
,, 
et 

' 

15 
HAZiRAN 

CUMARTESi 
1 9 3 5 

SAYISI 5 KURUŞ 

BUGUN 16 SAYFA 

ISTANBUL 

SAYI: 54- 3357 
Onbirinci YIL 

SAHIBve 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmud SOYDAN 

TELEFON { tdaıe •e matba• : 24!to. 
Müdür: 24318 Varı isleri• 24310. 

--====--==-=_,,,-----==-----------------------------------------=------=-------=---_,.,=---=---====--=-.....;;;~==:ıı-==-=========-==-=-;~ ~ 

Kamutay Dün Yaz· Tatiline Karar Verdi 
BUGÜN 

2 incide ı Peyami Safanın "İstanbul 
için", Orhan Selimin "Ken
di hndiınle konuştum" fık· 
raları - Şehir haberleri. 

3 üncüde : Kamutayda dün onaylanan 
Jayıhalar - Demiryolu siya
•amızm giır verimleri -
Feleğin "Soluk soluğa" fılı:
rasL 

4 üncüde: 

5 inc.ıde : 
6 mcıda ı 

? incide : 
8 incide : 
9 uncuda: 

lO uncuda: 

l Y incide : 
12 ıncide : 

13 iıncudc : 

Casusluk tefrikası - Kendi 
kendimize çatıyoruz. 
Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Sağlık 
oğutleri. 

Özdil sayfası 
Ekonomi. 
Spor. 
Fatih lstanbutu nasd al-

dı? - Briç - Seviıımeler, 
C\ lenmelcr. 
Şoforler için bir sayfa. 
Diınya hadiseleri karşısında 
gazeteler. 

14 üncüde: 

Çocuklar ic;in yanlnr -
Hayvanlık ilemirin kome
dısi - Faydalı bilgiler. 
Kadın, Moda - Sinema. Habeşistanaa Mussolininin uğraşacağı tiplerden ikisi 

Yalnız i ç Pazarla Ekonomi 
Davamızı Başaramayız! 

lhracatımız, Türk ekonomsal ya -
r.ayışı için bir zarurettir. Ekonomik 
denkliligimiz, büyük ölçüde dış alış
Veri~e dayanır. 

. Otar.,i fikrini ortaya atmak, "ken
dı kendimize yeterlik"' tesellisile avun 
:ınak, Kamalist Türkiyenin basarmak 
için calıştıgı ulu al devrimi ka~rama
tnış olmaktır. llerlem" ve yükselme 
tedbirlerini alan, gelişmeğe ve geniş
lıge erdirecek mctodlan seçen bir dev
let, kapalı ekonomiye doğru gidemez. 

. Ekonomi tarihi açıkça gösteriyor 
llı, gelişme halinde olan, ilerleyen, 
l'ukitıen uluslar için ihracat çok de-

~az1~111" bu gibi ulusl~~n d;;;miqu~ 
Ususiyetleridir. 
Ekonomik realiteleri ıuurla kavra

nuş olanların bu tarihsel durumu ih
nıaı etmelerine imkan yoktur. 

İhracatın gerilemesi, yurdumuzda 
~er vakit genel bir darlık doğurur. 
.c.konomsal hayatta derhal bir ahenk
liızlik başlar. 

lşte bunun içindir ki ihracatımı:r.ın 
::Yurdumuzda özel bir önemi vardır: 

L 
ODEME VE HESAP DENKLi • 

lGt BAKIMINDAN : 
.}hracat Türk ödeme ve hesap denk
lıgınin biricik elemanıdır. O gerilerse, 
"adeli ithalatın ödenmemiş taksitleri 
açık kalır. Yeni siparişlerin önüne 
geçilirse, yapıcılık ve kuruculuk ha
l"cketi duraklar. Kısıcı tedbirlerle it
halat hacmi büsbütün daraltıldıkça 
ldusal eli:onomide durgunluk artar. 

Aynca şurasını gözönünde tutma
lıdır ki dış ülkelerde yegane ödeme 
\'asıtamız T ü r k m a 1 ı d ı r . 

Türk ödeme ve hesap denkliğinin 
~mniyeti ve ilerisi büyük mikyasta 
ıhracatın genişlemesine, liman hare
ketlerimizin artmasına bağlıdır. 
Şüphesiz ki Türk ekonomi faali-

3'eti yalnız «iç pazar» a, (ulusal en· 
düstri) nin çal1fmasına bağlana • 
111az. 

Ulusal endüstri hareketi gerçek
leştikçe ödeme ve hesap denkliğimiz 
devamlı karakter kazanacaktır. Fakat 
ihracat gerilerse, fabrikalarımızın iş
letmesi de zorlu çığıra girmiş olur. 
Çiftçi yığınlarının "SATIN ALMA .. 
&üoü bu mevzuda esas rolü oynar. 
•. İşte bu sebepler dolayısiledir ki 
<>deme denkliliğini temin edecek un· 
•urlar arasında ve ulusal endüstrinin 
ianı sıra daima genişleyici bir seyir 

onayan ihracatın yeri vardır. 
licp Türk maliladır ki endüstri dü-

2enlerimizi dış {ilkelerden tedarik e
deceğiz. Yine Türk malı vererek ba
::Yındırhk malzememizi dışardan getir· 
tebileceğiz. 

Finansal taahhütlerimizi Türk ma
lı. vererek ödeyeceğiz. Onemli diğer 
hırçok ihtiyaçlarımızı yine Türk malı 
satarak edinebilecegiz. 

...... TURK PARASINI KORUMA 
'°AKIMINDAN : 

lhracatımız ulusal bir zarurettir. 
\'üksek altın kuvertür nisbeti, emis
ion bankalarının klasik politikası ne 
a~~r sarsılmaz bir taassupla tatbik 

tdıhrse edilsin, h i ç b i r u l u s a 1 
Para hasta ve dermansız 
bir ekonominin tazyikine 
d a Y a n a m a z . Son denemeler bu 
~ktayı şüphe götürmez şekilde mey-

na çıkarmıştır. 

,.,. BUTÇE DENKLlGl BAKIMIN -
..,AN : 

Y cpyeni bir güdümlü ekonomi dil-

zeni kurmaya çalışan bir ülkede, 
BUTÇE MEVZUU şüphesiz ki birin
ci planda gelir. Herhangi bir kurucu 
ve yapıcı ekonomik planın gerçekleş
tirmek fiartı bir bütçe meselesine da
yanır. Bütçe anlayışımız bugün dev
letçilik prensiplerimizle çerçevelen • 
miştir. 

Yurdun gelirini kendi randımanı 
ile birlikte yükselten devlet bütçemi
zin beslendiği kaynaklar hangileridir? 

TARIM (ziraat) 
TEClM (ticaret) 
ENDUSTRl (sanayi) 
TAŞIMA (nakliyat) 
T> - ----!~-· '·-··--' 1 ,., ____ .,s_ 

ihracat gelir. Pratik her vasıtaya bi§· 
vurarak ihracat faaliyetimizi artıra -
cak, limanlarımızı harekete getirecek 
bir ekonomi politikası, geni9 endüstri 
hareketimizin yam sıra bütçemizi bes
liyecek en esaslı tetbirdir. 

B ü t ç e n i n y a 1 n ı z '' d e n k " 
o l m a s ı b i r u 1 u s a r e f a h g e
ti r m ez. Ancak yapıcı, ku
rucu bir kudrete sahip o
lan varlıklı bütçelerin 
d e n k o l u § u n d a d e ğ e r v e m a
na vardır. 

Parti programımızın rakamla ifa
desi olan bütçeye bu kudreti verecek 
unsurların başında ''ihracatımız" ge
lir. 

lÇ PAZAR BAKIMINDAN ı 
lç pazar bakımından da ihracatımız 

iç~? ne kadar çalışsak azdır. Görüşü
muze göre canlı, geniş bir ihracat ha
reketi olmadan Türkiyemizde iç pa • 
2'ar nomal, devamlı bir gelişmeye eri
şemez. 

