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Peyami Safanm "Beklenen 
tasfiye" - Orhan Selimın 
.. Al abdestini ., fıkralar -
Şehir haberleri. 
Kamutayda dünkll c8rüş
mcler - Ahmet Ata oilu
nun siyasal konuşması -
Feleğin "Ne seviniyorum, 
bilseniz!,, fıkrası. 
Casus tefrikamız - Kendi 
kendimize çatıyoruz. 
Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Piyan
,_oda kazananlar. 
Ozdil sayfası. 
Ekonomi - Çarıı-Pazar. 
Spor - Çok ı e z en ç o k 
bilir. 
Fatih Istanbulu nasıl aldı? 
Briç - Sevişmeler, evlen· 
meler. 
Haftalık radyo proiramı •c 
duyumları. 
Diınya cazetelerino ı ö r e 
hadiseler. 
Sıncma - Kadm ve Moda. 

Yaparak 
Değil, 
Yıkarak! 
'.Arkadaşım dedi ki: 
- Şaşılacak insanlarız! Bir taraf

tan az zamanda koca Anadoluyu de
ınir kuşakla örecek kadar başarıcıyız, 
obür taraftan, mesela şu Yenicamiin 
<>nündeki beş on tahta barakayı kal
dırarak Türk san'atının büyük bir şa
heserini meydana çıkaramıyacak ka-
dar beceriksiz 1 Niçin diye hiç düşün

meyiniz 1 Çunkit birini başka bir zih· 
niyet ve ruh ba arıyor, öbürünü baş
ka bir zihniyet ve ruh beceremiyor. 
~ebep, bu kadar basittir. 

Diyorlar ki: Istanbul imar oluna
cak. Nasıl? Evvela plan yapılacak, 
aonra parçalara ayrılacak. daha sonra 
her parça münakasaya konacak, en 
•
1
onra da para bulunacak ve ... imar o-
unacak ı 

llz liepsi güzel. Yalru% bir ıey sormak 
llb: Ne zaman ? 
~!" buna kimse cevap veremiyor 

~nııı borç ödeme mnalma donuyor: 
CVedıkeni ekecek, pamuk yüklü de

"elcr geçecek, pamuklar dikenlere ili
!ecek, sonra bunlar eğilecek, büküle
bek, iplik olup pazarda satılacak ve 

0 ca da ... borcunu ödeyecek ! 
~Su lstanbula o kadar içim acıyor ki. 

eger gazeteci olsaydım, belediyeyi 
tenkit etmek için değil, hayır. asla, 
fakat yalnız bu ıehrin güzelliklerini 
1rı~ydana çıkarmak için, mutlaka bir 
~ucadele açardım. Derdim ki: Şehri 
bı: planla düzeltme hayalini §İmdilik 
hır tarafa bırakalım. O, yüz milyon-

larca lira istiyen bir lükstür ki, belki 
)'apamayız, başaramayız. Fakat, Al
l~h rızası için, §ehrjn göreyini bozan 
~ıslikleri kaldırarak, barakaları yıka
~a~. viraneleri çimenliyerek, yollan 
ıtlurnkUn olan yerlerde açarak, düzcl
lerek, asfaltlıyarak, daha ne bileyim, 
)'alnız mümkünü yaparak bu gil
.tel yurda a z ç o k bir çeki 
d u z e n de mi v e r e m e y i z ? 
lşte hiç bir cevabı ve mazereti olma

)'an aııl soru budur. Bunu yaptığımız 
gün ise bazısı kenarda bucakta kal
Zhış,bazısı hergün önlerinden geçtiği
ıtıiz halde gözümüze çarpmayan tam 
dört yüz elli Türk faheseri meydana 
Sıkacaktır. 

Ama diyecekler ki : "Para yok!,, 
Ben de diyeceğim ki: "Tapu daire

•lne gidiniz, defterlere bakınız, göre
~cksiniz ki on senede inıaat diye zan
llettiğimizden fazla para harcamııız 
he harcamaktayız. Bütün dava, zaten 

arcanan parayı çarçur etmiyerek ni
atlınla, metotla, pl!nla harcamaktır." 
. Sonra, gazetemde bir sütun açar
dnrı. Sutunun başına: "latan bula ge
lecek seyyahm görecekleri" diye ya
tardım. Bu başlıktan sonra bir tarih 

\>c sanat şaheseri diye, mesela, Ka
~ıy~ camiinin ve onun güzel mozayik-
trınin resimlerini basardım. Bu re· 
•i~lerin altına da, seyyahın, Kariyeyi 
torınek için geçeceği yollan, o yol
~rdaki viraneleri, çukurları ve soka· 
1:._a yıkılacakken direklerle payanda -
'"Qlrru! binalan, eğri büğrü aalaşları 
"c bütün pislikleri sıralardım. Kariye 
teaıninin altına: "Bunu görmek için 
~~len seyyah ... " derdim ve öbürleri-
lln altına da: "Ondan evvel bunlan 

tôrüyor !" diye ilave ederdim. 
l>emek istiyorum ki, büyük imar 

1t>rojelerinden evvel, küçük himmet
.;:1e yapılabilecek 9eyleri olsun artık 
be Pınağa batlamalıyız. Dediğim gibi, 

1 Yiız pheser, karanlıkta kalmıı 
tr~ta parçaları gibi, herkesin gözü 
it llilnde, fakat kimse görmüyor 1 Çün
'ttı. U kiminin önünü işportacılar kapla
~_rş, kimini birkaç dükkan gizlemiş, 

1rni iki yıkık ev arasında sıkışmıı 
!~!rruş. İşte bunlan meydana çıkar
.-.q lazımı 

[Arkası 3 üncüde] 
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Kamutay Salı Giinii Tatil Yapıyor 
KAMUTAYDA Ekonomi bakanı 

AFYON ve ŞEKER ay sonunda 

D .. k .. v 1 ,.,.. 1 f Rusyaya gidiyor 
un u 1\.. a mu ay 1 opıan ıs~ HUSUSi MUHABIRIMlZtN 

Çok Ayirsmafı Oldu 
1 :rELGRA~~kara,ı2 

Ankara, 12 

Kamutayın dünkü toplantısı 
çok canlı ve aytışmalı oldu. O
naylanan önemli layihalar ara
sında Yugoslavya ile afyon an
laşmamız ve şekeri ucuzlatan 
kanun Iayıhası vardı. 

Af yon işinde söz alan saylav
larınıızm düşüncelerini şöyle sı
raya koyabiliriz: dünya af yon 
ihtiyacının yüzde seksenini 
Türkiye ve Yugoslavya temin 
eder. Buna mukabil Milletler 
cemiyetine dayanan bir afyon 
karteli vardır ki beşeriyeti ko -
ruma perdesi altında, zahiren 
insaniğ bir ülkü öne sü • 
rer ; hakikatte hususi menfa • 
atlerin peşindedir. 

Buna mukabil Türkiye, şim • 
diye kadar afyon müstahsili bir 
memleket sıfatile, bu ihraç ma
lını beşeriyetin kötülüğüne de
ğil, iyiliğine kullanmak için al
dığı taahhütlere daima sadık 
kalmıştır ve kalacaktır. Türkün 
bütün dünyaya örnek olacak gü 
zel niyetlerini herkesin iyi bil -
mesi lazımdır. 

Diğer bir saylavnnız anlaş -
mamn tasrlikini istemekle her_aucr-;-ou J;JŞllt J.!.~uuvrm .n~afiılgı-
na vcrilmesınin daha iyi olaca -
ğını söylemiştir. 

Ekonomi Bakanı, eğer Kamu 
tay, afyon kanununda her han
gi bir değişiklik istiyorsa bunu 
pek ala yapabileceğini, fakat 
Yugoslavya ile şimdiye kadar 
yapılan af yon işlerinde memle
ketin fayda gördüğünü anlatmış 
ve meselenin senelerdenberi tat 
bik edilen böyle faydalı bir usu
lü yenilemekten ibaret olduğu
nu söyliyerek, anlaşmanın tas -
dikini istemistir. Kamutay an
laşmanın yenilerunesini onayla
mıştır. 

Şeker ucuzlayor 
Şeker meselesine gelince, hü 

Kamutayda söz söyleyen saylavlar -
dan Kitapçı Hüsnü, Süleyman Sırrı, 

Türker, Raif 

kGmet şekeri halka daha ucuz 
yedirmek için vergiden fedakar 
lık ediyor. Ancak milli fabrika
lar, memleketin şeker ihtiyacı -
nr h,.nil7. tam~TT\en temin ed~ -
mıyorıur. rıaınuın venm kabıl 
yetleri, bugünkünden yüksektir. 
Bu kabiliyetten istifade ederek. 
hem hiç yabancı şekeri yeme -
mek, hem iyi kalite yerli şekeri 
ucuzlatmak mümkündür. Hüku 
met vergiyi indirmiştir, fahri -
kal ar fedakarlık yapmaktadır -
lar. Pancar müstahsillerinin va
ziyetleri daima gözönünde bu
lundurulmaktadır. Dün, Kamu
tayda Ekonomi Bakanı bu ıne -
seleyi anlatmıştır. 

Şeker fiyatları, kanunun neş
ri tarihinden itibaren ucuzlaya
caktır. 

[Kamutaydaki dünkü görüşme
lerin tafsilatı 3 üncü 

sayfamızdadır.] 

DÜN 67 TON BUGDA Y GELDi 

Klthk Tehlikesi Yok! 

YURDDAKI EKiM 
DURUMU 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ 
BILDlRlYORJ 

Ankara, 12 

Memleketin zirai vaziyeti 
hakkında yaptığım tahkikat ne
ticesi şudur: memleketin iç mm 
takaları kuraklıktan müteessir 
değildir. Mahsul iyi vaziyette
dır. Trakya mahsulü çc,k iyidir. 
ikinci mıntaka kuraklıktan çok 
müteessir olmuştur. B11 ~ahada 
tesir nisbeti yüzde on tahm!n e
diliyor. Üçüncü mmtakayı ihti
va ~den Konya ve M:ılatya ha
valisi kuraklıktan çok: mütees-
&iıdir. Burada mahsul üzcrmde 

Haydarpaşada buğday bo13ltmasın • 
dan göreyler 

tesir, yüzde elli nisbetinde tah
min olunmaktadır. 

Adanada şimdiden mahsul i
yid:r. Memleketin heyeti umu
miyesinc nazaran mahsul geçen 

!Arkam 3 Unclidcj 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar 
ayın yirmisinden sonra Bursa 
yolile Y alovaya, orad~n d_a İs
tanbula giderek, kısa hır dınlen 
tiden sonra deniz yolile Rusya
ya hareket edecektir. 

lş ve Sümer Bank Genel Di
rektörleri ilo. bazı teknisiyenler 
beraber gideceklerdir. 
Bakanın Sovyet Rusyadaki 

tetkikatı on gün kadar sürecek, 
oradan Almanyaya ve Fransa -
ya geçecektir. 

Yunan Kralı 
Gelmek istiyor 

Ati na, 12 A.A. - Gazeteler 
eski kral J orjun sekreteri tara -
fmdan gönderilen aşağıdaki ya
zıyı yazıyorlar: 

"Kral Elen ulusunun göstc -
rimini heyecanla gütmekte ve 
çağrıldığı zaman Yunanistana 
kazanan partinin şefi olarak de 
ğil, bütün partiler arasında ta
raf sız bir yargıç olarak dönme
ye hazırdır . ., 

Atina, 12 [Hususi muhabiri
mizden] - Plebisit için bir ko
misyon t...şkil ediliyor. Hazırhık
, .. - ua~ıayacaKı:ır. Plebls\t Ey .. 
lul veya Teşnnde yapılacaktır. 

[Diğer tafsilat son haber/eri
mizde] 

YENi KILIK 

[Ruhaniler bugllnden itibaren sivil 
kılıkla dolaşmaya mecburdurlar. Bu 
resimde Rum papaslarını, bir Erme
ni papasını ve bir imamı yeni kılığın
da görüyorsunuz. Yazısmı da ikinci 

sayfamızda okuyacaksınız] 

Prens dö Gal 
Almanlara 
Taraftar 

Londra, 12 (A.A.) - "British Lc
gion" birliğinin senelik konferansın -
da bir söylev veren Prens de Galles, 
iki ülkenin eski askerleri arasında 
dostluk bağlarını saglamlaştırmak i
çin Almanyaya delegeler yollanması
nı isteyen birlik bagkanının dileğini 
doğru bulmuştur. 
. Dün akşam lngiliz siyasal çevenle
rınde söylendiğine göre, Prens de 
Galles'in söflevi, yalnız özel olup, 
İngiliz hükumeti adına verilmig de
ğildir. Bu söylev, Ingilterenin Al -
manyaya karşı genel siyasasını değiı
tirmiş olduğuna bir belge sayllamaz. 

(Bu husustaki tafsilat S inci 
say_lamızdadır.) 

ITALYANLARA KARŞI 

Süveyş Kanah 
kapanacak mı? 

ita/yanlar Şimdiden Buna 
Karşı Tedbir Alıyorlar 

Iskenderiyeden verilen bir habere 
göre İngilizler her ihtimale karşı Ha
beş - Sudan hududunda 100 bin ki
~ilik bir kuvvet bulundurmağa hazır
lanmaktadırlar. Diğer taraftan ltal
yanlar Doğu Afrikasındaki askerlerin 
beslenmesi için Cenup Afrikasına kül 
liyetli mikdarda yiyecek ısmarlamış • 
lardır. ltalyanlann endişesi, lngilte
renin Süveyş kanalını kapaması ihti· 
malinden doğmuştur. 

Bugünkü vaziyet dahilinde Doğu 
Afrikasında kafi mikdarda ltalyan 
askeri vardır. Diğer taraftan da ayn
ca aevkiyat devam etmektedir. Fa -
kat ltalyanlar hazırlıklı bulunmazsa 
Süveyş kanalının kapanması kendile
rini elim bir muvaffakıyetsizliğe sü
rükleyebilir. 

ltalyadan Cebelittank ve Kap bur
nu tarikile bütün Afrikayı dolaşarak 
sevkiyat yapmak ta çok müşküldür. 
Sahradan nakliyat ta imkinsız görül-

Süveyt kanalı kal)lmdıiı takdirde 
ltaJyanlana Hüetiltana sitmelı için 
katecleceld.i yolu sö.t.V harita -Ye 
Süweyı kanalını yapan Ferdinancl 

de l..euepı 

mektedir. Onun için Italyanlar §İmdi
den tedbir almağa başlamışlardır. 

Kızıldenizi Akdenize bağlayan Sü
veyş kanalı Ferdinand de Lcsseps ta• 
rafından inşaya baglanmıı ve 1869 da 
açılmıştır. Bu kanal, evvelce Cebe
littarık, Umitburnu tarikile yapılan 
ve aylarca süren Hint yolunu çok kı
saltmıg Asya ve Hindistanla yapılan 
büyük ticaret daha fazlalaşmıgtır. 

Kanal, 162 kilometre uzunluğunda
dır. Genişliği 100 le 68 metre arasın
dadır. Süveyş Kanalı her zaman her 
devletin gemilerine açık bulundurul· 
maktadır. Beynelmilel bir mukavele 
mucibince kanal hiç bir vakit kapana
maz. Giriş ve çıkıt limanlannda ve 
3 mil civarında asla harbedilemez. Bil 
tün bu kayıtlara rağmen İtalyanlann 
Süveyş kanalının kapanmasından en
dişe etmeleri ihtiyati bir tedbir ola
rak telakki olunabilir. 

[Bu husustaki tafsilat 5 inci 
say/amızdadır.] 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

Tramvay işçileri 60 
Bin Lira Veriyorlar 

llbaY,. vekili altın, gümüş, bronz madalye1er1 ilalıtıyor 
IYuıaı 5 inci Sayfıdal 
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AL ABDESTiNi ! 
BEKLENEN TASFiYE 
Üstünde hiç bir kültür bak• 

nmın muvazenesini bulamadığı 
bu sarsıntılı zemin, kültür ale
mi, ne zamandır şefini arı:yor: 
bir askeri, bir doktoru ,bir dip
lomatı, bir valLyi denedi; fakat, 
aradığı yalnız disiplin, yalnız 
kültür, yalnız dirayet ve yaln'z 
idarecilik değilmiş ki, hiç birisi
le bağdaşamadı. 

Gazeteciliğimizden ötürü Ka 
dıköy - Üsküdar Halk tramvay· 
ları kurumu bana bir paso ver· 
di. 

Ben yan geldim, meteliksi.z 
kuruldum arabalara, gidip gelı
} orum. 

Ancak, insanın cebinde bir 
kurumun pasosu olunca, nasıl 
diyeyim, gözleri bir parça kör 
oluyor, o kurumun kurumsu~ -
luklannı görmemezlikten gelı • 
yor. 

Son imtihanlarda onun yine 
bir çıkmaza doğru sapar gibi ol
duğunu bu sütunun birkaç endi
ş~li satırı .i.çinde işaret etmiş
tım. EnerJık, tertemiz ve di1-
rüst bir idare adamı olarak ta
nıdığımız Abidin Özmenin b~
ze verdiği cevap ta belki ala":a
d~rları b~raz teselli etmiş, fakat 
hıç tatmın et• nemişti. 

Besbellidir ki bir kültür nö
beti içindeyiz. Herkes bir teşhis 
koydu ve her konan teş
his doğrudur: sistemsizlik, u
sulsüzlük, programsızlık ve bü
tün bu yoklukların mihveri bir 
tek zümre: talim ve terbiye. 
Kültür Bakanlığı talim ve ter
biye grupu demektir. Tasfiye -
ye, pek değerli üyelerini de ta
mdığ-ımız bu zümreden başla
mıyan ve bu tasfiyeyi muayyen 
prensipler etrafında yapmıyan 
bir kültür politikası, daima sar
sıntıya mahkum olacaktır. Bu 
prensiplerin başında, birbirini 
tutarak kültür alanında at oy
natmak istiyeceklerin ümitleri
ni kesmek vardır. 

Amerikadan kalkan seyyahlar otomobille buraya kadar geldiler, buradan da Hindistan yolile yine devirlerini 
bitirip Amerikaya gidecekler - Hamallar Cemiyetinde dün yeni seçime başlandı 

Bilgisi ve idareciliği kadar, 
ince, keskin ve her maddenin i
çeri taraflarına kadar işliyen 
derin bir görüşü olduğuna şüp
he etmediğimiz Saffet Arıkanın 
şahsı, bugün, beklenen tasfiye 
i~in başlıca teminattır. 

Peyami SAFA 

~ektep kitapları 
Oz Türk~e 

Mektep kitaplarının öz türk
çe yazılması için Ankarada bir 
komisyon toplandıg1 haber ve-

rilmektedir. 

Bu komisyon kıraat ve gra
mer kitaplarım öz türkçeye çe
virecektir. Eylülden itibaren 
mekteplerde bu kıraat ve gra -
merler okutulacaktır. 

Arsıulusal Beden 
Terbiyesi kongresi 

Bu ayın sonunda Brükselde 
arsıulusal bir beden terbiyesi 
kongresi toplanacaktır. Bu kon 
greyc Türkiye de çağmlmış -
tır. Memleketimi?.i kongrede 
Ordu Saylavı Selim Sırrı Tar
can ve Atatürk Eıuıtitiisü beden 
terbiyesi şefi Nizamettin temsil 
edecektir. Türk murahhasları 
kongrede, beden terbiyesine a
it Türkiycdeki çalışmaları an -
latacaklardtr. Murahhaslanmız 
yarın Ankaradan hareket ede
cekler ve öbürgün buradan 
Brüksele gideceklerdir. 

No. 52 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESAR! 

Ruhani 
Kılıklar da 
Tarih Oldu 
Kıyafet kanununun ruhani elbise 

ve başlıkların mabet ve iyinJer dı§3· 
rısmda giyilemiyeccği hakkındaki 
maddesi bugün tatbik alanına girmiıı
tir. Bugün mabetler ye lyinler dıp
rısında sarık. cübbe, papaı elbisesi, 
haham kıyafeti gibi ruhani elbiııe giy 
mek yasaktır. Yalnız cenaze ~yininde 
o cenazeye <lini ayini yapacak olan ru 
hani. ruhani kıvafetle kıra kadar gi
dip gelebilecektir. 

Kanunun ruhanilere verdiği müsa
ade dün bittiğinden birçok ruhaniler 
dün ııaç ve sakallarını kestirmiıler, 
dUzcltmi§lcr ''e sivil elbiselerini giy
miılerdir. lmamlardan birçoğu da ye
ni elbiselerini giymi§lerdir. Müftü de 
yeni hazırladığı elbiseyi bugiin giye
rek yerine öylece gelecektir. 

Sörler de ta}'Yör giyecekler ve saç
larını uzatacaklardır. Esasen altı ay
dan beri &aGlarmı kesmedikleri için 
§İmdi saç modasını takip eden mo -
dern bir kadın kadar uzamıttır. 

Uzun saçlar ve karmakarışık sa • 
kallar, ıalvar ve cübbe yerine kesik 
sar1 ı ve sakallı sivil cJbise giyen ru
haniler, acemi hal ve hareketlerinden, 
anlaşılmakla beraber medeni kıyafet
luile ıöze alışkın ve rakın 2örünUvoı: 
,........ K ... 7 '-Uada r.ilhb&n mektebı 

son sınıf talebesi de ruhani elbise gi· 
yerdi. Bu gençler dün yeni ve sh•il 
elbiselerini büyük bir sevinçle giymİ§ 
Jer ve diiz:gün kıyafetleri beğenilmiı· 
tir. 

Kanuna göre hükumet her din ve 
mezhepte münasip göreceği yalnız bir 
ruhaniye mabet ve ayin haricinde ru
hani kıyafetini ta§yabilmesine mü
aaade verebilir. 

80 bin lira borç'u 
fabrikanın hilesi 1 

Zindankapısında bir un fabrikatörU 
nün evvelce 80 bin lira maliyeye ..-er
gi borcu olduğu halde, müessesesini 
başka bir isimle yeniden .faaliyete ge
çirdiği anlaşılmıştır. Malıye memurla 
rı derhal bu muvazaalı fabrikaya ha
ciz koymuşlardır. Fabrikada şimdilik 
8 bin liralık buğday müsadere edile
bilmiştir. Ayrıca, buğdayı koruma ver 
gisine ait bir takım borc;lar da olduğu 
tesbit edilmiştir. Fabrikanın Galata -
daki şubesinde de 6121 tane koruma 
pulu bulunmuş ve mi.iıadere edilmiş· 
tir. Halbuki bu pullar ancak Maliye 
memurlarında bulunmaktadır. Bu fab 
rikatör hakkında kanuni muameleye 
devam edilmektedir. 

Beni görünce çukura batı~ ke
narları siyah siyah halka, ışığı 
sönük gözleri, bir an parlar gibi 
oldu. Soluk, kansız kımıldadı, 
çökük avurtlarını oynattı. 

Bunu deneye deneye kanıksa
dım artık ... 

Gülüyordu, anlıyor musun, 
çocuğum gülüyordu ... 

Bu, ne acı gülüş bilsen ... Yer 
yüzün~, yaşamağa, gençliğe, 
aşka, ınsanlara, ölüme gülüyor
du ... 

Karışıkhklar 
Giderildi 

Ulusal bayram ve genel tatil
ler hakkındaki kanunun köyler
de ve nahiyelerde tatbikinde bir 
çok yanlışlıklar olduğu anla -
şılmıştır. 

İstanbul şarbayliğ' tatiller 
kanununda tereddüde düşülen 
maddeleri açıkça hazırlamış ve 
dün bütün nahiye müdürlerine 
ve köy muhtarlarına tebliğ et
miştir. Tereddüde düşülen ınad 
de cumartesi günü nahiyelerde 
ve köylerde açık kalacak dük -
kanlar hakkındadır. 

Bunlardan başka muhtelif 
taraflarda şehir mecJisi karari -
le açılmakta olan ve pazar gün 
leri kurulan pazar yerleri me
selesi üzerinde de tereddüde dü 
şülmüştür. 

Şarbaylık pazar günleri ku -
rulan pazar yerlerinin yine ku
rulabileceğini ve bu pazarlarda
ki dükkanların da açık buluna -
cağını bildirmiştir. 

Yangın tehlikesine 
K11rıı;ı tadhir 
İstanbul şarbaylıgı yangın 

tehlikesine karşı tedbir almak -
tadır. 

Dün şarbaylıktan verilen e
mirde, şarbayhğm bütün kalem 
}erindeki def ter ve kağıtların bir 
yangın esnasında çabuk dışarı -
ya çıkarılması için ne kadar tor 
ha ve çuvala lüzum olduğu so -
rulmuştur. 

Bu emre yarın akşama kadar 
cevap verilecek, pazartesi günü 
lüzumu kadar torba ısmarlana
caktır. 

Yeni Liman tarifeleri 
1 Hazirandan itibaren tatbik edil

meğe başlanan y~ni liman tarifesi her 
tarafta iyi bir tekilde kar§ılanmı§tır. 
Bazı limanlarda yeni tarifenin yanlış 
tatbik edildiği anla§ılmı§, bunun üze
rine Deniz Ticaret Müdürlilğü. li -
mantara tebli&at yaparak tarifenin tt:f 
sir edilecek taraflarını anlatmı§tır. 
Ayrıca teıbit edilen bir mavna tarife
si de limanlara bildirilmiJtir. Ecnebi 
memleketlere ihraç edilen malların 
yükletilmesi itinde yüzde elti tenzi • 
lat yapılmaktadır. 

di. ağzı karanlık bir oyuk gibi 
açıldı, gözleri evlerinden uğra
dı. 

Çok çektiği muhakkaktı. 
İçim parçalanıyordu, ona cesa
ret vermek ister gibi, elini ok
şıya okşıya sıkıyordum. 

Sürpagoba 
Yapllacak 
Evler 

Sürp Agop mezarlığı arsası tama· 
men §arbaylığa gesmit bulunmakta -
dır. Belediye burasının tapu aenedini 
almııtır. Mezarlığın b i r kısmı
na ait dava da bu ay sonunda bite -
cek ve o kııım da Şarbaylığa geçe -
cektir. 

Şarbaylık bu geni§ arsa Uzerinde 
yeni bir nümune mahallesi vücude ge 
tirmek için bir proje hazırlamaktadır. 
Bu hususta alakadar mütehassıs, mi
mar ve §ehircilerin de fikirleri alın
maktadır. lstanbula gelen ecnebi mi
marlar, şehrimizde son zamanlarda 
yapılan apartımanları ve bu apartı -
manlarrn kümeJeşmesinden meydana 
gelen mahalleleri hiç beğenmemekte
dirler. Sürpagopta kurulacak Nü
mune mahallesinde bahçe. bulvar 1.·e 
ağaçlı meydanlara bilhassa ehemmi -
yet verilecektir. Yolların ve ıokakla
rrn istikametleri tayin edilmiştir. Dört 
yol ağızlarında küçük parklar vücu
de ~ı:tirilecek ve ortalarına fıskiye 
§eklinde su akıtan güzel çeşmeler yap 
tırı1acaktır. Buradaki nilmune mahal
lesinde binalar her sokakta bir §ekil· 
de ve bir renkte olacaktır. 

Kebap~ılar işi 
Halledildi 

Beyoğlu llçebaylığınm lokant~ -
tarda çevrilen döner kebaplarının dük 
kibların sokak camekanlarına bitişik 
olan yerlerde pişirilmesini yasak etti· 
ğini yazmıştık. Yasak üzerine telaşa 
düıen lokantacılar Cemiyeti dUn vila
yete müracaat etmit ve meıelenin hal 
1i temin edilmiştir. Bundan böyle ke
bapçı ?ükkanlarmın ıokak tarafında
ki kısmı açık bırakılmıyacaktır. Ko· 
kunun dışarıya, sokaktaki tozun da 
içeriye girmesi bu suretle önlenmi~ 
olacaktır. 

Esnaf teşekkülleri 
Ayrılacak 

Ankaradan alınan bir habere 
göre, bütün esnaf teşekkülleri -
nin ticaret odalarından ayrılma 
sı takarrür etmiştir. Bu teşkila 
tm, mürakabesi vazifesi de baş
ka sekillerde idare edilecektir. 
Bu karar etrafında bugünlerde 
tebligat yapılması bekleniyor. 

ğum. 
ölüm, iyi bir şey mi, yoksa 

fena mı? Bunu denemedim, bil
miyorum. Fakat ben, "ölü,, yü 
sevmem: anlatabiliyor muyum? 
"ölü.. yü... "Ölü,, soğuk bir 
şeydir. Bunu neye benzetiyo
rum biliyor musun? Düşen saç
la. kesilen tırnağa ... 

,-- ~- .. -
l Kuçu K HABER :_ER D 

* 1 Temmuzda yapıla'i-ak olan de
niz şenlikleri için haz.ır.lana~. prog:am 
üzerinde konuşmak ıçın Cumhunyet 
Halk Partisi Istanbul merkezinde ya
pılan toplantıda programın bazı yer
leri değiştirilmiştir. 

• Yeşilköy feneri dünde~ itiba.ren 
faaliyete geçmiştir. Fener, uç sanıy.c
de bir beyaz şerare neşretmektedır. 
Açık havlarda bu şerare 12 mil uzak
lıktan görülebilecektir. 

* Akay işletmesi yaz tarifesini ya
kında bitirecek ve yirmi yedi hazi -
randa tatbik edecektir. Yeni komite
de bilhassa pazar günleri vapur sefer 
lerinin gc:çcn senelere nisbetle çoğal
trlması kararlaştırılmıştır. Halk tara
!mdan vaki şikayetler üzerine bu yıl 
adalardan son vapur bir saat daha g~ 
kaldınlacaktır. 

* Kasımpaşa havuzunda yapıla -
cak olan köprüdeki Kadıköy iskelesi
nin montajı bitirilmiştir. Birkaç giıne 
kadar yapıya başlanacaktır. Çelikten 
yapılacak olan iskele en çok bir bu -
~uk yılda Akay yönetgesine teslim e
dilecektir. 

"' Hamallar Cemiyetinde dün yeni 
seçim yapılmıştır. Seçime bütün ha -
mat eıınafı iştirak etmiştir. Reyler 
bugün tasnif edilecektir. 

~ Üniversite yabancı di11er mekte
binde Rusça kursu acılmıştır. Kursa 
U t:!TrmWfn-etTtm .• -- ,__ . 

J;. Kiiltür Bakanlığı lstanbul kütüp 
hanelerine fazla ehemmiyet vermeğe 
karar vermiş ve 15 bin liralık kitap 
almıştır. Kitapların mühim bir kısmı 
Beyazıd kütüphanesine verilmiştir. 

:.:. Hukuk fakültesi eleme imtihanı 
neticesi bugün talebeye bildiTilecek • 
tir. Eleme imtihanında muvaffak ola
mıyanlar dönmüş sayılacaktır. 

lf. KüJtür memurlarının aylıkları 
düne kadar verilmemiştir. Bunun se
bebi Kültür Bakanlığı bütçesinin Ka· 
mutayda heniiz tasdik edilmemesidir. 
Maamafih birkaç güne kadar maaşlar 
verilecektir. 

4 Mimar Sedat lstanbul Kültür 
müdiirlüğü mimarlıı;ına tayin edil -
miştir. 

,,. Varsova büylik elçisi Ferit ile 
Bayan Milfide Ferit hu sabahki eks· 
presle §ehrimi7.c gelmişlerdir. 

1f. Şarbaylığın Periye Bankasına o· 
lan borçlarının ödenmesine başlanmıs 
tır. l ki giindenberi Periye Bankası 
murahhasları ile Şarbaylık mümessil· 
teri arasında yapılan müzakere bit -
mi§tir. lstanbul Şarbaylıi!ı ilk taksit 
olarak 200 bin Fransız frangını dün 
Osmanlı Bankasına yatırmıştır. 

"' Şehrimize iki otomobil ile devri-

dım, oturdum. Kimseyi kabul 
etmedim. Avukatıma içindeki 
eşyalarla birlikte köşkü ve kot
rayı hemen satmasını söyledim. 

Kafama iyice koymuştum, kı
şı A vrupada geçirecektim. Çan
talarımı, bavullarmu hazırla
mak da bir hafta kadar sürdü. 

Hastanın yattığı odanın ya
nındaki odaya <;ekilmiş, biraz 
uzanmıştım. Gecelerden beri 
tam bir uyku uyuduğum yoktu. 
Vücudum, kırgın ve yorgundu. 
Göz kapaklarım kendiliğinden 
kapanıyordu, dalmışım. 

Uyku arasında sesler duy
Clum ve omuzumu dürtüyorlar
<lı. Sıçrr~·arak uyanmışım. 

Gözlerini kırpıştırışından bir 
şey söylemek istediğini anla
mıştım. başımı iğerek sordum: 

- Bir şey mi istiyorsun, yav
rum? 

Bir an soluk aldı. Lakin bu 
soluk alış onun son soluğu idi. 
Ağzından köpük köpük kan bo
şandı. başı yastığa yapıştı. Fa
kat gözleri korkunç korkunç 
bakıyordu. 

Bakıyordum. Ne yapacak
tım? Ne yapmalıydım? 

Düşündüm; artık benim için 
'yapacak bir iş kalmamıştı. Göz
lerimden yaş da gelmiyordu. 
Bu genç ölüm karşısında, içim 
kuruyuvermişti. Onun yanından 
ayrıldım. 

Saçlar başta iken öpülcbilir, 
fakat düşerse, ağza alınır mı? 
Tırnaklar, kesilmeden evvel ağ 
za götürülebilir, lakin kesildik
ten sonra elle tutmağa iğreni
lir. 

"Ölü,, ölüdür. En yakınları
mız, en sevdiklerimiz için bu, 
böyledir. Ölüleri öpenler, Üzer
lerine kapanıp ağhyanlar da 
yok değil. Ben, bu huyda yara· 
dılmamışım. 

Dostlarımdan. ahbaplarım
dan birine göriinınedcn, kimse
ye haber vern1edcn trene atla
dım. isviçreye gittim. 

Yalnız bu hikayedeki bir züp
peliğimi açığa vurmadan dura
m1yacağım. Yas tutan bir genç 
dul gibi tepeden tırnağa siyah
lar giyinmiştim. 

Hasta bakıcı iğilmiş, titrek 
bir sesle: 

- Hastamız ağırlaştı, ham· 
mef endi, dedi. 

Fazla söyletmedim, yataktan 
fırladım, onun yanına koştum. 
Hastalık onu öyle korkutmuştu 
ki yatakta yattığı belli olmuyor, 
yorgan altında varlığı görülmü
yordu. 

O, yüzüme bakarken, yorga
nın altından derisi kemiklerine 
yapışık elini çıkarmıştı, i~i 
elimle onun balmumu sansı bır 
deri bir kemik elin{ tuttum: 

- Ne istiyorsun, yavrum! 
Söyle çocuğum? 

Neye Y'•ünü tuhaf tuhaf bu
ruşturarak baktın? 

Ha! Anlıyorum, hastanın ü
zerine kapanıp hıçkıra hıçkıra 
ağlamalı mıydım? Gözlerini 
elimle kapamalı, alnından ve 
yanaklarından son ayrıltk öpü
cüğünü mü almalıydım? 

Hemen köşke döndüm: çocu
ğun annesiyle babasına bir tel
graf çektim ve hizmetçime ba
vulJarımı hazırlattım. Sanator -
yomun hesabını temizledim, ce
naze masraftan için ayrıca para 
da bıraktım ve ilk vapurla İs
tanbula geçtim. 

Ah, bu siyahlar, bana, pek 
yakışmıştı. Öyle bir dul ki ağ· 
lamıyor, kahkahalar atıyor ... 

isviçrede çok duramadım. 
Kışın, Avrupanın neresi eğlen
celi değildir ki... Tiyatroların, 
konserlerin, müzikhollerin en 
civcivli zamanı ... Karnaval yak
laşıyor ve sonra da yılbaşı ... 

