atletizmin hangi kıs -

mmda uzuğ (ihtısas) kazanma
lı? 

C - Hiç bir kısmında. Evve
' i iyi koşmayı ve gövdenizi iyi 
ve doğru tutmayı öğreniniz. 

S - Hangi mesafeleri koş -
mak lazımdır? 

C - Çok çabuk koşmayı, sü
rat koşularını ve her şeyden ev
vel, çabuk çıkış yapmayı. ö~re • 
niniz. 

S - Her hangi mesafeyi mu
ayyen bir zaman içinde kotmak 
lazım mıdır? 

C - Hayır, fakat 100 metre
yi 12 saniyede ve 1000 metreyi 
2 dakika 3/4 te kopnayı tecrübe 
ediniz. Tedrici idman ediniz ve 
ifrata kaçmadan, zamanı müm
kün olduğu kadar indiriniz. 

S - Hi~ bir müsabakaya iş -
tirik etmeksizin atletizm yap -
mak Sikıcı bir şey değil midir? 

C - Eğer beden kültürü ha
reketlerinizi intizamla yapacak 
olursanız kendinizi formda his
sedersiniz ve formda olduğunuz 
zaman, kazanılacak bir mükifat 
olmasa da, koşmak sizin için bir 
zevk olur. 

S - Her gün atletizm yap -
mak liznn mıdır? 

C - Elbette değildir, haftada 
bir veya iki defa yeter. 

S - Bütün yıl atletizm yap -
mak lizım mıdır? 

C- Hayır, kışın beden hare
ketleri ve futbol, yazın da atle
tizm ve beden hareketleri kili
dir. 

S - Futbol mevsimi biter bit
mez atletizme başlamalı mıyız? 

C - Hayır: Futbol mevsimi 
bitince bir ay dinleniniz. 

Dün öğleden sonra hava kurumu i
çin Galatada Balıklı hanında Ermeni 
vatandqlar bir toplantı yapmıılardır. 
Toplantıya hava kurumu direktörü 
lsmail Başak ta iştirak etmiş, yapılan 
yardımların ve hava tehlikesini bilen 
üye yazımmm son şekli görütülmü! -
tür. 

BUtUn memlekette 
faaliyet varı 

Anadolunun her köteainden gelen 
haberler bava tehlikeıine karşı koy -
mak için bqlıyan çalıımaların önem
li bir hız kazandığını göstermektedir. 
Bu husuıta muhabirlerimizden aldığı 
mız telgraflarla ajanı haberlerini ap
ğıda bulacaksınız: 

Ankara, 11 A.A. - Adana millt 
mensucat fabrikaaı limitet tirketi, 
fabrikanın adım taşıyacak bir uçak 
satın alınması için Türk hava kuru -
muna elli bın lira veritt~ bulunmul -
tur. 

Antalyada 
Antalya, 1 ı (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Bugün ilbaylıkta yapı
lan ilk toplantıda ıehrimizden 150 
den fazla yurttaf bava tehlikesini bi
len üye yazılımttır· Bunlann yıllık 
taahhütleri ilk tediyede 217 4 lirayı 
bulmuıtur. 

Zile de 
Zile, 11 A.A. - Zile tayyare ıube

ainin genel merkeze gönderdiği para
larla Zile adlı bir uçak alındığı genel 
merkezden ıubeye bildirilmi§tir. 

Uçak 30 ağuıtoı zafer bayramında 
Zileye gelecek ve ad koruna töreni 
yapılacaktır. 

Çankırıda 
Çankırı, 11 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Hava tehlikesi toplantı 
11 yapılmq, üyelerin yardımları üç bin 
lirayı geçmittir. Uye adedi her gün 
artmaktadır, 

Mudanyada 
Mudanya, ı 1 (Huauat muhabirimiz 

bildiriyor) - Hava kurumuna yar • 
dım için yapılan miting çok alaka u • 
yandırmııtır. Parti üyelerinden ve u
çak kurumundan bir komite aesiJerek 
ilye yazımına mılan""!tır. 

• Gelen haberlere göre, dün Erzu
rum ve lsparta halkevlerinde büyük 
birer toplantı yapılmtf, hava tehlike
ıine kartı yapılacak yardım işleri gö
rütülerek derhal harekete geçilmiştir. 
Diyarbekirdeki toplantıda derhal iki 
bin liralık taahhüt yazılmııtır. 

KUçUklerin çah9ması 
latanbul onuncu ilk okulunun aon 

aımf talebeleri, aralarında topladıkla
n 12 lirayı dün hava kurumuna ver
mitlerdir. Talebeler bu para ile bera· 
ber ıu tukereyi de kuruma bırakımı 
tardır • 

" Artık her ıeyi anlayacak bir ça
ğa geldik. Tabi! batımmn üstünde 
dolapn ve bizi mahvetmek için fır • 
aat kollayan hava tehlikesini de bili • 
yoruz. Ulu Batbabnımız lamet lnö
nünün bizi koruyacak böyle bir ku
rum açqmı derin bir kıvançla karşı
ladık. Hepimiz buna ayn ayn ve bü
yük yardımlar yapmak isterdik. Fa
kat yqmm ve kesemiz buna elveritli 
olmadığı için ancak ufak bir yardı • 
mm, hiç olmazsa uçakların kanadına 
bir çivi olmaaım istedik.,. 

Yeni Oyeler 
Hava kurumuna yazılan yeni üye

ler ıunlardır: 

MillT bankalar da teh· 
1 i k e y i kartllayorlar 

Ankara, 11 A.A. - Cumuri
yet Merkez, İş, Emlik, Sümer, 
Ziraat, Osmanlı Bankalan direk 
törleri, bugün saat 10 da Türk 
hava kurumu merkezinde topla 
narak bankalannda ve bankala 
nna bağlı müesseselerde çalı • 
şan, işyar ve işçilerin her ay al
dıkları paranın yüzde ikisini ha 
va tehlikesini önlemek için ve • 
rilmesini karar altına almışlar • 
dır. 

Ankarada resmT, hususT 
mUesseseler önayak oluyor 

Ankara, 11 (Hususi muhabiri 
mizin telefonu) - Bütün bakan 
lıklarla şehrimizde bulunan res 
mi ve hususi müesseseler, hava 
tehlikesini bilen üye olarak yazı 
lacak memurlarla bunların taah 
hilt edecekleri paralan birer lis 
te halinde hazırlamaktadırlar. 

Bu listeler hazirlandıktan 
sonra, tayyare kurumuna verile 
cektir. 

Ülkede 1arıt 
devam ediyor 

Bütün memlekette hava teh - · 
likesini bilen üye yazımı bir ya 
nş halini almıştır. Dün Mersin
de büyük bir miting yaptlmış, 

ateşli söylevler verilmiştir. Halle 
büyük bir istekle üye yazılmak 
tadır. Şimdiye kadar olan yüken 
on bin liraya yaklaşmıştır. Bir 
ayak satıcısı yirmi otuz liradan 
fazla olmayan kapitalinin on li 
rasmı vermiştir. 

Uşakta da perşembe günü bir 
hava mitingi yapılacaktır. 

İneboluda on kişilik bir pro
paganda komitesi kurulmuş • 
tur. j 

Meraşta ilbaylığın başkanlı • · 
ğında bir toplantı yapılmış ve 
büyük faydalar verecek karar • 
lar alınmıştır. 

Afyonda toplantılar devam 
etmektedir. Halkevi tarafından 
ikinci bir konferans verilmiş • 
tir. 

S - O halde, futbol oynaya -
bilmeden evvel atlet olmak ge
rektir? Romen Takımile Maç! 

C - Evet: Oyuncular vardır 
ki tabiatile futbol oynamak için 
mükemmel atlet olmalarına lü
zum yoktur, fakat frtretten fut
bolcu olmayanlar - ki çokluk
turlar - ancak bedeni meziyet
lerini en yüksek dereceye çıkar
makla büyük futbolcu olmayı 
umabilirler. 

S - Fıtretten futbolcu olan
ların da atletizm yaparak id -
man etmeleri daha iyi olmaz 
mı? 

C - Süphesiz, futbol hayat
tan büyük mikyasta uzamış o -
lur. 

S - Ne kadar zaman futbol 
oynadınız? 

C - Otuz yıldan fazla. -
(Arkası var) 

YENi NEŞRIY AT 

HAFTA 
Bu sevimli mecmuanın 62 in 

ci sayısı çıkmıştır. Karilerimize 
tavsiye ederiz. , 

[Baş tarafı 1 incide] 
lardır. 

Maçlardan biri Romanyanm 
en kuvvetli takımlarından Tri
kolor,ikinciside Trikolor'un Ve
nüs ve Kolojvar futbolcularile 
takviye edilmiş takımile oynana 
caktır • 

Futbolcularnnız 29 haziran -
da oradan hareket ederek 30 ha 
ziranda İstanbula dönecekler -
dir. 

Uzun aenelerdenberi memle
ket dışmda futbol oynamamış 
bulunan sporcularumzm bu se
yahatinin dost Romanyada da
ha şimdiden büyük bir ilgi uyan 
chrdığmı kıvançla haber aldık. 

Bir araya geldikleri zaman 
kuvvetli bir muhtelit çıkarabil -
diklerini gördüğümüz Fenerbah 
çe ve Güneşe bu ttimelerinde 
muvaff akiyetler dileriz. 

Davla kupası maçlan 
Paris. 11 A.A.. - Davia Jaıı!a· 

sı için yapılan Fransa • A vus • 
turalya tenis maçları şöyle bit· 
miştir: 

Kravford, Boussus'ü 2-6, 
6-4, 6-4, 3-6, 9-7 yenmiş • 
tir. 

Merlin, Mac-Gratliyi 6-4, 
5-7, 5-3, 6-4 yemniştir. 

2 ye karşı 3 oyun kazanmıı 
olan A vusturalya, Fransayı vır 
mıva dışında bırakmıştır. 

Berlin, 11 A.A. - Davis ku " 
pası i ç i n yapılan Alman
ya - İtalya tenis maçlannm so 
nucu şudur: 

Alman Henkel, İtalyan Man· 
gold'u 6--1, 6-8, 6--4, 6--3 
yenmiştir. 

Von Kraumn, Şeteplianı, 6-
3, 6-4, 5-7, 6--1 yenmiştir. 

Almanya, bire kartı dört maç 
kazanarak İtalyayı yenmiş ve 
A vusturalya ile kar§ıhl§fnak 
hakkım kaAQDll§tlr• 
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No. 51 Nizameddin NAZiF 

O. Buraya, Latin sürüleri gibi Bir Payitahtın 
Zenginliklerini Çalmağa Gelmiyordu. 

İlk çarpışmayı Jüstinyani'nin 
adamları yapmışlardı. Bunlar 
erkenden kimi atlı, kimi yaya 
ibir takım silahlı adamların sur
lar önünde bağırarak, naralcir 
atarak dolaştıklarını görmüşler 
ve derhal Teodos surlarının bir 
lca~ısından dışarı fırlayarak üst
lennc .a~ılmışlardı. Altı yediyüz 
Cenevızın toplu saldırışı karşı
sında saydan iki yüzü geçme _ 
Y.en bu.1:'ürk silahlıları biraz ge
nler gıbı olunca surlardaki hı -
ristiyanlar scvinsle bağınnağa 
başlamışlardı: 

- Ha gayret! Biraz daha 
gayret! Ya ayınız aslanlar! 

Fakat Ceneviz aslanları -
nm ( !) bu kahramanlık lan ( !) 
kendilerine ~ok geçmeden pek 
pahalıya oturmu tu. Zira küçük 
Tiirk müfrezesi harb ede ede ge 
rileyerek üzerine çektiği Cene
vizlileri bir başka ve cok kuv -
vetli Türk müfrezcsin'in ağına 
diişiinnüş ve o zaman Ceneviz
liler nasıl bir budalaltkta bulun
dukJarmı anlamrslardı. 

Anlamışlar ~ve tabanJan 
yağlayıp güç bela crktıkları ka
pıdan Kostantiniycye sığmabil
tnişlcrdi. 

Bununla beraber Jüstinyani'
nin adamları bu ilk temastan 
büyük bir manevi kuvvet kazan
"11rşlardr. Kaleye girer girmez 
bu mücadeleyi surlardan sey
retmiş olanlara: 

- H ıristiyan kardeşler! - di
ye bağırmışlardı - Türkler har
betmesini bilmiyorlar. Üstle -
r~n ... de kılıçtan ve paladan başka 
sılah ta yok. Bunları. geldikleri 
yerlere döndürmek ve dönmek 
istemezlerse param par!ia etınck 
hiç tc güç olmayacak ... ( 1) 

Bedbaht1ar! Bilmiyorlardı ki 
çarpıştıkları atlılar ve yayalar 
~k.inci Mehmedin dayandığı ve 
ıtımat ettiği askerler değillerdi. 
Onlar bir takım başıboıuklardı 
ki kimisi ordunun önünde yola 
çıkmıştı ve bunlara benzer daha 
bir çoklan da ordunun arkasına 
takılacaklardı. 

A?1a bu.nu. ~nlamakta gecik
~edıler. Bır ıkı saat sonra ikin
cı Mehmedin ~en Romen kapısı 
karşısında behren yeniçerilerile 
muntazam atlılarını görür gör
mez hepsinde şafak attı. Ve bil
hassa ikindiye doğru Marmara 
ela _kasırga uğultuları çıkararak 
helır~n .. ve çalakiirek deniz sur
J~rı onundcn ve Leandır kulesi
n~n yanından gecip Beşiktaşa 
g~?en !ürk donanmasını gör _ 
d~kle~ı . zaman kimine inme in
mış gıbı oldu ve kimi yıldırımla 
sarpılmışa döndü. 

• 
.. T~rk gemileri bilhassa Vene-
d~~lıl~.rı~. Cene;-'izlileri pek ür _ 
kutmuşt~. Zıra bunlar, ikinci 
Mehmedın belki büyük bir ordu 
jle ~eleceğini tahmin edebilmiş
Jerdı, ama deniz üzerinde bu ka
dar dehı::et verici bir hazırlıkta 
bulunabileceğini düşünmeğe bi
le lüzum g ö r m e m i ş l e r d i . 
Türk imparatorluğunun bu 
ilk donanması cidden iyi hazır
lanmıştı. Bir çok gemiler zırhlı 
olarak yapılmışlardı (2) ve bü
tün gemilerde göze vuran ilk 
hususiyet, süratleriydi. Evet, 
Türk donanmasının bütün ge -
mileri gayet süratli yol alıyor -
]ardı ve çok kolaylıkla manevra 
yapabiliyorlardı. Aralarında pek 
az büyük gemi vardı. Tekncle -
Tin ekserisi otuz veya elli çift 
kiirekle hareket ettirilen küçük 
gemilerdi. 

lkinci Mehmet bunların tay
fa Iarmı, kaptanlarını ve ı~ürek
ç~ler~ni birer birer gözden ge -
cınnış ve de~iz kuvvetlerinin 
ba~ma geçirdiği Baltaoğluna, 
Gelibolu vali ve kwnandanlığı
nı da vermişti. 

Oh 1 Henüz harp kıymetlerini 
t&tcnncmi_ş olmasına rağmen 

1453 yılında Halicin ağzma gerildiDi samlan meşhur zincir 

bütün Bizans, Bosfor'a üşüşen 
Türk gemilerinden manevi bir 
felce uğramıştı. Zira Türk <lo -
nanınasının yaptığı bu "geçit 
resmi .. Bizansm arttk deniz yol
larından hiç bir imdat b~1<leye -
miyeccğini en anlamamak ist.:
yeıı kafalara bile dank ettiı:ivcr-
mişti. 

• 
(Sen Romen) kapısı karsısın

daki çadırına girer girmez Türk 
ordusu baskumandanrmn ilk isi . .. 
ordusuna bir hücum eınn ver -
mek olmadı. İkinci Mehmet. 
bir hedefe doğru hiç bir kuvve
tin alıkoyamayacağı bir azimle 
saldırıms bir adamdı. Fakat ele 
geçirmek istediği hedefin, kafa
sında yerleşmiş bir manası, bir 
kıymeti de vardı: 

"!kinci Mehmet bütün Şark~ 
Roma tarihinin bir miraac;tst gi.
bi duran bu ~chrln on asırlık bir 

medeniyetin son izlerini s1kla
dığına,, inanmıştı. 

O, bir zamanlar mukaddes 
hıristiyan topraklarını p•ıtpc -
rest ( !) ]erin cllcrindeıı almak 
ve hıristiyanhğm şerefini yük -
seltmek gayesile yola çıktıkla
rım itan ettikleri halde hiç bir 
insanlrk acısı duymadan Kes -
tantiniyeyi soymuş olan Latin 

sürüleri gibi bu şehrin sanat ha
zinelerini talan etnıeğe, suJ.·ları 
içinde kalan son duvarları yık
mağa gelmiyordu. 

O, buraya doğan bir mede.·i
yetle, yalnız hatırası kalını~ o -
lan bir ikinci medeniyeti birleş
tirmek için geliyordu ve Edirne 
Türk İmparatorluğunun, bu ö
lü Bizanstan bin kat daha kud
retle, hatta on asır içinde Şarki 
Roma'nm bir gün bile ulaşama
dığı derecede yüksek bir kud -
retle burada kaynayan bir kam, 
düşünen bir kafayı ve denizlere 
hükmedecek bir iradeyi temsile 
geliyordu. Doğu Avrupasmm 
incisi olan Kostantiniye, 1453 
yzlrnda ancak Türkün olabilir -
di. 