Arsıulusal alışverişte kaybedecekle
rimizi iç pazar'ı canlandırmak suretile 
telafi etmek ve bununla iktifa etmek 
~amalist devrimin ilerleyişine engel
dır. Çünkü bu ulusal devrim siyasası 
yapıcı, kurucu bir karakter taşır. Hal
buki yapıcı bir program yalnız iç pa
zarla başarılamaz. Bu inançtadır ki 
hem ihracatımızın korunmasını, hem 
de iç pazar'ın harekete getirilmesini, 
ulusal endüstrimizin kurulmasını bir 
arada başarılacak işler diye alıyoruz. 
~~ konuda önemli bir noktaya da

ha ılışmek isteriz: 
Şimdiye kadar ihraç ettiğimi~ 

gıda madde l erimi~in 
hepsini, bilhcusa üzümü, inciri, fın
dığı, iç pazar'cla harcamak müm
kün değil midir? 

Bu sonunca varmak ntifusumuzun 
artmasına, halkımızın muayyen bir 
yaşay:ş ve refah seviyesine erişmesi
ne bagbdır. Bugün için elimizdeki it
halat imkanlarını kullanarak bu mah
sullerimizi değeri fiatlarla dış piyasa
larda sürmek lazımdır. 

Endüstr.iye . ilk madde hazulayan 
tarım faalıyetı (Cultures industriel • 
les ! çifçi. yığınlanmıza kazanç kay
na gı teşkıl etmekle beraber ihracatın 
gerilemesinden doğacak mahzurları 
ortadan kaldıramaz. 

Görülüyor ki, çalışkan çifçi yığın • 
larımızın gelirini artırmak, soysal se
viyesini yükseltmek, maddi refahları
nı coğaltmak için bizlere hem "iç pa
zar", hem "dış pazar" gerektir. 

• ULUSAL DUZENLERl KUR. 
MAK, 

ULUSAL "EMNIYETI" KORU -
YACAK ARAÇLARI EDİNMEK, 

ULUSAL EKONOMİYE HAY AT 
VERMEK ... 

_ Bütütn bunlarla birlikte BUTÇEYl 

Mussolini 
Habeş işini 
Anlatıyor 

Paris, 14 (A.A.) - Exelsior gaze
tesinin Romaya gönderdiği Aytarı -
nın sorularına cevap olarak Mussoli
ni, demitşir ki: 

"Habeşistan işleri lojik bir sonuca 
varacaktır. ltalya, kendi mukaddera • 
tına kendi egemendir. Sınırlarımıza 
kartı yapılan Hötlem (tehdit) ba§lan
gıcında değil, fakat büyüme devresin 

dedir. Bunun içindir ki, İtalyan • Ha
bet ilgileri sorumunu en açık ve en 
radikal bir §ekilde ortaya atıyoruz . ., 

Mussolini, şunları ulamışt;r:. 
.ınouA ve uaıya lrnvvetıı ikı ulu 

tur. Roma andlaımaJarı. bu iki uJıa-

Mussolini Habeşistana giden 
askeri teftiş ediyor 

sun harp sonu ilgilerini yeni bir şek
le soktuktan başka, ülkelerimiz ara
sında daha sıkı bir çalışma birliğinin 
temellerini atmı§tır. Her zaman nik
bin olmalı ve olmak istemelidir. 

[Habeş meselesine ait fazla 
tafsilat beşinci say/amızdadır.] 

Temyiz Ankaraya 
Ge~iyo r 

Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz
den) - Mahkemelerin 20 Temmuz
dan 5 Eylüle kadar sürecek olan yaz 
tatili esnasında Temyiz mahkemesi 
Ankaraya nakledilmiş bulunacak ve 
beş Eylülde mahkeme burada çalış-
mağa başlayacaktır. · 

DENK TUTMAK ..• 
Böyle zorlu bir amaca erişmek için 

çalışılırken "ihracat" büyük bir var
lık ve kuvvet kaynağıdır. 

Güdümlü, planlı, kontrolliı ekono
mimizin uyanık idaresi i h r a c a t • 
ç ı 1 a r m ı z 1 a e 1 b i r 1 iğ i y a p a
rak bu kaynağı korumağa muvaffak 
olacaktır. 

Kamalist devrim, aldatıcı, günlük 
metodlar peşinde değıldir. Davası çe
tin ve yüksek olanın çalışma tarzı da 
çetin ve rasyonel olmak gerektir. 

SAMI 

Macaristan 
Kral istiyor 

[ANADOLU AJANSI 
BiLDiRiYOR] 

Pe§te, 14 
Qömböş, parlamentoda çok alkış· 

lanan bir söylevinde demiştir ki: 
''Macar tahtında, ilk ödevi Macar 

menfaatlarına hizmet etmek olan ulu
sal bir Kral görmek istiyorum . ., 

Bundan sonra Qömböş, Arpadlar 
ailesinden gelen bir namzedi gözönün 
de tuttuğunu, fakat krallığın geri ge
tirilmesi meselesinin ancak diğer u • 
luslarla yapılacak bir anlaşma ile ko
tarılabileceğini ilave etmiştir. 

Arpadlar ailesinden gelen Prens 
Habsburg ailesinin Macar kolu üyesi 
bulunan Archiduc Albercbt de Habs
burg'dur. 
Gömböş, kendisinin özel dostu bu

lunan bu zatın birkaç sene evvel aday 
lığını arkalamıştı. 

Ulusal bir Kral adaylığının küçük 
andlaşmada Avusturya tahtını isteyen 
Otto'nun adaylığından daha az bir ay 
rış göreceği sanılmaktadır. Çünkü 
Habsburg ailesinden gelen Otto'nun 
Avusturya ile Macaristaru birleştir • 
mek ve eski Avusturya • Macaristan 
topraklarını geri almak istemesi 
mümkündür. Archiduc Albercht, dün 
Gömböş ile uzun uzadıya görüşmüı
tür. 

Terfi Edecek 
Hakimler 

[HUSUSi MUHABlRIM1Z1N 
TELEFONU] 

Anakra, 14 

ı :aktmlerden muvaHakiyctle
rine göre terf ie değeri olanları 
nı aeçecek Adliye Ayırma Ko -
misyonu önümüzdeki ay başın -
da toplanacaktır. Komisyon, ter 
fie değerli gördüklerini sıra nu
marolu bir cetvel halinde hazır
lryacak, ve terfiler sıra ile bu cet 
vele göre yapılacaktır. Ayırma 
Komisyonunun çalısmasma esas 
olmak üzere Tüze Bakanlr~m -
dan ve Temyiz Mahktmesin -
den teşkil edilen bir büro, ha -
kimlerin gördükleri davalardan 
kaçının temyizce nakz ve kaçı -
mn tasdik edilmis olduğunu ve 
muayyen müddetler zarfında 
karara bağlanan, davaların ade
dini tesbit etmektedir. 

Buğday fiyatı 
Dün Yükseldi 
Şehrimizde buğday piyasası yük -

selmekte devam ediyor. Evvelki gün 
6 kuruş on paradan yapılan yumuşak 
buğday satışları dün 6 kuruş 11 para 
ya yükselmiştir. Sert buğday fiyat
ları da 5 kuruştan 5,5 kuruşa çıkmış
tır. Buğday piyasası yükselmeğe baş
lıyalıdan beri görülen fiyat farkı iki 
kuruşa yaklaşmıştır. 

İstanbul dün yalnız Bekar köyün
den 45 ton buğday gelmiştir ki, bu 
mikdar şehrimize yapılan günlük sev
kiyatın birkaç misli aşağısındadır. 

Ziraat Bankası buğday satışlarına 
dün de girmemiş, karşılarında fiyatın 
sabit kalmasına imkan verecek nazım 
bir teşekkül bulunmayışından istifa
deye çalışan bazı buğday tacirleri de 
spekülasyon yapmağa kalkışmışlar -
dır. Piyasa ile ilişikli olanlar, banka· 
nın bir an evvel buğday satışına geç
mesini, bu suretle gerek speJCülasyo
na, gerek bazı tecimenlerin zarar et
mesine meydan verilmiyeceğini öne 
sürmektedirler . 

Dün geç vakit Anadolunun bakım
sızlıktan şikayet edilen bazı mıntak·a
larından gelen haberler, bütün endi -
şeleri giderecek yağmurların başladı
ğını göstermektedir. 