Fakat çocuğum. karnaval, yıl 
başı, diyorum ya; sen, bunu, bu 
radakilere denk tutma ... 

Biz de pasoyu alınca bu ba· 
kar körlüğe düştük doğrusu. 
Ne yalan söyliyeyim, bu bakım
dan gazeteci ahlakım bozulma· 
ğa başladı. 

Ancak. evet, yine ancak bir 
bakar kör olduk, iki bakar kör 
olduk, üçüncüsünde dayanama· 
dık işte. 

Akşamları Köprüden altı bil
mem kaçta kalkan vapurun kar
şılayıcısı tramvaylardan başlı
yarak ta dokuzu bilmem kaçta 
kalkanın kar~ılayıcılarına kadar 
bütün arabalar "mahşerden nü
mune '', direktleri, mirektleri 
sardalya kutusu gibi. Yurttaş
lar birbirini ezip çiğnemekten, 
kırrp geçirmekten hal oluyorlar. 
Arabalar mı az geliyor? Yolcu 
mu çok? Onun orasını bilmem. 
Yalnız arasıra o sarsıntılı tozlu 
topraklı otobüsleri aradığımız 
oluyor. Eğer bütün bunları ya -
z1yorum diye tramvay kurumu
nun eski ozan direktörü bana, 
ben pasolu gazeteciye kızacak 
olursa, al abdestini ver pabucu
mu derim!. 

Orhan SELiM 

Orta mekteplerde 
Öğretmen ihtiyacı 

Orta mekteplerdeki muallim 
imtiyacım karşılamak üzere 1 
temmuzda, Üniversitede bir im 
tihan açılacak ve bu ehliyet im-
~ oVf.P.•e,.lr: dmrt"'"' ... ı.,. .... o t.a ....... ı. r alt;l . ,1 J i 11 1.U.J;ll ' C\ı,AI ~-.,:- _. 

lerdir. İmtihanlar Üniversite 
profesörleri tarafından yapıla • 
cah"tır. Muvaffak olan kimseler, 
Kültür Bakanlığının tayin etti
ği yerde muallimlik yapmağa 
mecbur tutulacaklardır. 

alem seyahati yapan yedi Amerikalı 
gezgin gelmiştir. Gerginlerin karıları 
da beraberdir. Kafileye Amerika or· 
dusu yüzbaşılarından J. P. Cle\aud 
başkanlık etmektedir. Gezginler. 21 
Mayısta Şerburgdan hareket etmış • 
ter ve Paris, Viyana, Budapeşte, Sof· 
ya yolile I.stanbula gelmişler ve Hin· 
distan yolite seyahatlerine devam cdo 
ceklcrdir. 

='.c Polonya hükumeti yumurta ih
racatının kontrolü hakkında yeni bir 
kararname neşretmiştir. 

* Verilen bir habere göre, Yunan 
devlet mlibayaatı komisyonu, 5,600 
ton buğday satın almak üzere bir mü 
nakasa açmıştır. Siparişler üç muhte· 

lif tarihte teslim edilecektir. Yuna • 
nistanın buğdayı memleketimizden 
satın alması muhtemeldir. 

* Berlindcn bir firma kepek almak 
Uzere alakadarlara müracaatta bulun• 
mu§tur. 

geceleri, hakikaten karnaval 
ve maskaradır. Çocuğum, sana 
şunu söyliyeyim ki, " Mi Ca· 
reme., Avrupanın eğlence için 
bula bula bulabildiği tek öz iz ~ 
dir. 

Neye gülüyorsun, çocuğum? 
Öz izdir, diyişiıne mi? Evet, ben 
bazen züppeyimdir,bazen de şo
venimdir. Benim, öz iz! Deyişi .. 
me gülme! Evet, ben, buna, "Ş~ 
dövr,, , yahut 'Şaheser., diyebı 
lirdim. Şimdi bana, ikisi de ya.: 
bancı geliyor. Neden mi? Çünku 
ötekiler gibi öz değil, iz bırak· 
mıyor. 

Bunu bil ki, çocuğum, be~! 
züppe değilim, züppe ruhlu degı 
lim; yalnız ve sadece şimarığı11'1· 
Züppeyim; diyişime bakma, bu, 
bir söz gelişidir, iğreniyorum. 

Bırak artık, f svicreden Fraıt .. 
saya gec;tim. Kome°'di Fransez~: 
Kabare arasında günlerce mckık 
dokudum. Mulenruj'da sabah .. 
ladım, akşamladun. Kahkah~ .. 
larla güldüğüme bakma, Artıst 
lerin bir çoğu ile de yüz göz ol ., 
dWll. , Yaklaştım: halsiz halsiz, hı

rıldıya hırıldıya öksürüyordu. 

O, başını kımıldattı, ~?ğ~l
mak istedi, bir şeyler soylıye
cekti; fakat bu kımıldanış. ken
dini zorlayış hasta ciğerlerin, 
son takatini de kırmış gibiydi. 
Göğsü kuru kuru takı~dıyar~k 
öksürdü ve birden solugu kesıl- _ HaJ.ır, yavrum; haY.,ır1 socu- _ Bir haf ta apartıınanda kapan- Burada, karnaval ve yılbaşı .(Arkası var1 
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KAMUTAYDA it 

Şekeri Ucuzlatan Kanunla 
Afyon işi Onaylandı 

[HUSUS! MUHAB1R1M1ZIN TELEFONU] 

Ankara, 12 

Kamutay bugün Tevfik Fikretin 
başkanlığında toplandı. Ruznameye 
~öre, Yozgat mebusu Süleyman Sırrı 
ıcra ve iflas kanununun 69, 96, 106 
1ncı maddelerini değiştiren teklifini 
ecri istiyordu, isteği kabul edildi. 

lkinci müzakeresi yapılacak ka • 
tıunlar onaylandı. Demiryollan tek
llik birliğine dair protokol, Ankara 
&u tesisatı, devlet memurları aylıkları 
~anununa bağlı cetvelde değişiklik, 
1htiyat zabit ve ihtiyat askeri memur 
ları, Maarif vekaleti merkez teşkilatı, 
Pulluk kanununa ek, Türkiye • Bulga
tistan arasında aktedilen ticaret an
laŞma hükümlerinin bir ay daha uza
tılması layihaları onaylanarak cuma 
g.ün\i saat 1 7 de toplanılmak üzere iç
tırnaa son verildi. 

Yugoslavya ile 
afyon anlaşması 

Bugünkü toplantıda Türkiye ile Yu 
toslavya arasındaki afyon anlaşması
llın tasdikı, hükumetin tetklifi ile ruz 
nameye alınan kanun layihaları şid -
detıi münakasalara yol açtı. 

Türkiye - Yugoslavya afyon anlaş
masında söz alan Türker, afyon işine 
~iyaset karıştığını, bu yüzden afyon 
ışlerinin sekteye uğradığını. afyon ti
ca.retinin inkişaf edecek yerde elleri -
~ız bağlı iş görmeğe mecbur kaldı -
gımızı söyliyerek dedi ki: 
"- Milletler cemiyetinde kurulmuş 

olan büro, yani afyon karteli sırf 
kendi menfaatini gözeterek, el altın
dan büyük afyon ticareti yapmakta -
dır. Bizi de kurmu!J olduğu tuzağa 
düşürmüş bulunuyor. 

. Arkadaşlar, sizin insaniyetperver 
h.ıslerinizi okşayarak afyon ticaretimi 
2~ felce uğratan bu kartel, asla beşe
!1rcte acımıyarak sırf para kazanmak 
1

C:.1n diğer büyük afyon müesseseleri
nU hitnaye ediyor. Biz verdiğimiz aö
~ tut ~k ve naha l?'Cten ~\i.JJ..tıir .. :tı~: 
:t etti.k. Kartele mens~p olanlar beşe
/ !1ızınet etmeğe değil, kendi ceple
rını doldurmağa bakıyorlar. Yasağa 
b~ğrnen ceplerine kaçak olarak on bir 
kın, 900 kilo afyon girmiştir. Bu ra· 
•arnlar resmidir. 

Bu mesele milli ticaret noktasından 
Sok naziktir. Menfaatperest insanla -
tın dolabına girerek, milli kazancımı-
21 \re. hislerimizi körletemeyiz ... 

1 
l"ürkerden sonra Emin Kazak söz 

;ı ~rak, dünya ihtiyacı olan afyonun 
filzde seksenini Türkiye ile Yugos -
davyanın temin ettiğini, fakat bu yüz
) e seksen istihsalata mukabil Millet
t~r Cemiyetinin bize yüzde on nisbe-
ınde müşteri bulduğunu söyledi. Yu 
~Oslavya ile olan mukavelenin tasdikı 
ke beraber, afyon işlerinin Ekonomi 
akanlığına verilmesini istedi. 

Anlaşma onaylandı 
lktısat vekili cevap verdi: 
- Arkadaşlarımızın teklifleri af -

ron kanunundaki hükümlerin tadilini 
~~p ettirecek mahiyettedir. Eğer ta-

ıl ettiğimiz esaslardaki tetbirler mu
\oafık bulunmayorsa, kendilerine yol 
re kapı açıktır. Kanuni teklif yapar
;r. Bugün mevzuu bahsolan mesele, 

1 ugo~lavya hükumetile. yapılmış o .
\tan bır anlaşmanın tasdıkıdır. Şimdı
. e kadar yapılan tecrübeye göre- Yu
foslavya hükumetile yaptığımız bu 
~te fayda gördük. Bu iş yeni değildir. 

cnelerden beri tatbik etmekte olduf Urnuz bir usulü yenilemekten ibaret 
•t, Tasdikini rica ederim, dedi. 

Emin Kazak : 
\t - Kabul ediyoruz zaten .. diye ce
tı ap verdi ve afyon anlaşması reye ko-

arak kabul edildi. 
:t Afyon kartelinin el altından iş gö
~re~ ticaretimizi zarara uğrattığı 
lt kdırde taahhütlerimizin feshi hak
cıi~~a Türkerin verdiği takrir redde-

ı, 

Şekeri ucuzlatan 
kanun onaylandı 

tı l<amutay konuşmalarının sonları • 
:ta doğru hükumet, şeker kanununun 

'~~nameye alınarak acele müzakere • 
ını · · lte . ıstedı. Kanun toptan kristal şe-
t~ tın. 25 ve kesme şekerin de 28 ku
'l' Şa .ındirilmesini istihdaf ediyordu. 
~.;klıf kabul edildi. Hüsnü Kitapçı 
02 alarak dedi ki: 
~ - HUkumetin Ekonomi bakımın -
el n tuz, çimentodan sonra şeker için 
'ti'·· a~dığı karan ~kışlamak lazımdır. 
•e~~umet §ekerde 12 kuruş verginin 
fab 1~ kuruşunu feda ediyor. Yalnız 
a rıkalann yaptığı fedakarlık çok 
1~dır. Bundan başka fedakarlık köy
ç/e \re pancar ekenlere yükleniyor. 
si!ll~ü pancar elli paraya alınırken, 
~ d~ 30 paraya alınacak .. Bunu doğ 
Caı görmüyorum. Fabrikaların da bu 

erde bira.ı daha f cdakarlık yaP.ma-

lan lazımdır. Şekerin maliyet fiyatı 
daha indirilmelidir. Bu olunca şeker 
fiyatlarının 3 - 4 kuruş daha inmesi 
kabil olacaktır. 

Şekerli mamullerimizi ihraç eden
lerin de bu vaziyet karşısında malla
nnı harice çıkarabilmek imkanım 
bulup bulmayacaklarmın kabil olup 
olmadığını düşünmek lazımdır, dedi 
ve sözünü şöyle bitirdi: 

- Arkadaşlar, sırası değil, fakat 
Dahiliye Vekilini karşımda gördüm 
de aklıma geldi. Et fiyatları çok pa
halıdır. Bu pahalılık mezbaha pahalı
lığından ileri geliyor ve birtakım ka
çakçılığa sebep oluyor. Buna da im -
kan olduğu kadar mani olmak lazım
dır. 

Bundan sonra Süleyman Sırrı (Yoz 
gat) şekerin maliyet fiyatı üzerine 
konacak nakil masraflarının belediye
lerce kontrol edilip edilmiyeceğini 
sordu. Ekonomi Bakam Celcil Bayar 
söz alarak bunlara cevap verdi: 

- Kamutay şeker sanayii için bü
yük muafiyetler verı:niştir. Şunu .. da 
söylemek lazımdır kı şeker sanayıın
de çalışanların da hükumete yardım
ları olmuştur. Şeker işindeki fedakar
lıklar şunlardır : 

ı - Hükumetin resmi indirmesi 
2 - Fabrikaların masraflarını ve 

temettülerini azaltmaları ve faizi ucuz 
\atmaları. 

3 - Pancar müstahsillerinin diğer 
mahsullere nazaran şerefli olmak şar
tile pancar fiyatlarında fedakarlık yap 
maları. 

Bu işler için müteaddit komisyon
lar yapıldı, çalışıldı ve şimdi elimiz -
deki neticelere varıldı. Fabrikaların 
gösterdiği fedakarlık Hüsnünün söy
lediği gibi değildir. Esasen geçen se
ne şeker istihlak resmine 4 kuru!J 
zam yaptık. Şeker fiyatlanna. zam 
yaptırmadık. Bugün şeker fab~ıkala
rımız karlı bir vaziyette değildır. 

Faiz meselesine gelince, fabrikala
rın sabit sermayeleri 30, 35 milyon 

~ühtaç clmadan hÜ 1§1-'yap~:aıa:r;ıla 
imkan yoktur. Cümuriyet Merkez 
Bankasının da yardımı istenerek faiz 
ucuzlatılmıştır. Bizim şeker fabrika -
Jarımızın randımanı 70, 15 bin ton -
dur. Bugünkü istihsalat 55 bin tonu 
bulmaktadır, Bu 55 bin ton 70 bine 
vardırılacak, o zaman fiyat daha ucuz 
laycağı gibi, istihlak te artacaktır. 

Neticede fabrikaların zarar etmeme -
teri de temin edilmiş olacaktır. Şe -
ker sanayii her yerde büyük sanayi
dcndir. Bizde üç milli müessesenin e
linde bulunuyor. Eğer şeker sanayii
nin üçte ikisi elinde olmayıp ta bu, 
hususi ellerde bulunsaydı, yüzde do
kuz faize razı olmak güçleşirdi. Ma
Iümdur ki sanayide temettü yüzde 12 
clen başlıyarak, yüzde l 8 e kadar çı
kar. Şeker sanayii sürprizlerle dolu 
hir iştir, Bir sene çok kazanılır, diğer 
sene bu kazançlar silinip süprülebilir. 

Şeker ucuzlayınca mamulleri, yani 
bonbon ve çikolata gibi maddeler de 
tabii ucuzlayacaktır. ihracat erbabı da 
bugünkü şekeri 20 kuruşa kadar ala
caklar ve hiç zarar görmiyeceklerdir. 

Şeker stoku 
Sonra lç işler Bakanı söz alarak 

Ekonomi Bakanından, kanun meriye
te girdikten sonra belediyelerin faa
liyete geçerek suiistimallere meydan 
vermiyeceğini söyledi. 

Raif (Trabzon) şekerin bugünkü 
stoklarının kanunda gözönüne alın -
rnası lazımgeldiğini söyledi. Bu mev
z~ Kamutayda bir saatten fazla, çok 
şıddetli münakaşaları mucip oldu. 

Ekonomi Bakam bu noktaya da ce 
vap verdi : 

- Tahminlere göre bugün halkın 
elinde mühim stok yoktur. Ancak 3-4 

\NKARA POSTASI 

Başbakan Ankara içme suyu ter 
şih havuzunun teme/atma töre
ninde şişeye konan deri parçası 
üzerine yazı yazıyor - Bayın -

dırlık Bakanlığı müsteşarı 
söylevini okuyor 

=== === 
bin ton tahmin edilelıilir. Bunun için 
mazbut bir usul yoktur. Mahalle bak
kalından büyük tüccarın elindeki mik 
dara kadar stokları kayda çare bul -
mak imkansızdır. 

Raif (Trabzon) tekrar söz alarak 
elinde stok bulunan tüccarın fiyat 
nisbetinden çok zarar edeceklerini 
söyledi. 

f\ 1.-d 1l...,., ... .;ıA.ı: \,;' 
- Stok meselesi varit değildir. Tüc 

carın zarar etmesi imkanı yoktur. 
Diğer taraftan bir saylav da, fab

rikaların satış yerleri açmasını iste -
di. 

Türker şeker meselesi hakkında 
~unları söyledi : 

- Memleketimize şeker yakın za
manlarda başka memlekelerden geli -
yordu. ve birçok paramız oralara gi
diyordu. Şeker tüccarını himaye ede
lim derken, milletin himayesini unut· 
mıyalım. (Alkışlar) 

Raif tekrar söz alarak Türkere ce
vap verdi: 

- Büyük kamutay nazarında 1000 
kişi de birdir, bir kişi de. dedi. bir tak 
rir vererek stoklar hakkında karar ve
rilmesini istedi. 

Bunun üzerine usul noktasından: 
"Acaba böyle bir takrir verilir mi 

ve nazarı itibara alınr mi?,. diye sı
rasile Kamutayda usulciılerden diye 
tanınan İsmet (Çorum) Refik ince, 
Hakkı Tarık uzun uzun beyanat -
da bulundular. Raifin bu şekildeki 
takriri reye kondu, reddedildi. Fakat 
Raifin heyecanı dinmedi, dedi ki: 

- Şekerin ucuzlayacağı çoktan be
ri söylendiğinden tüccar elindeki şe
kerleri çıkarmıştır. 

Raif (Trabzon) ikinci bir takrir 
daha verdi. Bu takrirle mevcut stok
ların Maliye memurları tarafından 
tesbit edilerek, fabrikaların stoklara 
mukabil tesbit edilen tüccara daha u
cuz şeker vermesini ve ileride yapıla
cak hesap neticesinde hükumetin de 
şeker fabrikalarile işi bir neticeye 
bağlamasını istedi. Bu takrir de reye 
kondu, reddedildi. 

Şeker fiyatları kanunun neşri tari
hinden itibaren inecektir. 

son DAKiKA 

Kamutay Sahya Dağıhyor 
Ankara, 11 (~ususi muhabirimizin telgrafı) - Kamutay "'e

lecek sah, acele ışleri çıkardıktan sonra, yaz tatili devresine gi
recektir. 

Çankırıda Zelzele 
Çankırı, 12 A.A. - Bu gece saat 22 ye 15 kala şanmızda biri 

hafıf ve diğeri biraz şiddetli iki teprenme olmuştur. Zarar yok
tur. 

Uruguay- Paraguay Barıştı 
Anadolu Aja_nsmm s~n ~akikada verd_iği habere göre, Şako 

anlaşamarnazlıgı halledılmış, Uruguay ıle Paraguay arasındaki 
barış andlaşması dün öğleden sonra imzalanmıştır. 

SiYASAL KONUŞMA 

Fransızlar Bir Kere Daha 
Kendilerini Kurtardılar 

lki yıldanberi, diktatörlük, Fran
~anın başı üzerinde korkunç bir he
yula gibi dolaşmaktadır. lki yandan 
büyük diktatörlüklerle çevrelenmiş 
olan bu memlekette de, komşulara 
benzemek istekleri kendisini göster • 
mektedir. ltalya ve Almanyada, sos
yalizm ve komünizm akınlarına son 
vermiş olan bu idare şekli, bu akın

lardan korkan bütün unsurları, ara-
lanndaki tezatlara bakmıyarak, bir
liğe çekmektedir. Ruvayyalistler, mu· 
hafazakar cumuriyetçiler, büyük ser
mayeciler, taşkın milliyetçiler, sabık 
savaşçılar ve bazı mütekait kuman
danlar, hep o yolu tutmaktadırlar. Bu 
akının taraftarı olan ve fakat kendi
sini pek te açmak istemiyen Temps 
gazetesi bir zamanlar diyordu ki: 
"Komşularda hep kuvvetli hükumet
ler kuruldu. Bunlar sözden ziyade iş
le uğraşırken; çabucak karar verip 
hareket ederlerken, biz parlmanta-
rizmin ağları içinde çabalamakta ve 
vaktimizi didişmeler ile geçirmekte
yiz. Halbuki işlerdeki durgunluk, 
buhran, sosyalizm ve komünizm kor
kuları, hergün artmaktadır. Bizde de 
kuvvetli bir hükumet kurmak lüzumu 
artık hayati bir mesele halini almış
tır." 

"Temps .. bu sözleri Staviski reza
letinin en kızgın zamanlarında ve Dou
mergue'in tam bir diktatör salahiyetle
ri istediği vakit yazıyordu. (i) zaman
lar hürriyet ve parlmantarizme karşı 

Staviski rezaleti istismar ediliyordu. 
Bu rezalet, hürriyet ve parlmanta

rizmin topluluğu götürdüğü soysal 
cözgü (inhilal) a n 1 a m ı n-d a gös
terilerek, bu öldürücü kurumlara son 
verilmesi isteniyordu 1 Bu gibi bula
nık zamanlarda avlanmak istiyen ba
zı sergüzestcularda nomal olarak 
meydana atılmışlardı 1 

Fakat malüm olduğu üzere, Fran
sız ulusunun sağlam düşüncesi ve 
hürriyete baglrhğı, bütün bu entrika
lan yıktı . Rezalet hadisesi hakkında 
geniş ve derin arayrşlar yapıldı, ona 
karışmış olanlar, yerlerine ve makam
larına bakılmayarak adaletin pençesi
ne verildi ve Doumergue'ten sonra 
gelmiş olan Flandin hükumeti, mü
esseselere tutunmadan, iç ve drş alan
larda bir sıra parlak muvaffakiyetler 
elde etti. 

Fakat hürriyet ve palmantarizm 
düşmanları, Avrupanın göbeğinde bu 
müesseselerin yıkılmaz bir kalesi gibi 
duran Fransayı rahat bırakmak iste
mediler. Bu kere de ba§ka yoldan 
geldiler. 

Fransa parlmantarizm an'aneleri· 
nC\ sadık kaldığı gibi, paranın istikra
rı siyasasını ve altına bağlı kalması 
usulünü de benimsemiştir. İngiltere 
ve Amerika gibi ülkelerde bu esastan 
resmen, Almanya ve Rusya gibi yer
lerde de filen vazgeçildiği halde, 
Fransa ve onun bu hususta etrafına 
toplanmış olan İtalya. Belçika, Isvic
re, Hollanda ve Lehistan bu esas üze
rinde ısrar etmekte idiler. 

İşte, Fransaya diktatörlük sokmak 
istiyenler, bu kere bu taraftan hare
ket ederek Fransızları en hassas yer
lerinden vurmak istediler! Otedenbe-

ri biriktirici bir ulus olan Fransız 
köylüsünden başhyarak Fransız ame
lesine ve dükkancısına kadar, herke
sin, devlet hazinesine ve birçok birik
tirme sandıklarına (Cais~.:- d'epargne) 
para yatırmış olduğundan, frangın 
kıymeti düştüğü takdirde herkesin 
müteessir olacağı ve bugünkü devlet 
kurumlarına karşr geleceği nomal sa
nıldı; diktatörlük istiyenler bu kere 
de bu yolu tuttular. Bunlar evvela 
Hollanda florini üzerine atıldılar. Fa
kat Fransa Hollanda ile anlaşarak 
yardıma kostu ve tecrübe suya düş
tü. Sonra Belçika frangı üzerine sal
dırdılar. Fransa. Belçika ile de anlaş
mak istedi. Fakat buna muvaffak ola
madı ve bu yüzden Belçikada düşmüş 
olan hükumetin yerine gelen yeni hü
kumet Belçika frangının kıymetini 
düşürdü ve altın esasından ayrıldı. 
Bu hadise Belcika ile çok geni ikti
sadi alakalarda bulunan Fransa üze
rine derin bir tesir yapmaktan geri 
kalmadı. Dıs ve içte korkunç bir spe
külfısvon faaliyeti aldı yiirüdü. Her
gün bin bir velveleli haberler uydu
rarak Fransız frangı hakkında en bed 
binane yalanlar ile karlusal düşünce
yi yerinden oynattılar. Fransadan al
tın akım başladı! Oyle haftalar oldu 
ki, bu akının miktarı birkaç milyan 
geçiyordu. Fransız bankası bütün bu 
akınlara göğüs gerdi. Cünkü biriktir
miş olduğu altının miktan - seksen 
üç milyar frangı gecerek - tedavül
de olan kağıt parayı kapatmak için 
lazımgelen miktardan üç kere fazla 
idi. Maamafiı. bu akınlar Fransız: soy
sal düşüncesi üzerine derin bir tesir 
yapmaktan geri kalmadı. Flandin hü
kumeti.bu hadise önünde eğildi,parl-
mandan geniş salahiyetler istedi.Par! 
man ise, yalnız spekülasyonda savaş 
yapmak ve frangı korumak icin sala
hiyetler verebileceğini anlattı. Flan
din, bu isteğe uymadı ve düştü; ye
rine gelen Buisson kabinesi de ayni 
yolu tuttu, o da düştü. 

Nihayet Laval geldi. Laval parl
manrn istediğini kabul etti ve kendi
sine frangın korunması için lazım 
olan salahiyetler verildiği gibi büyük 
bir ekseriyetle itimada da mazhar ol
du. 

Laval derhal faaliyete geçti ve Pa
ris'in kendisinde spekülasyon yapan 
bazı acenteler ile bazı gazetelerin sa
hiplerini tevkif cttJrdi. 

Bu ilk icraat tesirini göstermekte 
gecikmedi: altın akını 11urdu, borsa
lara sükunet geldi ve Fransız kağıt
lcın yukı;c:lme~e ba§ladılar. 

Bu kere dahi Fransızlara has olan 
o yüksek vatanperverlik hassası ken
disini gösterdi. Henüz Başvekaletten 
düşen Flandin, Laval kabinesinin bir 
~ükn~ ~ldu. ,Onun yam başında Her
rıot gıbı eskı başvekiller de vardır. 
İşte bu kendini tutabilmek.hırsı yen· 
mek, herhangi bir makam ve mevki
de vatana hizmet etmeğe hazır bu
lunmak faziletleri ile, hürriyete ve 
hür müesseselere olan bağlılıktır ki 
Fransayı daima kurtarmış ve kurta~ 
racaktır. 

Ahmet A<lAO<lLU 

Kıtlık Tehlikesi Yok 
[Baş tarafı 1 incide] 

seneye nisbeten yüzde 65, ila 70 
arasındadır. Eğer bir haf ta zar
fında yağmur yağmazsa bu nis
betin bir miktar daha artm lSI 

15.zımdır. Bu izahata göre mem 
leketimizde kıtlık mevzuu bahis 
değildir. 

Mevcut mahsul, ihtiyacımızı 
tatmin edecek derecededir.Birse 
neki mahsul vaziyeti 932 sene
si mahsulüne benzetilmektedir. 
3,5 ila 4,5 kuruş arasında olan 
zahire fiyatları son günlerde 
5,5, 6 kuruşa kadar çıkmıştır. 

Ankarada ekmek fiyatları 9 
kuruştan 1 O kuruş ı O paraya 
çıkmıştır. Bu fiyatlar bugün i
çin nomal telakki edilmektedir. 

lstanbula buğday geldi 
Anadoludan şehrimiz p; ya

sasına az buğday gelişi, yeni 
mahsdün yağmursuzluk yüzün 
d~n z_arara uğrayacağı endişesi 
nı dogurmuş ve bazı tacirler te
laşa düşmüşlerdir. Pıyasad::. 
yaptığımız tahkikata göre. bu-
gün için böyle bir endişe tama
men yersizdir. Ziraat bankası -
nın elinde ve şehrimizde ner tür 
lü ihtiyacı karşılaya~ılecek 
miktarda stok bulunmaktadır. 

Dün İstanbula muhtelif yer· 
lerden 67 ton buğday gelmiştir. 

Ziraat bankası bu vaziyetin 
önüne geçmek, spekülasyon yap 
mak istiyenlerin ellerinde stok 
buludurmalarma imkan bırak
mamak maksadile buğday satı
şım durdurmuştur. Eski taah-

hütlerden baska yeni siparişler 
kabul edilmemektedir. Mama -
fih banka lüzum gördüğü anda 
piyasaya çabuk mal çıkaracak
tır. 

~~--~~;.,..--------~~ 
ÇiftCjı borCjları 

Ankara, 12 (Hususi muhabi
rimizin telefonu) - Çiftçi borç 
lan hakkındaki Iayıha lktisa t 
encümeninde görüşülerek, ka -
bul edilmiştir. 

Parti programı 
Ankara, 12 (Hususi muhabi

rimizin telgrafı) - Parti mer -
kezi :>:~~ progr~~nı bastınnış
tır. Butun teşkılata gönderile • 
cektir. Yeni niza.'llname öz türk 
çeye çevrilmiştir. Bu da bastı
rılarak gönderilecektir. 

Devlet demiryollarmd 
tekaütlük 

Ankara, 12 (Hususi muhabi
rimizin telefonu) - Devlet de
miryolları idaresi tekaüt san -
dığı hakkındaki layıhanm Ka -
mutayda görüşülmesi geri bıra
kılmıştır. 

Ciediz köprüsü 
İzmir, 12 [Hususi muhabiri -

rnizden] - Büyük Gediz köprü
sü tamamen bitirilmiştir. Eksik 
kalan tarafları da on güne ka • 
dar ikmal edilecektir. Köprü 23 
Temmuzda Başbakan İsmet In
önü tarafından açılacaktır. 

NE SEViNiYORUM, 
BiLSENiZ! 

Sanmayın ki, tayyare piyan .. 
kosundan büyük ikramiye çık -
tı da ona seviniyorum. Sevini
yorum çünkü başkasının sürdü 
ğü kiri ona temizletmenin yolu 
mı öğrendim. 

İnsan bir tuhaf makined~r. 
Daima kirletir ve hiç temizle
mez. İnsanlar arasında kendine 
benzerleri temizleyen bir tek 
vardır. O da tellaklar. Ost tara 
fı için h~r başkasını kirlctr..ıck 
ilk ve tabii iştir. 

Ben sinirli bir adamım. tis
tümün bir başkası tarafından 
kirletilmesine hiç dayan.:ımam. 
Buna rağmen her tramvaya bı -
nişte muhakkak birisi ayağıma 
basar ve böylece beni sinirlen -
dirir. Yıllardanberi bu ta~a ile 
tramvava binerim. Co'c kala -
balık a~abalara bin;rken, hele 
yeni boyatmış isem, ayaklarımı 
cebime koyamadığıma ne ka -
dar üzülürüm. Bu üzüntü bir 
densiz herifin kürek kadar aya 
ğile kundurama basmasına en -
gel olamaz .. 

Lakin son günlerde bir <los -
tum bana yeni bir yol gösterdi.. 
Şimdi ayağıma basanladaıı hem 
öç alıyor, hem de kunduramı te 
mizliyorum. 

Nasıl? .. Böyle bir şey yapa
nın pantalonuna kunduramı si • 
lerek .. 

Evvelki gün yine böyle biri 
ayağıma bastı. Aradan iki daki 
ka geçmeden bir çalımına getir 
dim. Ve kunduramı onun panta 
tonunun baldırına sildim. Dön -
dü ve sordu:. 

- Ne yapıyorsun? 
- Ayağımı siliyorum .. Üs • 

tüne bastmızdı da .. 
Kızdı ve sustu. Aman ben 

ne kadar memnun oldum ne ka
dar sevindim bilseniz. Size de 
tavsiye ederim. Eğer hep ayak
larımıza basanları böyle karşı
larsak tramvayın içinde kaldı -
rımda yürür gibi yürüyenlerin 
sayısı çok azalır .. 

B. FELEK 

Yaparak 
Değil, 
Yıkarak! 

[Baş tarafı 1 incide) 
Ama nasıl ? Bu da ayrı bir ihtisas 

işi. Merhum Abdullah Cevdet'in 
Shakespeare'i tercüme etmesi gibi, 
meydana çıkaracağım derken,şahese

rin katledilmesinden de korkmuyor 
rleğilim. Öyle eserler var ki, ancak 
kendilerini ~viren dekor içinde mana 
lanmışlardzr.Farzediniz ki.Nuruosma· 
niye kapısının yanında eski bir çeş
me.önünde taşları bozuk, küçük, dar 
bir yol, kenarında bir büyük çınar ve
} a dut ağacı. lste bu tablo, oldugu 
gibi. şaheserdir.Çeşmeyi meydana çı
l.aracağım diye yolu asfalt yapıp çı
nar agacına baltayı vurunca.şaheserin 
vefat ettiğinin resmidir. Demek eseri 
meydana çıkarmak için, birinci dere
cede yanındaki ağacı değil, önündeki 
tütüncüyü veya kahveciyi deflemek 
lazım olduğunu takdir edecek san'at 
adamının fikrini almak gerekir. 

Bunun gibi daha bin misal: Eyüp 
mezarlığını meydana çıkaracağım di
ye nasıl selviler kesilemezse,Eyüp de

mek nasıl selviler, eğrilmiş mezar taş
ları ve topraklarında her türlü ot bit
miş kabirler demekse, böyle yüzlerce 
eser var ki, hepsi, eski lstanbulun 
~e~di husu i tabiat dekorlarile çevri
lıdır ve ancak bir mütehassıs, bir' 
saıı'atkar bunları kurtarmak, düzrlt -
mek yolunu bilebılir, bulabılir. )len 
bir lstanbullu olarak ne büyük plan, 
.ne y~z milyonlarca lira, yani hayal 
ıstemıyorum. Fakat az masrafla, 
yavaş yavaş, hıç olmazsa, yapılması 
kabil olanın yapılmasmı istiyorum ... ,. 

Ali Naci KARACAN 

lzmirde eski eserler 
İzmir, 12 A.A. - Son gün -

lerde İzmirde yapılan kazılarda 
ikinci yüz yıl ortalarından kal
dığı anlaşılan bir Atlet yazısı 
bulunmustur. Bu yazının İmpa 
rator Adriyen zamanında İz -
mi_rli ünlü bir Atlet icin yapıl • 
dıgı anlaşılmıştır. Bir de batı 
tarafta Yahudi evlerinin altına 
doğru uzandığ'ı görülen bir mo
zayik döşeme meydana çıka -
rılmıştır. • 
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Casus Yalnız Haberi Almakla 'Değil, Onu 
Emniyetle Yerine Gönderebilmekle Vazifes:ni 

Görmüş Olur. işte Mata Hari Buydu!.. 
Casuslukta en güç işin haber 

ve vesika almaktan ziyade onla
rı yerlerine ulaştırmak olduğu
nu biliriz. Matahari casuslukta 
değil, ulaştırma işlerinde mu· 
vaffak olmuştur .. Bitaraf tebaa
dan olması dolayııiyle aldığı 
rapor ve haberleri ya kendisi 
götürüyor veyahut valiz diplo
matlıkla Felemenge gönderi
yor. Oradan aile veya adamla
n alarak Alman servisine veri
yorlardı. 

Hakkındaki şüpheler kuvvet
lenince Fransız kontrespiyona
jı Matamn muhaberelerini kes
ti. Bunun üzerine'Mata kendine 
mahsus bir şifre ile muhabereye 
başladı ki, bunları açmak müm
kün olmadığı gibi, bunun 
anahtan da Hala ele geçmemiş
tir. Mata daima maksatlanm 
gizliyebiliyordu. Mesela kendi
sı.nden en cok şüphe edildiği 
hır zamanda, 1916 da, Wittel
de açılan büyük bir tayyare 
merkezine gitmek istemiş, ser
best gezebileceğine dair bir de 
vesika almıştır. Fransız ajanları 
orada kendisini sıkı bir göz hap
sine almışlarsa da bir şey seze· 
memişlerdir. Matanm casusluk 
suçu hakkında öne sürülen en 
kuvvetli ve en doğru gibi görü
nen hadise şudur: 

Günün birinde Fransız servi-

Mata Harl Parlal teshir eden danslarında ... 

okuyucdarnna \(ermekle üzül
mekteyim. 

dm yataklarından fırladılar. 
Yüzbaşı Matzyı sarsarak uyan
dırdı. 