"(Arkası var) 

( 1) Kıritovolos diyor ki: 
Evvc l kaleye .yaklaııp, 'hucunı 

eden birkaç ba ıbozuk müfrezesi üze-
rine içerdekiler bir huruç hareketi 
yapıp bunlardan bir kısmım öldür
düler~ ve bir krsmrnr da yaraladılar. 
Lakin muntazam askerler derhal ba
şıbozukların imdadına yetişerek Bi· 
zanshlarr koğalayıp şehre sığınmağa 
ve kale kapılarını kapamağa mecbur 
ettiler. Bundan ıonra Bizanslılar bir 
daha böyle bir huruç hareketi yap
mağa cesaret edemediler. 

(2) Yani her tarafı bakırlarla kap
lı gemilerdi. 

iki Feci Hadise! 
[Ba~ tarafı 1 incide] 

feryat koparmı§, l S kilo sandığın al
tında kalan başı tüyler ürpertici §e • 
cilde parçalarımı§. derhal ölmüştür. 

Vaka yerine yetişen emniyet me
murları şoförü yakalamışlar, müddei 
umumi muavini Feridıın işe el koya -
rak. tahkikata başlamı§tır. Şoför Ni -
ya:zı ve hadisenin şahitleri biraz son
ra va!ta yerine getirilmişler, fen mü. 
hendıslcrinin önünde bir kc§if yapıl
mı tır . 

Şoför, dün bir muharririmize kaza 
hakkında şunları söylemi"'tir: 

" B :s - uradan geçerken iki müşteri 
kaldınına yanaşmamı işaret ettiler. 
Ben de geri geri gelerek ve klakson 
~~larak kaldırıma yana mak üzere i-
.ırrı. Bu sırada arkamdan geçmek is

tiyen hamal otomobili görmemiş. A
raba carprnıc Be k d' . . 

- 11• n en ısını yere yu-
varlandıktan ıonra gördü 

Tahkikata devam edilm";k~edir. 
ikinci feci bir had:se 

Dün sabah Karaköyde b'ır k' .. 
··ıu ·· b' . . . ışının 
o mu ~e ~r kışının de hafifçe yara. 
lanmasıle bıten bir hftdise olmuştu . 
Ni~~ ismind.e bir. motorcu işi aza;: 

dığı ıçın Benzınle J liyen motorunu 
bundan _bir yıl önce satmış ve parala
rını yedıkten sonra yeni bir iş arama
ğa koyulmu!ltur. 

Fermenecilerde boyacı ve ziftei A
laca oğlu Yo ifin yanına giren Niko, 
bir müddet çalışmış, fakat işlerin a • 
zalması yüzünden açıkta kalmıştır. 
Yosif, o zamandanberi Nikonun muh 
telif müracaatlarını geriye çevirmiş, 
haline acıyarak kendisine yardımda 
bulunmuştur. 

Bir müddet evvel bu yardımlarm 
kesilmesi Nikoyu kızdırmıştır. Tah -
kikatın ilk sekline göre hadisenin baş
lıca sebebi budur. 

Dün sabah eski patronunun yolu
nu bekliycn Niko. Fermeneciler cad
desinde Yosifin önüne çıkarak kalbi
ne ateş etmiştir. Kurşun iyi bir tesa
düfle iç cebindeki kalın deftere rast
lamış ve seyrini deği~tirerck koltuk al 

tını hafif surette yaralamıştır. Taban 
cadan çıkan kurşunlardan birisi de yi 
ne bir el titremesinden olacak, seyri
ni değiştirerek Nikoya isabet etmiş 
ve ağır yara alarak derhal ölümünü 
intac; etmiştir. lşe müddei umumi mu 
avinlerinden Feridun el koymuş, Ni
konun cesedi kimsesi olmadığı için 
Rum cemaatine teslim edilmiştir. 

Tahkikat derinleştirilmektedir. 

Telefon şirketinin satm 
ahnması 

Telefon sosyetesini hükume
te satmak salahiyetile Fransa
dan gelen "J can Boyau" Anka
raya giderek bu mesele üzerin
de Bayındırlık Bakanlığı ile an
laşacaktır. 

Jcan Boyau gazetecilere de • 
miştir ki: 

- "Şirketin satın alınması 
meselesi hakkında şimdilik bir 
ıı:cy .söyliyemeın. Çünkü hüku -
~etı? ne teklif edeceğini henüz 
b~lmıyoruz. Bu teklifleri öğrcn
dıkten sonra sosyete, belki mu
kabil tek1ifler hazırlayac~ktır. 
K,.amutayın tatilinden evvel hü
~u?1ct merkezinde bulunmak 
ıstıyorum. Onun için bu akşam 
Ankaraya gideceğim. Dönüsüm
~~ ~aha fazla izahat verebilccc
gımı umuyorum.,. 

60 bin llrahk mal 70 
bin liraya sigorta 

Taksimde Mezarlık sokağında Pan 
deliye ait otomobil levazım deposun. 
dan yangın ~ıktığını yazmıştık. Yap
tıgımız tahkıkata göre, 60 bin liralık 
emtia, 70 bin liraya sigortalı bulun
maktadır. Ateşin, mağazanın arkasın 
daki ambalaj talaşlarına atılan bir cı· 
garadan çıktığı anla§ılmıştır, 

Yeni başlıyanlar için: 51 

Jık kaqıt 

Vale - Has~m ilk oynadığı 
kağıt vale olursa, bu da valenin 
oynanan rengin oymyan oyun
cuda en büyük kağıdı olduğunu 
gösterir. Nadiren de rua, vale, 
onluya İ_Şarettir. Vale çıkışı 
umumiyetle yanında onlusu bu
lunduğunu bildirir. Vale çıkıl
dığı zaman onlusu sizde ise, 
bu renk oynayan hasımda kısa
dır ve vale ya tektir yahut tek 
yanlıdır. 

Ufak kaad - llk oynanan ka 
adın ufak olması, (sol) da 
bu rengin ne as, ruası; ne nıa, 
dam1, ne dam, valesi; ne vale on 
!usu ve ne de ası, belki de ruası 
bile olmadığım gösterir. 

İlk oynanan kaad onlu, dokuz 
lu, sekizli veya yedili ise; yahut 
ta sizde o rengin sekiz veya da
ha fazla kaadı bulurunak şartile 
yediliden ufağı ise, bu rengin 
hasımda kısa olduğuna hükmet 
melidir. Kısahğma hükmettiği
niz kaadm tek olmasından kor
kuyorsamz, oyununuza zarar 
vermiyorsa, daha yüksek ve sağ 
lam bir kaad koyunuz, (sağ) m 
koyacağı kaada göre solda o 
ı enkten başka kaad bulunup bu
lunmadığını anlayabilirsiniz. 

R. D. 3. 

9. 2 =ı v. 8. 7. 4 

A. 10. 6. 5. 

(Sol) dokuzlu çıktığım farze
delim, mordan ruayı koyunuz, 
(sağ) dörtlüyü verince ikilinin 
solda olması yüzde doksan do
kul"..dur. 

İlk açılan kaad altılı veya al
tılıdan ufak olursa ve bu renk
'tien si?.de sekizden az kaad bulu 
nursa rengin (sol) da uzun mu, 
kısa mı olduğunu anlamak bir 
az güçtür. (Sağ) m koyacağı ka· 
ad bunu tahmine yardnn edebi
lir. Mesela (sağ) as korsa rua
mn, nıa korsa damın, dam korsa 
valenin (sol) da olması çok 
muhtemeldir. 

10. 9. 3 

D.8.6.4 ı= R. 7 

A. V.5. 2 
(Sol) un dörtlü çıktığını farze 

delim. (Sağ) bunun üstüne nıa
yı koyunca (sol) da kızın üç ve
ya dört yanlı olduğun~ anlarsı
ıuz. 

Koz - 1Ik elde koz çıkması, 
umumiyetle, (sol) da öteki renk 
lerden bir onör veya bir (çatal) 
olduğunu gösterir~ 
Bilenler için 

"6 5? 
• 10 9 6 3 
~ 9 8 3 
~ l 8 s 

: : :o'ı'+ ~ El::: !3 
t. s ô ' a ı; + o v ıo 

• l R 10 9 4 
• 1 6 
•!• A 5 2 
e R 1 3 

Kaadı (S) ''ermiştir. 
(S) bir kör söylemiştir. 
(0) oyuna karo ruasile başla

mış ve arkasından pik ikilisini 
oynamıştır. 

(S), morda yegane el tutacak 
kaad pik ası olduğu için bunu o
r~d.a ~uhaf ~za ederek pik ikili
sını elındekı rua ile almalıdır. 
~~nr~, pik ası ile mora geçerek 
~~ıncı elde koz empası yapmak 
uzere, ko~ ":smr ~ekmelidir. (0) 
koz valesını verınce, (S) damın 
düşeceği düşüncesile empastan 
vazgeçip koz ntasını oynamalı_ 
dır. Zira dam iki yanlı olarak E 
~le çıkarsa nasıl olsa düşUnnek 
ıı:1~an.sızdı~. Eğer {S), pik ikili
sını pik asıle alarak ilk lövede 

e~ ~,,.o$f il:~\ r 
,evı~,~~: ~ 'f ~.· 
~ e"'·tt1\eier . 1 f .if ~ t: ~ ?J 

Karı - Koca Ve Bir Arkadaş 
Bazı arkadaşların karı koca 

meselelerinde, sevgi bahislerin
de bilerek veya bilmiycrek ne 
kadar zararlı olduklarım hemen 
hepimiz tecrübe etmişizdir. 

Bilerek zararlı olanları bir ta
rafa ayırmalı ve bunlarla selamı 
sabahı kesmeli. Cünkü bunların 
ya eşinizde g<>zleri vardır, ya
hut başkasının rahatını, huzuru 
nu bozmak gibi melUn bir huy • 
larr ... 

Bilmiyerek zararlı olanlar? .. 
Onlardan da sakınmak, ailece 
teması mümkün olduğu kadar 
kesmek şarttır. lşte Pangaltıda 
B. Ali imzasile mektup yazan 
okuyucumuzun yapacağı da bu
dur. 

B. Ali evlidir. Karısını seve -
rek almıştır, fakat aradan altı 
~ene geçince bir ba§ka kadını 
scvmeğe başlamış, onu da ken -
disine bağlamıştır. Haf tanın bir 
iki gecesini yeni sevgilide geçi
riyor, fakat bunu karısından sak 
lamaya muvaffak oluyor. An
cak... Hikayenin alt taraf mı o 
anlatsın: 

"Karım oldukça kurnaz, zeki 
bir ev kadmıdır. Bir kaç defa 
§Üphelendi, ağzımı aradı, hatta 
peşime takıldı. Fakat bir şey öğ 
renemedi. Yalnız çok saf ve sal 
Jeti budalalık derecesine çıka
ran bir arkadaşım var. işte bu 
zatın ağzından bazı §eyler kap
mağa muvaffak oldu. 
Evimiı(1 lıcr wıkit gelip gi -

den arkada~~ım geçenlerde beni 
bularak karımla otururken onun 
kurnazca bir isticvabına maruz 
kalmış. Karım: "Dün gece eğ. 
Ientide siz de beraber mi idi· 
niz?,, diye başlayarak elinde bir 
crılr noli11ar ttorrn•s aa,: J"•r-·T· 
"Canrm gizlemeyiniz,, ben her 
şeyi biliyorum, hatta geçen gün 
alınan hediyeyi bile ... ,. diyerek 
arkadaşımı §aşırtmış. Vakıa bir 
kaç gün evvel metresime bir de 
hediye almıştım; fakat karım 
bunu ancak cüzdanımdan eksi • 
len bir miktar para ile talımin 
etmiş; atmış ve tutturmuştu. 
O zaman arkadaşım onu bir kaç 
kelime ile teselli ederek: "A
dam aldırma, gelip geçici he • 
vesler! .. ,, demiş ve her şeyi ona 
itiraf etmiştir. Şimdi karım gi
bi kurnaz bir kadına ne söyle -
sem nafile. J nkar, yalan fayda 
etmiyor. Böyle bir arkadaşa na
sıl muamele etmeli?,, 

Peşinden söylediğimiz gibi 
ailece teması mümkün olduğu 
kadar keserek ve sakınarak ... 

Sırlarınızı ona söylememeli • 
siniz. Hele madem ki bu <len~ce 
saf olduğunu biliyor. çok zeki 
ve açık gözlü karınızla karşılaş
tığı zaman yaya kalacağını tah
min ediyorsunuz; şimdiye ka
dar her şeyinizi ona anlatmakla 
hata etmişsiniz. Bundan sonra 
söylemezsiniz ve evinize srk srk 
gelmemesini temin edersiniz. 
Karınıza inkarda devam ediniz. 
Yalanın ve inkarın kendine mah 
sus kuvveti vardır. Ancak iki 
k~rpuzun bir koltuğa sığmıya -
cağmı da aklınızdan ç1kannayı
mz. Hele bir tanesi, tarif ettiği-

empas yapmağa kalkarsa bir 
yerine iki koz kay:beder. 

Prensip: Yükenen oyuncu • 
nun morda üç ufak kozu. elinde 
de kozu as, rua, onlu, dokuzlu 
ve bir ufağı bulunduğu zaman: 

1 - Morda el tutacak yalnız 
bir kaad varsa, bunu muhafaza 
etmeli ve evvela koz asını oyna
mah. Eğer (O) buna valeyi ve
ya damı verirse rua'yı çekmeli, 
eğer ufak koz verirse, eli mora 
geçirerek empas yapmalıdır. 

2 - Morda el tutacak iki kaat 
varsa, ilk elde onlu empası yap
malıdır. Eğer (O) bunu dam ve 
ya vale ile alırsa, yükenen ovun 
cu tekrar el tuttuğu zaman -koz 
asım çekmeli, (0) koz vermez
se eli mora geçirerek ikinci bir 
empas yapmalıdır. 

niz gibi kan kırmızı olursa ... 

• 
Eşinizin mektubunu 
açma 1 ı mısmız? 

Bize bir "Türk kadını,, imza· 
sile bir sorgu sontluyor. Türk 
kadını bu sorgunun sebebini şöı 
le anlatmaktadır: 

"E§imlc aramızda hiç bir ih· 
ti/at yoktur. Aramızda hiç bir 
tadsız mesele gezmemiştir. Sc· 
ııelerdenbcri gayet iyi geçin· 
mekteyiz. Hatta diyebilirim ki 
ilk sevgimiz bile aynr hararetle 
devam ediyor. Yalnız geçenler· 
de bir ilıtil§I çıktı. Bunun scbe· 
bi çok basit iken belki de şim· 
diye kadar birbirimizi hiç kır • 
mamış olmamızdan dolayı bu 
hadise sinirlerimi bozdu ve o • 
nun da rızasını alarak size bu 
hadiseyi yazmağa karar ver
dim: 

Kocam bana gelen mektupla· 
rı açabilir ve daima mektep ar• 
kadaşlarrnıdan, akrabalnım • 
daıı gelcıı mektuplar evvela o· 
nun tarafından açı/mı§, sonra ba 
na verilmiştir. Fakat geçende 
ona geleıı bir mektubu ben aç • 
tım. Bu onun canını sıktı ve ba· 
na darıldı. "Hakkın yoktur~ bir 
kadın kocasının mektubunu aça· 
maz ... ,, dedi. Onun haberi olma· 
dan bu dargınlık yüzünden ağla 
dım bile. Şimdi size soruyorum_ 
kocanım hakkı var mı?.,, 

Siz de hakhsm1z, kocanız da. 
Yahut bir başka noktadan ne si· 
zin hakkınız var, ne kocanrzın. 
Bu gibi meseleler evvela görü· 
şülmüş olmak lazımdır. Kocam· 
zın mektublarını.zı açmasına siz 
darrlmamışsmrz. Fakat darda -
bilirdiniz. Çünkü böyle bir an-
J..-~•&ıa.111, vı .... ........ı-ı..,- _ ..ı- _:_...,, _ 

it mektupları açmamak icap e• 
derdi. Fakat sizin danlmamanız 
dan cesaret alarak mektupları • 
nızr açmaya devam ettise kaba
hati yoktur. Ancak sizin onun 
mektuplarım, ona sonnadan aç· 
manrz bir kabahat olabilir. Hu • 
lasa ilk sözümüze bakınız: 

Bunu şimdiden tasrih etmeli 
ve bundan sona ona göre" hare• 
ket etmelisiniz. 

İzmirde Un 
Fiyatı Arttı 

[Baş tarafı 1 incide] 
ziyetin nezakertin ayrıca arttır• 
dı. 

Vilayet ve belediye Ankara • 
ya müracaat ederek bankanın 
buğday satışmcla eskisi gibi na
zım olarak kalmasının teminini 
istediler. 

Belediye bugün narha daha 
yinni para katarak elınleğin bi· 
rincisini dokuz buçuğa, ikinci· 
sini 7 buçuğa çıkardı.- Abidin 

Adanada da yükseldi 

Adana, 11 A.A. - Şimdiye 
kadar çok dü~ük satılan buğday 
değerleri bugün ve dün birden • 
bire fırlamıtşır. Önceden kilosu 
iki kuruş olan buğdaylarımız 
şimdi üç, üç buçuk kuruştan sa· 
tılınaktadır. Bu yüzden un ve ek 
mek değerleri de yükselmiştir. 
Mevsimin ilk karpuz ve inciri 
cıktı. Üzümlerin de bir haftaya 
kadar pazara ineceği umuluyor. 