Bu hususta Aydın muhabirimizin 
gönderdiği telgraf haberi şudur: 

Aydın, 14 (Hususi muhabirimiz bil 
diriyor) - tlimizin birçok yerlerine 
faydalı yağmurlar yağmaya ba~lamış
tır. Aydın içine bir saat kadar, reç
berlerin gölleme dedikleri şiddetli 
yağmur düşmüştür. Faydalı yağmur
lar, köylüyü çok sevindirmiştir. Mah
sul vaziyeti düzelmeğe başlamıf, ku
raklık endişesi ortadan kalknuıtır, _ 

KAMUTA Y KAPAN Dl 

Dün Bir Çok Önemli 
L8yıhalar Onaylandı 

Saylav/arımız ilk Teşrinde . 
Toplanmak Üzere Dağıldılar 

[HUSUSi MUHABIR1MIZIN TELGRAFI] 

Anakra, 14 

Kamutay bugün üç defa top
landrktan sonra yaz tatiline ka
rar. verdi ve dağıldı. 

Saat yediyi yirmi geçe Abdül 
halik'in Başkanlığında yapılan 
üçüncü toplantıd~, buğday ka -
nununa bir fıkra ilavesi layihası 
kabul edildi. Bu fıkraya göre, 
makama ve bisküvilere maktu
an yıllık bir vergi tarhetmek 
için Finans Bakanına salahiyet 
verildi. 

Bu kanundan sonra posta, tel 
graf ve telefon teşkilat kanunu
nun müzakeresine geçildi, mad
deler olduğu gibi kabul edildi. 

Müteakiben esas teşkilat ka
nunu mucibince, sayiavların 
memleketi dolaşmaları ve dm • 
lenmeleri için, Kamutaym bırin 
citesrinin birinci günü toplan -
mak üzere tatil yapması hakkm 
da Recep Pekerin verdiği takrir 

Saffet Arıkan 

Kamutayı s6yJeviJe kapatan Başkan 

A.RENDA 

onaylandı. 
Bunun üzerine Bqkan Abdül 

halik kısa bir söylevde bqlimdu. 
Dedi ki: 

- Hepinizin sağlrkla gidip 
gelmenizi dilerim. Memleketi. 
çinde dolaşırken, gördüklerini • 
ze, tanıdıklarınıza hava tehlike
sini anlatmanızı ve hava teh • 
likesini bilen üye kaydolunma
ları için teşvikte bulunmanızı 
dilerken, hepinize iyi seyahat • 
ler temenni ederim. 

Sırrı İçöz (Yozgat) - Ata· 
türıke saygılar. 

[ilk iki celsenin tafsilatı J ün· 
cü sayfada.] 

1500 KiŞi ÖLDÜ 

Almanyada. Bir Mühimmat 
Fabrikasında infilak 

-~f 
) 

Almanyada Rensllorf'taki büyük J 
mühimmat fabrikasında henüz sebebi 
anlaşılmıyan müthiş bir infilak ol
muştur. Dün geç vakte kadar şehri
mize gelen haberlere göre, bu "patla
ma neticesinde ölenler 1000 ile 1500 
arasında tahmin edilmektedir. Patla
maların fabrikanın bütUn emniyet ter 

tibatına rağmen, bcilmclerden bölme•' 
lere geçtiği anlaşılmaktadır. \. 

Bu patlama hadisesi yalnrz Al· 
manyada değil. bütün Avrupada he· 
yecan ve alika uyandırmıştır. 

[Facia hakkında dün ajanırn 
verdiği malumat beıinci ıayıf amızda· 
da.] ' 
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ISTA NBUL i Ç iN 
İstanbul, asırların konserve -

sidir. Eskiyi, çürüyüp kokmak
tan, geçmişi bayatlamaktan ko
ruyan bu koskoca tarih şehri, 
Türkiye hudutları içinde, her 
yeniliğin de ilk istasyonu olmak 
rolüne devam ediyor: batının 
doğuya yolladığı her yeni fikir 
ve zevk, ilkönce bu transit mer
kezinden geçer. 

Bana öyle geliyor ki ,İstan .. 
bulun planını yapmak demek, 
her şeyden önce, burada eskilc 
yeninin en güzel terkibini bul • 
mak. dünle yarının transandan
t?l bir mekan ve zaman vahde_ 
tı, ahengi içinde birleşen taraf
larım anlamak demektir. O tarz 
da ki, Süleymaniye camii, arka 
tarafına çıkılacak bir kübik apar 
~n.nana yan bakmasın: sehrin 
ıçın~eki minarelerle dış;ndaki 
fabrıka bacaları biribirini ya -
dırga.~a~ın; Eyüp mezarlığı, 
kendısını her gün biraz daha ko 
~al~?'an madde medeniyetinden 
u~kul?. ka_çıyormuş gibi şehrin 
bır koşesıne büzülüp kalmasın 
ve Yahya Kemalin bize bizden 
haber getiren ebedi servilerinin 
nıırıltılarınr genç Nazım Hik • 
metin öıledi~i makina traktil-i
taktaklan dağıtmasın. 

Bugünün Roması gibi, 1stan· 
h_ul, eski tarihle yeni medeniye
tın en halis maddelerini biribi -
rine katarak, üstelik bir de yer
yüzünün en nefis tabiat deko -
ru içinde. doğudan batıya doğ -
ru, Avrupanın en güzel antresi 
ol~~ya layık bir şehir haline ge 
lcbılır. Fakat bunun icin bir ec
nebi mütehassısla beraber İstan 
bul şairine de danışmak 18z1m -
dır, çünkü bu şehir bir liman ol
duğu kadar da bir şiirdir. 

Peyami SAFA 

Tramvay Şir
ketini Protesto 

Belcdıyc: Tramvay Şirketinin ya\" 
maga mecbur oldugu yolları usulii 
dairesinde tamir etmedifinden diın 
~irkcti resmen protesto etmiştir. Pro 
tcstonun sebebi §Udur: 

Tramvay tirketi mukaveleye gö -
re tramvcıy hattının iki tarafında bu· 
lunan yolları tamir etmekle mükellcf
tir. Bu tamir de belediyenin kontro
hi altında yapılır. Eğer irket muka
vc.leye göre yollan yapmaz: veya ta
mır etmezse belediye bir ihtarda bu
lunur. Bu ihtara rağmen ıirket yolu 
Y~".tnı11azsa belediye bu yolu istediği 
t.ıbı yaptırır ve puasmı irkete öde
t ır. Son aylarda irket; Fatih hattında 
hul~ına~ ycılları tamir etmemiştir. Be 
lc?ıyc ıbtarda bulununca şirket ta -
mıre ba lamağa mecbur olmu§ ve kı
lla 7.amanda işi bitirmiştir. 

F'~kat belediye mühendisleri yolu 
tctkık cttı'kl · crı ıaman u ulen parke 
taşl~rrnın altına konması icap eden 15 
~antım ~um yerine S 1iantim bulundu
gunu gormU lcrdir. 

B.undan. başka birçok yerlerde 
de kıllcnmış toprak tabak 1 . . . a arının 
uzerıne parkelerın döşendiğini de an-
~a;.ışlar~ı~. J:ıu vaziyet kar ısında be 
e 'd>:~ dşır ~tiıbresmen protesto etmis 
'c un en ıt aren ~irket he bına b 

1 .d . u yo u yenı en tamıre başlamışur. 

No. 54 

Erik Çiçekleri 
'4ahmud YESARi 

- Bugün aptallığın üstün • 
c.le ... Burada kapana kapana, bey 
nin de kapandı, sersemleştin ... 

Dediği doğruydu, hakiki ola
rak sersemleşıniştim: 

- Senden başka birini de mi 
sevdi? 

Kaşlarını çatmıştı; kuvvetin
den emin, mağrur bir dikilişle 
başını doğrulttu: 

- O, daha bir müddet ben • 
den başkasını sevemez! 

- Bundan da bir §CY anla • 
madrm. Konuşuyor muyuz? 
Yoksa bilmece düğümü mü çö
züyoruz? 