Mata gözlerini actı. Yatağın
da doğruldu. Bir şeyler söyle
mek istiyordu. Zabit daha ön
ce davrandı: 

- Zelle, dedi, cümhurreisi 

( KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ] 
Olur Şey 
D v•ıı e g ı ... 

292 No. otomobil sahiplerin
den Ömer imzasiyle bir mektup 
aldnn. Bu mektupta; deniliyor 
ki: 

- İstanbula gelen yabancı 
gezginlere, otomobil temini işi
ni şoförler ve otomobilciler ku· 
rumu üzerine almıştı. Bunun 
için uçak kurumu ile bir anlaş
ma yapıldığını duymuştuk. An
laşmaya bakılırsa, bu kazançlı 
iş yalnız otomobilciler kanalın
dan geçecek, esnaf sıra ile, gez
ginleri taşıyacak, kimsenin hak
kı kaybolmıyacak, aynca uçak 
kurumuna da kazançtan birer 
pay ayrılacaktı. Böylelikle ya
bancı gezginler, bir tek kişinin 
emri altında çalışan otomobille
re değil, istanbulda bu yüzden 
ekmek parası kazanan otomo
bilcilerin arabalarına binecek
lerdi. 

Ancak, sonradan öğrendiği
mize göre, bu işte kazancı bo
zulacağını anlıyan zat, (Mektup 
ta adı da yazılıdır) otomobilci
ler ve şoförler kurumuna baş
vurarak şöyle bir önerge yapı
yor: 

- Gezginlere otomobil bul
ma işini siz üzerinize alacak o
lursanız, bütün kazancınızı uçak 
kurumuna kaptıracaksınız. iyisi 
mi, siz bu işten vazgeçin .• Ben 
de bu vazgeçişinize karşılık ola
rak size her yılki kazancnndan 
1200 lirasını ayınp vereyim.,, 

HIMAYEI HAYVANAT CEMiYETiNE iTHAF 

Fazla söze ne hacet 1 

Ne Dersiniz? 
KILIK KIYAFET ... 

idare heyeti toplantısında bu Kılılcta bir medeni anlam ( ma· pani •ömlcltleri aoralri hıfar ~bi 
önerge meselesi de görüşüldü. na) oanlır. Bia hep ltdıja baltonılt J'Umrult ltadar düfimlii ve baiı
Fakat nasıl bir sona bağlandığı· iıuanlan 6iri6irindcn ayırt ederi:s. rem renltli boyan6aflar .•• Altlı ita• 
nı öğrenemedim. Bu 12.00 lirayı Şehirli, ltö7lü, alter, .iuil lalan li· ralı, delildi uc70 ör,ülü ltrındara• 
alan oldu mu, olmadı mı, bilmi- lan. Demclı lnlıltta bir aoayal ita· lor artılı delilıanlılanmıa,. .,. •enf 

'ld' · b' raltter wınlır. ne•lin .. .,,, dcierini - ne ytU11lt 
yorum. Bı ığım ır şey varsa, Ba ya• çılrtıfı pn Türkiyet/c iri - düfiilr •öaterrnei• IHrfladr. 
işin ört bas edildiğidir. Gezgin- ruhanilerin lnlıltlan laalckıncla )'flni Gönül üti7or iri: Bir t....!tan ,,..,,_ 
ler gene bir tek kişinin emri al- bir l""" tatbilra baılaıu;yor. Bu,,ün- lorla ı.irıalrun ltılıJtlan •ö• önün• 
tında çalışan otomobillere bini- den aonra imamlar, paJ"Ular .,. ha- den ,eltcrlrcn, diler tarcıltflll da 
yorlar. Bu ise, biz otomobil sa- luımlOT ciip,,.lerini, aanklannı " birtcılcun ao.)'efeler, lturamlar, IHr• 

Matanm hazan çok zeki ve 
kurnaz, fakat çok defa pek ted
birıiz olduğunu, yukarda söyle
miştik. Alman istihbarat zabiti 
bunlardan bahsederken "Mata
nm bu hali Alman şefini bile 
hayrete düşürmekte idi,, diyor. 

nUfuz u a ara güveniyor, 
belki acunu kaplıyan ün ve sa
natının kendisini ölümden kur
taracağını umuyordu. Fakat 
bunların hiçbiri olmadı, hatta 
Fransız mahkemesi ölümün bir 
az geciktirilmesini veyahut bir 
defa daha muhakeme edilmesi 
tekliflerini bile kabul etmedi. 

• 
1 

. . • . . q~ırlaldannı cami ile mabet içincle ..,. ~ rcıcl,p ~lcırı lublı lttvtıfet 
-=~-~f!!~IHN~ll!~~. al(.~Mıllllli~---~. 'Wlr:ift~~rrım9,r:-r:i~oru1guifer veraeTer""Cle bu afaca tiuı• 

Turist acentelerinden otomo- ier taraftan biz.tle hele fU günler- ca .,. laele p..Ui1tt.,. ~ ...,,,, in· za ediniz. 
Derin bir sükut .. yan karan

lık odada bir çift göz parladı; 
Mata ilkönce donuk, sonra kes
kin bir sesle tekrarhyordu: 

[Arkası vat] 

bil başına 1 O lira alarak otomo- de kılık İfİ bir lıarnaual manaanur Wtları ı.iraıı ~· .ctirN ... ,,..,,,..,, 

bı.lcilcre 5 ve 6 lira bir para ve- 6öat•rm•i• IHrflcwlı. Goll taltunm· lacr fCyclen eouel ltaralıteri lnlıim• 
elan ayala çİ•gili ÇaTÜfon pantalo- J --• B' L~ l J• " " 

rerek üst yanını cebine attığını nuna ltadar, •o•t•rd•n beyaıı "'P- acın •nuur. "' _,y • allfUJIU)'O-

duyuyoruz. Bu bol kazançlann rat ,,el•i• ltadaT olur olmaıı her ruz. Si d 1 iz? 
hesabı kendisinden sorulmıya· fCyİ .,. 6a arada ycıltuı çödlt laır- z ne ers n 
cakmı?,, .....-~.......--...,._.._....._..............,.,._..._. • ..., 

Şimdi Mataharinin yattığı 
Saint Lazare hapishanesi mü· 
dürüniln hatıralarını dinliye
lim: · 

Mektubu yazanı tannnıyo

rum. Otomobil i•lerine de ak· 
hm ermez. Y r~nız eğer, yazılan
lar doğru ise, ortada, belediye
nin hemen el koyacağı ac;ık bir 
ihtikir var demektir. Susma pa-

yı olarak 1200 lira verebilen bu 
zat, gezginlere otomobil bulma 
işinden acaba yılda ~ç bin lira 
kazanıyor? 

Sonra, yüzlerce kişinin iıtifa-

de etmesi gerek olan bir halda, 
bir tek şahıs, nasıl olup da keıı· 
dine mal edebiliyor? 

s. o. 

S gara ve pDro içinde rapor 
kaçırllmaaı 

si H. 21 aclreaine çekilen bir 
telsiz yakalıyor. Telsiz •ifre 

"Dansözü ölüm yerine götür
mek için gelenler hapishanenin 
yazı odasında toplandılar. Be
nizleri kül gibi ve bir şeyden 
korkan kişilerin konuşmasına 
benzer bir sesle, konuşuyorlar
dı. Nihayet yüzbaşının sesi yük
seldi: 

- Baytar, vakit, yukarı çıka
lun. 

Acele odadan çıktılar; mah- HASAN 
kemede reillik etmiş olan mira-
lay bu itle allkası olmıyanlarm TIRAŞ BIÇAGI 
da yukanya çıkmak iatedikl · -
ni c&iince batırdı: erı Dllnyanm en Mükemmel 
~~allhiyeti olmıyantar ÇJ· Tıraş bıçağıdırı 
.~apiahanenin kapm açıldı. Şimcliy• kadar iead olunan bü-

Yuzbqı en önde, girmeie ha- t6a braf bıçaklan aruınd• en 
zırlanırken ak açtı, kısa boylu mlke•mel •• ea fevkalade ol-

Sultanabmet üçüncü sulh hukuk 
hlkimliğinden : Müddei Armenakın 
müddeaaleyh Apr Ef. caddesinde 

Dilıiz Zade han 8 No. rada Artin A· 
zaryan aleyhine adliye yangınından 
evvel açmıt oldutıı iki yüz lira ala· 
cak davasının bu kerre yenileme ıu· 
retile cari muhakemede müddeealey· 
he ı 7.7.934 tarihinde mahkemede 
bulunması hakkında evvelce ilanen 

tebliğat yapılntJ§s& da celmediiinden 
ve evvelce dinlenen phitler dinlen· 
mit olduğund&n ve yenileme muame
lesi bitmit evnkda mahkemeye sev· 
kedilmıt bulunmakla müddeaaleyhe 

bunlardan bahlile 20 &Un müddetle 
tebllğıne karar •erilmit olduiundan 
yevmi mubakeıııe olan 17-7-935 çar-

BUYUK 

TÜRK MACAR GÜREŞLERiNE. 
PARASIZ GiRMEK iÇiN 

TÜRKiYE İDMAN CEMİYETLERi ITTIFAKI 

EŞYA PiYANGOSU 
blletlerlnden alınız. 

23 HAZiRAN PAZAR CIONO KAT'I KE,ID•ı BU iKi TAKI• 
MIN MUHTELiT MAÇIMDA YAPILACATill. 

(Bialerce kıymetli hecliyeleri keuamıyaalar, •JDI hafta içeniacl• 
yapılacak bir Mri mqlan paruaa f&'eeelder&..) 

•!l!!!iiiit au 111açlarda duhullJ• lllleU ol1111Jaca1ktar ..-
4433 

" f . 'd' açılınca: ••.• se aretıne gı ıp 

sizin için gönderilen (büyük 
miktarda) ... parayı alınız,, ya-

bir adam kolundan tuttu· bu, duta ta:ıakkak etmittir. Piyua-
Mataharinin avukatı Clun~ idi ela .... cud taraf bıçaklarmı ta· 

- Yüzbqı, dedi. beni~ tırtm•tbr Huaa brq bıçaflnıa 
şamba günü saat 10 da mahkemeye gelmeni% veya bir vekili kanun! göıı- ________________________ __. 

Usküdar Cumhuriyet Meddeiu· 
mumiliğinden: 

zısı çıkıyor. Bitaraf sefarethane 
gözetleniyor. Ve bu paranın 
Mata tarafından alındığı anlaşı
lıyor. Tevkif emrinin bu anlayış 
uzerine verildiği, sebep ve iddi
aların en kuvvetlisi sayılabilir. 

Olum mangası önünde 
Bu kısmı hiç yamıak istemi

yorum. Acıklı olduğu kadar da 
mevzuumuzun dışındadır. Fa
kat casusluğu kabul ederken 
casusların neleri göze almış ol
duklannı, kuvvetli sinirlerin 
ölüme karşı da nasıl gergin ve 
sağlam kaldıklannı ve hele ka· 
dmlarda benlik, gurur, lüks 
hırsının nerelere kadar gittiğini 
göstermek yönilpden faydalı 
buldum. Yoksa tu utırlan ya
zarken duY.dugum UZÜlltüY.ü 

laym, yukarıya çıkacak halde t-2-3 4 aamuab •ayet keskin 
de~ilim. Fakat Matahariye llÖy- " h..... taraftan vardır ki 
leyın, ben daiına onunla berabe- her Wr tuafile liakal on defa 
rim ve timdi bile ümitlerim ke- tarq olmak kabildir. Bu beaabla 
silmedi. S bnatluk bir aded Hasan brq 

Zabit sert bir aea1e karşılık .,..... tO •fa n wlak budak-
verdi: la Wleadikte Jia defa tarq ya-

dermeniz ve İ§bU gıyap karannnı teb 
liğinden itibaren be§ glln zarfında İ· 
tiraz etmeniz aksi takdirde vakıaları 
kabul etmit addolunacağınıı: teblig 
makamına kaım olmak üzere tebliğ 
olunur. (12323) 

- Bay avukat, ben sizin ~ pllmak a&aakladlr ld dhyaaıa 
ğmız degilim. Kadma söyliye- hiçbir baçat-ada bu meziyet İstanbul İkinci ıcra memurluğun· 
cekleriniz vana, buyurun, ken- t:Star~ ~tı iateclifbıia dan : Bir borçdan dolayı mahc\1% o-
diniz eöyleyiniz. -..:.,..... T'.kn":.=deıe.:-:O~ lup açık arttırma ile paraya çevril· 

Avukat titriyen bacaklariyle ama. Flabı ı adetll 5 kanattar. meaine karar verilen yUnlil, ipekli. 
zabitin arkasından yürüdü. Sö- 10 adecll 4S bnaftur. pamuklu muhtelif cin• manifatura 
nük limbalar koridorları büs- Hasan Deposu: parçalan 11-6-935 puaneai 1nnü 
bütün hayal ve korku veren bir uat 13-15 te kadar Beyollunda Ga· 
hale koymuştu. Ayak patırtılan Aakara, Ltallbat. Be,otta. latauray karpsmda Hacopulo geçidi 
duyulmasın diye yerlere halılar 8Blli!i!!i!iii!i!!ll!i!!!!!li!l!llBi!!!!ii!!l!!!!ii!!i!!•• çarpunda açık arttınna ile utılaca· 
ve keçeler yayılmıştı. Hapisha- tından isteklilerinin mezk\ir ıün ve 
neci kız kardeş Leonide kapıyı O A KUT.EL uatte mahallinde bulunacak memu-
açtı. Odaya girdiler. Matahari r • • 1 runa muracaatıarı ve daha fazla ua-
0 akşam kuvvetli kloral almış hat almak isteyenlerin Dairemlain 
olduğundan derin bir uykuda KaraköY. Topçular caddesi N.33 935-1425 No. ıu dosyaya mtiracaatla· 
idi. Odada ıatan bqka iki ka· 4231 n ilb olunur. (12380) 

U sküdar Ceza Evinin Haziran 19 3 5 tarihinden Ma
yıs 936 sonuna kadar mahkuma yevmiye 960 gram~ 
250 mahkuma 240 kilo olarak ekmek ihtiyacı birincı 
nev'i undan 86400 kilo en çok beher mahk\ıma yevıni7 
ye 960 gramdan 200 mahkfuna yevmiye ı 92 kilo on iki 
aylığı cem'an 69120 kilo en az olarak tesbit ediler
kapalı zarfla münakasaya konulmuşdur. 27 Haziratl 
935 tarih Perşembe günü saat ıo da Uskü~ Cunıh~
riyet Müddeiumumilik dairesinde toplanacak Korııı~ 
yon huzurile ihalesi yaptlacakdır. Talihlerin yüzde 
buçuk nisbetinde depo akçalarile her gün Uskiicı: 
Müddeiumumiliğine müracaat edebilirler. Fazla mal. 
mat almak isteyenlerin Üsküdar Ceza Evi Çevirgeııli .. 
ğine müracaattan ilan olunur •. (3213).. 4408 



=================== T '.A: N ===================~~~ 5 

1 c MAL HER iHTiMALE KARŞI 
t::: = l3. f; 935 

Romanyadan Bu Ay Sekiz 
Bin Göçmen Geliyor 

Bükreş, 12 A.A. - Başbakan 
~arim ve İç Bakanları ile Tür -
kiye elcisi bu sabah ikinci defa 
topla~ışlardır. Hükumetimi -
zin Türk göçü hakkındaki 9 di
leği bu toplanmada onaylanmış 
Ve gereken kararlar verilmiştir. 
'hu kararlara göre: 

Müslüman Türklerin göçü üç 
nihayet dört yıl içinde bitecek-
tir. • 

Müslüman Türklerin oturdu
ğu topraklar Türk ve Romen 
Üyelerinden kurulacak komis -
:Yanlar tarafından dcğcrlenc -
cektir. 

Romanya ülkesinin satın ala
cağı taşıtsız malların ( menkt:ıl 
olmıyan malların) tutarının hır 
kısım para, bir kısmı petrol ve 
tahta gibi mallarla ödenecektir. 
Bunlar 5 yıl içinde hükfunetimi
ze ödenecektir. 

Evkaf ve cemiyetlerin taşıt -
sız malları için Romanya hüku
meti tarafından ayn bir para 
verilecektir. 

Türklerin hazineye olan borç 
larr aranmıyacaktır. 

Türk ahalinin beraber götü -
recekleri taşıtsız (menkul) her 
nevi para, eşya ve mal özgür çı
kacaktır. 

Limanlarda göçmenlerin eş -
yası vapurlara yük verirken 
aümrük hamalları karışmıya -
~ak ve bunun için hiç b.ir vergi 
alınmıyacaktır. 

Tuna ağrzlarına doğru Tun -
ca ve Makin dolayında (hava
li) dolaşan elçimiz buradaki göç 
durumunu incelemektedir. 

Köstenceye gelen Türk va -
purları bu ay içinde yola çıkabi
lecek olan sekiz bin göçmeni 
beklemektedir. 

Rozvelt'e Karşı Kararlar Ahndı 
Springfield, (Illirois) 12 A.A. - 10 hükfunet t.a:afından ~~n

derilen 7 bin delegenin toplandığı Cumurcu partısı kongresı ış
lerini bitirmiştir. • 

Bu konarede Roosevelt'in siyasasına karşı kararlar almmış 
\1e bugünkU Amerika ana yasasile Amerika federa~yonunun üye
si bulunan hükumetlerin egemenliğini gerek Faşızme ve gerek 
komünizme karşı fertlerin özgenliğini ~orumak hususunda kon
grenin azmettiği bildirilmiştir. Diğer bır .~arada altın esasın~ 
dönülmesi istenilmiştir. Roosevelt. g:rek ulk~ye ve gerek kC:n~ı 
Partisine karşı seçim esnasında adadıgr ş_:ylerı yapman:akl~ ı ~.tı
ham edilmekle beraber bu kararlarda Yuksek Hakyerı hukum 
'7enniş olduğu halde ulusal kalkınma idaresinden hiç bahscdil
tnemiştir. 

Almanyada S. A. Bölükleri 
Berlin, 12 A.A. - Havas ajansı aytanndan: . 
S. A. bölüklerinin ortadan kaldırılması için önemli tedbırler 

alınmakta olduğuna dair Berlinde dolaşan haberler ~sassı~. ~ö
liilüyor. Alman hükfımetinin geçen 30 hazirandanberı bu boluk
lcri., büsbütün ortadan kaldırmak değilse bile, kadroların1 azalt-
llla~a çalıştığı doğrudur~---·__ . • , . 
ll'ıayülün °artacağın·a şüplie yoktur. 

. Evvelce Reischwehr, simdi Wehrmacht denilen askerlik teş
kılatı yavaş yavaş eski Önemini yeniden kazanmaktadır. Bir çok 
fevrenlerde Wehrmacht, S. S., S. A. gibi ayrı ayrı üç süel teşki
atın bulundurulmasının lüzumu üzerinde aytışmalar yapılmak
tadır. 

Ordu bilhassa hücum bölüklerinin ortadan kaldırılmasını isti
~ecektir. Bu hücum bölüklerinin eskisi gibi halk yığınları üze -
rıncte bilhassa kura usulünden sonra işsizler üzerinde itibarı kal
lnarnıştır. 

Bununla beraber 'hu bölükler evvelce Bitleri mevkii iktioara 
çıkarmış olduklarından eski şeflerinin kendilerini inkar edebile· 
Ceklerine inanmamaktadırlar. 
b" liitler kendilerine hissen bağhdır. Bu bölüklerin rolü büsbütün 

1trnemişse de çok azalmıştır. Bundan dolayı S. A. bölükleri ara-
81nda bir hoşnutsuzluk vardır. Bu hoşnutsuzluk, talim saatlerinin 
azaltılması ve üniforma giyimi için konulan kayıtlardan dolayı 
.!!!!alaşmış tır. 

Japonya, .Çin Seddi Civa
rından Askerini Çekmiyor 

'Bir sokak muharebesi esnasmda Japon askerleri 

Pekin, 12 A.A. - Hoperi e- hükfuneti, Çindeki durumu ü
~alctinin Çin askerlerinden bo- yük bir dikkatle kovalamaln..- -
/<tltxlrnası bazı teknik düşünce· dır. • 
~r Yiizündcn bir ay geri bırak ~l- Japonyanın Tchili ilinde bir 

l§tir. protektora kurmaya başladığı 
) Ticntsin, 12.A.A. - Japon
a, Çin divan boyun,a yapmış 

~!~uğu asker tahşidatım şim • 
J:.:It muhafazaya karar vermiş-

lngıttere ve Çin 
~ l.ondra, 12 A.A. - Morning 
tı.~st gazetesinin siyasal aytarı
~ Y.azdxğına göre, İngiltere 

Londrada muhakkak görülmek 
tedir. 

Japonlara karşı 
yapılan hareketler 

Ksinking, 12 AA. - Japon 
hükumeti, Sahar bölgesinde Ja 
ponlara karşı yapılan hareket
leri şiddetle protesto etmiştir. 
_ X etkili çevrenlerden bil diril -

~JJ ..... ..,._...I 
BAL KANLAR DA H U-. ' 

susl ISTIHBARATIMIZ 

Reyiam Eylül 
Veya Teşrinde 
Yapılacak 

Atina, 12 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Başbakan Çaldaris dün gece 
gazetecilere şunları söylemiştir: "Re
jim meselesi için reyiama baş vurmak 
hükumet için taahhüt edilmiş bir mec 
buriyettir. Bu da eylfıl veyahut Teş
rinievvelde yapılacaktır. Yapılacak 

reyiamm şekli ilk~nce Cu~urr:i~inin 
teşebbüsile Yunamstanın sı:yası ale. -
minin vereceği karar üzerıne tcsbıt 
edilecektir.,. 

Bir komisyon 
teşkil ediliyor 

Atina, 12 (Hususi muhabiri
mizin telgrafı) - Bir plebisit 
komisyonu teşkiline karar ve
rilmiştir. Komisyonda her parti 
temsil edilecek ve komisyon i -
cap ettikçe toplanacaktır. 

Atina, 12 (Hususi muhabiri -
mizden) - Seçim neticelerine 
göre, Komünist, müstenkif ve 
boş reylerin nisbeti yüzde otuz-
dur. . 

Atina. 12 (Hususi muhabiri
mizin telgrafı) Başbakan 
Çaldaris, Zaimisi ziyaret ede -
rek, programını bildirdi. Cumur 
Reisi programı tasvip etti. 

Atina, 12 (Hususi muhabiri· 
mizin telgrafı) - Tipos gazete 
sine göre. Çaldaris icap ederse, 
Temyiz reisliğine Zilimonu ge
tirmeği. biri V cnizelist, biri 
kralcı iki müsteşar bulundurma 
ğı düşünüyor. 

K ondilis ne diyor? 
Atina, 12 (Hususi muhabirimiz -

den) - Başbakan muavini ve Harbi
ye Bakanı Kondilis gazetecilere de -
miştir ki: 

.. _ Rejim meselesi için reyiama 
baş vurmağı hıükumet vadetmiştir. 
Bu yapılacaktır. Fakat ahalinin kana-

• • • • • ;1. - .. • J --····-

tadilatım daha evvel yapmak daha 
doğru olur ... 

Kafandaris'in fikri 
Atina, 12 (Hususi) - Terakkiper· 

ver Parti lideri Kafandaris rejim me· 
selesi hakkında şunları söylemiştir: 

"- Reyiama müracaata lüzum yok 
tur. Maamafih reyiam yapılacak olur
sa, hilkurnet bitaraf olduğunu göster
mek için yerini bir İ§ kabinesine ter· 
ketmeli, veya hiç olmazsa,İçişleri Ba
kanlığına. muhalif liderlerden birisini 
getirmelidir. Venizelos zamanında 
böyle yapılmıştır. 

Romen-Sovyat komşuluGu 
Bükreş, 12 A.A. - Özel ay

tarmırzdan: 

Romanya ile Sovyetler ara -
smda resmi ilgilerin yeniden 
başladığı günün yıl dönümü do
layısile Sovyetler elçisi tarafın
dan dün akşam verilen bir şo -
lende Romanya Dış İşleri Baka 
nr, Türkiye, Çekoslovakya ve 
Yugoslavya elçileri ve Fransız 
işgüderi bulunmuştur. 

Şolende Titülesko ile Sovyet 
lcr elçisi birer söylev vermişler 
ve Romen - Sovyet anlaşması
nın genel barışa olan iyiliklerin 
den bahsetmişlerdir. Romen Dış 
İşleri Bakanı, Türkive Dış İş -
lcri Bakanının Sovyetlerle Ro -
manya arasındaki nomnl ve 
dostça bilgilerin yeniden kurul 
ması hususunda sarfettiği emek 
leri iki defa şükranla ileri sür -
müştür. 

diğine göre, Kvantung ordusu 
şefleri, Şaharda Mançukuo'ya 
ve Japonlara karşı yapılan hare 
ketleri durdurmak için şiddetli 
tedbirler almayı kararlaştırmış 
lardtr. 

Bu şefler, General Sung -
Şeh • Juan ordularının Şahar 
ilinden çekilme hareketine de 
kumanda edeceklerdir. 

Japonyanrn Çin siyasası 
Tokyo, 12 A.A. - Japonya 

Dr.ş İşleri Bakanı Hirata. Va -
şingtondaki Japon büyük elçi
sine, J aponyanrn Çin siyasasını, 
Amerika Dış Bakanlığına bil • 
dirmesini söylemiştir. 

.. 
ÇIN IŞI, _ 
JAPON IŞI ... 

Deli Petro'nun ölürken bir vasiyet· 
name bıraktığını tarih kitapları ya
zarlar. Bu yaman çar, Rus ulusuna 
giiya şöyle vasiyet etmiş: Batı ülke
lerinin tekniğini alrmz. Teşkilatlanı· 
nız. Sonra şimale doğru, Baltık de
nizine, güneye doğru da Akdenize 
çıkmağa çalışınız. Bö~le bir v~s~yet
namenin mevcut oldugunu en ıy1 ta
rihçiler inkar ediyorlar. Ancak Ro
manof hanedanı, bu vasiyetname ay
nen var imiş gibi yürüyerek Deli 
Petro'dan sonra iki buçuk asır yuka
rıki programı tatbik etmeğe çalıştı
lar. 

Geçenlerde ölen bir Japon devlet 
adamının da Japonya için aşağı yuka
rı buna benzer bir vasiyetname bırak
tığını gazeteler yazmıştı. Gazetelerin 
yazdığına göre, bu devlet adamı, Ja· 
ponlara şöyle vasiyet etmiş: Batı ül
kelerinin tekniğini alınız. Teşkilatla
yınız, sonra Asya kıt'asına doğru uza
nınız. Once Kora, sonra Mançurya, 
sonra Çin, bundan sonra bütün Asya 
ayaklarınız altmda demektir. 

Böyle bir vasiyetname mevcut ol
duğunu Japonlar inkar ediyo.rlar. An
cak Japon Hükumeti, bu vasıyetname 
aynen var imiş gibi hareket ederek, 
devlet adannnın çizdiği programı tat
bik ediyor. Japonya batı tekniğini al
mıştır. Teşkilatlanmıştır. Korayı al
dı. Mançuryayı eline geçirdi. Şimdi 
de Çine doğru elini uzatmıştır. Gaze
telerin yazdığına göre Mançuryadaki 
durumunu pekleştiren Japonya, §im
di fİmali Çini eline geçirmek için te
şebbüse girişmiştir. Çin ~le ~ir ih.ti
laf cıkardı. lhtilafın mahıyetı nedıt ; 
bur~sr belli değil. Tıpkı Mançurya 
nm eline gec;mesile neticelenen ihti
laf gibi. Mançurya ihtilafı sırasında 
olduğu gibi bu defa da Çin~ de bir fil. 
timatom vermiş. Ancak Çın. Uluslar 
Derneği ve Avrupa devletlerinin yar
dımlanna güvenerek 1931 yılında Ja
pon ültimatomunu reddetmişti. Dört 
yıl önce aldığı acı dersten ietifade 
ederek bu defa Japonyanm ültimato
munu reddetmemiş, aynen kabul et
miıtir. Ancak kurdun kuzuya: "Hak
lı da olsan. haksız da olsan seni yiye
ceğim" dediği gibi, Japonya da Çine: 
"ültimatomu kabul etsen de, reddet
sen de seni yiyeceğim" diyor. Sözün 
kısası §udur ki, artık herkes, Çin ilze· 
rinde Japon egemenliğini Uzak Do
ğudaki arsıulusal münasebetlerin ta
bii bir sonucu gibi g8nneğe ba'Ja
mıttır. Büyük balık küçük balığı yu
tar, diye bir söz vardır. Bu defa aksi 
oluyor: Küçük Japonya. dört yüz el
li 1"";1, •• •• 1-ı. Lu1 ü.h. ç t • .ı yutuyor. 
"Çin işi, Japon işi. Yoktur bunun bir 
e§i" ıö..U ne kadar doiml .im.it 

• 
HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

Tramvay işçileri 
60 Bin lira veriyor 

Hava kurumuna yapılan yardımlar 
günden güne artmaktadır. Üye yazı
mı işleri, kurum merkezinde olduğu 
kadar bUtün kaza ve nahiye kolların
da da ayni hızla devam ediyor. Rum 
ve Ermeni vatandaşların evvelki gün
kü toplantıda verdikleri kararların 
derhal tatbikma geçilmi§tir. Hava ku
rumuna karşı mümkün olacak yardı
mrn bir an evvel yapılması temin edi
lecektir. Musevilerden mürekkep iki 
mımaralr yardım derneği de bugiln • 
lerdc toplanacaktır. Dün hava kuru • 
muna yeni birçok teberrüler yapılmış 
tır.Tramvay Sosyetesi işçil~ri de ken· 
di aralarında kurulu bulunan ceza san 
dığıcıdaki paraları kuruma teberrıü e
<leceklerdir. Bu para 25 - 30 bin lira 
kadardır. Amele taavün sandığından 
da bir bu kadar yardım yapılabilecek
tir. 

Diğer taraftan Hava kurumuna bağ 
h olarak Rum ve Musevi vatandaşla
rnnız tarafından tetkil edilen Hava 
koruma derneklerine büyük yardım -
lan dokunan yüzden fazla Rum ve 
Musevi vatandaşa· dün tayyare ma -
dalyeleri ilbaylıkta verilmiştir. Ma -
dalye verme töreninde Türk Hava 
kurumu İstanbul §ubesi ba,kanı ta -
mail Hakkı Başak, Eski~ehir uylavr 
lstemat Ozdamar ile Rum, Ermeni. 
Musevi dernekleri üyeleri bulunmuş
lardır. 

Ilbay vekili Rükneddin Sözer ma
dalyeleri dağıtmadan önce bir söylev 
vermiş ve demi§tir ki: 

''- Hava kurumu teşkilatmda çok 
kıymetli çalışmanrzı bizzat sizlere ve 
herkese gösterecek olan bu madalye· 
leri göğüslerinize asıyorum. 

Hava kurumunun önemi bellidir. 
nerideki i,lerde de daha verimli mu
vaffakıyetler diler ve sizleri kutlula-
rım.,, 

Bundan sonra üç numaralı dernek 
üycleritıden 6 tanesine altın, 24 tane
sine gilmüş, 46 tanesine de bronz ma 
dalyeleri verilmi§tir. Musevt vatan -
da§lardan mürekkep 2 numaralı der
nek üyelerine de madalyeleri dağıtıl
mıştır. Madalye alanlar arasında Dr. 
Fakaçelli de bulunmaktadır. Fakat Fa 
kaçelli bundan üç dört ay önce öl
mütşür. Madalyesinin çocuğuna veril 
mesi kararla§tınlmı~t:rr. 

Bu arada aay:lav TaP.taa için de bir 

İngiltere Habeş Hududunda 
Kuvvetli Bulunacak 

Roma, 12. A.A. - Giomale 
d'İtalyanm lskenderyede.n öğ : 
rendiğine göre Mısırdakı İngı
liz süel makamları 100 bin kişi
lik bir kuvvet almaktaJırlar. Bu 
kuvvetler Sudan - Habeş sınır
larında her ihtimale karşı hazır 
bul unacaktrr. 

iki tümen asker 
Roma, 12 A.A. - 31 mayıs

ta silah altına çağırılan iki tü • 
men Faşist Milis askerlerinjn 
toplanması yürümektedir. "21 
Nisan0 adı verilen tümen, bu a
yın 21 inde Avelino'da toplan -
mış bulunacaktır. 

Milis kurmayı şefi general 
Attilo Ferruzi, süel hareketleri 
kontrol etmektedir. Avelinoda 
askerler, 60 günlük bir manev
ra devresi geçireceklerdir. 

"3 ikinci kanun,, adı verilen 
tümen, Milis kurmay ıikinci şefi 

general Alessandro Traditinin 
kumandası altında parlamento
da toplanacaktır. Şimdi Livor • 
noda bulunan ücü11cü Bersag • 
liyeri alayı gitm~ğe hazırlan • 
maktadır. 

1500 işçi, bugün doğu Afri -
kasma doğru yola çıkacaklar · 
dır. 

Askerler için yiyecek 
Londra, 12 A.A. - Kap'tan 

bildirildiğine göre, İtalya h~ku
meti, doğu Afrikasmdaki Ital
yan askerlerinin beslenmesi için 
güney (cenup) Afrika sına çok 
miktarda yiyecek ısmarlamr.ştır. 

Burada, Mussolininin Habe -
sistanla muharebeyi, kaçınılma 
;ı imkansız olarak telakki ettiğ i 
ve Süveyş kanalının kapanması 
ihtimaline karsr, askerlerini bes 
lemek için, güney Afrikasmdan 
yiyecek almak istediği söylen -
mektedir. 

İngiliz Veliahtı Almanlarlr1 
Anlaşmak Ta rafta rı ! 

Londra, 12.A.A. - Prens de · 
Galles'in Almanyaya karşı dost 
ca bir hareket yaparak, bir ta -
;aftart İngiliz siyasasının eski 
kinlerin etkisi al trnda olmadığı
nı Berline göstermek, öbür ta -
raftan Berlinin gelecek konuş
maları kolaylaştıracak bir dost 
luk hareketi yapması için alan 
hazırlamak istediği söylenmek
tedir. 

Prensin söylevinden sonra 
Ber1ine de eski anlaşmazlıkla· 
rın unutulması için Eduard 'ın 
Parise yaptığı görete benzer bir 
dostluk göreti yapılacağını söy 
!emenin zamaıu daha gelmemi§ 
tir. 

Paris,12.A.A. - D.N.B. ayta 
rı bildiriyor: 

İngiliz eski savaşçılarının 
Berline gidecekleri hakkındaki 
haber, Pariste büyük bir etki 
yapml§tır. Bazı sağ gazeteleri1 

bu hadisenin önemini azaltmak 
icin Prens de Galles'ın "British 
Legion,, başkanının verdiği P=
yevden sonra başka türlü hare
ket edemiycceğini yazmakta -
dırlar. 

Echo de Paris'nin Londra ay 
tarı diyor ki: 

"Veliahtın sözlerinin anlamı 
açıktır. İngiliz - Alman deniz 
konuşmaları ile ilgili olan bu 
sözler, İngilterenin Almanyaya 
karşı hiç bir kötü duygu besle
mediğini göstermektedir. 