Dun de piyasaya 
buğday gelmedi 

Istanbul 'mgday piyasası dün de 
hafif bir durgunluk geçirmiştir. A. • 
nadolunun muhtelif yerlerinden bu~· 
day gelmesi beklendiği halde yeni bır 
gelis olmamıştır. 

İstanbul tecim ve zahire borsasınrn 
verdiği bir raporda Anadolunun y~r 
yer bütün el im alanlarında hafif bır 
kuraklık olduğu bildirilmektedir. Dıl 
kuraklık henüz kati bir tec;ir yapn~a
dığı halde buğday tecimenlerini bı .'" 
ıaz endişeye düştirmesi. Istanbul f 1 .. 

yasasına buğday gönderilmemcsıne 
vesile olmuştur. 
Şehrimizdeki tecimenler bir kaç ı:u 

ne kadar vaziyetin düıclecegini sô\' .. 
lemektedirler. Fakat bir yandan da 
fırıncıların endişesi sürmektedir. 
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izmirin Sönüklüğünü Giderecek, izmir 
Ekonomisini Diri ltecek Olan Şey Ancal': 

Planlı Bir Ş.arbaylık Olabilir ... 

lzınirin üzüm, incir müeHeselerinde yarın da yine bu itçiler çalıtacaklardır. Fakat lzmir tehrinin ekonomisi 
artık hintirlandının verimlerile düz.elemez bir hale girmiştir. 

.Artık zamanı geldi, geçiyor bile ..• 

1 _'Ege'nin güzel 1zmirini bu kılığı 
lıÇınde bırakmaya karar vermişsek 

Una bir -Oiyeceğimiz olamaz. O za
~an kullandığımız "Güzel,, sıfatını 
A a kaldmveririz... Mesele kalmaz. 

.?'la, eğer, bu 1zmiri seviyorsak, onu 
~~zcı diye anmakta duygularımızın 
~'r ısran varsa, paçalan sıvayıp kılı· 
&ını, kıyafetini deği§tirivermeliyiz. 

Açıkça konuşalım: 
. }zınir göçüyor. Bunu her zaman 
;?Ylediğimiz gibi pek tabii bulmak 

1~1ttıd1r. Zira bu bir dönümün pek 
1ı bır netıccsıdır. 

İzınir, Ege'nin büyük limanı o1-
Jnak b'· · · d k k b. 
1 

uvıyetın en artı parla ır 

ayda umamaz. Sanayi planımızın, 
tılusaı k • · · · · f 
1 

e onomı sıstemımızın muva -
l akıyctini bununla ölçebiliriz. Mem
ikckctc yabancı malı sokarak para 

azananlar ve bu malların elden ele 
~~litnesinden çöplenenler sınıfı Tür-

1Yede "mülga,. dır. Eski komisyon
cu ve eski ithalat ve ihracat tüccarı 
iilttık başka iş yapacaktır. Bu komis
l'oncu]arm eski parlak verimli lima
ıı.ı parlak verimli bir başka türlü Ji. 
tl'ıan olacak, bir başka kıymet kaza
nacaktır. 

l :S~nun için yapılacak şey evvela 
~ ltnırde, İzmire uygun bir iş planı 

Utmak lazımdır ki, bunun en basın
da İzmirin şarlık vasfını ele alacağız. 

"p 
d

. anayır hazırlıkları devam 
' ıyort" 

1zmir gazetelerinden birinde şu doğ
ru satırları okuduk: 

"Yazda ve kışta İzmirliler, semt 
semt, türlü eksikliklerden acı duyar
lar.Büyük yollarımızı ele alalım; ya
zın bu boğucu sıcaklarında bir karış 
gölgesi olmıyan caddeler sulanma, 
yıkanma nedir bilmezler. Şarbaylı
ğın temizlik ödevleri arasında bii· 
yük ve küçük yollar bol suyla yıka· 
ma değil, biraz serinlik verecek ka
dar sulama bile )/ıktur. Hafif bir 
rüzgarla kalkan toz toprağı, milyon
larla mikrobu ciğerlerimize tıka basa 
ct:olrm:ağ::ı 2nrl::ınmı§t7.dır ~nnr.a v~

remle, çeşit çeşit hastalıklarla savaş
tan konuşuruz. Bu iki durum birihi· 
rile birleşir mi? Birkas gün önce Ga
zi okulu önünden geçiyordum. Öte
de, yeni açılan bir bulvar üzerine 
bir arazöz su serpiyordu Okula gi
den yol ise tam bir karış toz içinde 
idi. Minimini yavrular dizlerine ka
dar toza batarak geçiyorlardı. Bu 
bahtsızlığa baktım ~a içim acıdı. Fa
kat yalnız burası mı? Şarın hangi ya
nı daha bakımlıdır? Yazın sokaklar 
sulanmazsa halk yalnız acı duymakla 
kalmaz. Genel sağlık ta bozulur. Bu
nu düşünmek gerekmez mi? 

Ya şu zavallı dağ mahallatının 

halleri ne olacaktır? Yolsuzluktan 
sulanan bu yurttaşların çok bakla
n vardır. Üzerine düşen öJcvleri 
yapmış olan bir yurttaş, elbette ki, 

verdılı:lerinin karşılığını görmek is
ter. Yol yok. Lağım yok .. Gerçi bun
lar !;Ok paraya ihtiyaç gösteren i~
lerdir. Fakat planlı bir çalışma çev
resinde başarılmıyacak işl~r değildir. 

Eşref paşanın yukarı mahallelerin
de oturan bazr yurttaşlar dcrtlc:rini 
y, nmağa gelmişlerdi: 

"Belediye bize yol yapsın, bizi bu 
işkenceden kurtarsın da payımıza clü
şen parayı uzu(! bölülere (taksitlere) 
ayırmak şartile ödemeğe onayız 
(razıyız) diyorlardı.,, 

Şarbaylık bütün bu imkanları göz
den geçırerck bugünkü kötü durumu 
karşıJamağa bakmalıdır. 

Bunlara tek kelime katmağa lü
zum görmüyoruz. Yalnız tekrar ede
ceğiz ki; 

"İzmirin yeni kurulacak ekonomi 
vaziyetinde en mühim rolü oynıya
cak olan şey, turi~ olacaktır. An
cak planlı bir belediye İzmire düne 
kadar hinterlandının kazandırdığ• 

milyonları kazandırabilir. 

Yukardaki resimde çalışan işçiler, 

yarın da gene üzümlerimizi kutulı· 
yacaklardır. bunun için gene kereste· 
ler kesilecek, kutu fabrikaları çalıl?a· 
caktır. Fakat bugünkü gidiş gösteri
yor ki, yannki İzmir bu müesseseler
le değil, planlı bir şarbayhğın .çalış
masiyJe dirilecektir. Haydi dostlarım 
i~ başına! 

Ha s an 
F ehminin 
Alnı ak ... 
İzmir Özel hesaplar direktö

rü Hasan Fehmi büyük bir azap 
tan kurtulmuştur. Hayatının 
seyrini iyi tanıyanların çok sev
dikleri genç Hasan Fehmi, Ber 
gama ve Dikili kazalarında ya -
pılımş bir suiistimal yüzünden 
tam bir senedir ki, sorguya çekil 
miş bulunmakta idi. 

Dikili (Özel hesaplar memu -
ru) Nacinin, İzmir üçüncü sor -
gu hakimliğince verilen karara 
göre "oford denilen kimyevi 
maddeyi kullanmak suretile bir 
çok çekleri, cetvelleri tahrif et
miş olduğu ve hatta imzaları da 
hi taklit ederek Türk devletinin 
gelirinden on altı bin sekiz yüz 
altmış Türk lirasını,, zimmetine 
geçirdiği anlaşılmıştır. 

Aynı hakimlikçe verilen bir 
başka karara göre Bergamanın 
Özel hesaplar memurunun su -
çu da açığa vurulmuştur. Yal -
nız onun biraz insaflı hareket 
edip ancak 819 lira 18 kuruşu 
hesap verilemez bir hale soktu -
ğu anlaşılıyor. 

Yine bu işlerden dolayı Dikili 
sandık emini Ahmet Hamdi ile 
diğer ibir sandık emini ~lan bir 
başka Ahmedin, İzmir Özel he
saplar direktörlüğü başkatibi 
Hilminin, İzmir merkez memur 
muavini Süleymanın ve Berga
ma 0 Özel hesaplar memuru,, 
Hüsnünün memurluk vazifeleri 
ni suiistimal suçile ağır ceza 
mahkemesine çıkarılmalarına 
karar verilmiştir. 

İzmir gazetelerinde çıkan ka
rar suretini okurken adeta bu -
naldık. Bu kadar devlet memu
ru adının şimdiye kadar bir sui 
istimal işinde yan yana geldi -
ğini hatırlayamıyoruz. Bereket 
versin ki, ayni kararın içinde 
diğer bir çok maliye memurla -
.rmın temiz o1duk1arı da tesbit 
edilmiş bulunuyor da insan göz 
lerini karartan bu bas döndürü 
cü suiistimal hikayesinin sonun 
da rahat bir nefes alabiliyor. Te 
mize çıkanlar arasında bulunan 
larm adlarını buraya sevinerek 
kaydediyoruz: 

İzmir tetkik memuru Lutfi, 
merkez memur muavini Mithat 
tetkik memur muavini Mustafa, 
Dikilinin eski mal memuru Mu
vaffak, muhasebe katibi Muzaf 
fer ve Mehmet Ali, tahsildar 
Nazmi, öğretmen, Ali Riza ve 
Ş.edii, odacı Hasbi, Bergama 
Ozel hesaplar katibi Refik ve 
Hakkı. 

Yüzünün aklığım belirten Ha
san Fehmiyi tebrik ederiz. 

Bucadan dolu kalkan bir oto-
büsün macerası ... Bu ne biçim 

Belediye çavuşu ? 

lzmir Ue Buca arasında çatışan otobüslerden biri 
v e K a d i f e k a 1 e •• , 

İzmir gazetelerinden birinin 
en göze çarpmaz bir yerinde şu 
pek mühim yazıyı okuduk. Tek 
kelimesini değiştirmeden, ol · 
duğu gibi buraya geçiriyoruz: 

Otobüslerde 
Bugün öğleden sonra Bucadan 

otobüse bindim. Otobüs, dolu hare 
ket etti. Biraz ilerde yer olmadığı 
halde iceri birkaç ki~i daha alındı. 
Daha bira: ilerledik. Kar§ıdan bir 
Buca belediye çavuşuna rastladık, 
otobüse itarct etti, otobüs durdu. 
Ben içerisini kontrol edecek diye 
seviyordum. Ne gez.er, o, otobüs
teki fazlalığı görmediği gibi ken • 
disi de içeri girdi ve Izmire doğru 
}'ollandıh. Tam Kançeşmc yohuşu· 
nu çıktık. Orada iki bmir belediye 
çavuşu bekliyordu. Belki bunların 
göz.üne çarpar, dedim. Ne gez.er. 
Onlar otobüsü durdurdular ve yan
lannda bulunbn bir sivili bindirdi
ler. Arlık bu vaziyete siz. ne dersi-
nız. ... 

Otobüsten indiğimiz. :zaman Bu
ca belediye çavuıunun yanına yak
laştım ve ona hatırlattığım zaman 
ne dese beğenirsiniz.: 

ahengi temin maksadiledir. 
Bunun bilhassa bu sıcak lz -

mir günlerinde nasıl bir kalkan 

- Şikayet et bakalım ..• 
işte artık, bu söz üzerine hiçbil' 

§ey diyemedim. 
Ne dersiniz? 
Zeki bir vatandaşın bir müşa· 

hedesini tespit eden bu satırlar 
içinde insanı sinirlendirmeyen 
ne vardır? 

Bucayı 1zmire bağlayan yol 
zaten netameli bir yoldur. Bu 
yolun bilhassa Kızılçullu ile 
Kemer arasındaki kısmında (1) 
arabaların, otomobillerin, kam
yonların ve otobüslerin azami 
ihtiyat ile hareket etmeleri la
zımdır. Zira bir taraf yardır, 
bir taraf uçurum. U stüne üste· 
lik daha ileride bu yol demir • 
yollan ile de birleşir. 

Bunun için dört kuruş fazla 
kazanmak hırsile arabasını dol
duran bir otobüsçüye nasıl göz 
yumuluyor? Ve nasıl unutulu
yor ki, bu Buca, o İzmirin ban
liyösündedir ki, daha dört gün 
evvel Mersinli'ler ile Bayraklı
lar arasında iki kamyon çarpış· 
mıs ve iki kişi ölmüş, üç kişi ya
ralanmıstır. 

1 
En büyük harflerle dizilmiş 

~.~n bu serlevhayı görünce bü
; Uk bir alaka ile altındaki uzun 

1 azıyı okumak zahmetine kat • 
at\dım ·, ve ne öaııen.dim bilir 

!h..• b 

İzmir Panayırından Bıktık. Hedefimiz 
9 Eylülü Arsıulusal Bir Ekspozisiyon 

Günü Yapmaktır! 1 

olc~uğu kolaylıkla anlaşılır. 

Izmirin dokuz eylulü ile adım 
adım uğraşmağa karar verdiği
mizi tekrar ettikten sonra diye
liın ki: 

AnlaŞıtıyor ki, !zmirde nakil 
vasıtaları ile bu nakil vasıtala· 
rının kontroluna memur olan 
şarbayhk adamları arasında tam 
bir Iaübalilik kurulmuş bulunu
yor. Bize kalırsa: 

~·ıısiniz? 

lşte~ 
ı l - Viyanaya çok şık rozet-
er ısmarlanmış. 

tı 2 - Şarıbayın başkanlığı al
,.llda toplanan panayır komite
~ h~zırlanan panayir nizamna-

esıni beğenmiş. 

b· 3 - Panayır yerine şarbay 
ır bahçıvan göndermiş. 

21 4 - Panayır gazinosu bu se-
e daha süslü olacakmıs. 

t ~ - Panayırın "faal'; komi-
lesı "her hafta" carsamba gün-er· ~ 1 toplanacakmış. 
~a 6 - Ankara ve İstanbul mat
~ alarında basılan afislerin ve 
,__ Salelerin gelmesi bekleniyor
-.ıuş. 

:Bütün bunlar laftır. 
tıt~ereket versin şu alttaki sa
tıtırj ara... Yoksa İzmir "panayı
li an' 'sıtkım sıyrılacaktı. 
'.il ep beraber okuyalım: 

lcı.tdanayıra iştirak edecek olan-
~ an bazı vergilerin almma
~eısı düşünülmüstü. Ankaradan 
~Q en bir telgrafta bunu temin 
~ce~ bir kanunun Kamutay 

llnıı heY.ctinden çıktığı bildi-

Faal Komite Panayır Kurmak İçin DeğilPana
yırcılık zihniyetini Yıkmak I çin Çalışmalıdır! 
rilmiştir. Bu kanuna göre; 

1 - Panayıra mal göndere • 
cek olanlardan panayır için yap
tırıp panayır iç inde dağıtacak
ları risaleler, el ilanları ve afiş
ler için damga pulu aranrnıya
caktır. 

2 - Pavyonlara rckiam icin 
yazdırılacak vazılarla isim ~ve 
firmalarını gösterecek levhalar
dan maktu vergi alınmayacak .. 
tır. 

3 - Methal levhaları ile sa
bit tabelalardan maktu ve dam
ga vergileri ve yapılacak tenvi
ratt an istihlak vergisi aranını -
yacaktır. 

4 - Panayıra iştirak edecek'. 
olanlardan ister t üccar, ister 
fabrikacı veya memur olsunlar, 
kazanç vergisi alınmayacaktır. 

İşte bu manası olan bir rea -
list harekettir. Yoksa haftada 
bir gün toplanan bir faal komi
tenin ne yapabileceği insanı 
şüP.hexe düşürür. Zira böxle bir 

Bu bir panayır g8rUnOşlldUr. Bir ekspozisyon 
görUnUşU istiyoruz 

işi üzerine almış olan bir faal 
komite hergün geceli, gündüz
lü seferber bir halde çalışması 
lazımdır. Ama di~eceklerdir ki; 

- Efendim, herkes deruhte 
ettiği iş bölümile uğraşıyor. 
Haf tada bir toplanmamızın ma
nası, ~apılan işlerdeki birlik ve 

lzmirde bir panayır kurulma· 
sı bizi memnun edememektedir. 
Birinci sınıf bir Ege limanında 
panayır yapılmasını biz beğen
miyoruz. Hedefimiz bu panayı
rr yakın zamanda herkesin be
ğeneceği bir "arsıulusal İzmir 

Dokuz EylUl Ekspozisyonu" 
haline yükselmis görmektir. 

;Bunun için ise birkaç sene ev
vel Mareşal Liyotej'in Paris 
müstemlekat sergisini kurmak 
için kullandığı çalışma tarzına 
aynen uymak zarureti vardır. 

Medresenin yarımda kızlı er
kekli talebelerle dolu bir üni
versite, devletlU muşur paşa 

hazretleri yanında mareşal, pa
dişah yanında cumurreisi ve 
mistik hu raf el erin kerametli 
heyulaları karşısında realist 
önder ne ise, panayır yanında 
ekspozisyon da odur. · 

lzmirdeki faal heyetin hede
fi panayır kurmak olmasın, pa
nayırcılık zihniyetini yıkıp eks
pozisyon kurmak olsun. 