Sesine garip bir hüzUn çöker 
gibi olmuştu: 

- Biraz uyan, sevgilim ... 
- Uyanığım! 
- Hiç te değilsin ... Açık açık 

mı söyliyeyim? Benim, zavallı 
ıairimin başına ne geldi1 biliyor 
musun? 

44 Uncu l:kmektep dUn sergisini çfı, Robert ColleJ'den 54 genç mezun oldu ve dUn dlplomalarmı aldılar 

Tuz Kanunu 
Tatbik Ediliyor 

Tuz: fiyatları hakkında Kamutay -
c1an !iıkan kanun bugünden itibaren 
tatbik edilmege başlanıyor. Tuz, bu 
suretle memleketin her kö ~inde üç 
kuruş daha ucuza satılacaktır. Tuzla
larda yeni satıslar için 3 kuruş fiyat 
konmu~tutr. Ambarlar, nakliye ve si
[Orta ücretlerini ekleyerek şatı§ ya -
pacaklardır. Buna naı:aran Karadeniz: 

hili ambarlarında 3 kuru 90 aan· 
time, Akdeniz: ve havali i ambarların
da da 4 kuruşa satılacaktır. Hudut· 
larda ve Orta Anadoluda tuzun ma
liyet fiyatı ol n 3 kuru a nakliye ilc
reti de eklc.nerek ona göre fiy t ko· 
nul caktır. 

Tuzun yeni fiyatı eskisinden 3 ku
ru aşağt olduğuna göre, bakkallarda 
9 • l O kuru a yapılan aatı§lar bu a· 
bahtan itibaren 6 • 7 kuru a. inecek
tir. Tuz:. diğer inhisar maddeleri gibi 
her yanda net fiyatlarla &atılmadı • 
ğı için, perakcndctilerin ihtikar yap· 
mamaları isin Inhi ar idarr.si memur· 
ları tarahndan sıkı kontroller yapıla
C(:ktrr. Tc:cimenlc:rin ve: bakkalların 
ellerinde bulunan tuz: mikdarı inhisar 
idaresi tarafından dün akşam kadar 
tcsbit cttirilmi§tir. Tenzilattan hl· 
sıl olan fiyat farkları mal sahiplerine 
tuz verilmek suretile ödenecektir. 

Esnahn ydı bitm dl 
lstanbuldaki esnafın sa~lrk bakma· 

Jarı ... e yaı,lmaları, yazma ~amanı bit
tiği halde. bitmemiştir. Yaz:ma işine 
dün de, Birleşik Esnaf bürosunda ve: 
diğer Esnaf cemiyetlerinde bakılmış
tır. Dün son gün olması yüzünden bir 
eok esnaf yazılma işlerini bitinnck 
için aı;ele etmekte idi. Yazım işleri 
gayet çabuk yapılarak diln birkaç bin 
esnafın yazılması temin edilmi tir. Fa 
kcıt geride daha yazılmağa galmiyen 
birçok e5naf kalmıştır. Şimdiden eon· 
ra yazılacak «naftan ceza alınacak -
tır. 

Bir kaçakçı yakalandı 
Avrupadan konvamıiyoncl treni ile 

gelen yolculardan Osman isminde bir 
ndamın hal ve dtırumu muhafaza teş· 
kil tı memurları tarafından şüpheli gö 
rlilmüş ve üzeri ı;ıkı bir şekilde aran
mıtşır. Bu aramada Osınanın cepleri· 
ne ve vücudünün ayrı ayrı yerlerine 
yerlcştirlmiş bir ipekli rop değ~ri 
yüksek kumaştan, bir ipekli kombine· 
zon, bir büluz, iki c~rp ve saç toka
larile altın bilezikler bulunmuştur. 
Osman hakkında t~ı:ımgelen muame
le yapılmıştır. 

Gülümseye gülümseye yüzü· 
me bakıyordu: 

- Pasaportunu verdim. 
Bu kadının günü gününe, sa .. 

atı saatma, dakikası dakikasına 
u;rı:nuyordu. Kafası, kalbi, inir
lez:,. ~si~ti sağanakları, hava 
degışıklıklcri ile fır fır dönen 
fırıldakl~r~ benziyordu. 

Daha ıkı gün önce, yeni aşı • 
kından bahsederken göderinde 
ateşler yanıyor, sesine baygın. 
lıkla.r_ .geliyordu. Yüzünü gör • 
medıgım bu genç çocuğa acıyor 
dum. Onu böyle birdenbire in -
safsızca fırlatıp attırabilmek 
için hangi hava esmişti? 

Donup kalmıştım: 
- Sebep? 
Bana daha fiOkulmuş, tJNn 

kirpiklerini indirerek sUzUk U
zük bakıyor, yanağını çukurlaş
urarak gülilmsiiyordu: 

- Sebep mi? 
Onun vücudunun hararetini, 

vücudumda duyuyordum. Se -
sim, yorgun, hasta mıydı? bil • 
ıniyorduın. O dakikada, yaka -
dan atılan genç çocuğa, hem 
acıyor, hem de acımıyordwn. 

Beyaz dü man 
Karargihı ba ıld ı 1 

Muhafaza teıkilatı mühim bir ero
in fabrikasını meydana çıkarmı ve 
;andarma kuvvetlerilc birlikte cvvelkı 
gece bu fabrikayı basmıştır. Fabrika 
Baktrköyündc Nifos köyü civarında 
di c;i Atıfın sahip olup Kemal tara -
fından kiralanaıı çiftlikte kurulmu • 
tur. 

Eroinciler Kemal, darm Fehmi ve 
Moizdir. Moiı ltalyan tebaasından o
lup ustabagr.dır. Muhafara teşkilatı 
memurları bu i in uzun günlerden • 
beri arka mı gütmütlerdir. Evvelki 
gece, jandarmalarla birlikte çiftliğe 
giderek baskın yapmı lar ve eroinci
leri, eroin yape.rhırken i üı:erindc 
yakalamı lardır. Çok büylik bir ckil
de kurulan fabrikada 10 kilo eroin ile 
kilolarca iptidai mevad bulmu lardır. 
Kemalin bu zehirli: fakat karii i i ö
tedenberi yaptığı anla ılmı§tır. Bura 
ya taşın~h _iki ay_ kadar olmuştur. 
Bunlar bır kılo eroıni 400 liraya ııatar 
!armış. Dün jandarma kumandanı 
Binbaşı lz:zet ve Muhafaza tc:gkilitr 
basmüdürU Hasan bu eroın fabrikası
IH görmü~lerdir. 

Suçlular mahkemeye verilecektir. 
Daha başka ortakları olup olmadığı 
uaştmlmaktadır. 

Tramvay şirketine verilen 
ınUhtet hHti 

Tramvay Şirketinin h ti k (ı m e
te borçlu olduğu iki buçıık milyon Ji. 
ranın iariesi isin oııyeteye .verilen 
mühlet diln akşam bitmi~tir. 

So yete Direktörü Gindorf Anka· 
rada bu husuı;ta Bayındırlık Bakan
lığile temaslara baılamıştır. Direk
tör aynı zamanda sosyete ile bakan
lık arasındaki ihtUôflr diğer i~leri de 
dUı:eltmek için mUzakcrclerdc bulu
nac ktn. 

Robert College'ln yeni 
mezun tarı 

Dün "Robert Collcge.,de mekte
bin yetmi§ ikinci diploma tevzii me. 
raslmi yapılmt or. Merasime Nlat 17 
de başlanmıştır. Merasimde Amerika 
bliyük c:lçisi Mr. Robert Peet Skin
ner tarafından bir ıöylev söylcnmi • 
tir. Bunu miıtc:akıp mektebin direk· 
törü Dr. P. Monroc bugilne mahı;u 
hususi kıyafctlerile gelen mezunlara 
diplomalarını dağıtmıştır. Meraaim -
den sonra talebe velilerine ve misn
!irlere çay ikram c:dilmittir. 

Mektep bu ene 54 mezun iertnİ§· 
tir. Bunlardan 5 şi edebiyat, 25 şi 
fen, 3 ü elektrik m~bcndisi. 13 U na
ha mlirendisl ve 8 1 de makine mil
hendiıi olarak çıkmaktadır. 