Japonlar Alman iste
Oini kabul ediyorlar 

Tokyo, 12 (A.A.) - Japon -
ya Londraya cevabım gönder • 
miştir. Almanyanın deniz kuv -
vetlerinin İngilterenin yüzde 
otuz beşi nisbetiruie olınasıru 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

Andlaşmaya doOru 
Londra, 12 A.A. - İngiliz -

Alman deniz konuşmaları hak
kında Times gazetesi şunları 

''Pantkot yortularında Von 
yazıyor: 

Ribbentrop, Hitlere bu konuş -
malar hakkında bir rapor ver -
miştir. Şimdi bir andlaşma ya. 
pılması beklenmektedir. 

Daily Herald gazetesinin ay
tan diyor ki: 

"İngiliz hükumeti, İngiliz to
nilatolarmm yüzde 35 i nisbe -
tinde bir kuvvete sahip olmak 
hakkındaki Alman dileğini ka-

gümüş madaly~ ayrılmıştır. 

Yeni Üyeler 
Hava kurumuna yeniden üye ya -

zılanlar şunlardır: 
1000 lira teberrü Türk çimento ve 

su kireci Anonim tirketi, 25 taahhüt 
Kemal Salih ilincılrk kollektif şirketi, 
25 taahhüt Hof er ilanctlrk kollektif 
şirketi, 25 taahhüt Daver ilancılık 
kollektif !irketi, 25 Jak Koli ilancılık 
kollektif fİrketi, 20 taahhüt Ferinkı 
ve Krapis Galatada Kara Mustafa 
Paşa caddesi 36 Marmara Han . . 12.50 
teebrrü Anadolu çimentolan Tiirk A· 
nonim şirketi Kartal 

Vermek suretile Hava kurumuna 
üye olm.uılardır~ 

Prens ae ·aa!les 

bul etmiştir. Bunun için İngiliı 
ler 4 şart 'koymuşlardır: 

1 - Yüzde 35 nisbeti toptan 
olmayacaktır. Yani, Almanya, 
bütün İngiliz deniz kuvvetleri
nin yüzde 35 ine değil, fakat 
yalnız her gemi kategorisinin 
yüzde 35 ine sahip olacaktır. 

2 - Alman deniz yapıları bir 
kaç yıla ayrılacaktır. Bu şekilde 
Almanya, İngilterenin eski ge
milerine karşı koyacak yeni c;;c
mi üstünlüğünü elde edemiye . 
cektir. 

3 - Öteki deniz ülkeleri Al· 
man deniz silahlarını kabul e -
deceklerdir. Bu şartı, şimdi\ c 
kadar yalnız Japonya kabul et
miş, başka hiç bir yerden kar
şılık gelmemiştir. 

4 - Versay andlaşmasmrn 
değiştirilmesi yolları aranacak, 
tır. 

lstanbuJ Komutanhğı 
Satınalma Komisyonu 

il Anları 

Alpulludaki Alay için 160 
ton ve 19000 liralık un ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuşdur. İlk pey 1400 
liradır. İhalesi 24 Haziran 
935 pazartesi günü saat 14 
dedir. İsteklilerin Vizede 
Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (9) (3190) 

4327 
*** 

IV. Kor Komutanlığına 
aid 43724 sayılı ayniyat 
makbuzu zayi olmuşdur. 
Bulanların doğruca Komu
tanlık Satınalma Komisyo
nuna getirmeleri aksi tak
dirde hükmü olmıyacağr. 

(3234) 
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v_ B n İnsan bu mevsimde sıcaktan ter-' nca yı I' [Qf u mamas . _Ta_ryare piyangosunun ikinci çeki- 18703 18969 19104 19361 19383 lerken, sıkıntısını azaltmak için, en l lışı dun sabah saat dokuzda yapıldı. 19511 19621 19785 19837 19904 iyisi terlemenin faydasını düşünerek 

Uı
• • T En büyük ikramiyeler dün çıkmıştır. 19932 20305 20353 20387 20441 kendi kendisine teselli bulmaktır. 
relmenıeri Du··şu··n J .. •• Bu~ları kazanan numaraları sırası ile 20520 20666 20826 20851 20864 llkönce şunu bilmeliyiz ki, terle-uuruyor aşagıya yazıyoruz: 20876 20918 20986 21245 21293 mek etrafımızdaki sıcaklığın artma-

30.000 Lira kazanan numara 21298 21343 21412 21568 21593 sına karşı tabiatin kurdugu mükem· 
21638 21639 21717 21726 21737 mel bir müdafaa vasıtasıdır. İnsan 

22714 21755 21808 21841 21934 22232 terlemesi sayesinde en zorlu sıcak• 
15.000 Lira kazanan numara 22295 22356 22439 22569 2267 5 lara bile karşı koyabilir. Soğuga 

Aydın, 10 

(Hususi muhabirimiz bildirı'yor)' y · f .. ·· .... to 1 - em a yon urununun 
d P anm~ma .. başl~ndı. Bu yıl rekoltesinin yine geçen yılki ka
~r olaca~ı soylenıyor. Bu yıl ekimin fazlalığına rağmen kışın 

9930 
22692 22708 22781 23215 23234 karşı müdafaa vasıtamız böyle miı • 

• 23416 23526 23527 23836 24020 kemmel olmadıgından kışın kat kat 

enderesın taşm~~ı, .birçok afyon tarlalarını bozmuş, s~n ku
raklıkta fazla tesırını göstermiştir. 

12.000 Lıra kazanan numara 24088 24262 24453 24454 24571 elbise giymeğe mecbur oluruz. 
2800 24576 24908 24960 25089 25155 Halbuki etrafımızda sıcaklık artın• 

U Af yonlarm alıcı bulamaması, üretmenleri çok düşündürüyor. 
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ca ter işe karışarak bedenimizle et· 
rafımız arasında sıcaklık muvazene-

yuşturucu Maddeler İnhisarı İdaresinin bir an evvel piyasaya 
çıkması k"" l"" · · 

numaralar 27368 27436 27504 27510 27574 sini temin eder. Bir gram su ter ola· 
2

2294 
.
1728

9 27815 28161 28171 28203 28287 rak cıkarken bedenden 580 küçük 
28407 28429 28531 28917 29014 kalori çıkarır, bu kadar kalori de 

500 Lira kazanan numaralar 29034 29057 29141 29556 29671 580 gramlık nescimizin sıcaklığını 
29806 29901 29925 29932 29934 bir derece düşürür. Bu hesaba göre 

el ku 
, oy u ıçın çok hayırlı olacak, fır.sat kollayan aracılar-

an rtanlabilecektir. 

30 Lira kazanan numaralar orta ağırlıkta bir kimsenin beden ha
raretinden bir derece kaybederek et· Bunaltıcı Sıcaklar Sürüyor 

978 1030 1801 1903 2134 
2884 3270 4078 4136 4657 

Aydın, 12 

"(Hususi muhabirimiz bildiriyor)" - BunaltıcI sıcaklar sürü
Y.~r. İşyarlar dairelere sabah saat 7 de geliyorlar 2,5 saatlik bir 
oglc paydosundan sonra 17,30 e kadar tekrar çalışıyorlar. 

Yazhk Ekinler Kuruyor! 
Kütahya, 11 

~Hususi muha?irimi~ bildiriyor)' - Yağmursuzluk devam 
cdıyor. K~~hk e~ınler ~bıraz ~urtulmuş sayılıyorsa da yazlrklar 
kurwnak uzcredır. Bugday fıyatları yüzde 40 yükselmistir Ek-
mek 5,5 kuruştan 7,5 kuruşa çıkmıştır. .. · 

Tenis Kordu mu, Otlak mı? 
Balıkesir, 11 

Tekirdağda ilk arpa satılıyor. 

Tekirdağ, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Bugün borsada yeni yıl 
arpa mahsulü, kilosu 25 kuruştan sa
tılmıstır. Satıla_n miktar 800 kilo idi. 
Bu fiyat verimi, arpayı en önce yetiş
tiren koylüye armağandır. Borsamız
da 935 yılının toprak mahsulünü ilk 
evvel piyasaya getiren Ferhadanlı ve 
Hacı köyünden iki çiftçi kardeşe bi
rer pulluk hediye eailmiştir. 

Yukarıki resim, ilk arpa mahsulü· 
nün satış merasimini gösteriyor. 

K ÜÇ Ü K TELGRAF 1 
HABERLERi 

• Kırşehir, (Tan) - Burada pazar 
tatili gayet normal geçmiş. tatil hal
ka önceden bildirildiği için herkes ha
zırlığını bir gün önceden yapmıştır. 
Halk yeni tatil gününü derhal benim
semiştir • 

• Kırşehir, (Tan) - ttk okunana 
eınaçlan (imtihan) bitmiştir. 1,800 
talebenin yüzde 88 l sınıf gecmiştir. 
Smaçlarda llyas M. Sayman, Maarif 
Direktörü S. !nal çok yakından ilgi
lendiler. Gazi okulunda taiebenin ver
diği ayrılık müsameresi de çok bcğe

5217 5794 5991 9693 9883 
11309 11670 12037 12327 12714 
12900 13597 13614 13673 14594 
14594 15096 15706 16142 16382 

16557 16789 17119 17649 17734 
17827 17841 18097 18223 18620 
19196 19848 20421 21784 21823 
22421 25533 26447 26540 26784 
26828 26888 27089 27293 28126 
28620 29579 29917 

150 Lira kazanan numaralar 
2841 2881 3660 3773 4324 

5024 5800 7971 8650 8815 8786 
9002 9454 10348 10641 11205 

11591 13270 14325 14901 14964 
17323 19449 19545 20209 20376 
21778 23497 22323 22610 22904 
23382 23550 23963 25010 25640 
28499 29085 

100 Lira kazanan numaralar 
1545 1674 2134 2605 3145 
3247 4289 5192 5541 6098 
6J 53 sso3 85e5 1!076 9226 
95151 9603 9745 9752 10442 

. ·c!!~~u~i ~uh~bir~iz bildir:ycr)' .:._ Eski tenis kortu, bol ot 
bıttıgı ıçın .şundı tenıs oynamağa değil, kuzu otlatmağa yarıya
c~k halde<lır. St.adyorn da hemen ay~i dun md.t bulunuy( r. Bü
tun bahar mevsımı orada ne yanş, ne de müsaıbaka yapdama
n:ıştır: Bu acınacak halden gençl'1S' hile ıik..iyet etmemişler
<lır. Lık maclarma ne zaman başlana' • da kestirilemiyor. 

c:: nilmiştir. 
• Mersin, (Tan) - Mersin ve hin

terlandında, gösterdikleri mesai ile 
ancak mevcudiyetlerini idame edebi
len kooperatifler, nizamnamelerini bu 

11023 12691 13016 14240 14650 
15565 15581 15631 15705 16012 
16788 17066 17277 17997 19740 
22036 22223 22866 23120 233gs 
23829 24623 24939 24994 25330 
25587 26112 26509 27667 27901 
28336 29330 29460 29834 

50 Lira kazanan numaralar 

Mersin limanmm dalgalı bir gOnllndd 

Mersin Belediyesinin İşleri 
Nasıl Gidiyor? 

ŞARBAYIN IZAHATI 
~·-~~~~--~~~~~~~~ 

Mersin, (Hususi muhabirimiz bil- ı cil 
diriyor) - Mersinde Şarbay Mitat ~ • 
Tor'la görüştüm. Bana şun\ . 1 - Şehrin kanalızasyon l§leri 929 

arı soy e- da başlamx u. Her yıl bu iş için büt-

No. 52 \ .. ı~_endisini ayrılan yere kadar 

~============ı goturen mühendis Sahin'i bı • 

B J 
ralonamak istedi. Gıcıklayan, 

1" I ~ 1 mahm~zlayan, şahlandıran bir 
--,..--------· -·· ...... tebe.ssumle delikanlıya baktL 

Bürhan CAHIT , Sahın, mıh.anır gibi, durdu. 

\ 
Nadya: 

akşam sofrasında bulunan dost- - Sizi kaybettik Çok 1 

,..::.•ı'l\;Q ....... , " - -...- • --

kilde deği irme e karar vcrmt tir. 
Türk Of isin bu yolda çalış malan çok 
iyi karşılanmıştır. 

çemizden 50 bin lira taksit ayırmakta 
devam ediyoruz. 935 Belediye bütçe· 
ıi 319 500 liradır. Profesör Yan sen 
ıehir pHinını iki yıl içerisinde hazır
layacaktrr. Plan için 12 bin, bu y~lın 
imar işleri için de 85 bin lira aarie
dilecektir. 

Mersinin ıu işleri iki plan dahilin· 
dedir. Şehirden gecen lrmak suyu ja
•olizasyon suretile tasfiye ve taki:n 
edilecek, bundan sonra da 140 bin li-
ra sarfla tevzi şebekesi yapılacaktır. 
Mevcutlarından başka 18 bin lira har
canarak yeni bir ihraç işkelesi daha 
kurulması kararlaşmı§tır. 

Asri mezarlık için bu ytl da bütçe
ye 9500 lira konmuştur. Bu mezarlık 
her nevi tesisatile yapılacaktır. Şeh
rin iki yerinde 3500 lira sarfile iki ha
la yaptıracağız. Tenvirat tanzifata 
32 bin, sağlık işlerine 26994, iskele
lerin "e halin tamirine 15 bin lira ay
nlmı~tır. Atatürk heykeli için her se 

ne bin lira ayırmaktayız. Bankada 20 
bin lira toplanmıştır. Belediyenin sat 
lık teşkilatı vardır. Bununla bera • 
ber b!l yıl bir çocuk uayene evi ası· 
lacak ve bir müteba ~lnı.s bu i~ 
le meşgul olacaktll'." 

145 399 47J 514 821 
882 908 915 966 96 
!04~ 1059 !_2t! 1339 H6,l 
1633 1725 1788 2012 2269 
2290 2905 2925 2929 3088 
3296 3315 3340 3351 3630 
3762 3787 3851 4194 4228 
4233 4386 4459 4621 4750 
4841 4851 5051 5068 5159 
5165 5229 5354 
5484 5593 5649 5807 5896 
6077 6208 6268 6372 6434 
6532 ti61S 6618 6661 6665 
6746 6884 6904 6908 7024 
7986 7176 7298 7435 7631 
7779 7958 7997 8002 8101 
8112 8177 8196 8364 8439 
8500 85 78 8660 8721 8957 
8984 9216 9445 9466 9553 
9808 9851 10027 10193 10262 

10422 10612 10678 10896 11011 
11016 11082 11159 11182 11255 
11341 11388 11421 11496 11542 
11554 11657 12002 12033 12116 
12208 12244 12310 12312 12410 
12428 12590 12745 12888 13094 
13124 13242 13266 13411 13520 
13563 14089 14337 14345 14490 
14509 14792 14868 15000 15128 
15152 15166 15243 15292 15360 
15489 15497 15516 15650 15712 
15771 15779 15872 15926 16201 
16226 16242 16419 16509 16623 
16756 16787 16973 17022 17108 
17477 17671 17867 18056 18ı21 
18302 18368 18375 18465 18488 

- Sonra gelece üzere şimdi onlara başka mü • 
Ve yuvarlanır, ka. . gı- hendisler de katılıyordu. Pikas 

bi yürüdü. TurgudU! , -ıa il- ve Fevzi Bey ilk giren mühen • 
tica etti. dislerdendiler. 

Park kalabalık olmuşta. Nadyanm salonuna girmek 

İ 1 M } · · \ • Ça IŞI• lan iki sp~nyo , . u ıt~r, m~ : 7or~unuz, haber alıyorum. Fa _ 
hendis Nur~, elektrık 1:1uhendısı kat arkadaşlarınızı da pek unut
Fransız Pıkar oldugu halde 1 tunuz canım. Gel.in, oturun ya. 
göründü. , m~a bakayım. Sıze söyliyecek-

Bol elektrik ışıkları altında lerım var. 

Bir akşam Basıbrin hep ayak için bir takım şartlar lazımdı. 
ta idi. Ara sıra müzıka çalıyor. İyi giyinmek, iyi hediye vcnne
Bir köşede işçiler kendi köy ha sini bilmek ve Nadyanın hoşuna 
valarını tutturmuslar, eğleniyor gitmek 
lardı. Lehli kadınlar kocalarile Basıbrin'de adı (San Bal) a 
berab~r her zaman olduğu gibi çıkan Nadyanın çevresine gire 
a~n hır grup olmuşlar, ortada - bilmek için bu şartlar adeta 
ki havuzun etrafına toplanmış- ye.ıi bir akidenin amentüsü idi. 
lardL Ve bu gece (Sarı Bal) m en kollarım, gerdanını dolduran { Sahin s~ll~ndt, yu~kund~. Bu 

kıymetli taşlar pırıl pırıl yanı • kadmm yuzunden ugradıgı ha
yordu. . karetl~ri.n merha~~t~iz bir ~ -

Onun gelişi parkta adeta hır mar gıbı tekrar yuzunde şakır-
hareket uyandırdı. dadığını hisseder gibi oldu. 

Herkes fısıldaşarak, kokusu- Toparl,andL .• 
nu alarak onun vücudundan ha- Nadya nın erıtıcl bakışlarm-
berdar oluyor ve görmeyenler da!l ku ·tulma~ i~in. b.~s~ı kap~ 
daha yakından görebilmek için ya ı"' :;gru çevırdi. Ölu bır sesle 
ağaçları çicekleri siper alarak m~rılda•1dr: 
sokulm~ğa çalışıyorlardı. -J~isafi~l~r gel~~ek., Patn;>~ 

Bu aksam Babilokya'nm as - da hızı bottli)or. Musaa:le cdi 
ma bahçelerinde esirlerine tır • n • u ...... 

Şirketin teknik işlerinde c;a - haşmetli gecesi idi. 
ltşan kocaları çok iyi insanlar • Nadya yüksek bir palmiyenin 
dı. Ne yerlilerle anlaşıyor ne de altında hasır koltuğa bir krali • 
Nadyanm grupu ile temas ed"ı -ı d ce gibi yerleşmişti. Ve etrafın -
r~r ar .. 1:. Kasaba küçük olduğu daki havarilerine iltifat eden bir 
ıcın butun rnükarenetleri selam Meryem gibi dudaklarında ve 
lasmaktan ibaret kalıyordu o ı ·ı · gözlerinde latif tebessümler ya-

nar ık zam~~~ar (~adya) ratıvordu. 
nm da devam ettıgı gazıno ale- Vakit .1 l . k b k 
mini hiç bırakın 1 K 1 er emış, artt as a 

ıyor ar.. adın- davetlilerin gelm · ih · li kal 
lar da kocaları ~i.bi adeta bir kı, mamıc-'... esı tuna 
la yaşayışI gecırıyorlar ve bun- İsini bitir .... T ş h" 1 
1 

.. .. .. 
1 

d '" urgut a 1n • 
tar m-:mnun ~orunm•or H ı be:-ab •r T arkta ·ğl ' 1 ~ 

37 68 324 332 428 479 632 
685 805 817 

raftaki sıcaklığın zorundan kurtulma-
918 964 1150 

1160 1165 
sı için 125 gramlık suyu terliyerek 

1214 1346 1382 1511 1622 çıkarması yetişir. 
Terlemenin böyle, bedenle etraf 

1683 1763 l84 2 1963 21 86 arasında sıcaklık muvazenesini temin 
2193 2303 2319 2565 2821 3387 3

4 
78 

3506 3638 3 7 42 
etmekten sonra, bir faydası da kanı· 

3744 
37

5
7 37

9'
3 3799 3805 

mızın içindeki kirleri ve zehirleri te• 

3
9

35 4129 4144 4158 4514 
mizlemektir. Bu işi her vakit böbrek
ler görürlerse de arada sırada bil· 

4591 4 7 54 4812 4824 4888 hassa yaz mevsiminde insan terliye-
4902 4971 5149 524 7 5241 rek böbreklerine yardım etmesi pek 
5650 5662 5675 5784 5844 iyi olur. Terleme bu suretle·yardım 
6040 6500 6508 6540 6501 etmez de kendisinin göreceği işin 
6619 6633 6655 6719 6830 6848 5

926 7007 7171 7187 
üçte birini bile bırakırsa, bundan 

7292 g
349 7393 7469 74 77 

böbreklerle akciğerlere fazla iş kalır, 

7506 7557 7712 7901 7950 
Onlara kan hücum etler. 

7996 8106 
8137 8152 8282 

Bundan dolayı, terlemek sağlığı 
8460 8612 

8718 8751 8804 
korumak için iyi bir vasıtadır. Terle-
me insana ferahlık ve kuvvet verir. 

8805 8892 9191 9208 9351 
9527 9648 10039 10081 10240 

Şişmanlar gıbi, zayıf olanlar da 
10493 10610 1o783 10875 10876 

terlemekten hiç korkmamalıdır. Yal-
10971 111

25 11179 
ıı 248 11311 

nız her şey nisbi olduğundan zayıf 
11693 11909 11

956 12041 12073 
adamın terlemesi de şişman adamın 
terlemesinden daha az olur. 

12150 12383 12445 12487 .ı '747 Bazı adamlar hiç terliyemezler. 
12833 12919 12927 13038 l J 222 Onları kıskanmak değil, kendilerine 
13251 13853 13877 13924 1<! 074 acımak lazımdır. Çiınkü terlif eme· 
14116 i41~2 )4351 1438~ l ~92 14544 14

607 14681 1475 ,~ 
1 1863 

mek, sinir hastalığından, şeker has-
15239 

15350 15373 1538~e 
155 1 

talığmdan, cilt hastalıklarından ge • 

15654 15805 15845 16044 ıv , lir. 16148 1
6

1
55 16294 1629~ 1 1 

Terlemek için türlü türlü vasıtalar 
vardır. İnsan elbisesinin içinde, yü· 

16636 16664 16692 16815 1: 1707 3 1
7198 17239 17276 17

.. rümekle terlemeği istemezse bizim 
alaturka hamamda terlemek iyi bir 

17297 17318 17380 17472 176.::- usuldür. Frenkler alaturka hamamı 
17708 17783 17788 17852 18193 kendi ülkelerinde kabul ettiklerin-
18261 18305 18578 18605 18791 denberi bunu alnız bir temizlik va· 
lMU ~m '9994~~f 9~B·-=a=a=kullanıyor ar. -- ••8-+n • _,.,r.,"' 
20363 20500 20535 20782 20922 Işık banyosunu, güneş banyosunu 
20924 20926 21344 21353 21379 terleme vasıtaları olarak kullananlar 
21492 21580 21673 21765 21325 da vardır. 
21845 2184 7 22149 22279 22:i65 Sıkıntı veren makaleleri, yazıları 
22414 22791 22859 22889 22981 yaz mevsiminde terleme vasıtası ola· 
23038 23075 23156 23484 23516 rak kullanmak şimdiye kadar hatıra 
23516 23648 23809 24068 23069 gelmemişse de, bu saglık. ~g.ütü~.ü~ 
24140 24211 24214 24253 24346 pek de fazla terletmemesı ıçın sozu 
24767 25030 25188 25298 25331 kısa kesiyorum. 
25474 25519 25550 25622 25 .176 
26182 25421 26831 26ss1 27..!62 Lokman Hekim 
27429 27474 27509 27792 27912 
27954 27979 28246 28255 28565 
28571 28572 28579 28589 28664 
29007 29023 29130 29204 20Z83 
29470 29915 29669 29635 
Birinci keşidede 10.000 lıra kaza -

nan numara ile dün 30, 15 ve 12 bin 
lira kazanan numaraların 7 5 şer aşa
ğı ve yukarısındaki numaralara iki· 
şer lira amorti verilecektir. Bu ıkra
miyeler Beyazıdda Okçular başında 
Yeni İkbal gişesinden derhal vcıil • 
mektcdir. 

Filorya plAjı 
Fllorya plajının hududu Hıt:ilen 

tesbit edilmiş ve yeni istimlakleı· de 
bitmiştir. Dün ikmal edilen muamele
lere göre Filorya pliijının geni~liği 
1,180,000 metre murabbaıdır. 

Hudud; Çekmece gölünden ba9lı -

raf ındakileri de harekete g. ·ti
ren bir derin saygı ile yerine en 
doğruldu. Eski Burbon sarayla 
nndaki teşrifatı taklit eden bir 
sinema artisti gibi güzel ve çıp
lak kolunu uzatı. 

- Bu geceyi bize yaşattığı -
nız için teşekkür ederiz Turgut 
Bey 

Patron kendine uzanan bu eli 
hürmetle dudaklarına götürd.ü. 

Şahin bir köşeye çekilmisti. 
N ad ya gözlerile onu araya -

rak: 
- Artık teşrifatçılık işiniz bit 

mistir zannederim. Şöyle bir a
rada eğlenmemiz için sizleri bek 
liyorduk. Şahin Bey nereye kay 
boldu. 

Gözler ona döndU • 
Mühendis Nuriyi siper atan 

Şahin kabahat işlemiş bir mek
tep talebesi gibi korkarak bakı
yordu. 

N adyanm sesi onun kulağını 
çekt'., 

yarak Çiftlik yoluna kadar uzanr_"?~~· 
ta ve büyük pliij. solaryom, kuçuk 
plaj ile bu hudud dahilindeki bütün 
plajları kaplamaktadır. 

Şimendifer yolunun diğer tarafta· 
ki büyük b, \ .e ve havuz etrafı da 
hududa eklenmiştir. 

Bu sahada ilk hazırlık başlamı tır. 
Bilhassa bina yapılacak yerlerin plan 
ları hazırlanmıştır. 

Filoryada yapılacak işler hakkın?~ 
son karar ~~in Vali ve Belediye reısı 
Muhiddin Ustündağın 1stanbula don
mesi beklenmektedir. 

Muhiddin Ustündağ lstanbula ge
lince Filorya plajı hakkında hazırlan
mış olan plan üzerinde birçok ilave· 
ler yapılacaktır. Anka da alakadar· 
ların tetkikinden sonra çalışma mun• 
tazam bir sistem dahilinde başlaya • 
caktır. -

Fakat San Bal'ın bu arzusunu 
emir sayanlar kımıldadılar. Bü· 
yük bir fedakarlıkla patrona ve 
Şahine, N adyaya daha yakın 
bir yer ayırdılar. 

Şimdi kaynağı Sarı Bal ol • 
mak üzere taze bir konuşma 
başlamıştı. 

Herkes parkın çok güzel ol: 
duğunda müttefikti. Hatta Pı
rovani'nin en amansız rakibi o· 
lan Moreno bile buna aykırı git 
miyordu. Viski içiyorlardı. 

Havuzun biraz gerisinde, caz 
bandın bulunduğu yerde dans 
etmek için bir pist vardı. Biraz 
acemi olmakla beraber caz ta· 
kımı meraklılara dans heyecanı 
verecek parçalara başlamıştı. 

naklanm öptüren Asuri yeli bir V c ~;.ı.le ;ntr, ktr•ltr <t"ibi bO • 
hükümdar kansı gibi güzelliğini küldüğiınü belli etmemeğe ça • 
etrafındakilere yudum yudum Iışarak ellerini a~tı. V c ilave et-

Nadya ve grupu gittikce kuv- ı dola ~rak Nady"an;n•ıek.ı. grul!harı 
ı b

. 1 İk' ararga ı -
vet enen ır grup o muştu. ı na gelmişlerdi. 

- Neredesiniz canım, şöyle 
gelsenize .. 

Nadyarun yanında yer yok -
\\&,, 

Nadya etrafını saran sevda -
hlar arasında kendisini dan~a 
kaldırmak cesaretini ilk de a. 
gösteren olmadığını görüyor, 
sinirleniyordu. Onlar cekiniyor
lardı. İltifatı o kadar bol olall 
Sarı Bal'ın hakareti, istih~a~t 
da o kadar bereketli olduğu ıçı_ıı 
gösterilen ilk arzuya aykırı bı]r 

tattıran Nadya, çok neşeliydi. tiı 
İspanyol mühendisi başta olmak Nadya, patronu &örünce, et- [Ar kası var 
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GÜND~N GÜNEl ,._.~........,. 

Sınır dışında çıkan Hergün 5 Söz 
[TANJJN ôYKOsO rHIKAYEJ /Ki LAV-UZ - '"\ r-~B·~~M-~,!=A~] 

1 
·ç·N DERSLER 1 Bulmacalarımız öz türkçedir. Şek-

TürkCje gazeteler vtRMt AL TıNcı LiSTE 
Kuşlar 

1 - Tesir - Etki Büyük Türk nehri, bir coş· 
kunluk zamanında, yatağından 
taşarak çevresindeki geniş top
raklan bereketli sulariyle kap
ladıktan sonra, yavaş yavaş çe- 2 
kilip tekrar yatağına döndü. 
Fakat bütün çekildiği yerlerde 
kendinden parçalar bırakarak. 

Müessir - Etkin, doku· 
naklr 
Tesir etmek - Etkimek 
Amil (:Müessir) - Etke 
Örnekler: ı - Bu ilacın 
henüz hiç etkisini gör -
medim. 
z - Dokunaklı bir ses elin . Zaman zaman, vatarumızın 

dört tarafındaki memleketler
den gelen ve üzerlerinde ayrı 
ayrı bircok hükumetlerin pul 
Ve damg~larınr taşıyan türkçe 
gazeteler gözümüze ilişir. Kimi-
si çift, kimisi tek yapraklıdır. 
kimisi baştan başa yeni ha~f: 
lerl e çıkar, harflerinin hepsını 
değiştirmeye gücü yetmemiş 
olan kimisi de arap harfleriyle 
~ıkan yazılarınm yanında yen~ 
harflere verdiği yeri her gün 
biraz daha arttırmaya çalışır. 
Şekilleri, kağıtları. harfleri ve 
hatta lehçeleri b:le başka baş
~adır ama. hepsinde tek olan, 
değişmez olan arta yolun birliğ i 
sezilir. Candan ulusçu ve dev
rimcidirler. Bilmem hiç ilgile .. 
nerek bunlann sayfalarına göz 
gezdirdiniz mi? Eğer gezdirdi
nizse yurd dısmda vatan aşkı
nın nasrl dalı~ kuvvetle hisse
clildi ğini ve nasıl tek yaşama se
bebi haline g~ldiğini hissetmiş
sinizdir. Bu kağıt par~lannda 
o kadar canlı bir Türk yüreği
nin sarpıntısı duyulur. 

Vatan dışında kalmış olan 
Ulusdaşlarnnıza hangi büyük 
Ulustan olduklarını durmaksı

zın hatırlatmak ve onların ana 
Yurda ve ana dile karşı sayg1la
:ın1 her zaman ayakta tutmak 
1ı;in didinen, çabalryan bu gaze
~eler, coö-un, bir veya iki özveri-r· .• _l""ı ~ • 

1nde11 ayırdıkları ve boğazla-
~1nda11 arttırdıkları paralarla çı
l ar. Yolları kayalarla, d~kenler
e doludur, her gün bin bir 
tırnuınıadrk tehlikenin tehdidi 
altrnda çarpışırlar. 

Ve karşılaştıkları güçlükler o 
k~dar çok, o kadar yıpratıcıdır 
kı bunların sayısının her yıl bir 
az daha azaldığını içimiz sızlı
~arak, kalbimiz burkularak gö· 
tliyoruz. 

Bu öz vatan cocuklarından 
bir tanesini geçenierde tannnak 
fırsatını bulmuştum. irakta ya
Şryan on binlerce ulusdaşımıza 
haftada bir çıkan gazetesiyle 
~Ürklük sevgisi dağıtan, elin
den hiçbir kötülük gelıniyecek 
kadar candan ve iyi kalpli bir 
gençti. "Yeni İrak,, gazetesinin 
Sahibi Celil özulus'tan bahsedi
~orum. 

.. Gazetesinin yazıcılığı kadar, 
dııidlik, basıcrlık ve satıcıhğnı 
da tek başına yapan bu çallş-

~o.25 

YOSMAU 
Etem izzet BENiCE 

Ve genç krz ilk durgunluğu
~~ gideren bir silkinişle sesini 
~llkse 1 tti: 
.. - Doktor bu baş ağrısı beni 
~ldürecek. Hem ilaçlarınızı alır
· ~en baş ağrılarım azalmadı, ço
~.a lctr. Ayrıca kendimde bir ke
~.1klik, sinirlerimde bir gevşek-
tk, duygularımda bir bezginlik 

\ıaı·. 

b .. Doktor, bir baıkışta gözleri 
l.ı.Yüleyen genç kızın hırçın hır

~~n anlatışınr özenle dinliyor, 
tı.lt anlamamazlık içinde kaşları
~ ı, dudaklarını oynata oynata 
0rguıarını sürdürüyordu: 

t - Başınız durmadan mı ağ-
1:Yor?. 

cı· - Hemen hemen durmadan 
1:Yebilirim. 

.~ '"":-- Başlayışında ağrı nereden 
~~hYor?. 

1 
- Ensemin birazıcık yukarı

lndan başlı~or, bütün kafama 

lem.ek 
3 - Etkin bir tedbir bul-
mak. 
4 - Hayat pahalılığı üze
rine etkiyen sebeplerden 
biri de, piyasa düzensizli
ğidir. 
5 - Sular ve ormanlar 
toprak bitelgesi üstünde 
en büyük etkelerdendir. 

3 - Kuvvei inbatiye - Bitel
ge 
Mesahai sathiye - Yü -
zölçe 

4 

Örnek: Anadolunun yü -
zelçösi ne kadar olduğtlOU 
hatırlıyor musunuz? 

5 - Münevver - Aydın 
Örnek: Bir devrim an -

cak aydın ve ileri kafalar üstün
de tutunabilir. 

Not: Gaıetemize gönderilecek ya
zılarda bu kelimelerin osmanltcalan
nm kullanılmamasmı rica ederiz. 

kan, ülkülü ve özverili Türk 
çocuğunun bütün gayesi, hafta
lık gazetesini günlük yapmaktı. 

Şimdi esefle öğreniyorum ki, 
on binlerce Türke, dillerini ve 
uluslarını unutturmamaya ça
lrsmaktan başka bir suçu olmr
y~n bu gazete, geçen ay İrak 
hükumeti tarafından kapattl
mıs. Sebebi de, S?"azetenin, Tür-
ıuy-x..uc 1J11. r. ı.u ı.1't4 r.. u1~çJ.çı:,1 v1-

duğunu iddia etmeye yeltenen 
birkaç vata~ hainine verdiği 
çok yerinde, çok haklı ve irak 
vatandaşhğma dokunur bir ta
rafı olmıyan iki cevaptır. 

Bu haksızlığın yakın bir za
manda ortadan kaldırrlacağını 
umarken, çetin yollarında ken
dilerini koruyacak hiçbir daya
nakları olmadan yürüyen bütün 
bu öz Türk çocuklarına kalple
rimizin sonsuz sevgısını ve 
Türklüğün minnet hislerini bil
dirmeyi bir ödev sayıyorum. 

Dostluğunu hiç kimseden 
esirgemiyen, andlarına bağlı, 
vefalı ve cömert Türk ulusunut 
dostlarından, kendi çocuklarına 
karşı biraz daha dürüstlük bek
lemeyi hakketmemiş midir? 

Yaşar Nabi NA YIR 
İlgilenmek - alakadar olmak; 

çoğun - ekseriya; özevili - feda
kar; dayanak - istinatgah. 

... Genç kadın odaların kapı· 
larıru birer birer acarak, çocuk
larını uyandırdı. Okul vakti gel 
mişti. Birinci odada, ak örtüle
rine sarınan büyük kızrrun sarı 
gül başım okşarken: 

- Haydi yavrum kalk ... Sa-
at yedi buçuk ... 

Gene kız denecek çağdaydı 
büyük~ kızı... ikinci ak yüzlü 
kara ipek saçlı kız, üçüncü kum 
ralt gürbüz bir oğlan, dördüncü 
daha küçücük bir ilk okul öğ -
rencisiydi (Öğrenci - talebe) ... 