Bucadan kalkan dolu otobüsü 
yolda bir dostunun gezinti ara
bası imiş gibi durdurup içine 
giren belediye çavuşu ve onun 
gibi hareket etmeği itiyat edin
miş olanlar taşıdıkları ünifor -
maya layık değildirler. Hele ha· 
tası kendisine söylendiği za • 
man: "Şikayet et bakalım!" di
yecek olanlar mutlaka ve mut
laka kendilerine çalışacak baş
ka bir iş bulmalıdırlar. 

Çünkü vatandaşlar canlarım 
çöplükte bulmaI .. ışlardır. Bir 
şarbaylık memurunun itiyat ha
line girecek böyle bir hatası ya
nn (Allah göstermesin) Kadi
fekaleye yakın ucummlarda 
yirmi otuz vatandaşm param 
parca olmalarına sebebiyet ve
rebilir. 

İzmir şaJ:1bayını:ı bu işi bir ga
zetenin görünmez yerinde çık
mış ehemmiyetsiz bir vak'a ola
rak değil, ilk planda ele alma -
cak bir şar derdi olarak karşı
layacağmı tahmin ediyoruz. 

( 1) Yani Kadifckalenin tam kar , 
şısma gelen kısmı murat ediyoruz. 
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Baldwin 

Baldwirı 

Le Pelit Parishm aen 
Orta boylu, tıknaz. güçlü. acık 

yüzlü, geniş alınlı, aydınlık gözlü bir 
şahsiyet. Münevver, sağlam ve erkek 
tavırlı İngilizlerin tipidir. Bu tipe 
yüksek Ingiliz burjuvazisinde tesadüf 
olunur, bunlar lngiliz ulusunun amu
du fıkarisini teşkil ederler. Atalan, 
hem endüstri, hem çiftçi alemine bağ 
hdır. Rudyard Kipling'in amca oğlu 
ve meşhur ressam Bume Yones'in ye 
ğcni olan Stanley Balwin, kitap ve 
yüksek aanat zevkini bu akrabasından 
almıştır. 

Ba1dwin altmış dokuz yaşındadır. 
Kırk bir ya§ına kadar, siyasanın, dö· 
nek çemberinden uzak kalmıştır. Har
roit ve Cambridge'de parlak olma -
makla beraber sağlam bir tahsil yap
tıktan sonra, yirmi yıl tetebbü, kır ve 
fabrikaları arasında vakit geçirdi. Ta. 
biatin bütün güzelliklerinden, bütün 
sükunundan istifade etti. 

Baldwin 1908 de babasının yerine 
Bewdlcy dairesinden saylav çıkarıl· 
eh. Aklı selimi, ruh ve karakterinin 
cloğruluğu, her türlü reklamdan ka
sınması güzeyinde, Bonar Law'in te
veccühünü kazandı. Parlamentoda 
çarçabuk ilerledi: Sırasile: 1918 de 
Bonar Law'in katibi, 1921 de tecim 
bakanı,1922 de finans bakanı ve 1923 
te başbaltan oldu. 

Lloyd George kabinesinde tecim 

DÜNYA SIYASAS\Nl 

fDARE EDENLER ARASINDA 

Kimdir? 
bakanı iken, başbakana karşı göster
diği kati muhalefet ve söylediği söy -
lev kendisine büyük bir şöhret kazan· 
dırdı. Bu meşhur nutkunda demi§ti 
ki: "Lloyd George, geliştiği halde mu 
hafazakar partiyi mahvedecek dina • 
mik bir kuvvete benzer.,. 

Baldwin çok metnaetli bir §ahsi -
yettir. Karakterini şu sözleri tüm 
gösterir: "Prensibe ait oldu~u~a ka
naat ettiğim bir soruda, fıknmden 
vazgeçmekten ise diri diri yakılmağt 
tercih ederim.,. 

Baldwin hiç bir zaman kararını dü· 
§Ünmeden vermez. Fakat bir gez k.a· 
rar verdi mi, artık sonuna kadar gı -
der. 

ı 923 te halkın oyuna müracaat et
meden himayeciliği kurmamak sureti 
le kendi taraftarlarını kaybetmcği gö
ze aldı. 1926, genel grevde, bütün \il. 
ke kendisini takip ettiği zaman yine 
büyük bir azim gösterdi. Son dört yıl 
da Mae Donald'a, her türlü muhalif 
rüzgarlara rağmen, gösterdiği müza
herctle ciddiyetini isbat etti.Bu azmi, 
hava silahlanmasında da gösterecek
tir. 

Bugünkü Baldwin kabinesinin ba§• 
hca amacı: uluaal birliğin muhafaza. 
aıdrr. 1924 de ilk defa basvekil oldu
ğu zaman aara}·dan çıkarken kendisi
ni tebrik eden gazetecilere demi§ ti ki: 

- "Sizin tebriklerinizden ziyade 
dualarınıza muhtacım . ., 

Elbet Baldwin, baş bakanlığın yüce 
mesuliyetini U~üncü defa olarak kabul 
ederken aynı ruh ve aynı duygu ile ' 
hareket etmiştir. 

Lehistanda Yahudi 
aleyhtarlığı 

Leh gazetelerine göre, Pant
kot yortuları arifesinde,cumarte 
si günü yahudiler taraf mdan bir 
kavga esnasında öldürülmüş o
lan bir Polonyalının ölüsü kalk
tıktan sonra, yahudilere karşı 
şiddetle saldırılmıştır. Her iki 
taraftan birçok yaralı vardır. 
Bunlardan biri hastahanede öl
müştür. 

ÖIUler arasında konuşma 
Sokrat - Ben baldıran otu içerek öldüm. 
- Ya ben ... Karımın hazırladığı koktail ile hapı J'Uttum. 

No. 49 

Edgar WALLECE 
"Fakat bunun için meraklan

maymız. Çünkü sizin artık ora
da bulunmanıza lüzum kalını -
yor. Bu akşam Willings ile bir
likte yemek yiyiniz. Bu adam 
kadın meclisinden çok hoşlanı
yor. Hatta mümkünse kendiniz! 
evine davet ettiriniz. Onun eskı 
bir sil~h koleksiyonu vardır ve 
bununla övünür. Bu suretle evin 
vaziyetini de gözden geçirmiş 
olursunuz.,, 

Genç kız tekrar zarla baktı 
ve içinden yüzer liralık iki bank
not çıktı. Thalia paralara baktı 
ve yüzü ağır bir ifade aldı. 
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Willings, mevkii parlak poli-

tikacılardandı. Kırk yaşında 
başvekalet müsteşarlığına ka -
dar yükselmişti. Fakat buna 
rağmen kendisinden hoşlanan -
lar çok değildi. İyi bir hitabeti 
vardı, gösterişi vardı. Fakat ka
rakter~ne düzgün denilemezdi. 
Onun ıçin umumi efkar kendisi
ne pek itimat göstermiyordu. 

Hatta bir .zamanlar bir reza -
let davasına adı da karışmıstı. 
Fakat mecliste kendisini tutan 
beş on meb'usun müdahalesile 
bu işten ucuz kurtulmuş ve pa -
rasryla çıkan gazeteler, hücuma 
geçmek isteyen tere karşı şiddet
li mukabelelerde bulunmuşlar -
dı. 

Thalia'yı kendisine takdim 
ettinneğe muvaffak oluşunu 
büyük bir meharet sayıyordu. 
Halbuki genç kızın kendisini 
müsteşara takdim ettinnek için 
daha o sabah Kızıl çenberden 
emir aldığının farkında bile de
ğildi. 

Kızıl cenberin adamlarını seç 
mekte takip ettiği kendine mah
sus bir usfıl vardı. Hepsine de 
bol para veriyor, çok iş tc yük-

ikiyüz Franga 
Bir bıyık 

Le Journal'deu 
Brezilyalı irencu Salear, uzun 

ve kalın bıyığ:ı ile böbürlenen 
bir adamdı. lradı ile geçinen 
Salear, bıyığını çok sever, onu 
gurur ile okşardı. Kendisine 
albaylığım kazandıran bu güzel 
bıyık günün birinde bir muzip 
taraf mdan kesilmesin mi? Küp 
lerc binen Salear muzibe karşı 
derhal hakyerine baş vurdu. Bu 
cinayeti işleyen adama karşı, 
hak ve adalet diledi. 

Suçlu Henri Levy, çok muh
terem bir kimsedir. İttiham san 
dalyesine otururken adeta mü -
teessirdi. 

Vakayı şöylece anlattı: 
- "Salear bize, yemeğe çağı 

nlı idi. Yemekten sonra derin 
Jerin şekerleme yapmağa baş -
lc::.dı. Karım dedi ki, bıyığının 

1 rencu Salear 

sot ucunu kes, uyanınca güle -
riz. Ben de sol ucunu kestim. 
Uyandı. Aman Allah!.. O ne 
hiddet!.. 

Salear davasını şöylece anlat
tr: 
-Bıyığımın bir parçası kesil

mekle, biçimsiz bir hale sokul -
muşum. Çaresiz, bütün bıyığunı 
tras ettim. 

Hegemen bu dava}'I gülümsi 
yerek c.'Unlcilikten sonra t>ıyr&-as 

za dönerek: 
- "Emin olunuz ki, bıyıksız

lık size çok yakışıyor.,, 
Salear, bu komplimandan hoş 

lanmıştır. Ancak mahkeme ka
rarmı yine vermiş. Kesilen bıyı 
ğm bedelini tesbit etmiştir. Le
vy: 16 frank para cezasma 200 
frank da zarar ve ziyana çarptı
rılmıştır. 

Sudan'da susuzluk 
Fransız gazetelerine göre, 

D a k a r' d a bulunan d ö r t 
genç yerli işçi, Su
dan sahrasında susuzluktan öl
müştür. İngiliz sömürgesindeki 
işçilerin bu acik (facia) hakkın
da haber vermeleri bekleniyor. 
Ölen gençlerden biri yolladığı 
son mektubda, kendisinin ve ar
kadaşlarının 8 aylık izinlerini 
geçirmek için memleketlerine 
gideceklerini yazmaktadır. Sa
mldığma göre, işçileri Nil'e gö
türen otomobil yolda bozulmuş 
gençler Y.Olda susuzluktan öl
müşlerdir. 

!emiyordu. Yalnız hepsinin al -
dığı talimat usulü malum ve 
muayyendi. 

Londramn göbeğinde bir çok 
eski kiliseler vardır, fakat hiç 
biri Sainte - Agnes kilisesi ka • 
dar eski değildir.Bu kilise, azası 
gayet kıt mezhepçilerin arada 
bir tapınmağa geldikleri yerdir. 
Buna rağmen içerisi temiz tu -
tulmaktadır. Evvelce yam ha -
şında bir mezarlık vardı. Fakat 
büyük şehirlerin ihtiyaçları da 
büyük oluyor. Zamanla bu me
zarlık oradan kaldırıldı. Etra -
f~nd.a yüksek yüksek binalar be
lırdı. O derecede ki, kilise dar 
~e karanlık bir sokağın icinde 
adeta mahpus gibi kaldı. kızıl 
Çenber de ilk ve son toplantısı.
m iste bu kilisede yapmıştı. 

Burada da her şey mükemme
len tertip edilmişti. Toplantıya 
gelecek Kızıl Çenbcr mensup _ 
larmın her birine ayrı ayn gele 
cekleri saat dakikasına kadar bil 
dirilmişti. O kadar ki, iki kişi 
bile beraber kiliseye ginneyor
lardı. 

Thalia Druınmond da tam ça 

F R ANSA DA KARARSIZLIK: 

YENı TEDBiRLER ARİFESiNDE 

11 Milyarlık Bütçe Açığını 
Kapatabilecekler mi?. 

Le Journal'dan: 
Laval kabinesi, üçüncü Fransız 

cumuriyetinde teşekkül eden doksan 
dokuzuncu bakanlar heyetidir. Yeni 
kabine, müstesna şartlar altında ve 
çok çabuk teşekkül etti. Parlamento 
hayatında bir rekor kırdı: teşekkül 
ettiği aynı günde, meclis kar~ısına çık 
tı. Hükum\..t: güven oyu aldıktan aon 
ra, geni' salahiyet projesini ortaya 
attı. Bu sırada, yapmağı tasarladığı 
finans, yeğrctimi hakkında izahat ver 
di. Bütün auiistimalleri kaldmnağa 
çalı~acağını ve her türl~ tasarr.~ .. Y.~1-
larma gittikten sonra luzum gorulur· 
se harp malülllerinin tah.si5;'ltı~da!1 
keseceğini söyledi. Laval, ıçtımaı _sı
gortanın kapitalize edilmesi aleyhın: 
de olduğunu söyledikten sonra dedı 
ki: "Sigorta edilenlerin hukuku mu-

Bouisson 

kaddestir, buna riayet olunmalıdır 
ve olunacaktır.,, 

Paris • Soir'dan: 
Biri moral, öteki hesap alanında i

ki &oru vardır ki, bunları hükumet 
uzun görüşme ve zekaaile halletmek 
mecburiyetindedir. 

Moral soru §Udur: memleketin mo 
rali bozuldu, güveni azaldı; ülkeden 
çıkan altınlar bunun baslıca delili • 
'dir. Emniyet sandıklarındaki mevdu-
atın halk tarafından alınması, gtiven
sizliğin ve moral bozukluğunun bir i
şaretidir. 

Güveni iade etmek için psikolojik 
bir kuvvet tezahürüne ihtiyaç var • 
dır. 

!kinci soru hesap işidir; çünkü 935 
yılı açığı: aşağı yukarı altı buçuk 
milyar franktır. Şimendiferler açığı 

da dört buçuk milyara çıkmıştır. De
mek ki, top yekun açık 11 milyar -
dır.,. 

Le Journal Des Debats'dan: 
Bu !artlar altında yapılacak iş, be

dahatin göııterdiği i~tir. Böyle ~ıun • 
ca, sistemler ve nutuklar ortach..n kal 
kar. Para değerinin dü~ürülmesi, ge· 
niş mikyasta bir dolandırıcılıktan ba~ 
ka bir §ey değildir. Bütçe denkleşme· 
si elzemdir. Parlamento tasarruf yap
mak istemiyor. Oyle ise gereken ka -
rarlan almak ödevi hükumete düşer. 

Lava! hakikati, açıkça, sadece söy
ledi. Bellidir ki mec:lis hakikati aev· 
miyor. Kaçamaklı işleri tercih edi • 
yor. Hükumetin muvaffakiyeti için, 
Lavalin sok azimli ve cesur olması 

ğırıldığı dakikada kiliseye gel
di. İçeride hiç bir aydınlrk yok
tu. Ancak dışarının donuk ışı -
ğı ile içerideki eşya hayal me -
yal farkediliyordu. 

Kapıyı açan adam, yavaş bir 
sesle: 

- Do~ru gidiniz ve sağdaki 
ikinci kürsiye oturunuz, dedi. 

Ondan önce kiliseye daha baş 
ka gelmiş olanlar da vardı. Ön 
kapıda, gelenleri karşılayan a
dam, minbere çıktı, Thalia se -
sinden bu adamın Kızıl Çenbe -
rin şefi olduğunu anladı. Yüzü 
iyice farkedilemiyordu. Çünkü 
maskesi de vardı. Bu adam de
di ki : 

- Dostlarım, artık cemiyeti
mizin dağılma zamaru gelmiş 
bulunuyor. Gazetelerde hüku 
mete ne teklifte bulunduğumu 
hepiniz okudunuz. Bunda mu -
vaffak oluşumuz hepimizi ala -
kadar eder. Çünkü alacaömuz 
paranın yüzde yirmisini sizlere 
dağıtmak istiyorum. 

Bir saniye durdu ve devam et 
ti: 

- Burada toplanışımızı teh-

Herriot 

gerektir. Dünkü sözleri durumu hak
kile anladığmı ve son derece iyi ni -
yet sahibi olduğunu gösterdi. 

Le Temps'dan: 
Laval kabinesi harekete geçebilir. 

Bir dakika kaybetmeksizin, çalışmak, 
karar vermek, ileri gitmek lazımdır. 
Külliyetli bir bütçe açığına çare bul
mak, bir buçuk milyara çıkan tasar • 
ruflar yapmak icap eder ki, manevi
yat yükselsin ve güven canlanarak 
hazineye derin bir nefes aldırsın. Se· 
çim dirikliğinin hegcmen olduğu bu 
devirde korkunç menfaat sendikala • 
rının hükumetin hareketine ve ge -
ncl masrafların indirilmesine engel o
lacaklarına şüphe yoktur.,, 

italya 
Habeşistan 

Messaggero'den: 
ln,iliz Avam kamara$lnda İfçi 

ıaylav Atlee'nin •ö"leri ' ne/retle 
karıılanmak Berektir. F aıiıt hüku
metinin kamuyu bafka baıka bir 

kardığı hakkındaki diyev katiyen 
doğru değildir. /ngili" saylav bilmi 
yor mu ki, Habeıistan, askerlerini 
yaVOf yavaı medeniyet yalana HV

ketmeğe çalıııyor, bilmiyor mu ki, 
yirmi yıldan fazla oluyor ki Adi• • 
Ababa hükumetleri Somali - Habeı 
hududunu tahdit etmekten çekin· 
miıtir, ve yine bilmiyor mu ki, Ha
be~i3tan 1929 yılındanbeı-i mütema 
diyen silahlanıyor. 

ltçi aaylav, ltalyan kıtalanna Sü
veyı yolunun kapanma8lnı telkin 
ediyor. lnaan böyle teklifler karıı· 
aında, •oayaliat ilratçılıimın, Av • 
rapa medeniyeti ile Afr:ika mede
niyeti, beya~larla aiyahlar arcuın • 
da ahmakça bir beraberlik ve eıit· 
lik kurmaia muvaflak olup olmı
yacağını sormahan kendini alamı· 
yor. 