Acıyordum, çünkü kayıbı çok 
büyüktü, yerine güç gelirdi. A· 
crmıyordum, çünkü, Kadriyenin 
kalbi, boş kalmıştı 1 

Sonra? .. Yani bo kalınca? •. 
Kadriye'nin hakkı var. Ben 

ayakta uyuyorum, bugün &er -
scrnliğim, aptallığım üzerimde .• 

Sordum: 
- Her halde sebepsiz değil -

dir. 
Gözlerini kırpıştınyordu: 
- Evet, sebepsiz değil... -
- Kabahatı ne? 
Omuılaruu oynattı: 
- Kabahati yok .. . 
- Anlamıyorun1 ... Zavallıya 

oş· kadar yUz verdin, şımarttın 
!!lldi böyle atıvermek yazık' 

gunah, değil mi? • 
Gözlerini yummuştu : 

. -.;K~lb bu ... Sevgi bu ... Kafa 
ıle gudulmUyor ki... 

- Peki, hic; mi acımadm? 
Birden gözlerini açtı ve sol 

eliyle çenemden yUziimU tuttu, 
sıktı: 

- Haini Ona, sen acımadm! 
- Ben mi? 
Sesi elik ve titizdi: 

1 

30 Bin Değil, 
60 Bin Lira ! * Fransa hükumeti, 27 Temmuz: 

1933 tarihli Türkiye· Fransa muvak
'I'ramvay i çilerinin, ıosyetede ku· kat tecim anlaşmasına bağlı bulunan 

rulan °Ceza ve yardım,, adh bir san- takatı anla maııını 13 Ağustos 1935 
dıktan hava kurumuna 60 bin lira tarihinden itibaren feshettiğini Türki 
kadar teberrüde bulunacaklarını yaz· ye hükumetine bildirmiştir. 
mıştık. Ancak, işçilerin ıöylcdikleri- ~ Kn:ılayın gc:ı:intiıi - Kızılay A
ne göre, oaycte bu andJktaki para lemdar nahiyesi tarafından geçen cu· 
tamamınr, işçilerin tahmin cttiğind~n ma için tertip edilen Yalova gczinti
çok daha u oldu~unu ileri sürmek- si, hafta tatilinin deği tirilmesi üıc-
tedir. rine yarın (Pazar günU) yapılacak -

l çiler şöyle söylüyorlar: tır, Akayın bir vapuru gez.:mcğe gi • 
"- Ceza ve yardım andığı girket denleri sabah saat 9 da Köprüden ala

kurulurken yapılmıı ve bugüne ka· caktır. Davetiye alamıyanlann daveti 
dar isçilere hesap gösterilmemiştir. yeleri de vapurda verilecektir. 
Biz, sandıktaki para tamamını beş * Kraliçe Marya vapurile dün şeh 
veya altı yüz bin lira tahmin ediyo· rimize 150 seyyah gelmiştir. Seyyah· 
rur. Çünkü, uzun senelerdenberi sık lar şehrin muhtelif ycrlerile cami ve 
sık işçilerden para kesilerek bu an· müzeleri geımişlerdir. Vapur yarın li 
d1ğa yatınlmaktadır. Buna mukabil. manımızdan ayrılacaktır. 

diyebiliriz ki, ameleden his kimseye 
hemen hemen hiç yardım yapılma- * Akay ve Şirketi Hayriycnin yaz 
mıştır. icin Perşembe akııamları hareket et· 

mek üzere tertip ettikleri gezinti pos 
Bu dcf a bütün arkadaşlar. kendi taları cumartc:ı;i ak§amına çevrilmiş, 

ycvmiye)trinden kesilen ve kendile· ancak cumartesi r:ünü öğleden sonra 
rine hesabı göıtcrilmiycn bu paranın yönetı;e tatil olduğund'an geı:inti va
mühim bir kısmını, vatanın selameti purlarının cumartesi günü saat 2,5 da 
i~in bir iki tayyare almak üzere ha· kaldırılmaıu kararla§mı§trr. 
va kurumuna terke karar verdik. 
Ancak 11andık muhteviyatını tam * Dükanında yapılan aramada 47 
olarak bilmiJ•oruz. Şirketin biı:e he- kaçak çakmak taşı bulunan Dervit 
sap vermesi için tegebbüıata giriş- Ahmedin duruşması dün 9 uncu ihti· 
tik, Hava kurumuna diğer vatanda~- sas hakyerinde bitirilmiştir. Suçlu al· 
larrmu: gibi bir an evvel yardım irin tı ay hapse ve 11 lira para ceza ına -___ :ıı~~~ı;u· ,_ 
nr. ;_,.-• ..a ---1.;&...1- .,,_ .-ı ,.l.!D_~:""'ı.--.ı=o=r~="""""~· 

~ ı en •akillteı;ı Jeo OJI pro csoru 

Tramvay kazalarımn 
önüne geçilecek 

Tramvay kantarına ekseriya kli· 
silk mektep çocuklannm sebebiyet 
verdiği göz önünde tutularak Bayın· 
dırlık Bakanlığı İmtiyazlı Şirketler 
Ba§mlifctti;tiğine tebligat yapmııtır. 
Şehrimizdeki bUtün ilkmekteplere-, 
çocukların tıamvayları atlamalarının 
önilne geçmek için icap eden tedbir
lerin alınması mUfetti91ikten bildiril· 
mittir. Mektep idareleri tramvayları 
atlıyan yaramazlara cezalar tertip 
edecek ve çocuklarının hareketlerine 
dikkat etmelerini talebe vclUerinc 
bildirecektir. 

Berber dUkklnlırı 
kapablıscak 

Berberlerin Paıar günil kapalı bu· 
lunmak üzere yaptıkları müracaatlar 
müsebt nctite vermiıtir, Ankara be· 
lediyeııince alınan karar gibi, ıchrimiz 
de de berber dUkkinlarının haftada 
bir gün kapalı durmaaı temin edile -
ccktir. Bunun için tlbayın Avrupıdan 
dönmesi bcklenmetkcdir. 

- Evet./"Sen ! 

• 
Köşkte, balkonlu kırmızı oda-

dayız. 
Gece ... Çamların arasında, ge. 

vezc bir bülbUl, titriyerek. kısa, 
sürekli dem çeke çeke şak1yor ..• 

Vakit, gece yarısı ... Ne bağ 
aralarında. ne komşu köşklerin 
pencerelerinde, tek ışık yok ..• 

Bülbülün. ıesi; gecenin kalbi, 
gecenin sesi, gecenin ruhu san
ki ... 

Kadriye, ateşi al kimonosunu 
giydi. Karşımda oturuyor. Vü
cuduna yapışık ince al ipek 
kombinezon, göğsünün ve beli
nin bütün kıvnmlarım, yuvar
l~~hkl~rını,. tekmil inceliğiyle 
gosterıyor. 

.. Dudak ucuyla gülüşlerinde, 
g~z u.cuyla bakışlarında; süzü
ltişlerınde. krnhp dökülüşlerin· 
de, olgun ve güzel kadın, guru· 
ru var. 

Bu olgun ve güzel kadının 
yanında, yakınında bulunmak
tan, ben de gurur duyuyorum. 

1 Pek az konuşuyoruz. . 

Hamid Nafiz ilmi etütlerde bulun • 
mak Uzere önUmüzdeki hafta Alman
yaya gidecektir. 

* htanbul Universitesi Edebiyat 
fakültesinin Tilrk inkılabı imtihanı 
26 Haziranda Univcrsite konferans 
6alonunda yapılacaktır. 

* Yaz çalışmasına ba lamış olan 
Yabancı diller mektebine son günler
de fazla talebe kaydolmu§tur. Her li· 
şan için 2 - 3 kur açılmışur. Talebe· 
nin çoğunu li&e talcbeııi teşkil etmek· 
tedir. 

* Avrupada seyahatte bulunan ls· 
tanbul ilbayt ve sarbayt Muhiddin 
Uıtündağın önUmlizdeki hafta içinde 
lstanbula döneceği duyulmuştur. 