Hepsi yataklarından fırlamış 
lar, yarım saat içinde kahva1tı
larım bitinnişlerdi. Ayn, ayrı, 
okul yollarına düştüler. Evde 
kalan anne çocuklarının odala
rını dolaşarak topladı. Sonra 
aşağıda oturan kocasımn yara
na girdi: 

':J --• •1_.1 _ _....,. "S•lfll4--,,..1•1""'-• .-.aT 1,.t ı,.q 

kafeslerindeki minimini yuvala
ra benzetiyorum. Onlar okula 
gidince yatakları ve odalarr ka· 
pağI açrk kalmı§ birer kafese 
benziyor, dedi. 

Karı, koca, evlat sevgısının 
en uçsuzlarını duyarak yaşayan 
bir çifttiler. Erkek yuvanın dı
şında zevk aramı.yan bir baba, 
kadın çocukları için canını ve -
ren bir anaydı. Onlar okulların
dan gelince, evin içine dolan ses 
lerle, zevklerin en derinlerini 
duyardı. Dünyada bu kadar ol
gun duygulara erişen kadın çok 
az bulunur. Tam bir kadmt tam 
ana olandır. Ana olan kadın ko 
casma dost ve yakındır. O ka
dın için bir başka erkeği seve
rek yuvasını bozmak çok uzak
tır. 

... Genç kadın, yıllarını yav
rularının hayatına bağlayarak 
geçirirken, yaşlr kadın oldu. 
Çocuklarının hastalrkları, se -
vinçleri ,acılan onu yaşlı yapan 
senelerin içine karrşmı§tı. Bir 

yayılıyor. Genç kız bu son sözü söyler· 
- Ağrı varken bir başıka ye- ken birdenbire değişmiş, gözle

rinizde de sızı filan oluyor mu?. ri sulanmış, yanaklarındaki 
Kendinizde hiçbir deği§ikli'k pembelik solrnu§tu. Ağlar gibi 
duyuyor musunuz?. bir sesle: 

- Pek kestiremiyorum ama, - Ama, doıktor, teyzem ibeni 
ağrılar varken sinirliliğimde ço- çok iyi büyüttü! 
ğalryor. Dedi. Doktor bir ipucu arar 

Doktor !bundan sonra ilk gör- gibi: 
güsünde aldığı notlara baıktt~ - Annenizi, baıbaruzr çok dü-
uzun uzun düşündü. Yine sorgu- şünür müsünüz?. 
larım sürdürdü: Diye ·sordu: 

- Eviniz kalabalık mı? - Arada sırada .. 
- Hayır. Bir teyzem, bir ben! - Onları düşündüğünüzde 
Doktor bu karşılığı şaşırır gi- baş ağrılarınız çoğalıyor mu?. 

bi dinledi ve şaşkınlığnu da - Beli<l biraz artar. 
gösterdi: Doktor kendi kendine: 

-Anneniz, babanız yok mu?. - Acaıba :azcağızın derdi iç· 
- Hayır. Annemi hiç bilmi- li bir üzünti::len ıni geliyor?. 

yorum. Babam da bıldır öldü. Diye düşünüyordu. 
''Devlet Şurası,, azasından idi. Doktor böyle düşünürken kız 
Beni teyzem büyüttü. Biraz pa- da birden karşıdaki bir fotoğra-
ramız var. fı göstererek sordu: 

Bu karşılık doktorun şaşması - Doktor oğlullıuz mu?. 
m gidertmemiş olacak ki, bir Doktor resme baktı: 
kere daha kendi kendisine söy- - Hayır oğlum değil.. yeğe-
lendi. nim!. 

- Demek anneniz de, baba- Dedi, sözüne ekledi: 
mz da yok! - Evlenmedim ki oğlum ol-
... - Evet doktor, ~ak .. , l sun., , 

Uçunca 1 1 limizin bo§ gözlerine k:ır-.ılıklarını yer ·---w - leştiriniz. Yedi gün arka ". kaya bul-
- 32 - rr.acamızı df\ğru çözülmüş olarak gön• 

Bu dersin başında bazı tenkitlerde derenler arasI11da kurga çekiyoruz. 
bulunmak istiyoruz. Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları-

Gazetelerin cumartesi sayılarında mızı istediğiniz gün çözmeğe başlaya
ve Fransız kabinesi bilgetleri arasında bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar
sık sık "saylavlar kurumu" deyimine kaya çözülmüş olsun. Karşıhkları "ls
rastlamışsrmzdrr. Bundan başka ge- tanbul (Tan) bulmaca servisine yol
ne Fransız parlamentosu için "kamu- layıruz. 
tay" denildiğini de belki görmüşsü• 
nüzdür. 

Parlamento, parlamentodur. 
Kurum "müessese" demektir. Ga

zeteler "Clıambre des deputes" sö
sözünün osmanhcaya çevrilmesi olan 
"meclisi meb'usan" yerine, olsa olsa, 
"saylavlar kurulu" diyebilirdi. Hal • 
buki birine .. parlamento" meclisi ayan 
için de "sena" demek daha doğru ve 
kısa olur. 

Hele Kamutay sözü ancak "Tür
kiye Büyük Millet Meclisi" karşıhğı· 
drr. Sobranya, lskupç. ıa , Duma gibi .. 
Bu kelime başka hiçbir parlamento 
için kullanılamaz. 

Gene son günlerde "eser, izer, iz" 
karşdıkJannm da biribirine kanstırıl-

1 
dığım görüyoruz. Eser kelimesi 
"oeuvre" karsıhğı öz türkçedir. lzer 

gün sarı kızı sevgilisile evlen- kelimesi ••tracec" nin, iz de ••trace'' ın 
d' O d nra kara kızı ... O- karşılığı olarak kılavuza ahnmıştrr .• 
_ 1. n an so 

1 
_ Aynı gazeteler soru ve sorgu keh· 

gulları okumıya uzak mem e melerini de karı~trrmaktadrrlar. Sual 
ketlere gittiler.Yuva boş kalmış kelimesini· karşılığı sorudur. Sorgu 
tı. Yaşlı kadın için her gün ÇO- ise "isticvap" demektir. 
cuklarmm bos odalanm dolaş - • 
mak, onların ·yerli yerinde du -
ran eşyalarım düzeltmek, en 
büyük zevk olmuştu. Yuvasmın 
boş kalan yatakları ona hem 
zevkt hem de sonsuz bir kurum 
veriyordu. Analık işlerini ba
şaran, çocuklarım iyi yetiştiren 
bir kadının kurumunu duyuyor 
du. Bir gün akşam üstü kocası 
işten sevinçli döndü. Elinde sa
rı kızın bir telgrafını sallıyordu. 

- Geliyoruz .• 
Bu bir tek yazıcık yaşlı ka

dını çılgına döndürdü. İki gün 

geçmek bilmedi. San krıını ko 
tası, ve aralarında bir ışık par
çası gibi duran çocuğile görün
ce gözlerinden sevinç yaşları 
boşandı. 

Q 

•.. Saıbah büyük anne kapıla
n birer birer dolaşırken, dört 
çocuğunu yavrularım, karıları 
ve kocalarile görünce, bu dört 
yam dolan yuvanın sevinçli ses 
lerini dinledi. Sonra kocasma: 

- Kuşlar uçtular, yuva boş 
kaldı. Ama onlar yavrularile yi 
ne bize döndüler sevgilim, dedi. 

Cahil UÇUK 

Genlik 
Amerikalılar genliği oturduktan 

evlerin boylarım yükseltmekte ve içi
ni de iyice döşemekte görüyorlar . 
Bunlara göre Amerikada 23.765,591 
elektrik ütüsü, 6, 7 86,511 toz alan, 
Z,355,644 çamaşır yıkayan makine 
varmış. Genlik, duyguyu yükseltmek, 
Gangsterlerin sayısını azaltmaktır ya. 
yalnız o başka öyküdür. 

Şimal - Kuzey 
· Cenub - Güney 
Şark - Doğu 

Garb - Bata 
Bütün yolcuh ğuınuz sert ve soğuk 

bir kuz'y rüzgarı ile gec;ti. 
Türkiyenin güneyinde Akdeniz, 

kuzeyinde Karadeniz vardır. 
Iran, Türkiyenin doğusundadrr. 
Biz de batr medeniyetindcyiz. 
Güney Amerika'sında kargaşa ek-

sik olmaz. 
Isveç kuzey Avrupa'sının en ileri 

ülkelerindendir. 
Çiftliğimiz Adana'mn batı • kuze

_yindedir. 
Bu yol Ankara'nm kuzey - batısın· 

dan geçiyor. 
Şimdi bu misa11ere göre terimleri 

tamamlıyalım; 

Ameı;kayı Şimali - Kuzey Ame
rikası 

Amerikayı Cenubi - Güney Ame-
rikası 

Şimali ~arki - Kuzey • doğu 
Şimali garbi - Kuzey - bab. 
Cenubu .Şarki - Güney • doğu 
Cenubu garbi - Güney· batı. 

• 
Elgin olup yadel acısı duymayan 

ocak sevgisini ne bilir? 
Saltanat adamları kapa;la ge!iinir

lerdi. 
Kapık maJ nerede bulunursa sahi

bine geri verilir. 
lmren ve giinü ayrı §eylerdir: Bi

ri göniile şevk verir, öbürü gönül ka
rartır. 

Çocuklar için süt en iyi besindir. 
Almanya meselesi, yalnız Avrupa

nın değil, bu···- dünyanın en girin!; 
işlerinden biridir. 

Sabahlan bahçemde gtin doğumu-

Genç kız şaşırmış gibi görü- ı gülüş kıvrıldı: 
nerek doktora baktı, baktı: - Doktor her şeyi sorar, has· 

- A .. yazık. ta da hepsine karşılık verir. 
Dedi. Doktor: Öyle olmaz ise hiçbir hastalığın 
- Evlenmeyişirn size şaşkın· kökünü araştınp bulamayız ... 

lık verdi galiba. Her şey biçimi- Genç kız doktorun bu sözleri-
ne gelince olur. Demek ki şim- ni tezcanltlıkla karşıladı: 
diyedek bir uyarını bula.mamı- - Ben de öyle yaptım dok-
şrm !. tor .. 

Diye genç kızın kara, kapka- Doktor bir saniye düşündü: 
ra, iri, katmerli, gölgeli gözleri- - Size yeni bir ilaç verece-
nin icine baktı. Taze kızın başı ğim .Onu bir hafta deneyecek
önündeydi ve bütün güzelliği, siniz. Ondan sonra yine gele
alımlılığı yüzünde bir anıt gibi ceksiniz .. 
dirilip canlanıyordu !... Dedi, yazı masasına oturdu. 

Doktor yine hastasının derdi- Reçetesini yazmağa koyuldu. 
ne daldı: Genç · rz da oturdu, baknn 

- Hiçbir sevda filan geçirdi~ odasının bir kıyısından dokto-
niz mi?. run yazışım tatlı, cana değen 

Taze kız gücengin bir bakış- bakışlarla güdüyordu!. 

• 
Birinciye: Gümüş saat. 
İkinciye: Maroken bir cüzdan. 
üçüncüye: Bir stil.>. 
Dördüncüye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 
Besindden onuncuya ka ' ar : (Tan) 

m altx aylık abonesi arma~an edile• 
cektir. 

Soldan ıağa: 

ı - Sukutu hayal ( 5). Y ardını 
(5). 

2 - Çıngırak (3). Uz kayığı (4) 
3 - Dakik (2). t., lik (4). 
4 - Sorgu (5). Alaturka flüt (5) 
5 - Afrikada (3). 
6 - Büyük bir hayvan (3). Bil· 

yük (3). Eski Tijrk medenivetini 
kuranlar (3). 

7 - İki şeyin arası (6). 
8 - Kauçuk ( ,). Mesih (3)~ 
9 - Sersem (4). Marifet {SJ 
10 - Bıçağın kılıfı (3). . 
ıı - Bir vilayetimiz (6). 

Yukardan aşağı: 

1 - Kısa değil ( 4). Kötek (6)'. 
2 - Nota (2). Caka (3). Kırmm 

(2 ) . 
3 - Mim (6). Bol d-.~ i1 (4). 
4 - Fransada bir şehir (3), E§arp 

( 4 ). 

5 - Beygir (2) . Büyük (3). 1stiI• 
ham (2) . 

6 - Beygir (2) Kom§U bir memle6 

ket (4). 
7 - Tevem (4). Diyar (2). 
8 - Salata (5). 
9 - Erkek (2). Mahsul (4J~ 
10 - Parlak (3). Şar,t (Z). 
11 - U.him (Z). Cet (3). 

nu seyretmek en büyük zevkim oldu. 
Şileye kadar bütün ge~ekte yolun 

onarılmakta olduğunu gördük. 
Ahmet üç yıl kasmlıktan sonra, bu-

gün hapsevinden döndü. 
Misallerimizdcki yeni keliın~1cr: 
Garib - Elgin 
Gurbet - Yadel 
Gasp - Kapaç 
Mağsup - .Kapıl; 
Gıpta - imren 
Hascd - Cu!lü 
Gıda - Besin 
Girift - Girinç 
Tuluu şem• - Gün doğumu 
Güzergah - Geçek 
Mahkfuniyet - Kaaıqhk 

Refet bu sözleri alayla, gfüe .. 
rek söyledi. Ve sözüne ekledi: 

- Ne yapıyorsun kardeşim. 
O gecedenberi seni görmedim. 
Hiç aramadın da!. 

Ferit bu sorguya kesik biı 
karşılık verdi: 

- Bilmem ki, belki işlerim., 
Ayak üstü konuşmaları sür

dü: 
- Yeni bir işe mi girdin? .• 

- Y oo ... Eskisi gibi! 
- Anladım. .anladım!. Kü-

çük bayanın işleri. E .. kişi sev
dalanınca ortalığı böyle duman 
görür! 

- Yine mi alay?. 
- Niçin alay olsun .. gerçek 

söylüyorum. 
- ..... la başını kaldırdı. Yüzündeki . . • 

krzartı birden çoğaldı, doktorun ~!~.~~!.~ .~-~~ - Ne yaptın. O geceden son .. 
ra buluştunuz mu?. kafasında sanki böyle bir şey Ferit, dalgın, hızlı adımlarla 

durgulanacakmış gibi ona ön Galatasaray'a doğru gidyordu. 
vermiyen bir çabuklukla: Birdenbire kolunun tutuldu -

- Hayır hayır. Ne bir s.ı::.vgi, ğunu duydu. Baktr: 
ne bir sevda!. - O sen misin Refet. 

Dedi. Sözüne ekledi: - A canım .. Artık gözunun 
- Ben böyle şeyleri bilmem. önünü de görmüyorsun. Benim 
Doktorun dudaklarında bir )~a ! ?, 

Refet'in bu sorgusu Ferid'i 
şaşırttı. Utancından mı. sıkıntı
sından mı, nedense kaşları ça -
tıldı, rengi değişti, alnında et
lerin kıvrılışından bir birikinti 
oldu: 

[ArkasI var J 



------; 8 ===================================================T ~ N============================================= 13 - 6 935 -

FiNANSAL KRONiK 

Serseri Altın 
Yeni Laval hükUnıeti, şu son 

birkaç gün içinde, ne Flandin'in, 
ne Bouisson'un, ne Pietri'nin ve 
hatta bu arada ne de bizzat La
val'in bile parlamento içinde 
bulamadrklan bir emniyet ha
vasile karşılandı. 

Laval ulus vekilleri karşısın
da samimi konuştu; onların 
onune herkese itimat telkin 
edebilen çalışma arıkadaşlarile 
cıktı. Ve kendisinden evvel bir 
rüzgar gibi gelip geçen kabine-
1 erin ve hatta eski Cumhur Baş
kam Doumergue'in bile mazhar 
olamadıkları geniş bir emniye
t in şahidi oldu: Parlamento se
nelerdenberi kimseye karşı ver
mediği geniş salahiyeti Laval
den esirgemedi. Bu Fransız 
parlamento tarihincl~ görülen 
c?k nadir bir şey, adeta bir ha
dısedir. Çünkü demokrasiyi ve 
halk hakimiyetini her şeyin üs
tünde tutan Fransada, saylavla
rın halktan aldıkları kuvveti, 
bizzat kullanmaksızın, - velev 
kısmen bile olsa - acık bir bo
no halinde kabineye ~erebilme
leri çok ender görülebilen vazi
yetlerdendir. 

Lava!, şimdi bu geniş salahi
yeti frangm istikrarında, spekü
lasyona karşı mücadelede kul
lanacak ve bu arada devlet büt
çesini tanzim edecektir. Faıkat 
Fransız devlet adammın, evvel
ce 1928 haziranında yapıldığı 
gibi, ortahğ·ı derhal süt liman 
haline getireceğini tasavvur ve 
tahmin etmek te hata olur. 

"Geniş salahiyet" tabiri. va
kıa kuvvetli bir sevdir. Fakat - " 
bunu, devlet finansını, ekonomi-
yi bir tek manevra ile düzelte
bilecek sihirli değnek zannet
memelidir. Bunun için muayyen 
bazı şartların bulunması gerek
tir. Vaziyet çok naziktir. Filha
kika Laval, bir hafta icinde de
ğişen muhtelif kabine .§e.fleri gi-

bi, frangı asla ellemiyeceğini, 
krymetten düşürmiyeceğini te
yit etmiştir. Bu vaat ve bu teyit, 
--avialarm renksiz kuvvetinden 
bile nem kapan frank için iyi bir 
başlangu~tır. Fakat şurasını göz 
önünden uzak tutmamak lazım
dır ki, bir işte menfi bir yola 
sapmamak, o işin daima müspet 
sahada yürümesi demek değil
dir. Hele ekonomik ve finansal 
alanlarda bunun bircok tecrübe
leri, misalleri görül~üştür. 

vaziyet şu idi: Altm "eğri bir 
dam üzerinden akan yağmur gi
bi" İspanyaya hücum ediyordu. 
İspanya gırtlağına kadar altına 
boğulmuştu. İspanyollar bunun 
yalnız israfa yarayan bir madde 
olduğunu zannettiler. Onu se
mereli islerde kullanmadılar. 
Nihayet ~ltm yavaş yavaş hap
sedildiği yerden sıvıştı ve ken
disini endüstride ve buna ben· 
zer hareketli saıhalarda kullanan 
Fransaya yerleşti. 

Son dünya krizi esnasında da 
iş böyle oldu. Birçok yerlerde 
endüstri faaliyeti felce uğramış
tı. Dünya paralarında bir istik
rarsızlık vardı. Altın oralarda 
sıkıntıya uğradı, korktu ve en 
emin para telakki edilen Fran
sız frangma iltica etti. 

Bugün spekülasyon neticesin
de, Fransadan kaçan semıaye, 
şayet bu speküiasyon olmasa 
bile, arsmlusal güvensizlik dev
resi geçince muhakkak yine hic
ret edecektir. Buna kat'i nazar
la bakmak gerektir. Çünkü al
tının tabiati böyledir. İşte bun
dan ötürüdür ki, altına karşl yal 
nız " devaluation,, yapılma
yacağı vadi ile değil, belki, haki
ki: ve sağlam tedbirlerle bir fren 
koymak Iaznndır. Çünkü birin
ci fren muvakkat ve sun'i, ikinci 
fren ise devamlı ve tabildir. 

Bu fren de şudur: Altını ha
rekete geçirmek ... 

Neden Banque de France'm 
bodrumlarında 80 milyar altıın 
uyuklarken, Fransa otuz üç ay
da, 46 milyar frank borç etti'! 
Bu borç şüphesiz, senelerce sü
ren bir israfın cezasıdır. 

Fransa, altına gömülü bir pa
şa gibi yaşaI'ken, dünyada nice 
istihsal vasıtaları yaratabilen 
birçok fabrikalarda parasızlık
tan, elektrik kuvvetleri bile 
uyusmustur. Halbuki, bunların 
yıı.ın,..:....ı:ıo.rıı: .,..,.,.\..,....neyi, nı.aıki-

ııeleri çekebilecek, nice iller, 
mrntakalar vardır. Dünyada 
"yalnız garp Avrupasr, veya 
Amerik~, endüstri imtiyazım 
elinde tutacaktır" diye bir kai
de yoktur. Asyamn bilmem ne
resi de pek ala bir endüstri yur
du olabilir. Bunun için uluslar 
arası teşriki mesai Iazımdır. 

Altınların ü~erine bir kuluç
ka gibi yatan Fransa, o san ma
dene icap eden harareti vermez
se isin sonu cılk crkar. 

F~ansa kendisini ve kendisi

ı-ç-a-- r-.. --,-.~-, ---p-a-za r ... 
BORSA 

ı2 Haziran Çarşamba 

PARALAR 
Alı:ı 

Sterlin 613,-
Dolar 123,-
20 Fransız Franğı 167.-
20 Liret 199.-
20 Belçika FrangJ 80,-

Sa tıs 

617,-
125,-
168.-
202,-

Adamoğlu, Bülbülü d.e Kafese Koydu 1 
Kuşçu Çarşısında, Sıralanmış Kafesler İçinde 
Dünyanın Belki.En Güzel Kuşları Var: Keklik
ler,Kanaryeler, ispinozlar Ve Muhabbet Kuşları/ 

20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr 810,-
20 Leva 22,50 
Florin 81,-
20 Çek Kuron 96,-
Avustuqra şilin 22,50 
Mark 40,-
Zloti 23,-
Pengo 23,SO 
20 Ley 12.-
20 Dinar 52.-
Yen 30,-
İsveç Kuron 31,-
Altın 943,-
Mecidiye 58,50 
Banknot _ 228,-

81,-
24.-

814,-
23,50 
83,-
98,-
23.50 
42,-
24,-
24,-
13,-
54,-
31,-
32,-

945,-
59,-

230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drnhmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
Ley 
Din~ 
Yen 
Ccrnovet9 
İsviçre kurona 

ESHAM 

Iş Bankası Mü .. 
., ,, N. 

u ,, H. 
Anadolu 3 60 

" 3 10() 
Şirketihayriye 

Tramvay 
Bomonti - Nekta~. 
Terkos 
Reji 

Kapanış 

12.03,50 
623,-

0,79,48,83 
9.64,68 
4,69,40 

113,71,50 
2.43,94 

§3,73,43 
1,17,64 

19.07,87 
4,23,50 
5,81,43 
1,96,84 
4,21,-
4.51,40 

78.54.43 
34,96,33 

2.78.30 
10,98 
3,12 

90.-
9.50 
9,70 

25.50 
42,50 
36.-
29,-

8,25 
16,10 

2,55 
10,25 

Yenicami avlusunun arkasındaki 
kuşçu carşısmın gösterişsiz, küçük 
dükkanlarında dünyanın belki en gü
zel ötüşlü kuşları kafes kafes sıralan
mışlar.. Uzak yerlerden şakırtxlan 
geliyordu. Kanaryeler, sakalar, iske-
teler, güvercinler, fluryalar, neler 
yoktu bu kuşların içinde ... 

Daracık bir kafes içinde kınalı bir 
keklik gösterdiler. 

- Güzel öter mi? diye sordum. 
- Eh ... dediler, onun da kendine 

~öre ötüşü vardır. 
Kulak verdim, daracık hapishane

sinde, acı acı söyleniyordu: 
- Kakava ... Kakava ... Kakava ... 
Eti bu kadar lezzetli olan kekliğin, 

meğerse ne zevksiz bir sesi varmış. 
Derken bu ara lstanbulun en eski 

kuşçusu, İsmail Zühtü dükkana geldi. 
58,-

0smanh Bankası 27.- Kuşlara dair konuşmağa başladık. Is-
Tetefon • 12,so mail Zühtü anlatıyordu: 

Aslan Çimento 
Merkez Bankası 

İttihat değirmencilik T. A.Ş. 8,25 - Memleketimizde yetişen ötücü 
Şark Degirnıenleri 0,70 kLTşlardan insana alışık olanların ba-q.-·- ... ··------- :. .......___ __ .... hQ. -::.::.:...----=------=:.:::.."""- 1_',ff)c'eşidi vardrr. 
1 S T 1 K R A Z L A R Eskiden yerli kanarye çeşitlerimiz 

Türk Borcu I Kupore Kesik 
,, " 11 ,, .. 

Ill ,, ,. 
E;gani" 
İstikrazi ·dahili 

28,20 
26,25 
26,95 
95.-
95,50 

ve spekülasyona kaçması bu ka
idenin bir tezahürüdür. 

MUmtazFAIK 

Al manyaya 
Yumurta ~ıkatımız 

daha coktu. Cermen kanaryelere rağ
bet b~sladıktan sonra yerli kanarye· 
!erimizin cinsleri bozuldu. 

Yüksek kanarye ırkmm nilmunele
ri, ancak benim gibi birkaç meraklr
nın elinde kalmıştır. Nerede o çift 
kanatlı ahraclar, nefti tepeliler, düz 
sanlar, düz san kendinden tepeliler, 
kula tepcliler, Iimoniler, kesme kuy
ruklar? 
Kuşçuya sordum: 
- Bizde bulunan kuşların en gü, 

zel öteni kanarye midir? 

beslemeği tecrübe ettiler ve muvaffak 
ta oldular. 

- Kafeste bülb\iil öter mi? 
- Mevsimi gelince öter elbette ... 

Ama çok firaklı olur bu ötüş. Bülbül, 
malum ya, aşık hayvan ... Serbest ya
şamağa alışmış. İstersen altın kafese 
koy, "Ah vatanım!" diye haykırır, 
durur . 

O sırada kuşçu Ismail Zlihtüye bir 
hasta kanarye getirdiler. Hayvancık 
şakır şakır öterken birdenbire ötmez 
olmuş. Kafesi içinde minik gözlerle 
bakan kanaryeyi, kuşçu J.smail gözlü
ğünü takarak bir hekim gibi muaye
neye başladı. llk teşhis: 

- Senin bu kanarye beş yaşında 1 
- Doğru, beş yıl oldu alalı ..• 
- Gagası da iyi kapanmıyor ... 
Eline küçük bir nişter alarak, ka

naryeye oracıkta kliçük bir ameliyat 
yaptıktan sonra sözüne devam etti: 

- Sen, bu kanaryeyi çok sıcak yer
de bulundurmu sun .. Otümij. .oıyuı 
şillikler ver. Çilek, armut ta verebi
lirsin. Otmezse yine getir ! .. 

Sonra bana döndü: 
- Hatmma bir şey geldi. 321 ru

m1 senesi martının 4 ündii günü, Pa
ris 'te, Amerika'ya geçirilmek üzere, 
bir kafes içinde 100 tane k~arye ge
tirmişlerdi. Sahibi, bunları bana da 
gösterdi: 

- (50) si erkek, (50) si dişidir, 
dedi. 

Kuşları, küçük bir muayeneden ge
çirdikten sonra yalnız ( 44) tanesinin 
erkek olduğunu anladrm. Buna hepsi 
şaştxlar: 

luğumuz çok gerilemiştir. Bununla 
beraber başta kanarye olmak üzere, 
flurya, ispinoz, saka gibi kuşların en 
güzel cinsleri bizdedir. Gelibolu, Bo
layer ve İzmir havalarından lstanbul 
boğazına her yıl 200 binden fazla 
kuş hicret eder, sonra bunlar Rumeli
ye geçerler. Eski meraklılar, bu mu• 
hacır kuşlar içinden birçok cinsleri 
avlayıp yetiştirir ve üretirlerdi. Şim
di, Istanbulda dediğim gibi üç beş 
meraklıdan başka kimse kuş yetiştir· 
mi yor. . 

En çok para eden ötücü kuş ka· 
naryedir. Sonra, flurya, ispinoz ve sa
ka kuşu gelir. Kanaryelerin fiyatı 3 
liradan başlar, 50 - 100 liraya kadar 
kanarye alınıp satıldığı zamanlar 
olurdu. Şimdi en iyisi 25 liraya ... 

Fluryalar içinde de makaraları kuV'· 
vetli olanlar 60 - 70 liraya müşteri 
bulurdu. Adi keklikleri bile ( 15) li
raya seve se\•e alanlar vardı. 
,_T.ıı.~r\?or.:rd~ :J •• Ut .... ~q_~w 'l.>«;ıtµ~, oo -

Bunların en makbulleri öterken: 
"Hoca Ali •. Cafcaf Ali .. " diye haykı
rırlar. 

Hoca Ali.. Cafcaf Ali.. ispinozuna 
meraklısı için paha yetmez. 

Kendi kendime : ı 

- Demek, dedim, insanlarm oldu
ğu gibi, kuşların da cafcafı var, ve 
insanlarda olduğu gibi, kuşlarda da 
cafcaflık para ediyor! 

İsmail Zillıtü, bana bunları anlatır· 
ken. kanaryeler de durmadan şakıyor 
tardı. Kuşçu, bir aralık bunlara ku· 
lak vererek: 

- Rica ederim, dedi, şu kanarye 
şakırtısımn yanında en yüksek teno· 
run sesi kaç para eder? 

Evet, bugün Fransada altın 
boldur. Banque de France dün
y~daki altın ıstokunun en mü
hım krsmınr mahzenlerinde 
hapsetmektedir. Ve işte yara da 
buradadır. Çünkü altın hape
dildi~i zaman trpkı kafese 

1

ko
~~a.:1 btr ?ülbül gibi yaşıyamaz ve 
olur. Ege~ ölmezse, muhakkak 
k:.çacak hır delik arar: ve bu de
liği bulur bulmaz srvrsır gider 

le beraber bircok devletleri sı- Almanyanın yumurtalarımız 
kmtılr vaziy~tten kurtarmak için ayırdığı 500 kentalhk hazi 
için altını kredi açmakta kullan- ran kontenjanı üzerine yapılan 
malıdır. Bu sayede: yumurta çıkatumz (ihracatı -

- Hayır! Bülbül kanaryeden de, 
öteki kuşlarrn hepsinden de önce ge
lir. Biz, bülbülü bütün kuşların usta
sı biliriz. Bundan dolayı da atamız
dan aldığımız öğüdü tutarak bülbül 
alıp satmayız. 

- Demek, bülbülü alıp satanlar da 
var? 

- Nereden bildin? diye soran so
rana.... Halbuki bunu, biz mektepte 
değil, ata ocağında öğrendik. 

Yalnız, şimdiki halde, kuş merakr, 
memleketimizde gitgide azalıyor. 
Yerli kuşçuluğumuz hesabına ben bu
na üzülüyorum. Birçok Avrupa mem
leketlerinde kuş yetiştirenlere müka
fatlar verilir. Mesela, Marsilya'da 
1900 senesinde tesis edilen Louis 
Cheve kuşçuluk kurumu, hükumetten 
her yıl 4 milyon frank yardım görür. 

Erbabı kuş sesinden aldığr zevki, 
en yüksek operadan almaz. Bilmem 
siz de öyle misiniz? 

Omrü kuslar arasmda, kuş sesi 
duymakla geçen bu altmış yaşmdaki 
en eski kuşçunun yanından ayrılır
ken, bizim yalnız düşünür sandığımız 
ispinozlar, en tatlr seslerile ardı arası 
kesilmez bir cafcafa başlamışlardr. 
Papağan karikatürü yeşil muhabbet 
kuşlarc, gaga gagaya vermişler, sev
gisi süreksiz adam oğluna kuş dilile 
aşk dersi veriyorlardı. 

Hem Fransa rahat eder. mrz) 500 kentalı bulmuş ve kon 
Hem istihsal vasıtası yapan tenjan dolmuştur. 

fabrikalar iş bulur. Son günlerde Yunanistan 

- Olmaz mı? Tanıdıklarımdan ba
zı meraklılar, bülbülü kafese koyup 

Hem dünyada yeni endüstrı da birinci kalite yumurta alma-
merkezleri kurulmuş olur. ğa başlamıştır. Şimdiye kadar 

Meşhur sözdür : boş kalan Yunanistanın aldığı yumurtalar 
adam serseri olur, derler. Boş hep ikinci kalite yumurt~lardr. Tarihten misal alalı·m: · 

Amerika keşfedildiği zaman kalan altmm da serseri olması, Haziranın basmdanben Yuna 

No : 50 

KIRMIZI VE SiYAH 
Vaktile Sacre - Coeur kızlar 

mektebinde okurken Tanrıyı a -
deta atesle sevmişti; şimdi ise 
ondan öylece korkuyordu. 

Korkusu düşünceden, mu
Iı a k e m e d e n d o ğ m uş bir 
korku olmadığı için 
gönlünü parçalıyan ıstıraplar 
büsbütün siddetli oluyordu. Ju
lien bir p;rçacık olsun muhake
me yürütmeğe kalkışmanın Ma
clame de Renal'i yatıştırmak 
§Öyle dursun, daha çok sinirlen
dirdiğini bu yoi<laki tecrübeleri 
ile anladı· Madame de Renal 
öyle sözl~ri cehennem dili kar
sılıyordu. Julien de küçük Sta
nislas'ı çok severdi; bunun için
dir ki onun hastalığından bah • 
scttiği vakit sözlerini dinletebi
lıyordu. Hastalık ağırlaştı. Ar
tık Madame de Renal, dinmek, 
'1yuşmak bilmlyen vicdan azabı 
1üzünclen uyuy_amaı; olmuştu.i 

STENDHAL 

hep susuyordu ve bu susmasın
da korkunç bir hal vardı: bir tek 
kelimecik söylese hiç süphesiz 
bu gii.nahıru Tanrıya d~. kulla
ra da itiraf etmek icin olacaktı 

J ulien onunla baş başa kalın ~ 
ca: 

- Allah aşkına kimseye bir 
§ey söylemeyin, diyordu; çek -
ti O-iniz azabı bilen bir ben ola -

b 

yım. Beni hala biraz olsun sevi-
yorsanız kimseye bir şey söyle
mevin: söyliyecekleriniz Stanis 
Ias'çığnnızın ateşini geçirmez 
k . 1 

1 . 

Fakat Julien'in sözleri karet-
miyordu, Madame de Rena_l .an
cak Julien'den nefret edebıiı:se 
Tanrı'nm gazaıbmı yatıştırabıle
ceğini, yoksa oğlunun öleceğ·ini 
aklına koymuştu; Julien bunu 
farketmiyordu. Madame de Re
nal'in asd üzüntüsü de, aşıkın· 
dan nefretin imkansız olduğu -

nu anlamasından geliyordu. 
Bir gün J ulien' e: 
- Beni bırakıp gidin, dedi; 

Allah askına bu evden gidin: 
oğlum, ~iz buradasınız diye öle-
cek. 

Sonra yavaş yavaş, kendi 
kendine söylenir gibi: 

- Allah beni çarpıyor, dedi, 
doğru: adaleti yerini bulacak; 
ben çok büyük günah işledim, 
hem de hic bir vicdan azabı duy
muyordur~! Allah'm gözünde 
artık yerim kalmadığım bun
dan da anlamalr idim: şimdi iki 
kat ceza görsem yine hakkını
dır. 

Bu ~özler Julien'e çok dokun
du. Rıya ve mübaiaO-a olmadı-
~ .. •• b 

gını goruyordu. "Beni sevmekle 
oğlunu öldürdüğünü sanıyor, a
ma zavallı kadıncağız yine de 
beni oğlundan cok seviyor. içi
ni kemiren, öldüren azab da hiç 
şüphesiz işte bu; kuvvetli, bü
yük his buna derler. Ama ben, 
bu kadar yoksul, terbiyesiz,. bil
gisiz olan ben, hazan en büyük 
kabalıklar eden ben, nasıl oldu 
da böyle bir aşk uyandırabil-

nistana gönderilen ekstra yu -
murta 8 7 8 küçük sandık olmuş 
tur. 

Bu tutarın daha artacağı bek 
lenmektedir. 

dim?,, 
Bir gece çocuk büsbütün 

ağırlaşmıştı. Sabahın ikisine 
doğru M. de Renal onu yokla
mağa geldi. Ateşler içinde ya
nan çocuk kıpkırmızı kesilmişti, 
babasını tamyamadr. Birdenbi
re madame de Renal kocasının 
ayaklarına kapandı: Julien 
onun artık her şeyi söyleyip 
kendi kendini mahvetmek iste
diğini anladı. 