Hele Edenin, ita/yaya hitap ede
rek, lngiliz mecellesinin: ''beraat 
zimmeti aıilJir,, kanununu hatırlat 
ması çok büyük bir zevhsiz.liğe de
lalet ~der. Bu çeıit müdafaalar 
kü•tahlıktır. ----
likeli görenler, müsterih olabi -
lirler. Ben her türlü tedbirleri 
aldım. -

Şurasını saklamam ki, Kızıl 
Çenber şimdi tehlikede bulunu
yor. İki defa akla gelmedik bazı 
ahval ve şerait hüviyetimi po
lise ifşa etmek üzere bulunuyor 
du. Büyük hafiye Yale ve emni 
yet müfettişi Parr mütemadi -
yen peşimde dolaşıyorlar. Bu -
nun icin sizin her birinizden 
harikulade bir gayret göster -
menizi beklerim. Yarın her bi
rinize tafsil atlı talimat verece -
ğim. Hatırlayınız ki, siz de be
nim gibi ayni tehlikede bulunu
yorsunuz. Cesaretinizin de o 
nisbette büyük mükafatı: olacak 
tır. Şimdi hepiniz otuzar sani -
ye aralıkla birer birer çekiliniz. 
Evvela sağdaki kürsüden bir 
kişi. sonra soldaki kürsüden bir 
kişi kalsın. Bu suretle kiliseyi 
boşaltınız. Toplantı bitmiştir. 

Gölgeler bu emre göre yavaş 
yavaş çekildiler. Kilise boşalın
ca bu sefer hatip de dışarıya 
cıktı ve bir taksi aramağa baş
ladı. 

Yeni ingiliz 
Dış Bakanı 

Le Temps'dan: 
Yeni İngiliz dış bakanı Sa -

muel Hoare elli beş yaşındadır. 
25 yıldanberi Londramn Chel-

Samuel H oare 

sea seçim dairesinden sayla'!/ 
seçilmektedir. Muhafazakar par. 
tiye mensuptur. Büyük savaşta, 
Yarbay olan Hoare, bir çok as· 
keri nişanlarla taltif edilmiştir. 
1927 de küçük Baron payesini 
aldı. Londradan Hindistana ilk 
sivil uçuşu yapmıştır. 

192 ı de uluslar kurumunda 
İngilterenin yüksek komiseri ol 
du. 1922 de hava bakanlığına 
belitildi. Ayni bakanlığı birinci 
Baldurn kabinesinde, ve ikinci 
Baldurin kabinesinde işgal etti. 
1931 de Hindistan Bakanı oldu. 
Samuel Hoare, Hindistan ve 
yakın şarka dair türlü telifleı 
sahibidir. 

Hoare, muhafazakar partide 
gittikçe artan bir nüfuz kazan 
dığı içindir ki, dış bakanlığa çı
kabilmiştir. Sıyasanm her nok• 
tasında Boldurin ile ayni fikir -
dedir. İngiliz dış bakanhğmın 
bugünkü temayüllerini hiç bir 
suretle değiştirecek değildir. 

Habeş imparatoru 
noı ... •... ..us .. .Ju 

Times gazetesine Adisababa'
dan bildirildiğine göre, bir ay• 
danberi ülke içinde dolaşmakta 
olan Habeş tnlparatoru Hara • 
ra dönmüştür. Bu gezi (scya -
hat) hadisesiz geçmiştir. 

Seçim çarpışmasında 
- Ol, dalıa bir ay yorulaca' 

ğız?. 

- Adanı sende, bir gez yeni• 
den saylav seçildik mi, gel keY: 
/im gel!. Bir kaç yıl rahatız!. 

Thalia Drummond kendisin• 
den bir kaç dakika evvel çık -
mrş bulunuyordu. Kendisini şeb 
rin öbür ucuna götüren taksi oto 
mobilinde sırtmdaki yağmur 
mantosunu, siyah şapkasını ve 
peçesini çıkardı. Bütün bunla • 
rın altında muhteşem bir balo 
elbisesi ta§ıyordu. , 

Biraz sonra Merros Cluh e 
girdi. Güzelliği ve tuvaletin.in 
şaşaası herkesin gözünü kendı .. 
sine cekmişti. 

Ja~k Beardmore de bir kaÇ 
arkadaşile beraber orada bulu , 
nuyordu. 
Arkadaşlarmdan biri delikatl 

lıya sordu: 
- Bu kadın kim? 
Bir baı:ıkasr cevap verdi: 
- Kim olduğunu bilmev~.; 

rum ama, yanındaki adam rıııı 
teşar Willings.. , 

Diğer taraf tan Thalia da. d~rı 
likanlıyı görmüştü. Gözlertı11ti 
ve kulaklarının bütün kuvve 
delikanlının istikametine ce~ "' 
rilmişti. Willings'in söyledik e; 
rini dinlemiyordu bile.. Fak~ J 

[Arkası va 
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lnadcı sigara FAYDALI BiLGiLER 

Resim Yapmasını Öğrenelim 
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Eğer babanız sigara içiyor ve 
sigaraamı da kendisi sarıyorsa, 
kend. . d . . 1..! 

ısıne eyınız .ıu: 

- Ellerinize aynadan baka • 
rak sigarayı sarabilir misiniz? 

Günde yirmi, belki daha faz
la sigara urdığı için bunu kolay 
aaıur. 

O zaman babanızı aynanın 

karfımıa oturtunuz. Elile göz
leri arasına bir gazete, yahut bir 
mukavva tutunuz. Fakat o su • 
retle ki aynadan ellerini görebil
sin. 

Sigara paketi ile sigara ki· 
ğıtlannı ellerine veriniz. Baka
lmı; ellerine aynadaıı bakarak 
sigara sarabilir mi? 

Ne yemek yiyor? 
Bu oyun, yemek yiyenleri 

taklit ederek oynanır. 
Patates yiyen adamla don -

durma yiyen adamm hareketle
ri ve yüzünün ifadesi biribirine 
benzemez. Çorba içenle makar
na yiyen araamda da fark var -
dır. 

Oyunculardan birisi bir teY 
yiyormue gibi taklit yapar, öte
ki oyuncular sıra ile ne yediğini 
antamağa çalıfırlar ve aöyler
ler. Bileıı oyuncu bir puvan ya
zar. Her oyuncu bir defa taklit 
yapar. Kim çok puvan yazana, 
oyunu o kazanır. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

latanbul 
11.30: Jimnutik. Bayan Azade Tarc.an. 

11.50: Franauc:a den. 19.20: Dan• maıi
kili. (Plü) 19.30: Haberler. 19.40: Bayan 
Halide - moaoloc. 21: Konferans. 20.30: 
Stild,o orkestra koaaeri. 21: Rad70 cu 
ve tanP orlrestralları. San. Emine thND. 
21.SO: Son haberler. BoraaJar. 21.40: Ba-
7an Atot (San). 22: PWr nefri7atı • 

BUkref 
13-15: Pllk" &manıar. il: Sibicean 

orkeatraıı. 19: Da7111Dlar. 19.15: Konıe
rin devamı. 20: Söaler. 20.20: Pllk. "Ye
ni masUd.. 21.05: Bneac:o ailvareai "Sen
fonik eserlerden- 21.45: Eneeeo tarıfm· 
dan piyano konseri. 22: Rad70 orkeatra
ıı. 22.30: Duyumlar. 23.50: Konaer nakli. 
23.15: AhNnca •e fraıwsca da7am1ar. 
23.35: Konserin clcvamı. 

Moakova 
17.30: Gireli maaildai, 11.SO: Opera 

parçalan. 20.30: Edebiyat. 21: Şarkdar. 
22: Çekçe 7a:yım. 23.05: lnaJliırce. 24.05: 
Alm1nc:a. 

Budapette 
Zl.10: Filharmoaik ta1nın tarafmdaa 

koaeer. "Beetlaoven,.. 23.20: l>Qamlar. 
23.40: Çinıene nmaildsi. 24: Macariıtan 
ii&eriae iqilisce Pirler. 1.05: DaJ'1Ulllar. 

Belgrad 
21: Hafif havalar. 21.30: Konferans. 

21.50: Pllk. 22: RadJo piyesi. 22.30: Şar
kılar " popCiler konaer • .23: .Da7amJar. 
23.20: RaclJo orkeatruı. 

Vartova 
20.30: Schamann'm tukdantdu. 20.50: 

RePortaJ. 21.10: Salon maslldai. 21.45: 
Da7amlar. 22: Chotün konseri. 22.30: 
EdebiJat. 22.40: Polona .. rkJlan. 23: 
Spor dQamları. 23.10: Kileük orkeatra 
koueri. 

Hamburg 
21: Da,amlar. 21.15: Ulaaal Ja71llL 

"HANSA,. 21.45: KöJlll proııraau. 22: 
Film nriaL 23: DaJ'1UD1ar. Hafif mii&ik. 

MUnih 
20: Aktam mtlziji. Sözler. 21: Da11UD

lar. 21.15: Kant* ulıaaal mlisik. 23: Da
,.amlar. 23.20: Baaler. 23.SO: Procram 
araaı. 24: Sc:babert tarkdarı. 

Breslau 
21: Da71anlar. 21.15: Genç neıil ,..,... 

mı. 21.45: Da,.aılar baftaıı. 22: $ell 
halk skeci: .. Lob der Arbeit., 23: Dil· 
J8Dl)ar. Zı.30: Operet muikiai. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* fpek : Altın - Şeytan maskeli 
Kadın. 

* Melek ; Sa1li - tçimizden biriai. 

• E....._. : Ne SnimU - General 
Yenin zehirli çayı. 

* Siima-: Garp cephesinde kanb 
hücUmlar - Niçin sevdim. 

• T• : Atk beldesi. * Şak : Ben bir caıustum - Kara 
Çaylak. 

• Ydda: (Kadın Asla Unutmu) 
(Şarlo Asker). 

* Sana,. ı Kimaeaiz - Kukaraça. 
* Aari : Dudaklardan ıanwe -

Fırtına. 

• Allruar : Tanan ve eti - Deniz 
altında cehemıem. 

* Alemdarı Daktilo evleniyor ve 
Dağların lam. 

* Milli ı Volga uıbillerinde - Cot
kun. 

~ Hilal: (Altı Kanh kral) (lıtiklil 
uğurunda). 

• KadlköJ' Sürena ı Aynanın um 
- Deniz altı ejderi. 

* Usküdar Hüe : Batakhane göl
geleri. 
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UTARiT MÜŞTERi 
llt•rit: - GUnqten uzaklığı MüJteri: - Güneıten uzaklı. Onu Ölümün Kucaazna Bırak-sa nıilyon, arzımızdaıı asgari ğı 777 mflyon, arzdan en aşağı 6 1 

~~.:1==:.x=: :.~=:= r;,:: :!0-:::!: mışlardı. Ölüm Muhakkaktı ... 
rıı arnnızm J;ilzde 37 si. Hac· dan 1295 defa fazla. Hararet, 
llU arzmumı tinnide biri. Ha. eathmda çok yüksek. Güneşin 
l'areti •ıfırdan yukan 200 dere- etrafında devri on iki sene. Ha
ce. Dağlan 4 bin, 5 bin metre. raret yüksek, Hava gayet ke
~in etrafmda seyri 88 gün. sif. Teşekkül halinde bulundu
Gece ve gündüz müddetleri ma- ğu için insanlar yaşıyamaz. Do
ltnı delil. Hava yok, yahut pek kuz peyki vardır. Uçünü 1610 
at. lnAnbır için yapmak kabil da Galile kqfetmittir. En .,.. 
delil Günqten az IODJ'8 batar, nuncusu 1914 te fototrafla kq-
-. evvel doğar. Peyki ycıktur. fedilmiştir. 

ZÜHRE ZUHAL 

rı Zlbre: - Güneften uzakblt 
08 milyon, arnmman en ap· 

lı 42, en "*8n 258 milyon. ki· 
laaıetre. Kutnı arzımum yüz
de doksan altısı. Hacmı arzmıı
Zlıı onda dokuzu. Harareti arzı· 
llladan dört defa fazla. Güne· 
ıhı etrafında devri 225 gün. 
llaıu bU8Uliyetleri malOm de
lil. 

URANÜS 
llranb: - Güneıten uzaklı· 

'1 3.000 milyon, arzmuzdan en 
~ 2&50 milyon, en yukarı 
1150 milyon kilometre. Kutru 
;::•n dört defa bilytik. 

anmusdan 63 defa faz. 
S.. Harareti çok yWcaek, Mer· 
~ hl1i gu halinde. Giineıin 
etrafmda devri 84 sene. Kendi 
bıibveri etraıfm<İaki devir müd
d~ti malUnı değil Hava çok ke
aıf. İmanlar yqıyamaz. Dört 
~)'ki vaıdır. 

MERiH 
~~•rih: - Günetten uzaklığı 
·~ milyon, arzmıuclan en •ta· 
~~ en ~an 278 milyon ki
~ Kutru armnum 0.54 il. 
qlıemı arnmudan altı buçuk 
defa ldlçük. Harareti arzmıı.z • 
d.ta az. Günqin etrafında dev
~ 187 gün. Gece gündüz müd· 
~ apğı yukarı ananız gibi. 
~Ya oldukça temiz, tazyik da
~ az. lnaanlann orada yqa
~ mümkün. Ataç olması 
llılllıtemeL Deimoı ve Foboı 
'dluznda iki mini mini peyki 

• 

Zuhal:-Gliııqten 1500 mil· 
yon, armnudan en apğı 1350 
milyon, en yukarı 1650 milyon 
kilometre. Kutru arnmudan 
dokuz buçuk defa fazla. Hararet 
çok yüksek. Günetin etrafında 
devri 29 sene, 6 ay. Gece, gün
düz müddeti 5 saat. Hava çok 
kesif. Teşekkül halinde oldufu 
için insanlar yaşıyamaz. Etra
fmda küçük küçük sayısız par
çalardan mürekkep üç halber, 
etrafında on ~ peyki vardır. 
En büyüğünün adı Titan'dır. 
Kutru 4 bin kilometredir. 

ARZ 
Arz: - Güneıten uatdılı 

149,500,000 kilometre. Kutru 
12,732 kilometre. Hacmı 1 mil
yon 83 bin 260 kilometre mikl
bL Kilo henbile 61 rakammm 
arkasında 23 adet sıfır. Hara
reti Büyük Çölde zait 52, Sihir· 
yada nakıs 72. Daiları Himala
yada Gavrizankar 8,840 metre. 
Güneşin etrafmda de'Yli 365 
gün, 5 saat, 48 dakika. Bir pey
ki vardır. 

nEPTÜN 
Neptün: - Güneıten uzaklı

ğı 4500 milyon, arznnızdan en 
aıağı uzaklığı 4350 milyon, en 
yukan uzaklığı 4650 milyon ki
lometre, Hararet derecesi çok 
yükaeılc. Merkezi bili gaz ha· 
linde. Güneşin etrafında devri 
165 sene. Hava çok kesif. Te • 
ıekkül halinde olduğu için is
klnı gayri kabil. 1846 da Le
venier tarafından hesapla keş
fedilmiştir. 

Beyaz avcı olabilmek, bu 
mertebeye çıkabilmek için Afri
kada bir insanın hayatı yirmi o
tuz kere tehlike ile göz göze gel
mek mecburidir. Buraya yüksel
mek hakikaten çok az beyaz in
sana nasip ohnU§ bir mevkidir. 
Bugün beyazlar arumda Afri -
kada kendine büyük bir isim 
yapımş olan Roger Courtney 
1ayılabilir. Daha henüz on do -
kuz yqmdayken İngiltereden 
çıkan bu genç, meteliksiz oldu
ğu halde Afrikanm prk sahili
ne ayak hamut ve Victoria'da 
altın ararken hayatını ancak 
bir yağmur laırtanmttır. 
Onu BIUme terketmltlerdl 

Yerlilerle bir gün altm arar
ken Roger birdenbire müthiş 
bir sıtmaya tutulmU§, doktor ve 
mualeceden yüzlerce kilomet -
relerle mesafe uzakta bulunduk 
lan için Afrikablarm tedavi u -
sulüne boyun eğmeğe mecbur 
kalmıştı. Bir kaç gün içinde 
eon derece fenalapn zavalh Ro-
ıer'i yabam Afrikalılar, çadır -
da ölmesin diye, açıla çıkara -
rak yakıcı günqin altına bıra -
lavermişlerdi. Bu halde, atqi 
aon dereceyi buhnu, ve ölüme 
bir kaç admı kalmııken, müthif 
bir yağmur onun hayatını kur -
tarmağa kifayet etmişti. Kalbi 
kuvvetli olduğu için yağmur o
na bir illç gibi tesir etmiş ve 
birdenbire tekrar canlanmıştı. 