"' Brilkselde toplanmış olan Ulus· 
lar kurumu müzaheret kurumu kon • 
greıinde 'l'ürkiyc delegesi ltıtanbul 
Univerııitesi rektörü Cemilden dün U
niversiteye bir mektup gelmiştir. Bu 
mektuba göre Cemil ayın 20 sinde b
tanbula dönmü olacaktır. 

$ Sofya elçimiz Şevki, dün ekspres 
le Sofyadan §ehrimize gelmiştir. Bir 
kac glin l!itanbulda kalacak ve sonra 
Ankaraya gidecektir. 

"' Bu sene sebze fiyatlarının biraz 
pahalı oluşu, bir kısm lstanbul bos -

Kadriye birdenbire sordu: 
- Defterde neredesin? 
Ben de doğruldwn, cebim

den defteri çıkarırken: 
- Avrupadan 1stanbula dön

dün! dedim. 
O, düşünmeğe başlamıştı: 
- Hasta yavrum, öldükten 

sonra mı? 
- Evet. 
Defteri açıyoı·dum, elite işa • 

ret etti: 
- Açma ... bırak ... hatta tek

rar cebine koy. 
Elini alnından geçinnişti, dü

şünüyor gibiydi. Def teri cebi
me koydum; ona bakıyor, söze 
başlamasını bekliyordum. 

Kadriye, ayağa kalkmrştı; 
kimonosunun acık önünü ka -
W§turdu; salına salma yürüdü, 
kapıya doğru gitti. 

Onun, böyle salına salına yü
rüyüşünden, aklına yeni bir şey 
geldiğini ,yeni bir şey düşündü
ğünü anlıyordum. Onun, tavır
larından, hallerinden, diınağınm 
zembereğinin nasıl işlediğini 
anlamağa, duymağa başlamış
tım. 

DA 
N 

KENDi KENDiMLE 
KONUŞTUM 

Sıra ve bağ gözetmeksizin, ak 
lıma gelenleri yazıvererek ken -
di kendimle şöyle konuştum: 

Ben No. 1 - İtalyan - Habeş 
işine ne dersin? 

Ben No. 2- Kurtla kuzu me 
selesi. Yalnız bizim bildiğimiz 
kuzu ak, kurt kara olur. Burda 
iş tersine; ak tüylü bir kurt, ka
ra tüylü bir kuzuyu parçalamak 
ister. Ti.iylerin boyalarındaki bu 
aykırılıkla, iş büsbütün bulan -
dmlıyor. Maşalda, kara kurt ak 
kuzuyu yutar; fakat senin de -
diğin işde ak kurtun kara tüylü 
kuzuyu yutacağım sanmıyorum. 
Ve istiyorum ki: masal tersine 
çıksın, kuzu koç olsun. 

• 
Ben No. 1 - Dilenci, dolan-

drrıcı ve tıraşçı arasındaki ayrı
lık nedir? 

Ben No. 2 - Dilenciye para
yı verirsin gider; dolandırıcı pa
rayı alır bir daha kendi görün • 
ınez; tıraşçı parmağını yakan• • 
zın ıliğine geçinniye görsün, r.ir 
daha elinden kurtulamazsınız. 1 

Orhan SELiM 

Kazalarda Tapu 
Direktörlükleri 

Tapu genel direktörlü~ü. tapu ida· 
relerinin kazalara ayrılacağını bildi
rerek nok anlann te bit edilmesini Is 
tanbul tapu yönctger.inden istemiştir. 
lstanbul Tapu müdürlüğü yönetgesi 
derhal faaliyete geçerek kazalarda ku 
rulacak tapu daireleri için müsait bi
na aramağa koyulmuştur. Yeniden, 
Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, 
Beşiktaş ve Sarıyer kazalarında bi • 
rer tapu yönetgesi kurulac.ıktır. 
Diğer taraftan Beyoğlunda yeni 

ihdas edilen kadastro direktörlilgü • 
niln kadrosu da seçilmiştir. Komisyon 
azalığına Konya kadastro memurla
rından Mustafa, Posta memurlukları• 
na Bursa kadastro memurlarından 
Mennan, htanbul ikinci kadastro 
ınıntaka memurlarından Necmeddin, 
C memurlu buldan 

"• v-~ \411 ' ' -- ·-

den Kemal atanmışlardır. 

Kibrit daha ucuzlayacak mı 
Finans Bakanlığınca gönderilen bit· 

mlitehassısın Kibrit Şirketinde yap· 
tığı tetkikat sonunda kibrit fiyatları· 
nın yeniden on para indirilebileceği 
anlaşılmı§tır. Kibrit Şirketi, Bakan
lığa müracaatta bulunarak bu indir• 
menin hangi rakamlara istinaden ya• 
pıldığını sormuştur. 

Bakanlık verdiği cevapta hesapla· 
rın şirket komiserinde bulunduğunu 
bildirmiştir. Bunun üzerine 1irket bu 
hesapları tetkik ctmcğe karar vermiş 
ve mlitehassısm yaptığı hesapları ko
miserlikten istemiştir. Şirket tetki· 
katını bitirdikten sonra hesaplar üıe· 
rinde mutabakat hbıl olursa kibrit 
fiyatlarını on para ındirecektir. 

rr=z =z == 
tanlarına hastalık arız olmasından 
ileri gelmektedir. 

* Telgraf müvezzilerinden şimdi • 
ye kadar Tramvay ve vapurlarda pa
ra alınıyordu. Posta ve Telgraf kanu
nunun on beşinci maddesine göre. 
Tclgra! müvezzileri ve hat bakıcıları 
şehir içindeki nakil va ıtalarile para
sız seyahat edeceklerdir. 

O, kapının yanındaki zile 
basmrştı. Biraz sonra içeri gi
ren hizmetçiye sordu: 

- Buz dolabına şampanya 
koydun mu? 

Hizmetçi kadın, başını eğdi: 
- Siz iki şişe söylemiştiniz:. 

Ben, ne olur olmaz, diye, üç şi
şe koydum. 

- Cok iyi etmişsin. 
- $imdi getireyim mı ı 
- Yalnız bir şişe getir. Ama 

kovaya da buz at. 
Hizmetçi çıktı. Kadriye, ba· 

na dönmüştü; gene ağır ağır, 
salma salına yürüyordu. 

Önümde durdu, yumruklarını 
kalçalarına dayadı ve gözlerini 
kırparak baktı: 

- Nasıl, fikrim fena mı? 
- Şampanya içmek, nereden 

aklına geldi? 
- Onu da anlatacağnn. Bll 

gece, bira, rakı, karrşık içtik· 
Başımda bir sersemlik var. Şat11 
panya bu sersemliği dağıtır. 

Hizmetçi kadın, parlak koV~ 
içinde şampanyayı getirmişti• 
Kadriye1 usta bir metrdotel el 

.(Arkası var), 
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Demiryolu Siyasamızın 
Gür Verimleri 

" Büyük 
yollarmm 

gürlük genlik ve kuvvet aracı olan demir
yapılmasma devam edeceğiz . ., 

(Parti programı 26) 

e) Irmak - Ereğli hatlarının ço • 

SOLUK SOLU~A 
Adam beklemesini sevmem. 

i Ki ÖNEMLi KA RAR 

Köylünün Borcu On Beş 
Yıl Taksite Bağlandı 

[HUSUSI MUHABlRlMlZIN TELGRAFI) 

Kamutayda 
Dün O naylanan 
Layihalar 

Cümhuriyet ile yaşıt olan demiryo
lu siyasamız, Atatürk'ün direktifi ile 
çok sayın Başbakanımız lsmet lnönü 
tarafından ortaya konduğu sırada 
kendisine çok çatıldı idi. 

Uzak gitmiyelim, daha dört yıl ön
~e Serbest Cümhuriyet Partisi kurul
duğu zaman bu partinin i~k. sataştı.ğı 
şey, tsmet İnönü hükumetı.n~n demır
yolu siyasası olmamış mı ıdı? 

o zaman, gene bu sütunlarda (de-

ğu bitti, azı kaldı, 
f) Sıvas • E:-zurum. 
g) Sıvas - Malatya 
h) Afyon - Antalya hatları, yapıl

maktadır. Bu hat! ·dan şimdiye kadar 
biten kısımların uzunluğu (2,600) ki
lometredir. 