Çok şükür ki bu garib hare
ket M. de Renal'i rahatsız etti. 

- Adieu ! a<lieu ! diyerek 
odadan çıkmak istedi. 
Madaıne de Renal, önünde 

diz çökmüş, onu durdurmağa 
çalışıyordu. 

- Dinle, dinle beni, dedi. Sa
na her şeyin doğrusunu söyli
yeceğim. Oğlumuz hep benim 
yüzümden ölüyor. Onu ben dün
yaya getirdim, dünyaya gözünii 
kapamasına da ben sebep olu
yorum .. Allah beni cezalandırr
~or; ben onun gözünde bir kati
lım. Ben kendimi ayaklar altına 
atarsam belki Allah'ın gazabını 
ya tıştırırnn. 

Bizde ise, kuş yetiştirenler kendi 
bütçelerinden başka bir yere dayanır
larsa, çabuk yıkılırlar. 

Bu yardımsızlxktan dolayı, kuşçu-

M. de Renal'de hayal denen 
şeyden bir parçacık bulunsaydı, 
bu kadarla da hakikati anlardı. 
Dizlerine sarılmak istiyen karı
sını iterek: 

- Ne de tahaf düşünceler! 
dedi. Hep abuksabuk sözler! 
Julien, sabahleyin erkenden he
kimi çağırtın. 

Odasma, yatmağa gitti. Ma
dame de Renal yine diz üstü 
düştü, yan baygındı; yardımına 
koşan Julien'i ihtilalcı hareket
lerle itti. 

J ulien şaşırıp kaldı. İçinden: 
"Demek ki zina işliyen cid

den çarpılıyor! dedi... Papasla
rrn, o kurnaz, hilekar papasla
rm ... yoksa hakknnı var? Oka~ 
dar günah işledikleri halde on
lar, günahın hakikatini anhya
bilmişler mi? Ne garib şey! ... ,, 

M. de Renal çıkıp gideli 
yirmi dakikayı geçmişti; Julien 
sevdiği kadının, hala başı çocu
ğun kücük karyolasına dayalı, 
hareketsiz ve baygın bir halde 
olduğunu gördü. İçinden: "işte 
yüksek ruhlu bir kadın ki beni 
tanıdığı için en büyük bahtsız-

RÖPORTAJCI 

lığa düştü!,, dedi. 
"Saatler hızla gelip geçiyor. 

Benim elimden ona ne yardım 
gelir? Bir şey yapmalıyım. Şim
di ben kendimi değil, onu dü
şünmeliyim. El alemden, el ale
min bayağı yapmacıklarından 
bana ne? Bu kadın için elimden 
ne gelir? ... bırakıp ğitmek doğ· 
ru olur mu? Gitsem onu, içini 
kemiren ıztırabla yapayalnız bı
rakmış olacağım. Kocası deni -
len o kukla gibi herifin iyiliğin· 
den çok kötülüğü dokunur. Ka
ba kaba söylenirken ağzından 
acı bir söz cıkıverir; kadıncağız 
çıldırır, k~ndini pencereden 
atar. 

"Bıraksam, göz kulak oını.a
sam kalkıp kocasına işi anlata
cak. Kim bilir? belki herif de, 
ihtiyar babadan kalacak mirasa 
bakmaz, bir rezalet çıkarır .. • 
Kadıncağız şu abbe Maslon d~
nen b .. ' a da her şeyi söyliyebı
lir; o herif, altı yaşındaki c.0 -

cukçağızın hastalığım bahane 
etti,. evden çıkmıyor; maksadını: 

(Arkası var) 
N. ATAÇ 
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uwetli Takımlara Y 
n Korkmuyor mu 
enlere Veril.:.,..ıca_.~· --.-. 

Sepflt'lıı en tıelerll o,._.ıı 
ve beliemill Jleria mııavin 

LOlCBATı 
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Fi/ipinde Ocak Seogisi. Halk isyanı. 
Filipinlilel-Ne/)işünür, Nasd Yaşqı-2 

FIUplnll bir bdln 
-..Sdm Amerikalı bir ilbay, 

PUipin mecHtiMeö ellirlik " 
kö1elife ır.rp ... kan• geçirt
mek iatetıdfti. PUipinliler ba 
1ra .... Nddedeıbn fU lebelai 
ıi511ıetdiler: BIJrle bir kanun çı
~ wlik ve köleliğin bir 
mc ....- 1aı1nı1 etmek de -
mektir. 

Ba h ..... Pilipin'i idare e -
dea •• ~etini ga.ter -
mele kafidir. Ancak bmıunl• 
FiljpnJiJerin buit d~U 
ldmleler olduiu ~ 
lidir. Onlar dünyanın en imtDaz 
politikacdarllidanckt. Pilipinli • 
1er tecim ve endlatriJe &ibin 
1ormular, fakat politika ma -
aevalarmda çok yiiklektirlet. 

Ylllmek •ınd ve halk 
Orada illutraclo denilen yfik'* muf Filipinli dikkate deler 

bir tiptit. Tao denDen halk ta -
blikal"'a gelince; banJat ya il• 
~ • ı.p.nya, yahut Mala • 

ve 1111&t8deri adalan idare eder 
ter. Amerikalı ilt'.aym açık bir 
llaiiltinwlde IJltldahaJeden bq -
• ide bir eaWüyet yoktur. 

AIMPlkmmteslrl 



=============================================T ~ N=-======================================= 13. 6 935 

UNL~ 
• • 

No. 52 ·Nizameddin NAZiF .._(_ ........ _a __ R_ l __ ç ___ ı 

Türk Başkumandanı Hala insanca Düşünüyordu. 
Kostantiniyelilere Kan Dökmek istemediğini 

Bir Defa Daha Bildirdi! 

Yeni ba9hyanlar lçln:!52 

Empaslar . 

Bir Berberle Sevgilisi Ve Çırak 
sanı almnın terile kazanmıştır. 

Vepıfkan bir edaml 

Bazı adamlar tanırız ki, uzak• 
tan, yakından tanıdrklan bir 
kadın hiç yüz vennediği halde 
ona musallat olmakta bir ümit 
görüyorlar. Bu ümit onlara ne
reden geliyor? Kadının mazisi 
mi, bazı halleri mi, yoksa ken• 
di cazibeleri ve çok çekici va.ıi• 
yeti eri mi bu ümidi doğuruyor ı 
Belli değil. 

Bursada İsmet Paşa cadde • 
sinde Nezahet imzasile aldığı• 
mız bir mektupta böyle biı 
adamdan şikayet olunuyor. Fa• 
kat bunlarm mütecaıviz olmaya&Jı 

morda; yahutta as, vale ve bir 
ufağı elde, Uç ufağı mordadır, 
farzedelim. 

Bu takdirde bu rengin ikinci 
kiğıdnu da (O) oynarsa ( S) bu 
renkten iki löve yapabilir. Fa -
kat (S) kendi uzun bir rengini 
sağlamlamak için eli (E) ye 
ve~ek ~ecburiyetinde kaldığı 
!a~dı.rde ılk oynanan rengin 
ıkinci klğıdmı (E) oynayabilir. 
O zaman (S) bu renkten yalnız 
bir löve yapabilecektir. Bu renk 
ten yalnız bir löve yapması yü
kenini (taahhüdünü) yerine ge
tirmesine mini değilse, (S) bu 
re~in ilk iki löveıini almama -
lıdır. Bu suretle kendi rengini 
sağlamlamak için eli, (E) ye 
vermek mecburiyetinde kaldığı 
zaman, onda ortağmm çıkbğı 
ilk renk bitmi• olur ve ortağına 
o rengi gelemez. 

bir çeşidinden... · 
Bayan Nezahet diyor ki: 
"Altı ay oldu. Bursaya geldi• 

ğimiz, bu mahalleye tqındığı• 
mız gündenberi ne iş gördüğiJ• 
nü, ne yaptığını bilmediğim ba. 
adamın takibinden bizarım. He
nüz sokağa çıktığım bir günii 
bilmiyorum ki, onu pefimde, ya• 
nımda, karşımda görmiyeyim4 
Nere ye gitsem, nerede otursaiJJ 
mutlaka o da oradadır. 

Hiçbir işi yok mu ki, gfinün 
ortasında bile kar§ıma çıkabili
yor? Ne bekliyor, ne umuyor?. 
Anlıyamadım gitti. Bir defa bıı 
allama yan baktığımı hatırlamı .. 
yorum. Evimin penceresinden 
bakmak bile istemiyorum. Belki 
kar§ıdadır, belki onun için ba
kıyorum sanır diye. 

Arkamdan, yanımdan gelip, 
bir §ey mi söylüyor, bir tecavüz• 
de mi bulunuyor? Hayır •.• Tıp
kı bir gölge gibi ... Fakat bu da 
insanı deli etmek için kaf idit. 
Son derece hiddetli ve kıskang 
olan babam ve erkek kardeşinı. 
farkında olacaklar diye kork~ 
7vru-.ı• •• : 

Bayan N ezahet'in tarifi, bit 
deli tarifine çok benziyor. B1S 
adam bir delidir, bir manyaktır· 
Onu gazaıba getirmemekle bu 
genç kadın tecavüzünün önünil 
almış. Ayni yolda dr,vam et• 
mekten hayırlısı yok. Mümküd 
olduğu kadar yollarmm kaybe
derek, başka yollardan giderektı 
ona görünmeden çekininiz. Fa
ıkat hiddetli erkekleri bu yüzded 
kır.dmnaıkta zararlar görebilir• 
siniz. Bugün sizi yalnız bir uşak. 
bir gölge gibi takip eden adanıi 
yaruı azgm bir deli olabilir. 

idare heyeti 
Tetkiklerine 
Başladı 

llbaylık idare heyetrdün fo~ 
lanmıt ve Ziraat bankasınca ya• 
ptlan buğday alnn ve aatmun& 
ait işi tetkike batlaım§tJr. ~ 

Mühendis okulu İ§İ de tetldl' 
edilmektedir. İlgili • görillenlet 
hakkında bu hafta karar verile
cektir. 
Duyduğumuza göre okulal& 

eski muhasebecisi Ibrahime ir 
ten el çektirilmiı olmayıp öııCO 
bu işten aynlnuştJr. Ancak, di• 
ğerlerile birlikte kağıdı idare 
heyetine gelmiştir. İbrahim şinı 
eli liseler muhasebecisi bulun• 
maktadır. 

Verdon kruvaz6rl 
Geliyor 
Fransız torpito muhribi._,~ 

don bu aym on yediainde liıı1& .... 
nunıza ğclecektir. Gemide bit 
amiralin başkanlığı altmda al• 
keri bir heyet butunmaktaclıt• 
Bu heyet bet etin şehrimizd• k& 
tarak muhtelif yerleri gesecel' 
ve aym yinni birinde Çaıta~ 
le tehitliklerini ziyaret etrııei' 
üzere limannmzdan ayntacak • 
tır. 

Verdon torpitosunun 5 ~si 
kalması dolayııile limandı fjıtl 
diden yer aynlmıştır. Torpi.J: 
Jean Darrc mektep genıi~ 
bulunduğu yere demirliye~ 

• 



.::::::::::::== 13 • 6 935 ~"':::========================================:;!'T ~ N==================================================== 11 

RA DYO 
Köylüler imiz Radyo 

Dinliyecekler mi? 
İki gün önce Ankara hususi ı Köylülerin radyodan istifade 

ll'ıuhabirimizin bizi çok sevindi etmeleri için de her birinin evin 
ten bir haberi vardı. Muhabiri- de bir radyo makinası bulunma 
Jniz Edirne saylavı Mustafa Boy sı gerek değildir. Yapılacak 
kanın köylülerimizin radyo din köylü yayımları köylerin bazı 
lenıelerini kolaylaştırmak için toplantı yerlerine konular~k 
k~nıutayda yaptığı bir teklifi ra~yola:la m~ra~ılar~nc~. t_akıp 
hıldiriyordu. Mustafa Beykan edılrnesı ken_dılerıne bıldır~lır ve 

Verdiği takrirde köylüler için u- b~ suretle .hı: radyodan. b1r çok 
lusa girecek radyo makinelerile koy halkı ıstıfade etmış olur. 
bunların yedek parçalarının rad Bu, >:3:zları açık yerlerde de ya-

Yolardan alman yüksek güm - pılab11ır. . 
:ri.ik resminden muaf tutulması- A ncak şu t akd1rde radyoların 
n~ pek haklı; olarak istemekte _ d~ ~~usumuzun . her. y~rind~n, 
dır. Teklifin onaylanıp onay _ g:ınun ~e: saatın~e 1şıdılmes1 -
laıu:nxyacaaını henüz bilmiyo - nın temını gerekt1r. 
tuz. Fakat bugün şurası ortada Bunun için ileride radyo istas 
<iır ki, köylü ve çiftçimiz radyo yonlanmızın enerjilerinin biraz 
dinlemekten mahrumdur. Bu _ arttırılması pek yerinde o lur. 

?ı_un en büyük sebeplerinden bi- Ala~adarları~ da bun~ • ihmal 
tı de radyonun pahalılığıdır. Bü etmıyeceklennden emınız. 
~n uluslar radyolarile köylüle Köylü yurd~aşlarımızın u -
l'ıne pek müfit yayımlar yapa _ ~~z radyo rnakınaları alm~J~rı 
ra~ köylülerin bir çok maddi ve l~m M u stafa Boyk~nm :eklifı -
lnanevi isteklerini yerine getir- nın onaylanmasını ısterız. 
tnektedirler. Turgut BLEDA 

,-..... ----------------------------------------~ •d-------------~---

HER HAFTA BiR ÖGÜT 
-------..------,,,__.·------------~-------------------------
• HeD" yeri iyi dinlemek i~in nasll bir 

anten kullanmah ? 

b
. ~ir okuyucumuz bize şöyle 
lr mektup yazdı: 

b' Kışın şehirde tramvaya yakın 
ır yerde oturduğum halde rad 

Yo makin emden çok memnun -
dum .. Çünkü gü:ıdüzleri de, ge
celen de almab1len her istasyo

n~ pek iyi dinlemekte idim. Şim 
~ Şehirden biraz daha uzakta, 
t ebekteyim. Yeni yaptığım an
.:ı~~ Şehirdekinden farklı değil -
it ib:.- .... , ovin en iis 
g atından aşağı, yukarı şarktan, 
darba doğru ve komşu evinin 
aıtıı üzerindeki iki metre yük -

~e~likteki bacanın üst kısmına 
aglıdır. Yüksekliği 15 metreye 

Yakın olmakla beraber ses olduk 
Ça düşkün ve hassasiyet nok -
sandır. 

Okuyucuya vereceğimiz ce -
"ap her radyo meraklısının is -

Küçük 
Yazı : 4 

:Pek iyi sesi gelen kısa dalga

lı istasyonlardan biri de 25,53 
ll'ıetre dalga uzunluklu GSE işa 
retli Londra istasyonudur. Bu 
r>ostanın yaynnları akşam Üzer
leri başlayarak gece yansından 
Sonraya kadar sürer. Kolaylıkla 
~le geçen bu istasyon için fazla 
1lahat vermeğe lüzum görmi -
l'oruz. 

Bu postanın tam yanında u
~n zamandanberi tecrübe ya -
{',!?11larmda bulunan Holandanm 
~uisen istasyonu çıkar. PHİ 
~aretini taşıyan Huisen çarşam 
a ve sah günleri yayım yap -

tlıaz. Diğer günlerde öğleden 
Sonra 15 ile 17 arasında prog -

tifades ini muciptir. 
O kuyucumu z un bulunduğu 

yerin Bebek b o yunda olduğunu 
gösterdiği adrest en anladık. E
vinin arka tarafı dağ olduğun -
dan r a dyo mevceleri kolaylıkla 
antene giremez. B u nun için böy 
le yerlerde bir ist ikamete doğru 
yapılmış ola n antenlerle iyi net i 
ce almak m ümk ün değildir. Her 
halde antenin ç o k yüksek o ldu -
ğu kadar biraz çarpık ve iki is
tikamete doğru kıvrılmış bulun
ması lazımdır. Meseli a ntenin 
yarısı şarktan, garba doğru ise 
öbür yarısı garpt an cenup tara
f ma doğru olmalıdır. Böylelik -
le hem radyo dalgalan kolay -
lıkla yakalanır, hem de h er 
semtten gelen dalgalar t u t ulur. 
Antenin serbest olması da f Özö 
nünde bulundurulmalıdlı. 

Dalgalar 
ram yayar. Cumartesi yayımlar 
yarımşar, pazarları da yarımşar, 
{>azartesi de birer saat uzatılır. 
Istasyonun anten enerjisi 23 ki
lovattır ve en iyi işidilen kısa 
dalga postaları meyanındadır. 
Komşu dalgadaki F Y A işaret 

li Paris ( C olo nial) postasının 
yayr.mları da pek iyi işidilir. D al 
gası 25,60 metre olan Parisin 
anten enerjisi 10 metredir. Bu 
dalgadaki Paris akşam üzeri 
18 de Fransız marşile yayımla
rına başhyarak sabah gece ya
rısından sonraya kadar sürer. 
Gece yansı saat 2 den sonra 
ayni Paris ist asyonu yayımla -
rım 25,68 met re üzerinden ya -
par ve sabahları saat 7 ye kadar 
çahşır. 

W-ar~ova radr..osunun ske~ ve eaebf l_a'Y_.ım stüdr.osu 

Berlin radyosunun mühendis!~ 
rinden Ernst Augustin 

Ceza ya çarpıtan kaçak 
dinleyic iler 

1935 yılının ilk dört ayında 
Almanyada radyo şirketinden 
izinsiz olarak radyo dinlemeğe 
kalkan 15 7 kişi cezaya çarpıl -
mışlardır. Bu kaçak radyo dinle 
yenlerin 154 ünden beş lira ile 
100 lira arasında para cezaları 
alınmıştır. İkisi 15 şer gün hap
se çarpılmış ve birisinin yaşı 15 
ten aşağı olduğu i~in bir ihtar
la kurtulmuştur. 

• 
BrUkselde yeni arsıulusal 

Radyo evi 
Bütün dünya radyo istasyon 

larmm çalışma vaziyetlerini 
tetkik eden Brükseldeki arsıulu 
sal radyo teşekkülü yeni bir bi 
na yaptıracaktır. Bu büronun 
genel katibi bulunan mühendis 
Braillard için tekniğin en son 
y eniliklerini ihtiva eden bir kon 
t rol laboratuvarı yapılacaktır • 

• 
ltalyan istasyonları 

İtalyan radyolarının anten 

enerjileri bir sene sonra şimdi -
kinden tam iki misli arttırrlaca 
ğı haber veriliyor. Bununla her 
radyo istasyonunun iki misli 
kuvvetleştirileceği kastedilmiş 
değildir. Bazıları şimdiki kud -
retlerini muhafaza edecekler ve 
bazılarının da enerjileri dört, 
beş defa yükseltilecektir. 

• 
Çekoslovakyada Radyo 

tamir edenler 
Ötedenberi bozulan radyo ma 

kinalarının esaslı bir surette ta 

mir edilemediğinden şikayet e

dilmesi üzerine Çekoslovakya 

radyo idaresi tamircilerin ihti -

sas sahiplerinden başka kimse -
lerin olmaması şartını hükume 
te kabul ettinniştir. 

• 
Yeni Romen istasyonu 
150 kilovat enerjili büyük dal 

galarda çalışacak 1875 metreli 
Bükreş istasyonu bundan bir ay 
önce başlıyacak iken bazı se -
bepler yüzünden bir az gecik -
miştir. Brasow civarındaki 
(Bod) da kurulmuş olan bu 
son sistem istasyonun son tek -
nik noksanları da bitirildiği için 
bu ayın sonlarına doğru yayım 
Iarı beklenmektedir. 

• 
Fransa Radyo endüstr isinin 

vaziyeti 
Fransız radyo endüstrisi ulu

sun ihtiyacım gidermeğe yetme 
mektedir. Geçen seneler Fran
sanm radyo ihtiyaçlarına mem -
lekette yapılan radyo sanayii 
yetmediğinden yüzde 50 nispe
tinde makina ve lamba yabancı 
uluslardan getirilirdi. Konten -
jantman üzerine radyonun dı -
şartlan girmesi tahdit edilince 
bir çok yabancı firmalar Fran -
sada şubeler kurarak orada ça
hşmağa başlamışlardır. Bunun 
la beraber son senenin 9 ayında 
dışardan Fransaya getirilen 
radyo ma~inalarrmn değeri 14 
milyon Şiling'i ve Iambalarınki 
de 9 milyonu bulmuştur. Her iki 
si aşağı yukan 7 rnilY.on Türk 
lirası tutar. · 

·= 1 

Haftanın Programı 
16 Haziran Pazar 

BÜ KREŞ 

12: Koro konseri. 12.30: Radyo orkes
trasL 13.35: Plak. 14.15: Duyumlar. 14.35 
Plak, 17~ Köylü yayımı, 18: Süel müzik. 
19: Duyumlar 19.15 : Süel (askeri) konse
rin süreği. 20: Sözler. 20.20: Plak, 21 : O
peretlerden şarkı parçalar. 22 : Spor du· 
yumlarL 22.10 Operet müziğinin süreği. 
23: Duyumlar. 23.15: Plak. 

VAR ŞOVA 

20.25: Piyano konl'leri.- Sözler.- Du
Yllmlar. 21.10: Konferans .21.15: Matem 
saati. 22.30: Müzikli yayım. 23 : Leh - Ma
car futbol maçım transmisyon. 23.20 : 
Bahriye aııker mı:ı:ıka!!l. 24: Sö:ı:ler. 24.05: 
Spor duyumlan 24.25 : Salon muziği plak
larL 

MOSKOVA 

15: fsvec;ce yayını. 18-30: Karrşık kon
ser ve dans. 21: Şarkılı karışık havalar, 
danslar. 22: Almanca yayım. 23.05: İngi
lizce. 24.05: Almanca. 

PRAG 

20: Almanca duyumlar. 20.05: Plak. -
Sözler. 20.15: Karışxk koro konseri. 20.40 
Karışık miızikli yayım. 21-20: Diyalog. 
21.35: Orkestra (Filharmonik) 22.35: U
lusal İsveç gÜnü için yayım. 23.15: Du
yumlar. 23.35: Plak. 23.S.O: Orkestra. 

BUDAPESTE 

20.45: Piyano birliğile şarkılar. 21: "Göç 
menler,. adlı stüdyo piyesi. 22.10: Du
yumlar. 22.10: Opera orkestrası (Ulusal 
muzik). 23: Spor duyumları. 23.45: Çin· 
gene müzjği. 24.15: Konferans. - Du
yumlar. 

MONtH 

21: Karışık yaynn. 22: Eski ve yeni 
danslar. 23: Duyumlar. 23.20: Spor du
yumlarL 23.45: Danıı müziği. 

STUTTGART 

21: Hafif orkestra müziği. 23: Duyum
lar. 23.20: Sözler. 23.45: Dans müziği. 
1-3 Gece konseri. 

HAMBURG 

21: Büyük şarkılı solist konseri. 23: 
Duyumlar. 23.20: Spor. 23.45: At sporu. 
23.55: Dans müziği. 

• 17 Haziran r'azartesi 

BOKRES 

13-15: Plak konseri ve duyumlar. 18: 
Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin süre".'. 20: Sözler. 20.20: İngi
liz müziği (Plak lle). 20.45: Duyumlar. 
20.55: Sözler. 21.10: Küotüor oda müziii. 
21.40: Sarkılar. 22: Çift piyano müziği. 
22.30: Duyumlar. 22.50: Konser (role) 
23.15 : Yabancı dillerde duyumlar. 23.35: 
Röle (nakıl) konserinin süreği. 

VARŞOVA 

20.30: Süel yayun. 20.SO: Ne okumalı. 
21: Sözler. 21.10: Varşova operasmdan 
röle. Szopski'nin "Leylaklar., operası. 24: 
Sözler. 24.05: Salon müziği pl:ikları • 

MOSKOVA 
18.20: Leningrad operasından röle: 

Glinka'nm "ROUSLAN ET LUDMİLA,. 
operası. 23.05: İngilizce yayım. 20.05: Ma
carca yayım. 

PRAG 
21.10: Plik. 20.15 : Duyumlar. 20.25: 

Sözler. 20.30: Dvorak'm "ŞEYTAN ve 
CATHOS., adlı operası (Prag operasından 
röle) 22: Sözler. 22.50: Plak. 23.15: Son 
duyumlar. 23.30: Plak. 23.45; Almanca 
duyumlar. 

BUDAPE$TE 
20.30: Peşte operasından röle. Erkel'in 

"LASZLO,. adlı opera piyesi. 23.40: Sen 
B.aker cazı. 24.10: Çingene müziği. - Du
yumlar. 

VIYANA 

21: Viyana müziği. 21.50: Ulusal ya
yım. 22: Viyana Senfonik orkestrasL 23: 
Duyımılar. 23.10: Eski Viyana ev müziği. 
23.55: Sözler. 24.10: Trio konser (Beet· 
hoven). 24.50: Dans müziği. 

MÜ'N!H 

20 : Hafif müzik. 21: Duyumlar. 21.10: 
"Frau Suitner., adlı piyes. 23: Duyumlar. 
23.20: Reporta).;.. 23.40: Kadın için yayım. 
24: Dans müzıgL 

STUTTGART 
21: Duyumlar. 21.10: Perde kaldrrılsm 

adh radyo piyesi. 1 - 2.45: Beethovcn
den müzik (şarkılı). 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.10: Operetlerden şar
kılar. 22.15: Skeç. 23 : Duyumlar. 23.25: 
Müzikle program arası. 24: Gece müziği. 

• 18 Haziran Sah 

B"O'KREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 1S: Plak. 19: 
Duyumlar. 19.15: Plak. 20: Sözler. 20.20: 
Tanınmış şarkıcılar (plak). 20.50 Program 
için sÖ7.ler. 21: Konferans. 21.15 : Radyo 
senfonik orkestrası. 22 : Duyumlar. 22.15 : 
Senfonik konserin süreği . 23: Yabancı 
dillerde duyUmJar. 23.15: Kazinonun bi
rinden konser (röle). 

VAR ŞOVA 

21 : Ekim yaynnı. 21.10: Küçi§k raiJyo 
orkestrası ile solist konser. 21.45 : Du
yumlar. 21.55: Sözler, 22: Denizaltı ge
misinden röle. 22.25: Senfonik konser. 23 : 
Plak. 23.30 : Spor duyumları. 23.40: Kü
çük orkestra konseri. 

MOSKOVA 

18.30: İsteğe göre müzik yayımL 20.30: 
Karışık yaynn. 22: Almanca yaynn. 23.05: 
Fransızca yavım. 4,05: Felemenkçe yayını. 

PRAG 

20.10: Plak. 20.15 : Duyumlar. 20.25 : 
Süel konser. 21.10: Sözler. 21.25 : Ca:r.. 22 : 
Konservatuvardan röle. 23.15: Duyumlar. 
23.30: Plak. 23.45 : Yabancı dillerle du
yumlar. 

BUDAPEŞTE 

20.35: Piyano birliği ile ııarkılar. 21.10: 

Konferans. 22.10: Duyumlar. 22-30: Bu· 1 
dapeşte konser orkestra&L 24: Çingene 1 
müzi~i. - Duyumlar. 1 

VIY ANA 

20.30: Kilise konseri (Beethoven). 22: 
Sözler. 22.10: Hava tehlikesi. 22.25 : Şar
kıh radyo cazı. 23 : Duyumlar. 23.10: Dan· 
sm süreği. 24.20: Sözler. 24.25: Plak 
(Ulusal havalar). 

MUN!H 

21: Duyumlar. 21.10: Hafif müzik. 22: 
Hamburgdan röle. 23: Duyumlar. 23.20: 
Program arasL 23.30: Radyo orkestrası. 

STUTTGART 

20: Hafif müzik. 21: Duyumlar. 21.1 5: 
Dans müziği (eski ve yenı) 22: Skeç. 23: 
Duyumlar. 23.30: Gece müziği. 1-3: Gece 
konseri. 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.10: Radyo piyesi. 22: 
"Mit Pauken ıınd Standarten,. adlı mü· 
r.ikli yayını. 23: Duyumlar 23.25: Kadın 
için sözler. 23.45 : Gece yarısı müziği (şar
kılı). 

• 19 Haziran Çarşamba 

BOKREŞ 

~-15: Plak ve duyumlar yaymtL 18: 
Grigoras Dinico orkestrasmrn konseri. ı 9 
Duyumlar. 19.50: Sözler. 20.10: Kilise ko
rosu. 20.40: Amatöre cevab. 20.50: Söz· 
ler. 21.05: Klasik konser. (Şarkılı}. 22: 
Radyo salon orkestrası. 22.30: Duyumlar. 
22.50: Hafif müziğin süreği. 23-15: Ya
bancı dillerde duyumlar. 23.35: Konser. 
(röle). 

VARŞOVA 

20.30: Schumann'm şarkılarmdan. 20.50 
Reportaj. 21: Sözler. 21.10: Salon orkes
trası. 21.45: Duyumlar. 21.55: Sözler. 22: 
Chopin konseri. 22.30: Roman tefrikası. 
23: Spor duyumları. 23.10: Küçük klasik 
orkestra konseri. 

MOSKOVA 

18.30: Konser. 22: Çekçe yayım. 23.05: 
İngilizce, 24.0S: Almanca. 

PRAG 

20.40: Reportaj. 21.30: Jeremias radyo 
orkestrası. 22: Duyumlar. 22: "Kral Ru
dolf,. adlı tariht piyes. 23.15: Son duyum
lar. 23.30: Plak. 23.45: Yabancı dillerde 
duyumlar. 

BUDAPESTE 

20.0S: Piyano konseri. 20.45: "Bank 
Ban., adlı piyes (Stüdyodan), 22.40: Du
yumlar. 23: Piyanolu şarkı, 23.40: Al
manca aylık duyumlar. 24: Çingene mü
ziği. - Duyumlar. 

ViYAN A 
20.30: Elektrikli enstrümanlar müziği-

21: Blerbaum'un eserlerinden konser. 21 . 
40: Haftanın duyumlarL 22.05: Lehar'm 
eserlerinden kon!ler. (Orkestra ve plak 
ile). 23.10: Holzcr radyo orkestrasL 23.40 
Oda müziği. 23.25: Sözler (Esperanto di· 
lile), 24.40: Sözler. 24.55: Yeni dans mü
ziği. 

MONtH 

20.40: Reportaj. 21: Doyumlar. 21.15: 
Gene; nesil için yay1Jl1. 21.45: "Undine,. 
adlı opera noveli. 23: Duyumlar. 23.20: 
Program arasL 23.30: Reportaj. 24: Dans 
müziği. 

STUTTGART 

21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yaynn. 21. 
45: Hafif müzik. 23: Duyumlar. 23.30: 
Hafif müzik ve dans parçalarL 1 - 2.45: 
Gece müziği. 

HAMBURG 

21: Duyumlar. 21.15: Genç nesil için 
yayım. 21.45: Köylü yayrmı. 22: Halk 
müziği (Amele için). 23: Duyumlar. 23.25 
Müzikli program arası. 24: Oda müziği. 

• 20 Haziran Perşembe 

BOKRES 

13-15: Plak ve duyumlar yaynnr. 18: 
Plak, 19: Duyumlar. 19.15: Plak. 20: Söz
ler. 20.20: Oda müziği plakları. 20.50: 
Sözler. 21: Massensf_nin "MANON., ope
rası (Plilk ile). (Aralarda duyumlar ve 
aaire). 

VARSOVA 

20.30: Şarkılı (Plak). 20.50: Sözler. 21: 
Senfonik konser. 21.45: DuyUmlar. 21.55: 
Sözler. 22: Litvanya müziği. 22.30! Söz
ler. - Org müziği. 23: Duyumlar. 23.15: 
Sözler. 23.20: Küçük orkestra konseri. 

MOSKOVA 

17.30: Sözler. 18.30: Konser. 22: Al
manca yayım. 23.05: Fransızca yaynn. 
24.05 : İspanyolca yayım. 

PRAG 
20.15: Radyo popurisi (şarkılı). 21.45: 

Radyo piyesi. 22.15: Koro konseri. 22.40 : 
Kahve konseri (röle). 23.15 : Son duyum
lar. 23.30: Plak. 23.35: DuyUmlar. (Al
manca). 23.40: Plak. 23.45: Hafif müzik. 

BUDAPEŞTE 

19.30: Wagner'in TANNHAEUSER o· 
perasınm ikinci perdesini röle. 21 : Söz
ler. 21.30: Çingene müziği. 22.30: Du
yumlar. 23: Süel konser. 24.20: Heine
mann cazı - Duyumlar. 

VIYANA 

20.25: Piyano müziği. 21.05: Reportaj. 
21.35: Sevgi şarkıları. 23: Duyumlar. 23. 
25: Yeni Viyana orkestra konseri. 24.30: 
Sözler. 24.45: Dans müziği. 

MONtH 

20: Konservatuvar talebesinin konseri. 
21: Büyük balk müziği yayınlı. 23: Du
yumlar. 23.30: Program arasL 24: Solo, 
koro ve orkestra konseri. 

STUTTGART 

21: Duyumlar. 21.10: Karışık artistik 
yayım. 22.45 : Sözler. 23: Duyumlar. 23.30 
Şarkılar. 24: Yeni müzik. 

HAMBURG 

20.12: Koro müziği. 21: Duyumlar. 21. 
10: Dans müziği. 23: Duyumlar. 23.25 : 
Dansm ı;üreği. 24: Yeni müzik, ., 

21 Haziran Cum 

BÜKRES 

13-15: Plak ve duyumlar yayımı. 18: 
Radyo hafif müziği. 19: Duyumlar. 19.15: 
Konserin sureği. 20: Sozler. 20.20: Yeni 
operetlerden plaklar. 20.50 : Scizler. 21.15: 
Şark müz iği. 21.45: Oda miızi ği. 22: tıan 
müziği. 22.30: Duyumlar. 22.50: Konser 
(role) . 23.15: Yabancı dillerle duyumlar. 
23.35: Konser (role). 

VAR ŞOVA 

21.10: Şa rkılı konser. 21.45: Duyumlar. 
21.55: Konferans. 22: Senfonik konser. 23 
Spor duyumları, 23.10: İyı sesler (plak). 

MOSKOVA 

18.30: Koro konseri. 22: Cekc;e yayım. 
23.05: İngilızce yayun. 24,05: Alnı.anca ;9.a• 
yun. 

PRAG 

20.25 : Reportaj. 20.55 : Varyete, 21,15: 
Murikli yayım. 21.SO : Sozler. 22.05 : Rad. 
yo orkestrası. 23 : Duyumlar. 23.15: Plak. 
23.30: Rusça duyumlar . 

BUDAPE.ŞTE 

20: "Mikrobların yaşayışı ., adlı diya· 
Jog. 20.30: Plak. 21.30: Dış sryasaya bır 
bakış. 21.50 : Buda korosu. 22.40: Du
yUmlar. 23: Çingene mliziği. 24.15: Pıyano 
konseri. 

ViYANA 

20.30: Senfonık konser. 21.35 : "Der 
grosse Ramses geht durchs ziel,, adlı pi
yes. 23.20 : Duyumlar. 23.30: Dans müzi
ği. 24.30; Sozler. 24.45: Sılving kuarteti. 

M0N1H 

20.05: Şen karı~ık yayım_ 20.40: Re· 
portaj. 21: Duyumlar. 21.15: Ulusal ya
ynn. 21.45: Aktualite. 22: Skeç. 23: Du
yumlar. 23.20: Reportaj. 23.30: Beethove
nin eserlerinden orkestra konseri (keman 
ile) . 