ÖIUmden kurtuluyor fakat 
Ölümden bir mucize kabilin

den kurtulan Roıer henüz ba -
caklannda yürümek için bile 
çok az dennanı olduğu bir za
manda yavaı yavq kendini güç 
hal ile aiaçlık bir yere atabil • 
mi,ti. Burada biraz daha kendi
ne ge1mie fakat bu sefer de km
diıine çok yalan bir yerde iki 
kudurmuş filin ağaçlan, sula· 
n yararak kendisine doğru hü • 
cum ettiklerini görerek büsbü -
tiin şaşırmıştı. Fillerin patn1ISI 
ona o kadar dehıet veriyordu ki 
bir in için kaçmağı dilfünmüt. 

fakat geriye döndüğü vakit ü -
çüncü bir filin onun yolunu kes
mekte ve üzerine hücmn için 
hazırlanmakta olduğunu göre -
rek büıbütün afallamıştı. 

Bir An içinde hummalı beyni 
vaziyeti kavradı. Bunlar alelade 
fil değil, insan kanma susarmş, 
kudunnU§ bir fil sürilsüydü. 
Bunlara henüz zihninde karar 
verirken yolunu kesen filin dört 
ayak üstü kalkarak üzenne hll
cmn ettiğini görür görmez oto
matikman tüfeğini omuzlaya -
rak kudurmue filin tam kafası
na isabetli bir endaht yapmıştı. 
Kocaman bir bina gibi yere dev
rilen hayvanla birlikte ağaç ve 
sazlar da yere serihnişti. Fakat 
iıte asıl bundan sonra ormanda 
müthiş bir patırtı başladı. Ku -
duran diğ'er filler delirmiş bir 
halde bağnııyorlardı. İlkönce 
gördüğü iki fil de üzerine bil -
cum etmek için hazırlanıyorlar
dı. Zavallr Roger her taraftan 
filler tarafmdan sanlmif bulu -
nuyordu. 

Keçaçak bir yol vardı 
Tüfeğini ikinci defa omuzla -

yan Roger ikinci fili de cansız 
olarak yere sermişti. Bit dakika 
için üçüncü fılin hllcumuna mi
ni olan bu iubetli atış aayeain 
de kuduran üçüncü fıli yere yı · 
~ filin llscriDden atJımak U. 

Filler boluf• 
rak aaldırdllar. 

zere durduğu vakit iyi bir nişan 
alarak yere sermeğe muvaffak 
olan Roger bundan sonra da 
tehlikenin bertaraf ve .etrafını 
saran fil sürüsünden kurtulmak 
imkinı olmadığını görerek esa
sen yorgun olduiundan büabü
tün ümitsizliğe düıtü. 
Ka~cak yol, ancak, yere ser

diği fillerin üzerinden atlamak
la kabil olacaktı. Bu da onun 
boyundan daha yüksek bir ma
niayı aşmak demekti. Güç hal 
ile birinci filin üzerinden aşan 
Roger ikinci filin üzerinden a -
ıarken, arkasından fil sürüsü -
nün ağaçları, sazları kökünden 
çıkararak havalara atmakta ol
duğunu görüyordu. 

ÖIUm muhakkakta; fakat 
Fillerin üzerinden a,arak or-

.mandan kayalık bir yere çıkaut 
olmasaydı, Roger için ölüm mu
hakkaktı. Kayalıklar araamda 
saklanan avcı hatıratında: "E
ğer bu manzarayı görmüş olaay
dmız, tüyleriniz ürperirdi. Yir
mi kadar kudumıuı fil, ormam 
beni bulmak için altüst ediyor; 
yerdeki otl~ ağaçlan bile sö
küyorlardı. Talimli asker gibi 
üçer üçer, manga kolu halinde 
öyle ince bir tarama yapıyorlar
dı ki ormanda kahnış olsaydım 
ölüm yüzde yüz muhakkaktı.,, 
diyor. 

* Kadıköy Hile: Otuz günliik Pren• 
aea. 

~ Halide n Arbdafhın : BetiktaJ. 
Suat parkta (Bir avuç atet)· 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu sece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Sirkecide Ali Rma - Çenberlitqta Sırn 
- Oedikpqada Asadof7Ul - Cibalide 
Necati - ŞehsadebatıDda hmail Hakla 
- A.kura7da Şeref Celil - Samatyada 
Erofiloa - $ebrcmininde D. Hamdi -
Karagiımrükte Kemal - Büyükadada Şi
nasi Rıza - Heybelide Yusuf - Bakır· 
köytinde Merkes - .Kaımıpatada Merkez 
- Haakö7dc Halk - Kad•öytinde Saa
det - Beşilı:taşta Nail - Galatada Ka
rakö:r - Taksimde Della Sada - Tak
simde Ertuinıl - Y enitehirde S. Bara
nakyan - Şiılide Narsilecinn - Eyüptc 
Hikmet eczaneleri. • L I M AN 

HAREKE rLERI 

Dün limanmnza ıa vapurlar ıelmiftir: 
Ayvalıktan Saadet, Karabiıııdan Antaln. 
Bartmdan Bartın. Mudanyadan Kocaeli. 

Dün limanmmdan riden vaparlar ıan
lardır: lmıite Ayten. MıulanJaJa Ta)'J'&r, 
1üenderi7e:re İzmir, .Karadeniae Tan. 

Basiin linwunusa ta vaparlar ıelecelı:
tir.: Meninden Damlapmar, Bandırmadan 
Bandırma, lmıitten AJten. Mudan,.adall 
TaJ'7&r. 

Bastin linwmnısdan ridec:ek vaparlar 
ıanlardır: KarabipJa Bartm, A)'Y&hta 
Bandımaa, lzmite Oiiael Bandırma, Jılıa
danJ'&ya Asya, Barıma AntalJL 

• DAVETLER 

Pazar terfi maçları 
latanbul nuntakası Futbol heyetin 

den: 
16-6-1935 Pazar ıünfl yapılacak ter 

fi maçı: 
Bqiktq Şeref alanmda : 
Beylerbeyi - Fener Yılmu saat 16, 

30 Hakem Suphi. Yan hakemleri Ek· 
rem Eraoy, Feridun Kılıç. 

• MU RACA AT 
YERLERi 

Denis Yolları acentesi Telefon 
AkaJ (KadıköJ iıkelai baı me

marlntu) 
Şirketi HQriJ"C. Telefon 
Vaparc:aJak 8irketi -ke• acen· 

teei. Telefoa 
Sark DemriTollan müracaat b

leal. Sirkeci Telefon 
Devlet Demir:roDan mlracaat 

kalemi ll&J'darpa... Telefoa 

4Z~ 

43732 
44703 

22925 

23079 

12145 

• lTFAIYE 
TELE.FONLARI 

tatanl>ul ltafiyeal 2422ı 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
ICachkCSy itfaiyeai 60020 

Yetilköy, Bakırköy, Bilyükdere, 
Usküdar itfaiyeıi 6062 5 
Pa~bahçe, Kandilli, Erenköy, Kar· 
tal, BUyükada, Heybeli, Burgu. Kı· 
nah mıntakalan için telefon santra
bndaki memura (yangm) kelimesini 
a<Sylemek kafidir. • HASTANE 

TELEFONLARI 

Cerrahpap hastanesi. Cer· 
rahpap 
Zeynep Kimil baıtaneıL 
UıkUdar, Nuh kuyuıu, Gün 
Dofumu caddesi 
Haacki kadınlar baıtaneai. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoilu ZükUr hastanesi. 
Firuzafa 
Gülhane hastanesi. Gülbane 
Kudua haıtaneai. Çapa 
Emrazı akliye ve asabi.ye 
hastanesi. Balmk~ Rqa 
diye kqlası 
Etfal haıtaneai. Şifli 
Haydarpap Nllmune has
taneıi 

• ÇABUK SIHHI 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

Y AROIM TEŞKILA Ti 
Bu numaradan imdat oto
mobili İltenir. 

TeşekkUr 

44991 

Aziz kardq ve anamız Nazlı Ar• 
dahanın Ziyiı: feliketinde büyük a• 
cnmza iftirak ve bizleri telgraf ve 
mektuplarla teselli eden dostlanmıza 
ayrı ayn tqekküre kederlerimiz im
kan bırakmadığından kendilerine tük 
nranlammmı iblilma sayın gazete• 
nizin tava11utunu dileriz. 

Merhumenin kardqi Oğlu 
Nebi.be Vefti Avukat Vedat Ardahao 

Kın 
Sara Yüreğiroilu Damadı 

Dr.Celal YUreğiroilı> 

Teşekkür 
Sevgili zcvdm, Tilrkofia BapnU 

pviri Ali Muhtar Ekendizin ölUmU 
dolayıslle gerek blz.ıat cenaze me
rasiminde bulunmak ıuretile ve ge
rek yau ile kederime lttirak etmek 
lQtfunda bulunan bütün arkada§ ve 
doıtlanna ayn ayn tqekkilr etme
ğe kederim mani olduğundan alenen 
beyanı tqckküril bir vuile teleldti 
ederim. 

Merhumun zwc:csi 
A. lılubtar Ekendb: 

' 
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SiNEMA YILDIZLARI NORMAL AGIR
LIKLARINI KORUMAK iÇiN NE YiYOR 

Dün Başladığımız Listeye Devam Ediyoruz 
Mari Elis 

Grace Moore nasıl sinema ar
tisti oldu mu diyeceksiniz? Bir 
çok yıldızlan başımıza çıkaran 
tesadüf perisi onun da elinden 
tutmuş, onu da yükseklere çı -
karmıştır. 

Bir gün Amerikada Massa
chusset hükumeti dahilinde bir 
köyün civarında küçük, sarışın 
bir kız şarkı söylüyordu. O sı
rada Amerikan operasının ma -
ruf artistlerinden Mary Garden 
oradan geçiyordu. 

Bir ses işitti. Sesin tmeti ve 
temizliği hoşuna gitti. Genç kız 
la konuştu, anası ile, babası ile 
konuştu. Kızı N evyorka, ondan 
sonra Parise ve !talyaya götür
dü. 

Küçük köylü kız çok geçme -
Clen Nevyorkta Metropolitan o
perasının prima donnası Grace 
Moore oldu. 

Sesli film çıktıktan sonra 
Grace Moore'u aldı. Büsbütün 
yükseltti.ve tanıttı. 

Katherine Hepburn 
Kahvaltı: Portakal suyu, 

sandviç, kahve. 
Öğle yemeği: Et suyu, biskot 

Öilim kesilmiş portakal, çay, ya
hut kaymaklı süt. 
Akşam yemeği: Öküz köftesi, 

çiğ lahana salatası, mayonez, 
havuç, tereyağsız ekmek. ana
nas dondurması, kahve. 

Ciertrude Michael 
Kahvaltı: Portakal suyu, 

sandviç, kahve. 
Öğle yemeği: Meyve salata • 

sı (marul, armut, ananas, ki • 
raz, çilek bütün bunlara sirke, 
.zeytinyağı, tuz, biber ve toz ha
linde hardal, bir miktar kırmızı 
biber katılacaktır), çay, biskot. 
Akşam yemeği: Et suyu, et 

ve balık, patates, salata, meyve, 
kahve. 

Ciloria Stuart 
Bu artist zayıflamak için haf· 

tanın .Pazaytesi1 çarşamba, cu • 
ma gunlerı şu yemekleri yiyor: 

Kahvaltı: Bir bardak sıcak 
suda bir limonun suyu. 

Öğle yemeği: Bir bardak 
portakal suyu. 
Akşam yemeği: Büyük bir 

marul ve domates salatası. Sal· 
ça olarak ekşi krem, biskct, kah
ve. 

Sah, perşembe ve cumartesi 
günleri de şu yemekleri yiyor: 

Kahvaltı: bir bardak sıcak su
ca bir limonun suyu, pişmiş bir 
tane yumurta, jambon, biskot, 
kahve. 

Öğle yemeği: Bir bardak por
takal suyu. 
Akşam yemeği: Yağsız lbir di· 

lim rosto, büyük bir kap salata, 
biskot, kahve. 

Bu artist patatesi, ekmeği, 
şekeri, içkiyi yemek listr.sinden 
kat'iyyen silmiştir. 

Jean Harlow 
Kahvaltı: Kafe krem. 
Öğle yemeği: Çiğ sebze sala· 

tası, kuru meyve, sandviç. 
Akşam yemeği: İki günde bir 

et, yeşil fasulya, havuç patates, 
peynir, bisküvi, kahve. 

Zaif mideli 
Yıldızlar 

Mideleri zaif, yahut sinirleri 
bozuk olan bir cok sinema yıl • 
dızları şöyle bir" rejim takip et
mektedirler: 

Kahvaltı : Pişmiş elma, yahut 

armut, süt, şeftali, 
Saat onda: üçte bir kaymak 

ilave edilmis bir bardak süt 
Öğle yeın~ği: iki yumurta, 

balık kızartması, şu sebzelerden 
her hangisi: 1spanak, Patlıcan, 
Karnibahar, Brüksel lahanası, 
iyi pişmiş taze fasulye, kuş k~n 
maz, havuç, çiğ domates, ~anı.1-
yalı krema, dondurma, pışmış 
e1ma veya armut, tereyağlı bir 
dilim ekmek, bir bardak süt. 

Saat dörtte: Ü ete bir kaymak 
ilave edilmiş bir bardak süt. 
Akşam yemeği: çorba yok, 

arada bir istiridye suyu. 
Etler: koyun veya kuzu kot

leti, koyun veya kuzu kızartma 
sı, balık, piliç, hindi. 

Sebzeler: İspanak, Brüksel 
lahanası, karnibahar, taze fa • 
sulye, kuş konmaz, havuç ve a
rada bir de tereyağh pancar, şal 
gam, kuru fasulye pişmiş mey
va veya çiğ domates salatası. 

Vanilyalı krem, dondurma, 

pişmiş elma veya armut, bir di
lim tereyağlı ekmek, bir bardak 
su. 

Gece saat onda: üçte biri kaY. 
maklı süt. 

Bu listeye göre beğendikleri· 
ni yerler. Listeden ihraç ettik -
leri şeyler de şunlardır: Çay, 
kahve, şükola, kakao, tütün, iç
ki, bonbon, pasta, pudinga, şe
ker, bal, taze ekmek, paneler, 
bezelya, patates, kornişon, ce • 
viz, et kıyması, domuz, biftek, 
sığır, hamur işleri, bisküviler1 

tuz, biber, hardal, sirke, tuzlu 
et ve balıklar. 

Çok yorgun ve sinirli zaman 
larda hiç bir şey yememek, ye -
mekten evvel dinlenmek, kati -
yen acele yememek, lokmaları 
iyi çiğnememek, bir günde. en 
aşağı sekiz bardak taze su ıs · 
mek yemekten sonra yastıgI 

omu~larm al tına ve elleri ense· 
ye alarak yirmi dakika sırt üstü 
yatmak da lazımdır. 

iHTiYARLAYINCA NE 
HALE GELECEKLER? 

MARLENE DIETRJCH llEORGE ARLISS 

• 
Marlene Dietrich'in Bir 
Haftalık Yemek Listesi 
Joan Cravford'un bir ha.fta

hk yemek listesi şudur. Lıste 
vücudün normal sikletini muha 
faza etmesine göre tertip edil • 
miştir: 

Pazartesi: 
Kahvaltı: Portakal suyu, süt 

1ü kahve 
Öğle yemeği: Kışın et suyu, 

kuru bisküvi, yazın sebze sala -
tası, bisküvit, limonlu çay. 
Akşam yemeği: Tavuk kızart 

ması, ispanak, marul salatası, 
meyva, kahve. 

J oan Cravford sabah kahval
tısı ile öğle yemeklerini hiç de
ğiştirmemektedir. Akşam ye -
mekleri de şunlardır: 

Salı: 

Domates çorbası, kuzu kotle
ti, salata, yahut beyaz peynir, 
pişmiş elma, kahve 

Çarşamba: 
Bezelya çorbası, yeşil salata, 

meyva, kahve. 
Pcr§embe: 
Yarım kavun, havuç, yeşil sa 

lata, kompostu, kahve. • 
Cuma: 

hcan kızartması, pişmiş elma, 
kahve. 

GCUK SiNEMA 
ABERLERI -

Frederic March Greta Garba 
ile birlikte Anna Karenine'i çe
virmekte ve iki sahne arasında 
başladığı bir senaryoyu bitirme 
ge çalışmaktadır. Senaryosun
dan bir parça: 

"Arslan ve iki avcI 
"Arslan ve bir avcI 
"Arslan,, 

• 
Richard Tauber "kalbimin 

zevki,, adında yeni bir filme baş 
lamıştır. -

• 
Henny Porten tekrar film çe

vinneec başlayacaktır. 

• 
.. Fransada avukatların film çe 
vınneleri menedilmiştir. 

• 
P 'Abcl Gance Lükrcs Borjiya

yı çevirecektir. 
Et suyu, tavuk kızartması, te e 

reyağda pancar, armut salat~sı Maz Reinharttt yakında 
ve beyaz peynir, çikolatalı; bo - Amerika tabiiyetine gireceğini 
rek, kahve. . söylemiştir. 

Cumartesı: e 
Prasa, soğuk et, sebze salata- . 

sı meyva, kahve 1 Charles Boyer dıt1e bI:orfe_t
1
ta 

'p . Joung "Şanghay,, a ı ır ı m 
azar. . v b 1 1 dır 

Meyva, domates salatası, pat çcvınnegc; aş amış ar • 

!? 
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Açık mavi ipekten elcgan bir gece· 
lik entarisi modeli. Kollar yırtmaçlı· 
dır. Yaka ve kollarda hilal şeklinde 
süsler vardır. Bunlar işlemeli ve 
ajurludur. Kemer ayni kumaştan ya
p.ılır. (II nci büyüklük için) 80 san
tım ende 3.55 metre kumaş lazım
dır. 