B - Yabancı ellerdeki demiryolla
rından, Anadolu • Bağdat demiryolu 
Recep Peker'in Bayındırlık Bakanlı
ğı sırasında, lzmir - Kasaba ve Izmir
Aydın demiryolları da Ali Çetinkaya
nın Bayındırlık Bakanlığı ödevini al
dığı son bir yıl içinde satın alınarak, 
(3,363) kilometrelik yabancı malı de
miryollan ulusun malı olarak ulusal 
demiryollarımıza katıldı. Buna Güm
rü • Sarıkamış hattını da katınca 
(3,487) kilometre eder. 

Eğer sonunda para alınmasa 
aylık beklemesini bile. sevm<:m· 
Çünkü beklemek, kötü şeydır. 
Halbuki ömrümüz hep bekle -
mekle geçer. Akşamı beklemek, 
yemek zamanım beklemek, ma
aş beklemek, intihap bekle • 
mek, ucuzluk beklemek ... 

Evvelki gün tamşlarımdan 
(Adıyaman) la sözleşmiştik. 
Sirkecide buluşacağız, birlikte 
bir yere gideceğiz ... (Randevu)
muz dörtteydi. Saat yürüdü. O 
gelmedi. Dört buçuk oldu, yok. 
Beşe beş kala soluk soluğa gel
di. Elinde de koca bir çanta ..• 
Ben patladım: 

Ankara, 14 tini almak şartile, faiz getiren nıenkul 
kıymetlere yatırabilirler. 

Bankaların ihtiyarı ile yapabile -
cekleri bu muamele mevduat sahip -
terinin icabında mevduatını nakden 
geri almak haklarını hiç bir suretle 
tahdit etmez. 

Bugün Kamutayda kabul edilen la
:Yrhalara göre, Ankara - İstanbul ve 
Avrupa telefon devrelerinin çoğaltıl· 
l'llasr yolunda 200 bin liraya kadar 
taahhütlere girilmesi için Bayındır -
lık Bakanına salahiyet verilmekte -
dir. 

Bugün Amortisman sandığı hak • 
atındaki kanun Jayıhası da kabul e • 
dildi. Bu layıhaya göre, Finans Ba
kanlığının kontrolu altında bulun
mak ve Cumuriyet Merkez Bankası 
Genel Direktörlerile, Bankanın idare 
nıeclisi üyeleri arasından Finans Ba
.kanlıgınca seçilecek iki kişiden mü -
rekkep bir heyet tarafından idare .e
dilmek üzere bir Amortisman sandığı 
teşkil edilmiştir. Sandığı idare edecek 
olan heyetin vazifesi dahili ve harici 
devlet borçlarına ait tahvilleri mü -
bayaa etmek ve bunların piyasasını 
tanzim için icap eden müdahaleleri 
Yapmaktır. 

Dahili istihlak vergisi kanununun 
bir maddesinde yapılan değişikliğe 
göre, 1860 ve 243 numaralı muame· J: vergi i kanunları hükümleri daire
sınde alınması icap eden muamele 
Vergisinin 934 mali yılından evvelki 
2~ınana ait kısmının kaydi terkin e
dilmektedir. 

M ev dua t ı koruma 
kanununda değişiklik 

Mevduatı koruma kanununda da 
degişiklik yapılmıştır. Buna gö
t'e Bankalar, vadeli veya va
desiz olarak tasarruf mevduatının kar 
§ılığını teşkil etmek üzere aşağıda 
gösterilen nisbetler dahilinde kasa -
~arında karşılık ihtiyat bulundurma
ga mecburdurlar: 

/\. - Vadesiz veya en çok bir ay 
"adeti veya bir ay evvel ihbara tabi 

-lt::_ Bi~· ayda~A ziyade veya bir se
~eden az vadeli veya bu müddette 

bara tabi mevduat için yüzde 20, 
<:: - Bir sene ve daha ziyade va

d_el~ veya bu müddet içinde ihbara 
tabı mevduat için yiizde 10. 

Bankalar kasalarında nakten bu • 
lundurmağa mecbur oldukları bu kar 
§ılık ihtiyatlarını kısmen veya tama
:ınen Finans Bakanlığının muvafaka-

Ziraat bankasmm alacakları 
Ziraat Bankasının ipotekli ve ipo· 

teksiz alacaklarının taksitlendirilme
si hakkında kabul olunan layıhaya 
göre, Türkiye Ziraat Bankasının 931 
sonu envanterinde yazılı vadeleri gel 
miş veya gelmemiş ve bu tarihten 
sonra yeni senetlere bağlanmış veya 
bağlanmamış ipotekli, müteselsil ke
faletli bütün zirai alacakları bu kanu
nun aşağıda yazılı hükümlerine göre, 
yıllık yüzde üç faizle taksitlendiril
mistir. Taksitler müsavi ve senevi o
lup 15 senede ödenir. Ancak, taksit 
adedi her bir taksitin baliği beş lira
dan aşağı düşmiyecek surette baliği
ne göre hesaplanarak bulunur. Borç 
taksitlerin vadeleri: 

Birincisi: 1936 yılına düşmek üze
re her yerde mahsul toplama ve sat
ma mevsimlerine göre bankaca tayin 
edilir. Bankaya asaleten borçlu olan
larla kefaleten borçlu olanların borç
lu vaziyetlerinde biç bir fark gözetil
mez. 

Borcun, kefillerin iştiraki olmak -
sızın işbu kanundan sonra veya ev
vel yeni senetlere raptı keyfiyeti. ke
faletleri natık olan senetler kendile -
rinc geri verilmedikçe kefillere tec -
dit ve kefaletin sakıt olmak iddiası
nı bahşetmiyeceği gibi. kefalet borç
larının da müstakilen tehir senedine 
bağlanmasına mani teşkil edemez. 
Bankanın alacaklarından işbu kanu • 
nun neşri tarihinden evvel vadeleri 
gelip te yeni senetlere bağlanmamış 
olanların geçmiş günler faizi bu ka
nunun neşri tarihine kadar yüzde 5 
üzerinden hesaplanacaktır. 

• ·- ·--··-····......... u ............. .... 

taksitlendirilmiş olan a lacakların, va
delerinin huliılünde hiç bir suretle 
tecile tabi tutulmıyarak tahsil edile
cektir. 

Kuraklık ve her hangi bir afet ve
ya mücbir ve fevkalade bir sebeple 
bir kaç taksitin kısmen veya tamami
le teciline zaruret görülecek haller
de bu tecil, bankanın teklifi ile ve 
Bakanlar Heyeti kararile yapılır. 

Ceza Evinden Kaçanlar 
Anakra, 14 

. Ankara ceza evinden dıvarr 
<i~lmek suretile kaçtıklarını bil 
dırdiğim mahkumlar hakkında 
elde ettiğim malumatı bildiriyo
rum: 

Ceza evinde birinci münferit 
kovuşta bulunan metresini yara 
lamaktan suçlu Nazmi, hırsızlık 
tan suçlu Nasir, Eınin,Tur Ali, 
Sait ve İbrahim karyola demiri 
Jlarçalarile 1 O metre kadar uzun 
lukta bir tünel açmışlardır. 
Mahkumlar çarşamba sabahı ce 
~a evi dıvarmı delmeğe başla -
lllışlar ve bu işi saat 16 da biti -
tebilmişlerdir. 

Mahkumlar saat 17 de hep 
beraber kaçmağa teşebbüs etmiş 

lerdir. Fakat hepsi daha delik -
ten çıkmadan, nöbetçi janrlar -
malar hadisenin farkına varmış 
lar ve delikten çıkanlara durma 
ları i~in ateş açmışlardır. Ateş -
ten korkan Sait ve İbrahim de
likten çrkmamışlar ve tünelin 
içinde yakalanmışlardır. N azmi, 
Nasir, Emin, Tur Ali kaçmağa 
muvaffak olmuslardır. 