STUTTGART 

21: Duyumlar. 21.45: Alsas Loren'i ha
tırlayış konseri. 23: Duyumlar. 23.30: 
Radyo piyesi. J - 3: Gece konseri. 

HAMBURG 

20: Eğlenceli milzık- 21: Duyumlar. 21. 
15: Ulusal yayım. 21.45: Hafif piyano 
müziği. 22: Radyo piyesi. 23: Duyumlar. 
23-25: Reportaj. 23.45: Halk şaıkıları \e 
müzik parçalan 

• 22 Haziran Cumartesi 

BÜKREŞ 

13-15: Plak ve duyumlar. 18: Siıel 
(askeri) müzik. 19: Duyumlar. 19.15: Su
el konserin süreği. 20: Sözler. 20.20: Yeni 
plaklar. 20.50: Reportaj. 21 : Posla kutu
su. 21.20: Radyo salon orkestrası. 22.15: 
Duyumlar. 22.30: Konserin süreği. 23.15: 
Yabancı dillerle duyumlar, 23.35: Konser 
(röle) . 

VARSOVA 
20.30: Piyııno birliği ile Leh şarkılarL 

20.50: Aktiıalite. 21: Ekim bahsi. 21.10: 
Müzikal bir familya yanında. 21.45: Du
yumlar. 21.55 : Sözler. 22: Yabancı ül ke· 
lerdeki Lehliler için yayım. 23: Spor du
yumları. 23.10: Sozler ve müzik yayımı. 
23.30: Küçük radyo orkestrası. 

MOSKOV A 
17.30: Parti yayımı. 18.30: Konser. 22: 

Almanca yayını. 23.05 : Fransızca. 24.05: 
lsveççe. 

PRAG 
20.30: Hafif müzik. - Sözler. 21.10: 

Mizahi yayım. 21.45: Sözler. 22: Karışık 
yayDll. 23.15: Duyumlar. 23.30: Plak. 23.4.S 
Popüler konser (role). 

BUDAPEŞTE 

20.15: Radyo selamları. 20.50: Macar 
şarkıları. (Çingene orkestrası birliğile). 
21.40: Karışık hafta sonu yayımı_ 22.50: 
Duyumlar. 23.10: Caz. 24 : Budape~te kon
ser orkestrası. 

VIYANA 

20.20: Liszt-Schubert şarkıları. 21: Söz· 
ler. 21.30: Sözler. 21.35 : $en spor yayı
mı (Müziklı). 23: Duyumlar. 23.10: Piya
no mlızıği, 23.50: Sözler. 24.05: Eğlenceli 
müzik. 

MÜNİR 

20.30: Alman §arkıl arı. 20.40 : Repor
taj . 21: Duyumlar. 21.10 : Radyo piyesi. 
23: Duyumlar. 23.20: Sözler ve müzik. 24 
Hafta sonu dansı. 

STUTTGART 
21: Duyumlar. 21.10 : Karışık yayım. 

23: Duyumlar. 23.20 : Reponaj. 24: Dans. 
1- 3: Gece konseri. 

HAMBURG 
21 : Duyumlar. 21.10: Solist ve koro kon 

seri, 23: Duyumlar, 23.25: Reportaj, 23. 
45: Hafta sonu dansı. 1: Dansın süreği (2 
ye kadar). 

Son sistem gönderici posta/art 
antenlerinin Üzerlerinde tuttu • 

ğu p_orselen izolatörler 
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BOHEMYA DAGLARJNDA 

YAŞAYAN ALMANLAR 

i Bir Alman Müncisi ! 
dan aşağı değil üstündür. Yüksek bir 
çek mütefekkiri, Kamil Kroffa yazı -
yor ki: 

. "Bunlar, ulusal şuuru fevkalade in
kışaf etmiş Almanlardır. Bunların si
yasal ve entellektüel seviyesi pek 
yüksektir. Ekonomik durumları çok 
sağlamdır.,, 

Bohemya dağlannda yaşayan bu 
Almanlar, Avusturya, Macaristan, 
Ccrmensevcrliğinin en hararetli taraf 
çılan olmuşlardı-. Habsburglann 
çökmesinden ve imperatorluğun par
calanmasmdan sonra sudetJer, kendi 
arazilerinin muhtariyetini ilan etmiş
lerdi. Buna: Deutschbohemen ve 
Sudctenland yani Alman Bohemyası 
ve Sudetler ülkesi adını vermişlerdi. 

Sudet Almanları, olut'u (emrivaki) 
kabul ederek 1926 dan beri hükume
te iştirak ctmi lerdir. Kabinede jki 
Alman Bakan vardı. Çokluk ile azlık 
arasında mülayim ve uzlaşır bir an -
laşma devam ediyordu.Çeklerle Alman 
Jar arasında bir zıddiyet yoktu, ne 
ezen, ne ezilen ... Ne de diktatör •. En 
mükemmel, en sosyal bir demokrasi .. 
Ne kadar güzel değil mi? 

- Siz cadılara inamr mısınız ? 
Rire (Paris) 

Heinlen 

le Petit Parisien'den: 
Çekoslovakyada: Bohem ya dağlan 

ııetalik silsilesi, Dev tepeleri, ve Su
det dağları arasında yeni bir Alman 

mUncisi çıktı: Konrad Hcinlen 1 •• 
Almanyanın ötesinde, dağların te§· 

kil ettiği tabii eteğin arkasınCia, iiç 
buçuk milyon Alman yaşıyor. Bunlar 
evvelce Bavyera, Saksonya ve Silez
yadan gelmişlerdir. Çekoslovakyayı 
teşkil eden etnik gruplarda bu Alman 
lar da dahildir. 

Avrupada, birkaç yıldır "yeni bir 
hadise" husule geldi: Adolf Hitler 
Almanyanın başına geçti. Bu muzaf
feriyet, başka ülkelerde yaşayan Al
manların da ırk ve cins gururunu yük 
seltti. Ana dili almanca olan ırklar, 
ulusal varlıklarına daha büyük bir 
kuvvetle sarıldılar. işte, muhitin bu 
değişikliğidir ki, Sudet Almanları ara
sında: Konrad Heinlen 'i yarattı. 

3 yaşında b·r ~ocuk 
59 kilo ağı hğında 

Konrad Hcinlen, Alman ailelerin -
oen birinin oğludur. Dağlarda uzun 
müddet, bir havari gibi vaaz ettikten 
sonra Siyasal bir şef fazileti gösterdi. 
Seçim hakkına malik hemşerilerinden 
bir milyon iki yüz binini başına top
ladı ve seçim sonuçu şu oldu: 

Alman ırkına mensup kırk dört 
saylav ve yirmi Uç ayan, iki kamutay 
da bir doktrini değil, fakat bir ulusu, 
yani Almanlığı temsil ediyorlar. Bu 
parti, resmen "Alman Partisi" adını 
alamadığı için (Sudet Almanları) adı 
nı seçti. Yalnız ırk bağıyle bağlı olan 
bu Almanlar ne istiyorlar? Bu geniş
likte ve büyüklükte bir hareketin el
bet bir amaçı vardır. Heinlen bu nok
tayı farkederek Cümurbaşkanına gön 
derdiği mektupta demi tir ki: 

"Bütün kuşkulara rağmen, ödevi -
mi. nıc§rttti alanda yapmağa çabalaya 
cağım ... 

Bu azlık, Versailles, Saint - Ger -
main ve Trianon muahedelerinden be 
ri A vrupada mevcut azlıklar cinsin -
den değildir. Bunlar, hegemcn ırka 
kar§ı kültür ve baysallık bakımlann-

Bu zatın başlıca vasfı: Siyasal bir 
parti lideri olarak ortaya çıkmamış ol 
masıdır. O, saylav namzedi olmadı. 
Bir parlamento sırasına oturmak su
rctile şahsını küçültmekten çekindi. 
O, Bohemya ve Moravyada yaşayan 
bütün Almanları etrafına toplamak 
amacını gerçckleştirmeğe muvaffak 
oldu. Bunlar, particiliği. doktrin an
laşmamazlıklarını bıraktılar, yalnız 
ulusal alanda birleştiler. 

lşte bugün Çekoslovakya Cümhu
riyeti: Sosyalist, Hıristiyan, Çiftçi ve 
saire ünvanlarınr taşıyan siyasal par
tizanlar karşısnda değil: Sudet Al -
rnanları grupu karşısnda bulunuyor. 
Halk Hcinlen"i: 

Heil Heinlen 1 
Nidalarile karşıladı. (Ya!}asın He

inlcn 1) bUtün Almanhır: 
leh hattc ctn kamaradc 

marşını okumuşlardır. 

Işte, Bohcmya ve Moravyada uya
nan ulusal Alman ruhunun son teza
hürü. Bakalım gelecek neler göstere· 
cek ? 

- Ne güzel araban var! Aşağı yukarı yüzbİn frank vcrmi~sindir. 
- Hayır, zannettiğin gibi değil. Bir ay hapis! O da müeccel! 

No. 50 

Edgar WALLACE 

bir aralık söylediği bir kelime 
ile hemen kendini topladı: 

_ Ne dediniz? Dedi, eski si
lahlar mı? Siz de çok güzel bir 
silah kolleksiyonu olduğunu söy 
lüyorlar. 

- Silaha merakınız mı var? 
- Evet.. Bir parça.. Daha 

doğrusu eski silahlara merak 
ederim. 

- Eğer zahmet olmazsa, bir 
gün bana çaya teşrif ediniz._ ~ol 
leksiyonumu size gösterınm. 
Fakat bir kadmın silaha merak 
etmesi de o kadar nadir şey ki .. 
Yarın bekliyeyim mi? 

Rirc (Paris) 

kalktığını, hatt1 kendisine şöy 
le uzaktan bile bakmayarak çı
kıp gittiğini gördü. 

.. Thalia'nın birden içini bir hü 
zun kapladı. Bir fırsatını bulup 
Jack'l~ g~rüşmeği ümit eder -
ken, şımdı o ümit de kalmamış 
tr. 
. ~alodan sonra Willings kendi 

sını otomobile götürdü ve gene 
~ı~ bu ~ef ~katten kurtulduğ~ 
ıçın genış hır nefes aldı. 

Aı;>artı~anını~ bulunduğu bi 
na bıraz ıçerlektı. Küçük bir av 
lu binayı sokaktan ayırıyordu. 

Thalia bu beş altı metrelik 
avluyu geçerken, karanlıkta bir 
gölgenin kımıldandığını sezdi. 
Genç kız gölgeye doğru yürüdü. 
Çok yavaş sesle bir şeyler ko -
nuştular. Sonra el sıkışmadan 
ayrıldılar. Thalia apartımana 
girdi. gölge de sokağa çıktı. 

Sunday Chronicle'den: 
Leslie Bowles ingilterenin 

en iri çocuğudur. Şimdi 3 yaşın
da olmasına rağmen sıkleti 59 
kilodur. Bir aylıkken ağırlığı 4 
kilo, üç aylıkken 8 kilo ve bir 
yaşında iken 15 kilo idi. Şimdi 
üç yaşında olduğu halde baba
sının ceketini giyebilmektedir. 

Leslie Bowles solaktır. Sık
leti istisna edilirse, her hali nor 
mal bir çocuk gibidir. Zekidir, 
akıllıdır ve sıhhatçe gayet iyi -
dir. Şimdiki halde ancak yürü
yebilmektedir. Fakat babasını 
ve anasını ittiği zaman onlan 
bazan yere düşürebilmektedir. 

Vücudu gayet ~ariptir. Bu a
ğır sıkletine rağmen boyu 98 
santimetredir. Çocuğu teşhir et 
mek için çok müracaatlar yapıl
mışsa da babası bunların hepsi
ni rcddc~ıni ür. 

Rusyada al ın 
Le So: r'dan: 

Sibiryadaki Lena madenle -
rinde 750 ton altın bulunduğu 
anlaşılmıştrr. Sovyet spesiyalist 
leri, burada tetkikat yapmışlar 
ve madende şimdiye kadar çıka
rılan altın miktarında altın bu
lunduğunu söylemişlerdir. 

Filhakika 100 senedenberi bu 
madenden 750 tondan fazla al -
tın çıkarıldığı zannedilmekte -
dir. Şimdi her sene en modern 
usullerde altın istihsal olunmak 
tadır. 

İstihsalatın ne kadar olduğu 
malfım değildir. Çünkü bir dev
let sırrı olarak gizlenmektedir. 
Fakat şu muhakkaktır ki bu
günkü miktar Bolşevik ihtilalin 
den evvelki miktardan pek çok 
fazladır. Halbuki o zaman se -
nede 18 ton altın istihsal edili
yordu. Fakat vesait çok iptidai 
idi. Burada ancak siyasi menfi-

Sanki bir şey yokmuş gibi yo 
luna devam etti. Arkasından bi
rinin geldiğini ve hatta şöyle ay 
dınlıkça bir yerde daha öne ge
çerek başını çevirip yüzünü gör 
mek istiyeceğini de anlayordu. 

Daha karanlıkça bir sokağa 
girdi ve adımlarını yavaşlattı. 
Düşündüğü gibi de çıktı. Arka
dan gelen adam, tam bir fene -
rin altından geçerken yüzünü 
göm1ek için başını çevirmişti. 
Fakat birinci gölge kendisine 
~evr:ilen bu yüze doğru iki şid -
aetlı yumruk indirdi. Adam yı
kıldı. Ayni zamanda da üç adam 
P.e.>:~a oldu ve birinci gölgenin 
ustune saldırdılar. 
. Yumruğu yiyen kendine ge -
lı~~e~ gözlerini açtı. Bu sefer üç 
kışının kolları arasında bulunan 
adamı daha ivi tamdı: 

- Vay, dedi, siz miydiniz? 
.. - E~et, beni .tannnak için 

boyle bır zaman ıntihap edilir 
mi? 
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TEFEK 
ler, mahkumlar çalıştırılıyordu. 
İhtilalden sonra Büyük Britan
ya, bu madenlerin bir kısmını 
işletmek için bir imtiyaz aldı. 
Fakat bilahara bu imtiyaz fes -
holundu. 

1930 da Lena madenlerinin 
işletilmesine Sovyet mühendis
leri memur edildiler. Bu maden
lerin mahsulleri, Sovyet hüku
metinin başlıca altın stokunu 
teşkil etmekte ve milli paranın 
istikrarı için kafi telakki olun
maktadır. Çünkü altın miktarı 
bir milyar altın ruble kadardır. 

Honvotta yeni 
Evlathk modası 

Sunday Referce'den: 
Holivutta yeni bir moda tü -

remiştir: evlatlık alma... Ma
ludur ki film yıldızları bizzat 
çocuk doğuraİnıyacak derecede 
meşguldürler.Onun için,başkala 
p ~u..lJ..a,.:.•*"'& •ulô.~ .d.!-.--..t... 

tedirler.Al ]olson'la karısı Rub-
ly Keeler de şimdi Holivutta 7 
yaşlarmda güzel bir erkek çocu
ğu almışlar ve bunu diğer artist 
ler takin etmişlerdir. Vallace 
Berry, Harold Lloyd, Gloria 
Swenson. Constance Bennett, 
Barbara Stanwyck birer ve Fre
dric March iki çocuk temin et· 
miştir. 

Bu çocukların hemen hepsi, 
terkedilmiş çocuklar için llli
nois'te yapılan bir kreşten alın
mı.ştır 

Dilsizler kongresi 
Sunday Chronicle'den: 

Yakında Londrada 1 7 mille
tin dilsiz ve sağırları bir kon -
gre yapacaklardır. Bu kongrede 
dilsiz ve sağırlar arsıulusal hak
larını müdafaa edecekler ve bun 
dan başka, yüzme, futJbol, bisik
let müsabakaları yapacaklardır. 
Bu kongreye dünyadaki meşhur 
dilsiz ve sağırlar iştirak ede -
cekterdir. 

içinde eve dönmüştü 
Kendisini uzaklaştıracak bü

tün menfi sebeplere rağmen, 
Thalia 'ya karşı olan aşkını unu 
tamıyordu. 

Koltuğa oturdu, başını elle 
rinin arasına aldı. Ne yapmalıy
dı da. bu kızı unutmalıydı. 

Başı ateş gibi yanıyordu. 
Gidip kasayı açtı, bir takım ve 
sika paketleri çıkararak masa -
nın üstüne attr. Bu vesikaların 
arasında, babasının Marl'a ait 
evrak arasına koyduğu açılma
mış bir de zarf vardı. Jack'da 
Thalia'nm arzusu iizerine bu 
zarfı açmamışu. Fakat o meyus 
dakikasında, genç kızın arzusu
na rağmen zarlı açmak için için 
de bir ihtiyaç duyuyordu. 

Başı ateşler içinde ayağa kalk 
tı, kasayı açtı, bir dosya zarfı 
alarak masanın üzerine attı. Bu 
zarf da babasının Marl'a ait ev
rak arasına ilave ettiği kapalı 
zarf da vardı. 

- Hayır, yann olamaz. Bel
ki öbür gün de gelemem. 

Genç kız az sonra Jack'ın 

Vaziyetinden anlaşılmamak
la beraber, bu adam takip edildi 
ğini hissediyordu. Genç kızın dö 
nüşünü bir haylı zaman bekle -
miş ve o zaman karşı dükkanın 
kuytuluğunda bir gölgenin kı -
mıldandığını sezmişti. J ack o gece bliyük bir yeis 

Jack Thalia'nın ricasını dil -
şünerek, zarfı hata açmamıştı. 
Fakat şimdi bu yeisli zamanın
da, sevgilisinin ihramına rağ -

I 

Çin - Japon 
Tribune'den: 

Amerika Dış Bakanlığının 
Çin - Japon anlaşmazlığnıda 
muhafaza ettiği kati sükuta rağ 
men, gerçek bir endişe vardır. 
Amerika, alınacak tedbirlerde 
mütereddit bulunuyor. 

Salahiyetli çevrelerde, Ame -
rikanın gelecek siyasası şöylece 
hulasa· ediliyor: 

1 - İngiltere ile sıkı bir iş 
ve çalışma birliği. 

Yeni İngiliz kabinesinin te .. 
şekkül tarzı, bunu mümkün kı
lacak gibi görünüyor. Bu teşek
kül, U zakdoğu sorularında A
merikan - İngiliz siyasalarının 
birbirine uygun olacağuu his -
settiriyor. • 

2 - Bir Japon - Çin anlaşma
sı ümidi mevcut kaldıkça Ja
ponyayı hiddetlendirecek her 
türlü hareketten tevekki. 

3 - Siyasal tarafsızlığa iti
nalı bir surette riayet. 

4 - Mançukuo devletini ta
nımamağa kati karar. 

Le Temps'dan: 
Japonyanın General Moying

chin'e, Çin Sü Bakanlığl Başka
m, verdiği notanın başlıca mad
deleri şunlardır: 

1 - Evvelce General: Hu
ang - Tou'nun Başkanlık ettiği 
Pekin komitesinin lağvı. 

2 - Sü Bakanlığında Pekin 
Bürosunun lağvı, • 

3 - Maresal Tchang - Kai -
Chek'e ait olup Merkez ordusu
na mensup bulunan 20 ila 25 fır
kalık ordu ile buna bağlı teşek
küllerden Hopei eyaletinin tah
liyesi, 

4 - General You'nun kuman 

UZAK ŞARKTA 

ÇETREFiL BİR DAVA 

Meselesi 

~"\ 
i 
ıı 
t 

~ 
~an - Kay-Çeli 

da ettiği 51 inci kolordunun 
Hopei vilayetinden uzaklaşma
sı, 

5 - Kuomintag'a mensup vi
layetler mümessillerinin Hopei· 
den çekilmesi, 

6 - Mavi gömlekler teşekkü· .. 
lünün dağıtılması, 

Le Temps'dan: 
Pekinden İngiliz gazeteleri • 

ne bildirildiğine göre gerginlik 
az çok azalmıştır. Japonlar ver
dikleri ültimatomu geri aldılar. 
Bu karar, Çin ordusunun şefi 
Ho Hying Tching'in, uzlaşma 
yolunda yaptığı kati adan üze· 
rine ittihaz olundu. Japonya a• 
leyhindeki bütün gizli cemiyet• 
ler feshedildi. Merkezi hükuma 
te mensup iki fırka da geri alın· 
mıştır. 

- Biblonun kırıldığına çok müteessirim bayanım. Fakat kr· 
rılan parçaları biribirine ekledim. Hiç belli değil. 

men zarfı açmak için içinde ye 
nilmez bir arzu duyuyordu. 

Thalia bu fotoğrafın görül -
memesi için neden o kadar bü -
yiik bir korku izhar etmişti? 
Marl'a karşı niçin bu kadar ili
şiklik gösteriyordu? 

Thalia'nın bu adamla ölümün 
den bir evvelki geceyi beraber 
geçinniş olduğunu hatırladı. Ö 
kadar yorgundu ki, "bir idamm 
fotoğrafisi,, ni bile unuttu. 

Bütün gece uyuyamryacağmı 
zannediyordu. Fakat gençlikte 
beklenilmiyen kaynaklar var. 
Hatta başını yastığa koyar koy 
maz uyudu. 

O zaman bir rüyaya daldı. 
Pek tabii olarak rüyasında 
Thalia Drummond'u görüyor -
du. Gene kız Parr'a benzeyen 
bir herifin hakimiyeti altında i
di. Sonra Marl rüyasına girdi. 
Korkunç şekiller alan bu herif 
te hazan Parr'ın anasına benzi
yordu. 

Tuvalet masasının üzerinde
ki aynaya akseden bir ışık huz
mesi üzerine uyandı. Işık kay -
boldu. Jack birdenbire doğrul -

du. Ne vardı? Sokaktan gelen 
kuvvetli bir ışık gördüğü· 
ne emindi. Yüksek sesle: 

- Kim o? diye bağırdı. 
Elini elektrik düğmesine u • 

zattı. Düğme yerinden kaldı • 
almıştı. Hemen yatağından fır
ladı . 

O zaman kapr tarafında ha .: 
fif bir gürültü işitti. o tarafa yu 
rüdü. Birini yakaladı. Bu ya ... 
hancı adam evvela şiddetle sıl· 
kindi. Fakat bu bir adam nııY· 
dı ya ... Jack birdenbire yaball"" 
cıyı bıraktı. 

Elini o taraftaki elektrik düğ 
mesine uzattı ve birden ortalık 
aydınlandı . 

Hakikaten karşısında dura~ 
Thalia idi. Bembeyazdı, göğsU 
heyecandan inip kalkıyordu. oe 
likanlı kekeledi: 

- Thalia... Neden buraY~ 
geldin? Elinde ne sakhyors.urı· 

O zaman genç kız dedi kı : 
- Bu vesikaları ne diye oda· 

nıza getirdiniz? Eğer onları ka· 
sa?an çıkarmamış olsaydın1Z·]·· 

[Arkası var 
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YARiNiN, 
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Kırlangı~ların 
Faydası 

italyada, bir bataklık civarın
da halk birçok kırlangıç yetiş
tirmeğe mecbur edilmiş. Bunun 
için kırlangıç yumurtalarını ku
luçka makinelerine koyarak kır
langıçlar çıkarmışlar. Şimdi o 
mıntakada kırlangıçlar o kadar 
çokmuş ki, halkı rahatsız eden 
milyonlarca sinekten eser kal
mamış. Kırlangıçlar, kendileri~ 
ni yetiştirenlere ve bulundukla
rı yere o kadar alışmışlar ki 
bunları beslemeğe memur edi
len bekçiler ıslık çalınca, der
hal bekçilerin etrafına toplanı
yorlarmış. 

FAYDALI BILC.ILEll 

1 Küçük Kardeşlerinizi Seviniz! 

Çocuklar kücük kardeşlerinizi 11evınız. Onların canını aeıtmayınıı. 
Düıünün ki siz de onlar gibi küçücuktünüz ve onlar da aiz:in 

~bı büyük olaeaklar! 

[ ŞU@AN, suNqK!i] 
Hayvanların leşleri 

Ölen hayvanlar ne oluyor?Bu 
guale şimdiye kadar kimse inan
dırıcı bir cevap verememiştir sa
llınz. 

. Kuşlar ve fareler gibi cesetle-
1'1 ufacık hayvanları kale alına -
:Yalnn. Fakat iri kemikli vahşi 
hayvanların da öldükten sonra 
cesetleri ortada görünmez olu -
:Yor. 

Bazılarına göre, bir nevi bö -
Cekler varını~ ki cesedin yanına 
f:lerek, altındaki toprağı kazar 
.. r ve cesedi içeriye alıp üzerini 
~~-- ...... opl"Slğuı. altında 
~ahat rahat leşini yerlermiş. Fa-

at koca kocq aslanlar, kerge -
d~Iar ve aygırlar için bu riva
Yctı kabul etmek güçtür. 

Bir çok taraflarda da çakal 
\1.esaire gibi hayvanlar da Ieşle
:rı meydanda bırakmıyorlar. Fa
k~t ne de olsa mesela fil gibi iri 
g?vdeli bir hayvanın kemikleri
nı de yiyemezler ya 1 

Halbuki ölen fillerin kemikle· 
rini dahi bulmak kabil olmuyor. 
!"iintliler fillerin ölümünü şöyle 
1Zah ediyorlar: Filler ölüm saat
larmm geldiğini anlayan hay -
\'anlardır. Öleceğini anlayan fil, 
cesedinin başka hayvanlar tara· 
fından parçalanmaması için 
~umluk yerlere gidiyor ve ken
disini kuma gömüyormuş. 
. . Onun içindir ki böyle bir çok 
!11 mezarlıkları meydana çıka -
rılmaktadır. 

• 

Başka ~are yok 
Cemil, mensup olduğu esnaf 

cemiyetinin re1s1nın odasına 
girdi. Hali pek perişandı. Ken
disini sandalyeye bırakıverdi. 
Hazin bir tavurla: 

- Sizinle vedaa geldim, de
di. 

- Nereye gidiyorsunuz? işi
nizi bıraktınız mı? 

- Hayır. fakat yarın benden 
hayır yok. Çok sıkıntıdayım. 

Bunu söylerken de cebinden 
bir tabanca çıkarıp ortaya koy
du. Reis şaşaladı: 

- Sen budala mısın? dedi. 
İnsanda cesaret olmalı. Hayat 
bu! İnişi de var, ç1'-:1şı da v.:ıı:-. 
Mücadele etmek lazım. 

Cemil dedi ki: 
- Eğer ben kendimi öldürür

sem, cenazemi mezara kadar 
takip eder misin? ' 

- Elbet ama .. 
- Mezarıma cemıyet namına 

bir çelenk gönderir misin? 
- Elbet ama ... 
- Öyle ise dur da söyliye-

yim. Şöyle böyle lbir çelenk on 
liraya mal olur. Bana beş lira 
ver ve hayatımı kurtar. Beş li
ra da cemiyete kar kalır. Sen de 
~e.nazemin arkasından gelmek 
ı~ın yarım gününü ıkay,betmez
sın • 

Reis düşündü, haklı buldu, 
beş lirayı verdi. 

Çocuklar Bu Resmi Boyayınız 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 

* Siime!': Garp cephesinde kanlı 
hücümlar - Niçin sevdim. 

:f. Tan : AJk beldesi. 
* Şrk : Ben bir casustum - Kara 

18.30: Jımnastik. Bayan Arade Tarcan. 
18.50: Almanca dera. 19.20: Haberler. 19. 
30: Sôgan orkestrast. 20: Konferans. 20. 
30: Stüdyo orkestra konseri. 21: Radyo 
caz ve tango orkestralarL Türkçe sözlü 
eserler. (Avni) 21.30: Son haberler. Bor
salar. 21.40: Bayan Rita Mahmut. Şan. 
22: Plik ııeıriyatı. 

Çaylak. 
"' Yıldız: (Kadın Asla Unutmaz:) 

Sineklere karşı 
italyada sineklerle mücadele 

için kırlangıç yetiştirirlerken, 
Bengal körfezinde Adaman ada 
larmın yerlilerile de zehirli siv
risineklere karşı başka bir çare 
bulmuşlar. Gece yatarlarken bü
tün vücutlarına çamur sürüyor
larmış. Zehirli sivrisinekler hiç 
bir şey yapmıyormuş. Belki 
müessir bir çare ama her halde 
hiç de hoş bir şey değil değil 

') 
mı. 

Cüce filler 
Afrika fillerinin boyları, As

ya fillerinden daha küçüktür. 
Fakat A::ikada cüce filler ya
şadığını da kimse Uilmiyordu. 

J ames Croter isminde bir ka
şif ahiren Kameran ormanla
rında bu fillere ~astgelmiştir. 
Bunların mevcutları gayet az
dır ve herbirinin boyu bir buçuk 
metreyi geçmemektedir. 

Çok vahşi ve ayni zamanda 
çok çevik olduklarından, bir hü
cuma maruz kaldrkları zaman 
ölünciye kadar kendilerini mü
dafaa etmektedirler. 

Cüce filin rengi koyu gridir. 
Dişleri kısa ve kalın ve hemen 
bir yarım daire teşkil edecek 
derecede kavislidir. 

Şimdiye kadar bu cüce filler
den diri olarak hiçbir tanesi ya
kalanmamıştır. Pek zeki olduk
larından bir türlü tuzağa düş
nıtmektedirler. 

BU kreş 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Radyo 

salon orkestrası. 19: Duyumlar. 19.lS: 
Konserin devamı. 20: Sözler. 20.20: Plak 
"Fransız müziği,. 20.4S: Plak. 21: Plik ile 
Doniıetti'nin "DON PASQUALE,. opera-
sı. "İstirahatlerde duyumlar.,. 

Moskova 
ı 7.30: Parti yayımı. 18.30: Radyo bea

teleri ve orkestra konseri. 19.30: Solist
lerin refakati ile orkestra. 22: Almanca 
23.05: Fransızca.. 24.0S: İspanyolca ya
ynn. 

Budapeşte 
20.50: Plak. 21.20: Duyumlar. 22.30: 

Çingene mlizifi. 23.20: Budapeıte konser 
orkeatrasL 24.IS: Franııızca geçen aya bir 
bakış. 24.30: Hcincmann cazL 1.05: Du
yumlar. 

Belgrad 
20.30: Zagrcb operaıımdan röle '"nakil,, 

Verdi'nin 'TRAVIATA.. operasL 23.15: 
Du)'Umlar. 23.30: Popliler şarkılar. 

Var,ova 
21.10: Şarkı - piyano. 21.45: Duyumlar. 

22: Senfonik konser. 22.30: Tiyatro. 23: 
Spor duyumlarL 23.10: Küçük radyo or· 
kestrasr. 24.05: Piyano muıikisi "Pli.le,,. 

Hamburg 
21: Duyumlar. 21.10: Danı. 23 : Du

yumlar. 23.20: Sözler. 
23.30: Danı. 24: Kü,iik orkestra konn· 

ri. 1: Gece mü&ifi. 

MUnih 
20: Bando mızıka. 21: Duyumlar. 21.10: 

Radyo piyeıi. 21.50: Radyo orkestrasL 23: 
Duyumlar. 23.30: Kadm aaati. 24: Dans. 

Breslau 
21: Duyumlar. 21.10: "Sonsuı bir tar· 

kL,, adlı ıkeç. 23: Duyumlar. 23.30: Dans 
müzi{i.. 24.15: Yeni koro müzifi. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* Türtı:: Roma ateıler içinde -
Danı rüyası. 

* Melek ; Salli - l~imizdcn birisi. 

~ Elharnn : Ne Sevimli - General 
Yenin zehirli çayı. 

(Şarlo Asker). 

* Saray : Kimsesiz - Kukaraça. 
:;. ipek: Kedi ayağı - Bilyük resmi 

geçit. 
:t- Alkazar : Tarzan ve t.şi - Deniz 

altında cehennem. 
* Alemdar: Daktilo evleniyor ve 

Dağların kızı. 

* Milli : Volga sahillerinde - Coş
kun. 

:;. Hilal: (Altı Karılı kral) (istiklal 
uğurunda). 

:;. Kadıköy Süreyya : Aynanın sırrı 
- Deniz altı ejderi. 

:;. Üsküdar Hale : Otuz gün Prenses 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler şunlardır: 
Sirkecide Mehmet Kizım - Ankara cad
desinde Eşref - Bayazıtta Cemil - Kü
çükpaıarda Yorıl - Şchzadebaımda A
saf - Aksarayda Saran - Saınatyada 

Rulvan - Şehremininde Nazan - Kara
cümrükte Fuad - Buyükadada Mehmet 
- Heybelide Tanaı - Balurköyünde 1s
tcfan Terziyan - Fenerde Hüsamcttin 
- Kasım paşada Yeni Turan - Haaköyde 
Yeni Türkiye - Kadıköyünde Büyük -
Galatada Okçu Mqsa cadd. Asri 1ttihad
Kumbaracıda Zarih - Taksim Mis ıoka
ğuıda Limonciyan - Kurtuluııta Kurtuluş 
- Beşiktaıta Rıza - Eylipte Hikmet ec
zaneler. 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERI 

Dün limanımııa ıu vapurlar ıclmiıtir : 
Merıinden Dumlupınar, Bandırmadan 
Bandırma, lzmitten Ayten, Mudanyadan 
Tayyar. 

Dün liıt\Bnımızdan aiden vapurlar ıun
lardır : Karabigaya Bartın, Ayvalığa, 
Bandırma, Izmite Güzel Bandırma, Mu
danyaya Aıya, Baruna Antalya. 

Burlin limanımıza ıu vapurlar ııelecek
tir : Bandırmadan Gül Nihıl, Izmittcn 
Güzel Bandırma, Mudanyadan Asya, 
Karadenizden Vatan, Ayvalıktan Mersin. 

Bugün limanımızdan gidecek vapurlar 
eunlardır : Bandırmaya Saadet, Karadeni
ze Karadeniz, İmroza Tayyar, 1.zmire Sa· 
karya, bmite Ko~. 

• MURACAAT 
YERLERl 

Deniz Yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıko7 iakeleai baı me-

OKUDUKLARIMIZ DUYDUKLARIMIZ 

YURDUNU KURTARMAK İÇİN 
• 

TRENi SOYAN ADAM 
Ulusp.l Kurtuluş Savşı 

Öykülerinden 
Geceydi. Ayın solgun ışığı 

karla örtülü yeryüzünü fosfor 
gibi aydı:nlatıyordu. Trenin çık
tığı rampa haylı dikti. Tren, bu 
nun için çok ağır yürüyordu. 

Tehlikeli mmtakadan geç -
mekte olduklarını bildikleri için 
ateşçiler var kuvveti pazıya ve -
rerek ocağa kömür atıyorlardı. 
Türk çetesi pyet onlara hü
cum edecek olursa, muhakkak 
ki trenin yavaş gittiği bu rall"pa 
yı intihap edeceklerdi. 

Can alacak an: 

Platformun üstünde tüfek el
de bekleyen iki asker gözlerini 
dört açmış bekleşiyorlardı. Tre
nin sevk memuru Ingiliz yüzba .. 
şısı sabır.sız adımlarla trenin ko
ridorunu dolaşıyor; tehlikeli 
mıntakayı geçip geçmediklerini 
endişeli gözlerle pencereden 
arasıra tetkik ediyordu. Arttk 
rampanın ıonuna kırk elli metre nldı. Lokomotife en yakm va • 

gonun önüne vardığı zaman ya
bancı bir adamla karşılaştı. Si
vil elbise giydiğine bakılırsa, bu, 
asker de değildi. 