Genç bayanlara mahsus gene ele
gan bir gece entarisi modası. Kumaş 
çiçekli ipektendir. Belde ve göğüste 
büzülmek i!iin bir ipekli kurdclası 

vardır. (I nci büyüklük için)' 80 
santim ende 2. 7 5 metre kumaş la
zımdır. 

Genç bayanlara mahsus güzel bir 
gecelik entarisi modeli. Kollar ki
mono ve kabarık bir şekildedir. Ku
ma~ çiçekli pembe bir ipek veyahut 
patiskadan düşünülmüştür. Kurdela 
ve kemer açık mavi bir renkten inti
hap edilmelidir. (il nci büyükh.ık 
için) 80 santim eninde 3.30 metre 
kumaş lazımdır, 

m.._ 

Eldivenleri 
Tem izlemek 
Eldivenleri temizlemek için 

bir kaç türlü tertip vardır. Bi • 
rinci tertip şudur: Bir kilo soda 
beş gram sani fahmiyeti sud ile 
karıştırılır. 

Bu suretle yapılan mahlutun 
içine bir fanila parçası batınla • 
rak parmağa veya ayrıca bir çu
buğa geçirilmiş olan eldiven ü· 
zerine sürülüp uvuşturulur. Son 
ra kuru başka bir fanila parçası 
ile silinir. 

İkinci tertip şudur: Eldiven 
gayet ince elenmiş killi topra~· 
la uvuşturulduktan sonra, bır 
fanila parçası ile toprak ahrur. 
Eldiven beyaz ise üstübeç, renk• 
li ise kepekle yeniden uvuşturu· 
lur. 

Üçüncü tertip şudur: 250 gr. 
sabun tozu, 165 gram javel 
suyu, 10 gram nişadır ruhu, 155 
gram su karıştırılarak ham.ur 
yapılır. Bunun içine bir fanıla 
parçası batırılarak eldiven gü • 
zelce temizleninceye kadar u • 
vuşturulur. 

Dördüncü tertip şudur: Kay
natılıp biraz kaymak bağlamış 
olan sütün içine bir sünger bati'" 
rılarak, eldivenin evvelce beyaz 
sabunla ıslatılmış olan yerine 
vesair lekeli yerlere sürülür. Gii• 
deriyi yumuşatmak için yavaŞ 
yavaş eldiven her tarafından çe: 
kilerek gerilir. Bu tertip bilhas. 
sa glase eldivenler için kullaJll ~ 
hr. 
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[AVRUPA~~ _NASIL YAŞARLAR?-

A L MANYA 
(ERSATZ EŞYALAR DiYARI 

ikramiyeli süt makinesı 
VIKlnG 
markaaile maruf 
hem iyi, hem 
çok ucuz olan 
maldnalandır. 
Apjıdald adres
ten iz.abat iste
yiniz. 

TürK.:Jll!NlfJa ırD. $11. 
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'L· Yağmurda ot haline gelen el
oıaeter; bulaşık suyu gihi kah -
"e, köpürmeyen sabun ve daha 
buna benzer bir çok i,ter Al -
lllanyanın kendi yağı ile kavrul
ıtıak mücadelesinin netkcleri -
dir. 

f 
Küçük Pazarda :l 

10ıiANEKı'RAliKTiR 1u 11· 
• __ içindekilere mGracaat -• 

Kendi yağı ile kavrulmak ai
l'aaeti, almancada her hangi bir 
leyin yerini tutan Ersatz keli· 
ıtıeaile en iyi ifade olunur. Bu -
lltın ba§ma Almanyada her il • 
Siincü insanın küçük ismi olan 
1"ritz adını da ilive edecek olur
laııız Fritz Ersatz diye başlı ba
lltla bir ad çıkar ki Büzel Hitler 
fi.re yarım ifade etmek için bun -
dan güzel bir isim bulmak güç -
tür. 
\... Şu halde Herr Fritz Ersatz 
-ukayesine yatağından kalkar 
~lkmaz başlayalım. V aka Ber
linde cereyan etmektedir. Yüz -
de yüz Nazi Aryan kanından 
lelme Hitlerist Almanyanın 
Cözbebeği olan Berlinden. 
. Fritz'in yatağı yüzde yüz yer 

İı malıdır. Gözlerini açar açmaz 
burnu derin bir nefes alarak dü
§Ünür. Fakat bu memnuniyet 
llzun sürmez. Çünkü Teuton vü
cudunu aıcak tutan yorgan ve 
tatak çarşafı ancak kısmen yer-

malıdır. Bu malların Amerika 
:\re Hitler aleyhtarı diğer mem -
le~etlerden geldiğini dütünmek 
i~buu bozar. Hele pijamasuun 
~de yetmiı beş yabancı iti ol
dugunu düşününce bü•bütUn zı· 
:\'anadan çıkacak bir hal alır. 
b' Banyoya girdiği vakıt bu hal 

Iraz geçmiştir. Çünkü banyo -

~lmanyaCf ı yüide yib: yerli mı· 
~-6ıda maddeleridir, Bunlardan 
~l bol yedikçe H err Fritz Er-
r satz'zn keyfi artar. 

~ Yiizde yüz Almandır. Halbu
Jq sabunu beze sürüpte, köpür • 
:ediğini ve biraz sonra eriyip 
~ bir şey kalmadığını gören 

~rıtz Enatz'ı gene düşünce al
b!ııtır. Kuvvetli adalesini, kolo
h:!ı vÜcudunu sabunlamadan 

YOdan çıkmak hakikaten tat· 
ifa bir iştir. 

Saf bir vatan severlik 
'llritz'in traş sabunu da banyo 

~unu gibi köpürmez cinsten -
~r. Fakat kimin umurunda? •• 
L•tanaeverlik her halde traş sa
f\Ql\ı ile ölçülmez bir şeydir. 
~t Allah saklasın, sokağa çı
~ ta yağmura tutulursa Fritz 
ı;-tz'ın vay haline! Çünkü yaş 

. ta bu yerli ayakkabıların su 
~ören mukavva haline gelmesi 

Ok az silren bir hadisedir. 
lf kahvaltıya oturduğu zaman 
~rr Ersatz'ın yüzünü derin 
ll tnemnuniyet kaplamı,ıır. 

lirada her şey yüzde yüz Al -
~~r. Fakat ah ne olurdu, şu 
:~ suyu gibi kahve olma -
~dı. İnsanın bütün keyfini ka· ..:.cak kadar ağza aıınmaZ bir 

~alto, şapka o kadar düşünü
~ k: bir iş değildir. Kapıdan 
~ ta otomobiline bindiği va • 
~ artık Fritz Ersatz'ın keyfi-
:Aı~OyUm olmaz. Otomobilde 
·~ olmayan aksam mevcut 

Yeni ersatz elbiselerle yağmura tutulmamak şarttır. Tutulun· 
ca da sür' at ko§usu yapmak lazımdır. 

olsa bile bunlan gözle görmek ı belerde Vistra, bilhassa kadın 
kabil değildir yal Zaten göze elbiseliklerinde son derece mu -
çarpmayacak bir iş insanınca - vaffak olmuştur. Maamafih hc
nını o kadar sıkmaz. nüz renklerin solmasına karşı 

Asil keyif otomoblldecUr: bir şey icat olunama~ıştır. Yağ 

Ot b.1. . h k t tti mura da dayanmadıgı muhak -
.o~o ~. lnı ~ e e r~.n kaktır. 

be~~nın yuzd~ ~ Alm~ ko: Wollstra'ya gelince; bu ku -
m~den ... ıstıhsal. edllen blr surlar onda daha ziyade mev • 
m~yı ,. oldu~~ ~ı.~setmekle cuttur. Maamafih gün geçtikçe 
Fntz ın ke"ı büebütun artımı- daha iyilqmektedir. Şimdilik 
ur auncıa yerden ıöfe kadar ırat'iyyen 1atmura ctayanama • 
hakkı vardır. Saatta yüz kilo • maktadJr • 
metreyi Af Alman mayi mahru- Demir meseleal: 
ku ile yapmak hakikaten göğüs 
kabartacak bir şeydir. 

Ersatz harbmm Almanlar i -
çin hayatt bir ehemmiy~ti oldu
ğunu takdir için Almanyanın 
mamru qya hususunda yeryd • 
zünün belll başlı bir ihrctcatçısı 
olduğunu düıünmek kaf1r1;r. 
Buna hem memleket içimle hem 
dışan yollamak için kullanıl.m 
ipek, pamuk ve kavuçuk mad -
delerin yüzde yüzünü hariç ten 
tedarik mecburiyetini de ilave 
edecek olursak Herr Fritz'in a
sabiyetini biraz haklı bulmamak 
kabil değildir. 

Bundan başka mayi mahru • 
katın, yününün ve bakırmın 
yüzde seksenini dışarıdan getir
diğini de hesap etmek lizımdJr. 
Demir de yüzde yetmiı hariçten 
gelir. 

lş'n hakikati: 
Şimdiye kadar iptidai madde

lerin bir çoğunu hariçten teda • 
rik etmek mecburiyetinde olan 
Almanya, bundan sonra daha 
bir çok seneler bu vaziyette ka
lac,ktır. Buna rağmen Ersatz -
çılar ekonomi sahasında, harice 
muhtaç olmamak için ellerin -
den her geleni ihmal etmemek· 
tedirler. 

Mayi mahrukat hususunda ha 
rice tabi olmak, Almanların son 
derce& gücüne giden bir iştir. 
Kimyaker ve alimlerinin yorul
mayan mesaisi neticesinde bir 
gün gelip te Almanyanın bu hu
susta istiklal sahibi olacağına 
inanmak ta bir hayli güçtür. İ
şin doğrusu şimdilik Almanya 
yalnız bir hususta dışarıdan mal 
getirtmeyebilir: Yiyecek mad • 
deleri. 

işin ciddi tarafı 
Bunlara rağmen işin bir de 

son derece ciddi tarafı vardır. 
Alman kimyakerlerinin dehası
na bir işaret olmak üzere Vistra 
ve Wollatra piyasada tanınan 
ve birincisi pamuk ve ikincisi de 
yünün yerini tutacak iki Ersatz 
madde imaline muvaffak olmuş
tur ki bunlar hakikaten şayanı 
hayrettir. Bunların her ikisi de 
odundan imal olunur ki, Alman
yarun bu husustaki ham mad -
desi ziyadeaile boldur. 

Şimdiye kadar yapılan tecrü-

Surası bir hakikattir ki demir 
meselesinde Almanya hi~ bir 
vakıt kendine yetecek kadar de
mir iatihaal edemiyecektir. 

Kauçuk 
Bu hususta Alman kimyaker

lerine bir sual sormak bile caiz 
değildir. Çünkü cevap alamıya
cağınız muhakkaktır. Bu tecrü
belerin henüz muvaf fakiyetle 
neticelenmediti ve Ersatz kavu
çuk henüz ke!ifolunmadığı kat'i 
surette söylenebilir. 

Maamafih umumi harpta Şi -
liden harp imalatları için nitro
jen almamak için bunu havadan 
istihsal etmef e muvaffak olan 
Almanların mütemadi mesai ne
ticesinde daha nelere muvaf fah. 
olacakları çok yerinde olarak 
sorulabilir. 

Büyük harbı, harice muhtaç -
hk yüzünden kaybettiklerine 
inanan Almanlar, kendi yağı ile 
kavrulur bir hale gelebilmek 
için sonuna kadar mücadeleye 
devam edeceklerine hepimiz i -
naıunalıyız. 

Yatakta cıgara içmek adetinizse 
çok dikkatli olmak lazımdır. 
Pijama tutuşursa söndürmesi 

gü~tür. 

•!!!!!! Dr. t H S A N S A M t ~ • 

• 

OKSURUK ŞURUBU 
Öksllrilk ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli illçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

• 
3583 

1300 LiRAYA 
Az kullanılmıı radyolu Ford mar· 

ka kapalı bir otomobil satılıktır. Ar· 
zu edenler Taksim'de Bay Senihinin 
ıarajında görebilirler. 

Satıhk motosiklet 
1930 modeli az kulJanılmı' Triomf 

marka 5,30 beygir kuvvetinde bir 
motosiklet satılıktır. Bedeli (350) 
liradır. Arzu edenler Takıim'de Bay 
Senihi'nin carajma müracaat. 

~Kirallk Apartman~ 
Sultanabmed, Akbıyık, Saman 
sokak 22 No. lu her tarifi kon
foru havi, denize nazır, iki kat
lı apartıman ayn ayn kiralıkbr. 
Fiyatlar elveriflidir 

•!!!! Derunundakilere mGrac-t -• 

Merakhlara Müjde 
ıs inci Lui tarzında camlan 

pft bombeli aatika mbeyyen 
Wr Yıbin, Muarklıi yalchslarla 
mGzeyyen bır çift Arap beyk .. 
li, ıureti mahıuaada yaptınl· 
mış bronı çubuklarla Uşak yol 
habıı ·.-e sair müteaddid bablar 
U/6/935 .......... sbl tam 
uat 1,1/2 da aandal bede.tenin· 
de ublacaktır. Şimdiden tethir 

• olunmaktadır. - • 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden : 

Terekesine mahkemece el konulan 
ölli Marko Tirel oğlu Abraham'ın 
mutuarnf bulunduğu : 

1) Y qilköyde İstanbul caddesin
de eski 34 yeni 46-46 No. lu ve te
marmna ( 11344) lira ( 50) kurut kıy
met konulan 1catk ve bahçenin yan 
hisseli açık artırma ıuretile 15·7-935 

pazartesi aut (14) ondörtte satılacak 
tır, delllliye reami ve ihale pulu müş
terisine aittir: bina kı1m1 153 m. mu
rabbaı ve bahçesi (1443) metre mu
rabbaı sahasındadır. Kötk: bir bod
rum katı ile iki tam kat ve bir çatı 
arası katından ibarettir, bodrum ka
tı kagir diğer katlar ahpptır; bod
rum katı zemini kırmızı çini ile dö-
9eli bir taşlık bir mutfak bir çama· 
9rrbk ilç depo bir bala birinci kat bir 
sofa bir büyüle yemek odası ve iki 
oda ve ikinci kat bir büyük oda ve 

Uç küçük oda ve bir sofa ve bir hali 
ve çatı araaı katı bir sofa ile karşı
bkh ild oda ve bir ufak ostadan iha
rettir, ahf&p kısmı hariç ve dahili 
yağlı boyalıdır, elektrik ve kalorifer 
teıisatı vardır, bahçesi güzelce tarh 
edilmİttir, deniz cihetinde nhtımı 
vardır, ve denize ta§ merdivenle ini
lir, iatekli olanların gösterilen gün 
saatta kıymetinin yüzde yedi buçu
gu nisbetnide pey akçesi ile Beyoğlu 
dördüncü sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmalan ve fazla mallımat 
almak isteyenlerin 934·120 numara 
ile mahkeme kalemine müracaatları 
lüzumu ilin olunur. (12307) 

Is. 2 inci iflas memurlugundan: 

Müflis trikotajçı Filip Nikolayidis 

masasına milracaatle kayıt olunan a

lacaklı Ferid Ressamın kayd ettirdi

ği 1980 liranın 6 mcı aıraya kabulu
na karar verilerek sıra defteri düzel

tildiği ilin olunur. (12316) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. 
A. Şirketi. Istanbul. Ankara cad 

desi, 100. - Basıldığı yer: 
TAN Matbaası 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük fetiket olan ölüm ve malQtiyetin 
acılarmdan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi : 

Malilliyetl de Temin Eden Senelik Te· 
mettQHl Tam Muhtelit Sigorta 

ile loruyabilirainiz •• Bu sigortayı memleketimizde yegine tatbi.: 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat ıigortalarmda milhim bir lnkılıp yapauıtır. 
Çünki bu aigorta ile : 

Ölüm ve maluliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halmde müemmen meblii derhal ödenir - mukavelenamenin bita· 
muıda sigortab hayatta bulunursa ve malüliyete uğramamıı be mUenı
men meblii % 10 fazlasiyle tediye olunur. - muvakkat ve daimi malQliyt:t 
milddetince ücret a1mmu - daimi maluliyet halinde müemmen mebliğııı 
% 10 u aenelilc irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavdcnamenüı bita· 
mında müemmen mebliğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanız; 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelit merkezi : İstanbul, 4 üncil Vakıf han. Telef.: 2053 ı. 
Umumi accntahğı: Galata, ttnyon ban. Telefon: 44888. 

' 4109 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cibali Tütün Fab;-ikasmda idare işine elverişli ol

mayan 50 kalem Hurda demir maden boru ve buna ben
zer muhtelif hurda eşya pazarlıkla satılacağından is
teklilerin 22-6-935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 10 da yüzde 15 güvenme paralariyle Cibalide Le
vazım ve Mübayaat Şubesinde satış komisyonuna miı
racaatları. (3077) 

3500 lira Muhammen bede1Ii Kabataşdaki Levaztm 
ve mübayaat Subesi binasmm kalörifer tesisatı açık ek
siltme suretiyle münakasaya konulmuştur. Şartname 
ve planlar 20 kuruş mukabilinde Cibalide Levazım ve 
mübayaat Şubesi Nakit muhasibi mes'ullüğünden ab
nacaktır. Eksiltme 1-7-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve mübayaat Şu
besinde alım komisyonunda icra edilecektir. 