Sivil adam dUtman 
yUzbatısına ateş 

at ti 

'Oç tane renkli kurşun kalem (-X) işaretlileri hem mavi, 
8.~tnız. Biri mavi, biri kırmızı, bi- hem sarı; ( + X) işaretlilcri de 
fi de sarı olsun. hem mavi, hem de kırmızıya 

bir ,ey kalmıştı. Bir iki dakika 
&onra büsbütün tehlike bertaraf 
edilmiş olacaktı. Fakat tam bu 
esnada trenin baş taraf mda 
müthiş bir infilak işitildi. 1r.san 
sesleri silah seslerile karışık ge
liyordu. Treni sevke memı.:.r za
bit: 

"- Emirber neferi, imdat işa
reti ver. Türklerin hücumuna 
uğradık. Kaybedecek vakit yok,. 
diye haykırdı. Ve süratle ileriye 
doğru ko§arak tabancasına ıa -

Bir dakika için karsı karşıya 
gelen iki adam şaşkın şaşkın 
bakıştılar. Tabancası elde bu • 
lunan sivil, yüzbaşıdan daha a -
tik davranarak ateş etti ve yüz
başıyı yere yuvarladı. 

zerinden atlayarak ileriye doğ
ru koşan sivili, arkadaşları takip 
ettiler. Son vag_!1da bir manga 
düşman askeri ile karşılakan çe
te efradı bunları da kolaylrkla 
imha ettikten sonra çete reisi 
yüksek sesle: 

"- Çabuk olun çocuklar; is
tasyondan imdat askeri gönder
meleri bir kaç dakikalık bir·me
seledir. Unutmayın ki yurdumu
zun istiklali için mücadele edi
Y.Oruz." 

Resimdeki bütün (+) işaretli boyayınız. 
~erleri kırmızı, (-) işaretlileri Sizi şaşırtacak kadar güzel 
~~rı, ( X) işaretlileri de mavi ile renkli bir tablo meydana çıka -
"<>Yayınız. • caktır. 

Çok muvaffakıyetli bir gece 

Zabitin yere serilen cesedi ü-

murluiu) 43732 
Şirketi Hayriye. Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez acen-

tesi. Telefon 2292S 
Sark Demriyolları müracaat ka-

lesi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları mliracaat 

kalemi Haydarpaşa. Telefon 4214S 

• DAVETLER 

Halkevinde temsil 
İstanbul Halkevinden : 15-6·1935 

cumartesi akşamı saat 21 de Gülha· 
ne Parkı içinde Alayköşkü binasın

daki Evimiz Temsil §ubesi amatörle
ri tarafından (Sakaryanın Tayyare
cisi) piyesi oynanacaktır. Görmek 
isteyenler her gün saat 1 7 den sonra 
çağrılıklarını Alayköşkü Çcvirgenli
ğindcn alabilirler. 

• HASTANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpaşa hastanesi. Cer
rahpaşa 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 

Gülhane hastanesi. Gülhanc 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırk~ Rcşa 
diye kışlası 
Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpaıa Nümune has
tanesi 

• 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107. 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oto• 
mobili istenir. 44998 

• 
VAPUR TARIF~LERI 

KÖPRO • HAYDARPAŞA· KADlKO'f. 
ıs Mayıs 935 tarihınden itibaren 

(Her •ila) 

Küprüden 
Kalkıı 

630 x 
700 x 
730 D 
7 3S X 
7 3S X E 
aoo 
820 x 
830 D 
1'40 E 
840 D 

H Pasa- Kadrk8ytl• 
dan K. ne Var~ 

t6 48 6SS 
7 18 7 23 

7 so 
7 53 
'7 53 7 ss 

820 
40 

850 
s ss 

900 
9 OS Toro• 923 923 
94S X Adana 10 03 1008 

1020 10 40 
1100 x 1118 1123 
11 so x 12 08 12 ıs 

12 30 12 so 
u ıs x \333 13 Si 
l4 00 X Aub.ra muhtclit14 18 14 23 
14 30 14 48 1' 53 
ıs 10 x ıs 2a 15 33 
15 so x 1608 16 13 
16 25 16 40 
1645 x 17 05 
17 00 17 15 
l 7 2S Adapuan 17 43 1748 
17 so x 11 ıo 
18 00 1815 
ıs so Ankara ıür'at 1848 1853 
ı8ss x 11> ıs 
ıg 10 19 25 
1945 x 20 o:. 2003 
?.O 30 X 204& 2053 
2110 x 2130 21 ss 
22 30 x c. 22 so 22 5'i 
234S x A. 2405 24 lt' 

A. haretli seferin treni cuma, pazartesi 
günleri isler. 

B. 1-areıli seferin trcnl perGcmbe ve pa.o 
ıı:ar günlen işler. 

X ltaretli ıeferlcrio Banliyb trcnlerllt 
iltisakı vardır. • KADIKÖY. HAYDARPAŞA· KÖPRO 
ıs Mayıs 93S tarihindco itlbarcıı 

(Her sün) 

Kadıkö- H. Pap· 
yünden K.. dan K. 

62S 
'30 
700 
8000 

805& 
830 

900D 

905E 
o 40 

10 20 
10 50 
1140 
ı2 30 
130S 
13 45 
14 3S 
15 00 
15 40 
1620 
ı .. 50 

17 25 
ıns 

1830 
1900 

19 4S 
20 20 
21 10 
21 55 
23 os 

63S x 
738 x 

sos XD 
810 x 
8'4S x 

6SO 
7S3 
7 20 
120 
82S 
82S 
sso 
905 
~20 

9 lS Ankara sür'at 9 35 
9 ıs 9 35 
g 48 x 1003 

10 28 x 10 43 
10 58 Adaµazan 11 13 
11 48 x 1203 
12 40 Ankara muhtelit 12 55 
13 ıs x ı3 30 
13 ss x 14 10 

1508 x 
1628 x 
17 lS x 

ıs ıs x 
18 40 Adatt1 
1908 x 
19 35 x 
19 53 Toros 
20 28 x 
21 20 x 

22 05 x c. 
23 15 X B. 

14 5S 
ıs 23 
16 00 
16 43 
17 10 
17 3S 
1745 
1815 
18 35 
18 ss 
19 23 
10 55 
20 08 
20 43 
21 35 
2220 
23 30 

C. İşaretli seferlerin trenl 1 Hazirandaa 
31 Birinci Te$rinr kadar leler. 

D. İşaretli seferler cuma günleri yapılma:ı. 
E. toP.redi seferler cuma günleri yapdır. 

Siıli tipili ve ııddctlı fırtmalı havalard:ı 
vapurlar bulundukları mahallerden hareket 
ctmfyeceklcr barmmak mümkUn olmt• 
yan iskeleleri hltmıyıcak. 1ahut daha cw• 
•d tcrkedebileccklerdir. 
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TOKYO • -.. iSTANBUL 
-

Tokyolu Kadınların Moda Dersleri 

SIHHAT VE GÜZELLiK 
J Her halde büyük analarımızı ve unutmıyacakları şey dudak- herkes bilir! Bunun için dudak
beyaz diş hususunda kıskansak ların ifade ettiği manadır. Ha- larına iyi ve cazip bir mana ver
yeridir. Fakat kiraz dudaklara fif dudakların dar kafalılık, ba- mek her bayanın son derece iti
gelince bunu otuzundan sonra yağılık; sarkık dudakların zaaf; na edeceği bir mesele olmalıdır. 
muhafaza edenler çok azdır. O uçları sarkan dudakların kro- Her halde şunu kat'i olarak ak
zanıanlar güzel olmak için bir nik şikayetçilik ve hiçbir şey- lınızda tutun! Ağzınız sizi göz
kadınm ağzı muhakkak surette den memnun olmamazlığa işa - lerinizden çok evvel ele verir 
küçük olmak dişleri sakız gibi ret olduğunu herkesin bildiğini ve erkeklerin sizin hakkınızda 
beyaz olmak lazımdı. Halbuki unutmayın 1 iyi ta biatli, herkes- fikir edinmesine yarar. Bunun 
bugün gerek şekil gerekse ha- le dostluğa meyyal insanların için de onlarr en göze hoş görü-

ağızlarının hoş olmamasına da nen şekilde muhafazaya son de
çok az ihtimal olduğunu gene rece itina şarttır. 

.-------------------------------------------

Plij -ve bahçe ayakkabısı 

~cim hususunda anlayış ve tak
dir ediş değişmiştir. Büyük a
ğızlar da. gün koncası ağızlar 
kadar takdir ediliyor ve beğe
niliyor. 
ı Kiraz auaaklara gelince, ou
nu da elli kuruşluk bir dudak 
boyası ile elde etmek kabil! 

ı Dişlere gelince, işini bilir bir 
(iişçi bugün her halde büyük 
;annelerimizin gününü aratmıya 
cak kadar mahirdir. Biçimsiz 
Jdişlere bile çeki düzen vermek 
J~abil oluyor. 
\ Dişleri iyi muhafaza etmenin 
nekadar faydalı bir şey olduğu
na hepimiz inanırız. Fakat maa
lesef çok azımız bu hususta dik
kat ediyoruz. 
l . ~ir .~adını sakız gibi oeyaz 
Clışh gormek doyulmaz bir man
~ara değil midir? Bunun için de 
bayanların biraz gayret sarfet
mcleri kafidir. Yeni görüşlere 
nazaran diş f ırçalarmm telleri 
m~savi uzunlukta olmazsa diş
lerı ve aralarını temizlemek da
ha kolay oluyor. 
• Çok ve büyük Kalın fırçalar 
da makbul değildir. Bundan 
başka dişleri temizlerken de 
fırçayı. yukardan aşağıya hare
k~~ et~~rmek kat'i bir şarttır. 
Duz duz fırçalamak _çok fayda
tiIZ ve fenadır. 

' Diş Pastaları 
~ Diş pastaları arasında temiz
leyici ve parlatıcılarını secmek 
lazımdır. Gerek fırça ge;ekse 
diş pastalarının en iyi tecrübe
si, bunları bir müddet kullan
dıktan sonra ağzınızın rahat 
edip etmediğine dikkat etmek
ten ibarettir. 

Aşağıda gördüğünüz 
resim Marlen'in en 
son çevirdiği " Şey
tan Kadındır ,, adh 
filminden alınmıştır. 

. 

J aponyada bütün kadınlan 
kışkırtan iki şey var: Eski mo
da Japon yakası. Eski Japon 
perükesi.. 

Bugün Japonyada kadınların 
hemen ekserisi Avrupanın mo
dern saç tuvaletlerini taşımak
tadır. Bebi saç tuvaletinin her 
türlüsü var. Fakat Japon ba
yanları buna kanaat edememiş
ler bir perüke modası çıkarmış-
lardır. ,. ,,.._., ~ 

Düğünlerde 
Ziyafetlerde 
Düğünlerde, ziyafetlerde, res

mi yerlerde, at yarışlarında ka
dınların modem saç tuvaletleri 
ile görünmeleri caiz değilmiş. 
Çünkü kadın kendini saçlariyle 

tanıtır kaidesi Japonyada hala 
caridir. Çocuk traşı buna mani 
olduğundan bir senedenberi Ja
ponyada kadınlar peruke taşı -
mak zorluğunu hissetmişlerdir. 
Bu perukeler bir manayı ifade 
etmektedir. Bir kadının evliliği 
veya bekarhğr. taziyet veya 
tebriki ifade eden perkeler ayrı 
ayrı şekildedir. Eskiden Japon 
kadınları saçlarım arkaya doğ
ru tararlar ve olduğu gibi top
larlardı. Bu yeni çıkan peruke 
modası berberlere yeni bir san
at meydana çıkarmıştır. 

Peru kelerin 
Cinsi ve biçimi 

ten yapılmış bir ağ üzerinde 
saçlaı· tutturulmaktadır. Bu 
Japon perukeelri takma saçtan 
daha hafifmiş ve kullanışı da 
pek kolaymış. Bayanlar resmi 
yerlere gittikleri zaman berbe· 
re gidip ondüle yaptırmak zah· 
metinden de kurtuluyorlarmış. 

Bayanlar sadece bu perukenin 
ne maksat için kullanılacağını 
söyliyerek perukeyi tanzim için 
berbere gönderiyorlar. Berber 
de bunu ona göre yapıyor. Bic 
topuzlu saç tuvaleti taşıyan ha· 
yanlar için mesele pek kola}'ı 
olmuştur. Berberler de bu şek· 
lin türlü türlüsü bulunmakta 
imiş. 

o 
Perukeler, alüminyomdan bir 

cisim üzerinde ve çok ince ipek- şişman 1at1c1 

"Şeytan Kadın,, filmi- 1 j d m a n 1 a r 
nİ bu yıl fstanbulda Dar ve düz bir göğsü kaoarfJ 
görecek, yapılan dedi- mak, düşük ve müdevver omuz" 

k d 1 d v ları dik bir hale getirmek için 
o u arın ogru, yan- en sadesi teneffüs idmanlarıdır. 

l ı Ş 1ğ1n1 anhyacağız. Elleri kalçaya koyarak, omuz .. 
,_.....,,. _________ .,...,_.,ıt ları dik tutmak şartile açık bit' 

pencere önünde derin derin bu~ 
rundan nefes alarak bu nefesı 
ağızdan dışarı vermek ve nefes 
alındığı zaman ta ciğerlere ka -
dar nüfuz etmesi için biraz içe" 
ride tutmak çok faydalı bir id .. , 
mandır. Sabah ve akşam bu te~ 
neffüs hareketlerini 12 defa tek, 
rarlamak lazımdır. 

Bir hareket daha 
Bundan başka; sıkılmış sol 

yumruiunuzu. sağ elinizin avu· 
cu içine koyunuz. Kollar omu~ 
hizasına kadar kalkık ve dirsek: 
lerden bükük olacaktır. Bu vazi
yetteyken kolu evvela sağa son• 
ra sola doğru yavaş yavaş ":e 
tazyik icra ederels. harekc.t .. ıtt11;' rınız.J:Su liareketı ber sabcıu ~ 
defa tekrarlayınız. -

Fazla ince bayanların dikkat ' 
edecekleri en mühim noktalar .. 
dan biri de çok fazla idmanla 
kendilerini yormamaktır. Zayıf" 
!arın fazla idman yapmaları iş'" 
tahı da kesebilir. Bu itibarla id .. 
man hususunda daha ziyade en 
hafiflerini seçmek ve fazla yo ~ 
rulmadan işi tadında bırakmak 
doğru olur. 

SICAKLARDA 
YOLKIYAFETi 

1 Beyaz dişler, elbette kiraz 
audaklar arasından daha cazip 
görünür. Bunu rengimize. u;:
gun gelen dudak boyasını ınth 
hapla temin edebiliriz. Bunun 
için de gözlerin, derinin, giydi
ğimiz elbisenin ve üzerimize vu
ran ziyanın renklerini nazarı iti 
bara almak mecburiyetindeyiz. 
Dudak boyasını çok dikkatle 
sürmek lazımdır. Hiç taşırma
mak ve yaptığı tesirin göze çar
par olmamasına itina esas şart· 
lardır. K 1 SA s . 

1 NEMA HABERLER • 
1 

Erkeklerin 
Di.kkati 
Dişlerin sakız gibi oeyaz, Clu

'öaklarmnın kiraz gibi kırmızı 
olduğunu da kabul etsek geI?'e 
l>ir eksiklik vardır. Erkeklerın 
de sizde ilk dikkat edecekleri 

ilk Filmleri 
Marlene'in ilk filmlerinde mu

vaffak olamayışı insanı düşün
dürecek bir meseledir. Bundan 
daha garibi rejisörünü bulduk
tan sonra birdenbire en P.arlak 

bir artist olarak meydana çık
mış olması! 

Şimdi yalnız kalacak olanMar 
lene'in artistlik kudretine hepi
miz emin olmakla beraber tetkik 
edilecek esash meselede budur. 
...._yeni stüd~osunda onu ziY.aret 

eden Hollyvood gazetecilerin
den biri bizi bu hususta şöyle 
tenvir ediyor: . 

Filimlerin geliri 
'.Amerikan stüdyolarının film

ler için sok P.afa sarfettiklcri 

söylenir, durur. Eken biçtiğine 
göre, filmlerin de ne getirdiğini 
hesaba katmak lazımdır. Mese
la "Roçiltlerin evi,. filmi 12 mil 
yar 7 50.000, "Roma razaletle
ri,. filmi 22.500.000 frank te
min etmiştir. -
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Yaz 
Mevsimi 

iCjin 
'terzi J. iTKiN 

~n zengin 
'te mütenevvi 
hir koleksiyonda 
eı:ı aon moda 
kumaşlanm 
t.kdim eder. 

4341 
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~VAPURCULUK ~ 
§ Türk Anonım Şirketi § 
:::: lstanbul Acentabğı : 
§ Liman Han, Telefon: 22925. : 

~ izmir sürat yolu § 
~ S A K A R Y A vapuru her : 
~ ~afta PERŞEMBE J!Ünleri saat E 
:::: 6 da lstanbuldan IZMİRE ve : 
~p -
~ I AZAR günleri de · tzMIRDEN : 
S-,!tanbula kalkar. C 
~ = ~ Mersin Yolu i 
~ DUMLU PİNAR vapuru 16 § 
: !!•ziran PAZAR saat 10 da E 
S ınersine kadar. : 
4ııilllııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: 

Iıtanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Çatalcadaki birliklerin se
~~lik ihtiyacı olan 7 71 ton 
l" llt) k;:ı ::ıh .,.::ırfl::ı ""ksiltme 
be ~onulmuştur. Tahmin 
.edelı 11,5 65 liradır. İhale

sı .. 24 haziran 935 pazartesi 
gunij saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa -
t~~alma komisyonunda gö -
tulebilir. Eksiltmeye gire -
teklerin 868 liralık ilk temi 
lıat mektup ve makbuz ve 
~490 sayılı kanunun 2, 3 
Uncü maddelerindeki vesi -
kalarla birlikte teklif mek -
· tuplarını ihale saatinden en kl b~r saat evveline kadar 

0 nusyona vermeleri. 
(3200) '4354 

jl;l(otı 

""" <JJ1" . ' 
StF\LCl $fl~. 
/akaf .... fıagir, 

mademki 
Jf.old :Jüemli 

GIBBS __ 
tra..ş sabunu vardtr. 
Bu sabunla 

' TRAS. Ol/1Alf 
BİR ZEVHOIRf 

[Eü°çuK iLANLAR 1 

~ LiRA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
bu Yap!Dak isterseniz herkesin yapa
l;ö ede~ı şekilde formüJünü yazar 
~bn eririm veya öğretirim. Sonfen 

oratuvan. KadıköY, rıhtım 76. 
4426 

-----Umuml Deposu ; iatanbul. Bahçe Kapı, Ta• Han 19 Telefon : 218154 ---------------------------------------------------- :::: -
Yüksek Mühendis Mektebi arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Nev'i Kilo Tahmin Fiyatı Tutarı İlk teminat 
Koyun Eti 16000 50 ·K. 8000 L. 600 L. 
M~ktep için ~ü~~mu olup 27-5-935 tarihinde kapalı 

zarf ıle alınacagı ılan olunan koyun eti için verilen zarf
lar kanuna uygu.n .olmadığından reddedilmiştir. Eksilt
ı:ıe 15-6-935 tarıhınde saat 15 de yeniden yapılacaktır. 
Isteklilerin _belli günde saat 14 de kadar mektuplarını 
kanuna uygun olarak ve arttırma ve eksiltme kanunu
nun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle beraber Komis
yo.~a vermeleri ve şartnamesini görmek için de her gün 
muracaat edebilecekleri ilan olunur. (2951) 4140 

Gümrükler Satış Direktörlüğünden 
Miktarı Markası rto. sı Kıymeti Cinsi eşya 
Kilo gram Lira kuruş 

9 700 SAnAE 147 42 69 Pamuk terit 
9 000 Bila Bili 1 29 Kabuklu fındık 
5 TF 1 3 10 Vazıh resimli 

5 adres 
113 500 SANAE 
44 RF 

1 
151 
192 

30 
105 
23 

mukavva reklam 
Janbon 

15 Adl demir toka 
40 Suh demir soba 

----§ Ayrıca: 20,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrami- := = yelerle 20,000 Liralık mük3fat vardır. := 
;:j}lllllllllllllllD~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

15-6-935 gününden başlıyarak aşağıda varış ve kal
kzş saatleri- yazılı yolcu katarları Haydarpaşa -
Adapazar - Haydarpaşa arasında işleyecekdir. ( 3 2 6 4) 
Haydarpaşa kalkış 8. O 5 Ada pazar kalk!Ş 1 7. O O 
Adapazarı varış 12. 2 5 Haydarpaşa varış 21, 2 5 

Beher 1000 kilo muhammen bedeli 1429,39 lira olan 
18000 kilo külçe kalay 29 Temmuz 1935 pazartesi günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1929,68 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni: manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la-
zımdır. \ 

Bu işe ait şartnameler 125 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 3294) 

bir ayağı kır1k -----------------------
33 Tuvalet sabunu Ankara Jandarma Genel Komu-

28 

30 3989 
700 3969 
120 

370 
" 

5 500 
MRS 
PS 

6 
" 

SJ 

539 

" 
1 

" 
1 Boş mukavva kutu 

53 Boyah teneke tanlığından: 

10 

reklam Muvazzaf Jandarma Hesap Medıuru olmak için Milli 
68 Boyah reslmll Müdafaa Bakanlığının İstanbul'da bulunan Hesap 

klğlt illnı memurları mektebine istekli ihtiyat Subayları "zabitle-
2 10 Pulluk saç demir ri" gönderilecekdir. İstekli olanların kabul şeraitlerini 

74 13 45 LAstikli pamuk anlamak üzere Jandarma Mıntaka Komutanlıklarına 
terlt '.Kumandanlıklarına,, müracatları ilan olunur. (3269) 

3 30 Sade porselen e-

15 

Hele fUkUr ya
'amak zevkini 

elde etti 

Hayatı artık tahammülfersa bir 
hal almışb. Zira ıztırab veren 
ayaklarile yürüyemiyordu. RADIO 
SAL TS ban yolarım yapmağa baoı
Jadığı vakittenberi kendisini hafi f 
ve cevval hissediyor. Bu tuzl" 
yapıJan ayak baoyolan sayesin<:e 
adaleler kuvvetlenir ve ağrılar v l! 

şişkinlikler zail olur. En dar ayak
kabılarınızla hiçbir ızbrab çekml·
den istediğiniz vakit yürüyebilirı.İ
niz. Her eczanede satılır. 

1 LA n 
SATILIK 

• 30 ton istiabrnda muş. Petrol il" 
ışleyen "PARSONS,. markalı, 8 sıl ı 
dirli, 120 ila 140 beygir kuvvetind~ 
motörti havi. 
Uzunluğu 23, 7 5 metro 
Genişliği 3 ,60 ,, 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon, 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAlT MUTEDlL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 - 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve §eriklerine 
müracaat. (3091) 41 0U 

lektrik aksamı 
9 AS 11077 1 72 Demir hırdavatcı 

eşyası 

50 1122 muhafaza 3 10 ipekli boyun bağı 

Sıhhat ve içtimai muavenet veka- s1111111111111 ~111111111111111m11mnE 

leti hudut ve ahil\er ıhhat umum ~ Demz yollara ~ 
.. d .. , .. ..., .. d § iŞLETMESi : 3 100 333 294 1 88 Sarı renkli zarf 

29 

18 

kl§ıdı 

MSO 8551 7 90 Mihanikl makina 
aksamı 

050 1743 9 
200 44192 1 paket S 

44 Sade lstoryayı 

24 500 2 28 
3 Kuru clc;ek "tabbt,, 

24 Tecrit edilmiş pi· 
rin4j fuşli bakır te· 
lefln teli 

3 
4 
2 

13 
9 
2 
3 
8 

150 Bill blll 

" " 509 " " 
" 

,, 
" " 800 
" " 
" " ,, 

" 

4 
o 
2 
6 

12 
5 
4 
3 

80 Meyve re4jell 
92 Tere yağı 
83 Bakalori bah§ı 
50 Muz 
15 Pasbrma 
49 MamOI 9eker 
80 Meyve re4jeli 
18 Bulgur ile karışık 

tarhana 
195 ,, ,, 29 25 Bulgur 

11 ,, " 18 50 Kavurma et 
1 400 ,, ,, 7 20 Janbon ve salam 
4 ,, 1527 8402 80 Kavurma 

adet 4 Bila bili 90 00 Kanarya 
550 g. ,, ,, 9 24 Sade yağ 

4 460 Bill bill 2 80 Nefis hamur iti 
6 90 1279 6213 5 Re4jel 

390 1343 5150 00 60 QUIUten unu 
35 Bili blll 10 50 Pekmez 
4 760 ,, ,, 78 Pirin4j 
1 800 ,, ,, 1 71 Kaşar peyniri 

Yukarda yazıh eşyalar İ4j ve dış memleketlere 
a~ık arttırma suretile satllacaktır.. isteklilerin 
13.6-935 tarihinde saat 14 de istanbul satış MU
dürlü§ü Salonunda hazır bulunmaları. . (3279) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - 1730,05 lira muhamn1en bedelli Paşabahçe Fabri

kasındaki tank kanalı inşaatı eksiltme suretiyle müı tı
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve planlar 1 O kuruş mukabilinde Ci
balide Levazım ve mübayaat Şubesi Nakit muhasibi 
mes'ullüğünden ahnacakdır. 

3 - Eksiltme 28-6-935 tarihine müsadif Cuma günü 
saat 15 de Cibalide Levazım ve mübayaat Şııbesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 
. 4 -. İ~teklilerin 130 lira muvakkat güvenme parala

nyle bırlıkte muayyen gün ve saatte mezkur komisyona 
müracaatları. _(316 7 ), 

m U U r U g U n 0 n : E Acenteleri: Karaköy Köprfibaşı § 
E Tel. 42362 - Sirkeci Milhürdar· :: 

Trabzon Sahil Szhhiye merkezi için yeniden yaptırı
Jacak taka biçimi motörle eski Trabzon motörünün ta
miri eksiltmeye konulmuşdur. 

A - Her ikisinin keşif bedeli ( 2 9 5 O) liradır. 
B - Bu işler için fenni ve idari şartname ve resimler 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden parasız alı
nır. 

C- Eksiltme 27 Haziran 935 perşembe günü saat 
14 de Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezin
de açık eksiltme usulile yapılacakdır. 

D - Muvakkat teminat akçası 227 lira 50 kuruştur. 
C - İsteklilerin gemi inşaatı ve motör tamiri işle

rinde ehil olduklarını gösterir ticaret odasından ve da
vet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 

F - Eksiltmez_e girecek olanların peyler sürülmeye 
başladığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatır
mış olmaları şarttır. ( 3 2 7 8) 

İstanbul birinci iflas memurluğun
dan : Kuzguncukta Müflis eczayi 
tıbbiye ve kimyeviyye fabrikasında 
mevctit olan. ecza depolarma, eczacı
lara ait pek çok sırça levazımı, elekt
rik sobaları, asitborik, ilaçlar, kim
yevi maddeler, ve hülasalar, masalar, 
dolaplar, hurda demir ve bakırlar, ve 
çinkodan mamul tablalar, basküller, 
a~ağıda gösterildiği şerait dahilinde 
ve ayrı, ayrı günlerde satı -
lac:aktır. 1 - Birinci arttırma
da satılamayanlar önümıüzdeki 
cumartesi günü saat ondan itiba • 
ren ikinci arttırmaya konacaktzr. Bun 
lar yukarda yazılanlardan ecza depo
larına ve eczacılara sırça levazımat , 
elektrik sobaları, asitborikler, bir kı
sım kimyevi maddeler. ve hülasalar. 
masalar, dolaplar, hurda demir ve 
bakırlar ve çinko tablalar, basküller. 
ve bazı ufak tefek şeyler. 2 - Ba
zı damacanalar içinde bulunan ve 
klymetleri malüm olan gayri saf ha-
mızı kibrit, sirke ruhu, Andrit ase
tik, kilorör döbezil, klorform, asit-· 
formik ve buna mümasil maddeler. 
Bunlar bu ayın on yedinci pazartesi 
günü saat on dörtten itibaren birinci 
arttırmaya konacaktır. 3 - Bazı da
macanalar içinde dışmda gayri saf 
mai ve gayri mai kimyevi maddeler: 
Bunlar bu aym on sekizinci salr günü 
saat on dörtten itibaren birinci art
tırmaya konacaktrr. Talip olanlar 
mezkur gün ve saatlerde fabrikada 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(12345) 

ZAYİ - Türkiye İş Bankası İstan

bul şubesinden aldığım 86354 No.10 

hisse ve 53650 - 53652 No. lu 3 hisse 
senedi kaybolmuştur. Yenileri alına

cağından zayi hisse senetlerinin hük

mü kalmamıştır. Hafız Zarif. 

Bakzrköy icra memurluğundan 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer iki fıçı zeytin 

yağı 193 5 smesi Haziranının 17 inci 

pazartesi günü saat 11 de İstasiyon 

caddesinde Aynalı bakkal namile 

ma'ruf dükkanda aleni arttırma ile 

satılacağı ilan olunur. ( 12327) 

Beyoğlu dördüncü noterine: E. 

Feldman ve Mahdumları şirketile 7 

Ağustos 1928 tarihinde Souk Hava 

Mahzenleri Et Nakliyatı ve Paçahane 

muamelatı hakkında aktettiğimiz mu 

kaveleyi bu kere Dairenizden olbab

da Musaddak Mukavelename ile bir 

haziran 1935 tarihinden itibaren Fe

sih ve tasfiyeye karar verdiğimizi ve 
tasfiye memuru olarak Avukat Bay 
Mekki Hikmet'i tayin ettiğimizi be
yan ve keyfiyetin usulen Tan gaze
tesile neşir ve ilanını saygılarıniııla 
isteriz. 

_ İstanbul Kasapları T.A. Şirketi 

§mm zade Han. Tel. 22740. 111111§ 
E Mersin yolu ~ 
: KONYA vapuru 14 Haziran E 
S CUMA günü aaat 11 de Mersi· S - -= ne kadar. (3241) 4430 :; - -- -- -: Trabzon yolu E 
~ KARADENiZ npuru 13 Ha· E 
: 1iran PERŞENBE günü saat : - -: 20 de Hopa'ya kadar. (3242) E 
= 1 4431 = 
S.11111111111111111 il il 11111111111111111 = 

Kadıköy birinci sulh hukuk ha
kimliğinden : Kaclıköyünde Canan 
sokağında 21 No. da iken Kilisde bu
lunan ve ne tarafında olduğu bili-

nemiyen Osman Zitdi ogluna: Ni
kolaki Alçıcı oğlu tarafından aleyhi
nizde açılan kira bedelinden müte
vellit otuz altı günlük yetmiş altı 

liranın tahsili hakkındaki dava üzeri
ne namımza gönderilen davetname 
bila tebliğ iade edilmiş ve bittaleb 

hakkınızda ilanen· tebliğat icrasına 

karar verilmiş olduğundan muhake
menize bakılmak üzere tayin olunan 
5.7.935 cuma günü saat 10 da mah
kemede bizzat veya tarafınızdan mu
saddak vekaletname ile bir vekil gön
dermek suretile hazır bulunmadığı

nız takdirde diğer tarafın talebile 
hakkınızda gıyap kararı ittihaz olu
nacağı tebliğ makamrna kaim olmak 
üzere ilan olunur. (12331) 

Zayi Cüzdan 
Ziraat Bankası İstanbul Şubesine 

vukubulan tevdiatımı mübeyyin mez
kur şube tarafından yedime ita edi
len (2780) numaralı tasarruf cüz
danımı zayi eylemiş ve ziyax vakiden 
dolayı cüzdanı ita eden Ziraat Ban
kası şubesine müracaatta keyfiyeti 
ihbar cylemekliğim üzerine olbab
taki hesabım rüyet ve tesviye edile
rek yeni bir kıt'a cüzdanım ita edil
miş olduğundan zayi olan (2780) 
numaralı tasarruf cüzdanının hükmü 
kalmamış olduğunu ilan ederim. 

İstanbul, Fındıklı No. 124 
Mahrukat deposunda Levi Grünbcrg 
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1 

o 

C E Büyük b·r yenilik eseridir. 

N O G E Fen~in en son harikasıdır. ----
rt o R G E Yazın cennetidir. -----

G E Zarif ve kullanışhdır. --·---
\ 

R G E Sağlam yapıh ve uzun ·· m ·· üd ·· • 

ORG E Sizin aradığınız en mütekamil SOGUK HAVA DOLABIDIR 
N O R G E Buz dolabını • kere görmek almak için kafidir . 

BE~iR K[ ~Al NASIR ilACI 
Sizide 2-3 günde kurtarır. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tev

fikan Devlet alacaklarına 45 kuruştan alınmakda olan 
beher mecidiye, giimüş fiatmın yiikselmesi hesabile alt
mış kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerinden kabul edil
nıesi için malsandıklarına tebliğat .yapılmışdır. 

2 - Cumuriyet Merkez Bankası da beher on gram 
safi meskuk ve gayri meşkuk halis gümüşü 30 .kurusdan 
sarın alacakdır. ( 312 2) 4306 

1111•1111111111 ıııı•ıııı•ıııı 1111 

K A Ş E 
-o LMIN 

Grip - Nevralji - Baş ve diş ağrıları - Artritizm - Romatizma 

1111•1111 1111 1111 1111 1111 ıııı 1111 ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• 

•• •• •• orun uz. .. 
ELEKTROn ""UESSESA 1 

Ga a a, Bankalar caddesi, 66 • 68 • 70 Telefo • • 

Belso.., 1 ğu ve Firengi'ye 
yakalanmamak için en i~i ~are, 21 senedenberi bu hastnlık:ların teda
visile uğraşan Dr. A. KUTIEL'in tertip ettıği {NEOPROTEKTIN) ilacıdır. 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. 4397 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Bu sene deniz lisesinin dokuzuncu sınıfına aşa

tıdaki şartları taşıyan talebe alınacaktır. 
A - Anası, Babası Türk olan ve Türk tabiiyetinde 

bulunan resmi veya muadeletleri Maarif vekaletince tas
dik edilmiş orta mektep mezunları imtihansız. 

B - Hususi orta mektepler ile hususi veya resmi 
meslek mektep mezunları imtihan ile. 

2 - İsteklilerin sıhhatleri denizin h~r hizmetine 
elverişli oiduğu tam teşekküllü Askeri hastahanelerce 
rapor ile sabit olması ve yaşlarının 15, 17 bulunması 
lazımdır. 

" - İsteklilerden İstanbulda bulunanlar doğrudan 
doğruya Heybeliadada deniz Lisesi Müdürlüğüne, taş
rada olanlar bulundukları yerin en yakın askerlik Şube-
si Reisliğine istida ile müqıcaat etmelidirler. 

Her istekli istidasına güverte, Makine ve hava sınıf-
larından hangisini istediğini yazmalıdır. 

lstidalara aşağıdaki vesikalar bağlamalı. 
1 - Fotoğraflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal kağıdı. 

1 

rvıevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gtın arasız açıktır · 

• • 2 - Şahadetname veya tasdikname. ,. 

3 - Askerlik öğretmeninin mahrem sicilli. ı K A R A K Q y 

460 

-1\ılektebe kayıt olunduğu takdirde mektebin tabi 
olacağı kanun, talimat, emir ve esasları kayıt ve şartsı.ol E c z A N E s • 
olara~ ~~nıamen ve aynen kabu1 edeceğine dair taahhüt 1 
~~~eoı Bu taahhüt senedinin sureti mektep müdürlü- n U 
~:nden. v~ya Askerlik Şubesi Reisliklerinden tedarik H U S E Y i rt H U 
euılmelıdır .,, ' \. uaıata, Karakoy \;;addesı no. ı; 41 ;.J 

4 - lVIüracaat müddetleri Temmuzun birinci günün- - ~ 
den 31 ri günü akşamına kadardır. A • • 1 • M .. d.. .. Et ı l sENtC.6 

Umumı neşrıyat ve yazı ış en u uru: em zze d· 
5 - Bu sene Lise 1 O ve On birinci sınıflarla deniz Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara ca 

harp mektebine talebe alınmıyacaktır.. .4300 desia ıoo.- Basıldığı Y.er .: l'AN matbaası. 