İsteklilerin 263 lira muvakkat güvenme paralariyle 
birlikte muayyen gün ve saatte mezkUr komisyona mü
racaatları. ( 31 O~ ) 

lSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 
PROGRAMI 

Gtnıs - GELİŞ 

1935 yılının 1 Mayısdan sonra 
tuc Soa 

No. Sr•rr ICAL1t18 Ara Kalk11 Varsı --10 Şiıli • Tünel ( 6itlidea - Tünele a· 6' 5.40 23.40 
( Ttiaeldm • Şİtli7• 9' 6.00 24.00 

11 Şiıli • 8e)uit ( Sitlidea - Bquita 12' 6.20 23.30 
( Be1uittan • Şifli1• 26' 7.02 24.lZ 

12 HaıW1e • Fatih ( Harbi7Cden - Fatihe 5' 7• 6.30 24.00 
( Fatihten - Harbi1e7e 9' 5.46 23.21> 

12 A Harbi1e • Aksaray ( Harbiyeden - Akuraya 14' 17° 6.40 23.30 
( Akaaraydan - H&rbi1c1e 21' ~.oo 2250 

15 Takainı - Sirkeci ( Taksimden - Sirkeciye 5• 7.15 19.10 
( Sirkeciden • Ta.kaime 7.35 19.30 

16 Maçka. Beyazi' ( Maçbdan - Bcyulta 5'1' 6.15 23.20 
( Beyuittan - Maçb.Ja 17• 6.55 24.00 

16 A Maçlca • Eminönü ( Sillidea - Eminöniiıl• 7• 6.10 --( Maçbdan • Kminöaine 14 7.10 20.20 

( EmlnöniladeD • llacb7a 6.40 20.45 

17 Şitli ·Sirkeci ( Sitlidea - SirteciJe ~ 6.25 20.00 
( Sirkeciden - 8itll7• 12' 6.55 20.30 
( McddlJeJs61 - EminönUne 6.45 D.40 

17 A MeciJi,.lcöy-E.önil ( Eminönibıdcn-Mecidink. 21• 7.17 lo.ız 
( Mecidiyels6rinden·Ernin6. 14.21 ll4i 
( EminönUndca-llec:idiJCk. u.oo 1915 

19 Kurtaluı • Be,uit ( Kartalattaa • BcJUita 6' 9" 600 ıuo 
( BeJUttan - Kıırtulaaa 17• 6.45 23.S.S 

J9A Kurtulut-Eminönii ( Sltlidcn - EminönBne 7• 6.05 -.-
( Kartuluıtan-Eminöniiıle ıs• 7.05 20.10 
( EminönliDdcn - Kurtulaaa 6.SS 20.40 

( Bctiktaıtan - Bebeie 5.25 --
22 Bebek • Eminönü 

( Bctiktaıtao - EmınönUne e• 5.15 --
( Bebektcn-EminönUnc 10' s.45 23.40 
( EminönUnden-Bebei• 20' 5.55 24.20 
( Bebcktm • Bcfiktata -- l 00 

23 Urtakö)' • Akaaray ( OrtaköJdca·AbaraJa .. 5.50 20.SO 
( AbaraJdaa-Onaköye ıs• 6.35 21.30 

34 Betiktaı • Fatila ( Bqiktqwa-Patih• 7• 6.30 20.40 
( Fatihtca•Betiktaea 14• 7.10 21.JO 

( AbaraJdu· Topb1N71 5' 5.25 --32 Topkapı • Sirlrecl ( Topbpldaa-Sirkeci1• 8' 540 23 30 
( Sirkec:iden-Topbpıya ıe 6.12 2400 
( Toplrapldan°Abaran - 24.35 

( Aklara1daD-Yedilnıle1• s• 5.SO --33 Y edHrale • Siftecl ( Y edilnaleden-Sirkecaye 10 ~.45 2335 
( Sirkeciden-Y edikule1e 16' 6.17 24115 
( Y edıkuleden-Abaran -- 24 40 

( AlcaaraJdaa-Edimelrapıya s• 5.25 --37 Edirnelrapı • Sirkeci ( Edirnekapıdan·SirlcKiyc 10' 5 45 23 Zf> 
( Sirlrecidcn-Edimekapın 15' 614 23 )S 
c Edinıckapıdao-Akaaraya -- 24 ZS 

4208 



16 ===============-===================================T ~ N==============c::=:============================= 12 - 6 - 935 

Depo, fabrika 
1 olabilecek kiralık bina 

Galata'da Topçular caddesin- 1 

de, Tramvay yolu üzerinde ka
in, Depo, Fabrika ve buna ben
zer işlere pek çok elveritli 210 
No. lu kagir büyük bina kira
hkbr. 

Müracaat yeri: Galata'da Ün- , 
yon hanında JERArlS Şir• 

1 

keti. Telefon: 43358 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

iıanıar1 

İstanbul Komutanlığı bir 
likleri için kapalı zarfla ek
siltmeye konulan 68,000 ki 
lo koyun etine verilen fiat 
makamca pahalı görüldü -
ğünden tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 19 haziran 9 3 5 çar
samba günü saat 15 tedir. 
Tahmin bedeli 34,000 lira 
olup ilk teminatı 2550 lira
dır. Şartnamesini 170 ku -
ruş mukabilinde komisyon
dan alınabilir. İsteklilerin 
vakti muayyeninden bir sa
at evveline kadar tı~klif 
mektuplarile teminat mak -
buz ve mektupları İstanbul 
Komutanlığı satın alma ko
misyonuna vermeleri. 
(3029) 4181 

İstanbul S inci icra memurluğun
dan : Mahcuz olup paraya sevrilme
sine karar verilen gardirop, orta ma
sası, hava gazı ocağı, karyola, tuva
let ve bir kanape bu ayın 17 inci ra
zartcsi günü saat 14 de Bcyoğlunda 

1 
Cihangirde uzun yolda 36 No. lu 
evin önünde asık arttırma ile satıla

cağından isteklilerin mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müracaat
lan ilan olunur. (12299) 

İstanbul birinci ticaret mahkemc
ainden : 

Banker H. Kastelli ve A. Zervu
daki şirketi avukatı Bodosaki Ka· 
lmoğlunun tasfiye halinde bulunan 
Şamlı İbrahim mahtumları şirketi a
leyhine iki emre muharrer senetle 
325 liranın tahsili hakkında ikame 
~ttiği dava~n müddealeyh şirkete 
ızafetle tasfıye memuru Beşiktaşta 
34 No. lu manba suları deposunda 
miıkim !"lalimin şimdiki ikametgahı
nın bellı olmaması yüzünden daveti
yenin ilanla tebliği suretile giyaben 
yapılan muhakemesinde bütün mua
melelerin yapıldığından bahisle Hu
kuk usulu muhakemeleri kanununun 
406 inci maddesi mucibince giyap 
kararı tebliğine karar verilmiş ve mu 
ıhakeme 17-7-935 çarşamba gilnü saat 
14 de bırakılmıştır, bu yolda yazılan 
giyap kararı mahkeme divanhanesine 
asılmıştır. Müddealeyhin bu ilanın 
gazetede neşri tarihinin ertesi gü-

Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz. 

FARHASANFareZebiri 
FARE ZEHİRİ MACUNU 

Bir parCja ekmek veya pastırma 
veya ya§ll gıdalara sUrUlerek 
farelerin bulunduklar1 yere bı· 
rakınız. Bilhassa sıCjanlar derhal 
öl Ur. 

25 kuruştur. 

Fare Zehiri Buğdayları 
Farelerin bulundukları yerl~re 
serpiniz. Bilhassa kUCjUk fa· 
relerle fındık fareleri derhal 
ölUrler. 

25 kuruştur. 

Macun Ve Buğday ikisi Bir Arada 
Bazı fareler butday zebiriadea hotlanır ve bazıları macun yemek iater. Bazı fareler sa
bah yediklerini akıam yemezler. Bunun için farelere her iki çetidi vermek lazımdır. Bu
nun içindir ki her ikiaini iatimal eylemek çok muvafıktır ve bu auretle farelerin ana, 

baba ve ailalleai muhakkak ve kat'i aurette ölürler ve kokmazlar. İkiai bir arada 40 kuruıtur 

nünden itibaren 5 gün içinde itiraz 
etmesi ve muayyen günde mahkeme
ye gelmesi lüz~mu ve aksi halde gı
yaben hüküm verileceği tebliğ yeri
ne geçmek üzere ilan olunur. 

(12313) ~f!!!!!!!!!!i!~~~~~~~!!!!!!iii!iiıi!!~i!i!ii!!!!!i!i~!!!!!!~!iii!!i!.!!.!!!!!.!!! Haaan depoıu: Ankara, l.taııbul, Beyotlu -----

umum uaraıarda, uanıklarda baş va vocud çıbanıarına karşı SiKATRiN n 
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: Asipin Kenan • 
• Sizi. soğ.,uk algmhğmdan, nezleden_, ~~ipten, baş ve • 

dış agrılarmdan koruyacak en ıyı ılaç budur. • 
llıııı• ismine dikkat buyurulması •ııııııınPc 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ankara'da Bankamız Fen servisinde ~ahşt1rll· 

mak Uzere bir daktilo ahnacakt1r. 
1 - Bu daktilonun asgari orta tahsilini yapmış 
olması ve iyi Almanca ve Fransızca bilmesi 

llzımd1r. 
2 - MUsabaka imtihanında kazanacak olana 

muvaffaklyetl derecesine göre 100 liraya kadar 
ayhk verilecektir. 

isteklilerin kaydedilmek ve imtihan gUnUnU an· 
lamak Uzere 13-6-935 Per9embe akşamına kadar 
Ankara'da Bankamız Memu_ri MüdUrlU Une ve 

,......_ 111llraam 
4?77 

~~~!!!! Bağ ve bahçe meraklılarına 
Satıhk mükemmel Bağ ve köşk 

Kullanınız Milz'iç rstırabınıza mu vaffakiyetli bir tedavi 
tatbik etmiı olursunuz. Deposu İş Bankası arkasında 
12 No. lu MAZON ve BOTTON ecza deposu 4124 

Beşiktaş ikinci hukuk mahkeme
ainden : Bebekte Cevdet paşa cadde
sinde Arifi paşa yalısında oturmak
ta iken &len t....n B&p - M..-ıa 
Şekib ile mahcur Yahya Şefika ait 
:\1ahmut paşada Servili Mescit soka
,ında kain yeni 24 No. lu konak an
ı<azı mirascılarrn talebi ile aleni açık 
artırma ile satılacaktır. İşbu konak 
iki kısımdan ve iki kattan ibaret ve 
119,5 metro murabbaı zemin üzerine 
~1apılmıştır. Tahmin olunan kıymet 
2031,5 liradır. Yapılacak kafi ihaleyi 
müteakip ankazın usulen müşteriye 
teslimi tarihinden itibaren 30 gün 
zarfında kaldınlması prttır. Bu an
kazırı kaldırılmasını teminen ayrıca 
dipozito verilecektir. Satışa iştirak i
c:in kıymet muhamminenin yüzde 7,5 
depo edilmek lizımdır. Satıştan mü
t~v~llit rusumu dcllaliyc müşteriye 
aıttır. Satış 1 Temmuz 935 pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar Be
şiktaş 2 ci S. H., mahkemesinde ya
pılacaktır. Kıymeti muhamminesini 
bulmadığı takdirde ikinci artırma su 
retile satışa 15 Temmuz 935 zar
tesi günü saat 14 den 16 ya 1:adar 
mahkemede yapılacaktır. Fazla bilgi 
almak _istiyenlerin mahkemedeki prt 
nameyı okumalan ilan olunur. 

Kızıltoprak'da, Feneryolu'nda Merhum Gazi Ahmed Muht~r paşa köt
kü namile maruf ve etrafı divarla muhat otuz dCSnüm mukemmel ve 
nefia üzüm batının n binlerce Avrupanın aefia eıçarı müamire ye 

gayrimüımireyi havi auyu kesilmez mükemmel m~kin~ı-k?uları ab~r 
arabalık, limonluk çiçek aobahtı ve cesim au ha:ııneaı uıtunde zem~
Di aafalt döteli kameriyeyi ve etrafı ikinci bir divarla muhat kötki
le ayrıca mutbaj'ı ve iki hamamı ve kütüpbaneıi ve eşya dep~au 

·~ 

ile cesim ve müzeyyen yemek odaaını on iki odalı ve salonlu koık 
ile aelimlık tarahnda bir kat iizeriDde kiırir iki odayı havi ayrıca 
bir daire ile ahır ve arabalık ye arka taraf bahçesinden kay~tdağı 
caddesine çıkan yolu olan ve mecmuu (Ellisekiz) dönümden ıbaret 
buluDaD muntazam bat; ve katk satılık olduğundan talip ol•nlar 
latanbul'da Katırcıoğlu hanında No. 64 yazıhanede Bay Mazhar ve 

•-Alieddin'e saat 16 dan aonra müracaat etmeleri ilin olunur.~• 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (2730) lira olan muhtelif şekil ve 
eb'atta zımpara taşları 8 Temmuz 193~ pazartesi g~nü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankara da İdare bına!:!•Hıt11t.111111111111111111111.ı11111111~ : D • l I ; sında satın abnacakdır. 

(12303) 

i eniz YO arı ! Bu işe girmek isteyenlerin 205 liralık muvakkat te-
! ı ş L E T M E S 1 İ mi!lat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, .. kanu!1u~ 
§ Acenteleri: Karaköy Köprnbap 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe ~an1:1n.ı manıl~~ı 
; TeL 42362 - Sirkeci Mllhilrdar- il bulunmadığına dair beyanname ve teklıflerını a~n~ gun 
: 111111 zade Han. Tel 22740.1111111 saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermelerı lazım-
; A vahk yolu : dır. . . , 
: Y İ Bu ışe aıd şartnameler parasız olarak Ankara da 
: BANDIRMA npu~ ~2 Ha- : Malzeme dairesinde Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
S ziran ÇARŞAMBA gunu saat i Müdürlüğünde dağrtılmakdadır. ( 3184) 4333 
: 19 da Ayvalıta kadar. (3219) : --------------~--:._ ______ _ 

= 4411 = --~~~~~~~---------------
§ Mersin yolu 5 
:: 14 H • : • KONYA npuru azıran : 
§ CUMA günü saat 11 de Meni- : 
E ne kadar. (3241) E - -- -~ Trabzon yolu s 
= KARADENlz vapuru 13 Ha- = 
E ziran PERŞENBE günü saat E 
: 20 de Hopa'ya kadar. (3242) E 
E:11111111111111111111111111ırııııııııııı:: 

Dr. A. KUTiEL 
KaraköY. Topçular caddesi N .33 

. ~231 

Muha~en bedeli ile mikdarı aşağıda yazılı elektrik 
malzemesı 24-6-1935 pazartesi günü saat ıs de kapalı 
zarf usulile satın alınacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1208,94 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna
me ve teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Bu i~~ aid şartnameler pa
rasız olarak Haydarpaşada Tesellum ve Sevk Müdürlü
ğünde ve Ankara' da Malzeme Dairesinde dağıtılmak-
dadır. (3185) 

146 kalem muhtelifülcins elektrik 
malzemesi 

Muhammen bedeli 

16119.16 
4334 

3224 

lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
D. No Semti ve mahallesi Sokatı Emlik No Cinai ve hineai Hineye görKe 

muhammen 

2327 

3161 

3249 

3670 

4017 

4021 

4582 

SS8S 

5608 

5887 

BOyükada Karanfil E. Fitekhane yeni 
Çarkıfelek ve Ka· 
rakut yokutu ve 
iki aokak 

E. 44 

Yeni köy Giizelce Batlar mevkü E. 84 
Alipqa 
Galata Okcu Muaa Mürdüm 2 

Fener Abdi aubatı Petro kapın 

Yeni köy Güzelce Ali Batıar yolu 

E. 48 Y. 44 
E. 94 

pafa Bağlar mevkii 

Beyoğlu Yenitehir E. Papu E. 22 Y. 34-

paşabatçe 

Beyotlu Kamer 
hatun 

Y. Feylesof 34/1 
E. Çınar Cad. E. 33 Mü 

Y. Beyaz Erguvan Y. 36 
Mangaaar ve eski 1-3-S 

Papaaköprüsü yeni 

Mangasar ve yaya 

soka klan 

1945 metre arsanın tamamı 

918,SO metre tarlanın tamamı 

83 metre araanın tamamı 

Ahşap hanenin 317 hissesi 

27008 metre tarlanın 3/4 
hissesi 

Bahçeli hanenin 1/6 hisaeai 

378 metre arsanın tamamı 

1945 kapalı 
zarf 

120 açık 
artbrnıa 

1162 kapalı 
urf 

1250 " 
1125 " 

295 açık 

artbrma 
604 • 

Kagir iki dükkan ve üzerinde 205 

odalar ve arsanın 1/8 hissen 
• 

Beyoğlu Taksim 

Şehit Muhtar 
Pata bahçe 

Elmadağı Cad. ve E . 89 Ahtap hane ve bağçe ve bara- 475 " 

Sazlı dere Y. 127 kanın 2/3 hiucsi 

E. Çınar Cad. Y. E. 33 Mü. Ahşap iiç hane ve altında dük- 912 • 

Beyaz Er~uvan cad. Y. 36-38 kin ve bahçenin 48/240 hissesi 

40-42 
Yukarda naafı yazıb pyri menkuller on pn müddetle sabşa çıkanlmı•br. ihaleleri 27 t61'135 

tarihine teaadüf eden Pertembe rOnB aaat on d3rttedir. Sab, mUnbasıran gayri mDbadil bonosiledır 

-