Bunlardan N~zmi dün yaka -
lanmıştır. Diğer kaçanlar aran -
maktadır. Müddeiumumilik işe 
el koymuş ve mahallinde keşif 
yaparak tahkikata başlamıştır. 

Kaçanların tüneli ne ile ve 
nasıl a~tıkları ve bu işi nezaret 
al tında olmalarma rağmen nasıl 
basarabildikleri tahkik edilmek
tedir. 

son DAKiKA 

İzmir Panayırmı Başbakan 
22 Ağustosta Açacak 

[HUSUS! MUHABIR1MlZ1N TELGRAFI] 

A nakra, 14 
"1rsrulusal lzınir panayırı için hazırlıklara devam olu~uyor. 

~u seferki panayıra dış memleketlerden daha fazla iştirak olaca
~1 umuluyor. Ekonomi Bakanlığı, bu panayırın mümkün mertebe 
Çok rağbet görmesi için icabeden tedbirleri almaktadır. İzmir pa
~~Yırı 22 Ağustosta Başbakan İsmet İnönü tarafından verilecek 
ır söylevle açılacaktır. 
ismet Inönü, panayırdan sonra N azilli fabrikasının temelini 

ütznak üzere Nazilli ye gidecektir • 

[HUSUSi MUHABlRlMIZlN 
TELGRAFI] 

Ankara 14 

Kamutay bugün saat 14 de Nuri
nin başkanlığında toplandı. Ruzname
nin birinci maddesini teşkil eden bazı 
saylavların mezuniyetleri tezkerele
ri okunarak kabul edildi. Bundan :.;on 
ra ruznamenin diğer maddelerine ge
cilerek, zaruri sebepler dolayısile ta
kip ve tahsiline imkan görülemiyen 
zimmet kayıtlarının terkini için Büt
ce encümeninin mazbatası onaylandı. 
Ve sıra sile aşağıdaki kanunlar müza
kere edildi : 

miryoht siyasetimiz) . ~aşlıklı yaz~~a
nmızda Serbest Partının çattıgı yon, 
ulusçu, 'halkçı, devletçi ve laik Cüm~ 
huriyet Halk Partisinin en .k~vvetlı 
yönü oldu~unu, Serbest Partının seç
tiöi saldırıs noktasında çok aldandı-

t> 4 

;;.ını belirtmeğe çalışmıştık. 

ı 930 yılı hazine hesabı kat'isi layi
hası. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında 
aktedilmiş olan afyon anlaşması tat
bikı layihası. 

Türkiye - Bulgaristan arasında ya
pılan ticaret mukavelesinin tasdikı 
Çubuk barajının ağa<ilandırılması. A
mortisman sandığı teşkili kanununda 
Refik İncenin sualine Maliye Bakam 
cevap vererek, banka memurlarının 
amortisman sandığında çalışmalarının 
asıl vazifelerini ihlal edecek mahiyet· 
te olmadığım söyledi. 

Refik lnce, Maliye Bakanının iza
hatının kanaatbahş olmadığım söyli· 
yerek, tekrar söz aldı ve kanunun bi
rinci maddesinin sarih olduğunu söy
liyerek amortisman sandığı yapmak
tansa. bunun Merkez Bankası vazife
lerinin içine konmasını istedi. Financ; 
Bakanı tekrar cevap verdi ve amortis
rrıan işinin Maliye Bakanlığının işi ol
duğunu söyledi ve kanun onaylandı. 

Ankarada dil ve tarih, coğrafya 
fakül teleri kurulması hakkındaki la -
yihanın müzakeresinde Saffet Arıkan 
bu iş için ı 50 hin lira alındığım, ile
ride icap ederse bu fakülte icin lazım 
gelen tahsisatın gene Kamutaydan is
temek hakkını mahfuz tuttuğunu söy 
•-••ı •·-··~•ı vıu.a,ıcnnlı. 

Dahili istihlak vergisi kanununun 
l O uncu maddesinin tefsiri devlet mc 
murları aylıklarının tevhit ve teadü • 
itine ait kanuna ek, diyanet işleri re
isliği vazife ve teşkilatına ait kanun 
layihası kabul edıldi. 

Posta Telgraf ve Telefon memur
larının müteselsil kefaletle bağlan -
malan hakkındaki kanun layıhası 
Türkiye Cumuriyeti ile İtalya kral~ 
lığı arasında aktedilen klering anlaş
masının bazı hükümlerini değiştiren 
kanun kabul edildi. 

Üsküdar. Kadıköy ve havalisi Tram 
vay şirketinin hisse senetlerinden 218 
bin liralığın Evkaf Müdürlüğünce sa
tın alınması, askeri mükellefiyet ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun. maarif teşkilatı kanununun 
1 1 inci maddesinin iki sene daha uza
tılması. kimya harbinden korunmağa 
mahsus malzemenin bir elden satılma
sı, Ankara • İstanbul ve Avrup:ı tele
fon devirlerinin tslahı ve coğaltılması, 
Gi.imriik ve lııhisarlar Vekaleti teşki
Hitı hiyihası kabul e.dildi. Bundan son
ra Abirlin Ozmenin yerini genel mü
fettişliğe naklinden dolayı Aydın say 
lavlığından istifası okundu. 

ikinci celse 
ikinci celsede. eskiden bazı evra • 

kın ruznameye alınması hakkında Is
met lnönünün verdiği takrir kabul e
dildi. Ankara beledivesinin haricten 
getireceği makinelerin gümr'i.iksüz- ge
çirilmesi, hazerde takım ve bölük ve 
sanat mekteplerinde bulunan yar su
baylardan yüzbaşıya kadar ve seferde 
bütün subaylarla askeri memurlara 
nefer eşyası verilmesi hakkındaki Ja. 
yiha kabul edildi. Mevduatı koruma 
kanununun sekizinci maddesinin de -
ğiştirilmesi layihası, sıcak ve soğuk 
maden sularının istismarı, Türkiye • 
Jngilterr. arasındaki ticaret ve tediya
tın tanzimine dair anlaşmanın tasdi
kı layihaları kabul edildi. 

Mazbut emlak, yurdluk ve ocaklık 
mukabili verilecek emlak ve arazi ile, 
Eti Bankası, maden tetkik ve arama 
enstitüsü kurulmasına dair layiha ile, 
Ziraat Bankasının ipotekli ve ipotek
~iz zirai alacaklarının taksitlendiril
mesi hakkındaki layihalar kabul edil
di. 

Avukatlarımız için 
yeni kanun 

b Serbest Partinin, büt ün o tenkitle
ri önünde cuda sarsılmıyan, tuttuğu 
yolun doğrulusundan !IÜ~h.e~i olmı
yan Cümhuriyet Halk Partısının 1931. 
yılı üçüncü büyük kurultayının ver
diği karar: bu yazının başına koydu
ğumuz karar oldu. .. .. . • 

Şimdi bu kararın gürluk.lu verımı 
önündeyiz. Çünkü Cümhurıyet Halk 
Partisinin Dördüncü Büyük Kurulta
yı bu prensibin son d.?r~ !.ıl.1.ık ver~
mini Türk ulusunun gozu onunde bv-
lirtmiş bulunuyor. 

Demiryolu siyasamız, bu yurdun 
ulusal, engin ve hayatiğ ihtiyaçların
dan doğmuştur. 

Bu siyasa, imkanı olduğu kadar az 
zamanda: 

a) Atatürk Türkiyesinin bayındır-
laşması, . •v 

b) Türk ulusunun ulusal bırlıge 
ermesı. 

c) Okonomik genliğe kavuşması, 
ç) Soysal yükselişe varı:nası, _ 
d) Kültür alanında genışlemesı, 
e) Atatürk devriminin yurdun her 

yerinde yayılıp kökleşmesi ve bütün 
bunları bağrında yaşatacak olan yur
dun korunması bakımlarından birinci 
derecede göz önünde tutulması gerek 
olan esaslardan idi. 

Bayındırlık Bakam AJi Cetin_kaya, 
kendine özgü olan acık. kesın ve 
enerjik sözlerile Kurultav üyeleri 
önünde bu ana siyasamızı bir kez da
ha belirtti. 

Gerek dilek encümeninde ve gerek 
Kurultayın gcntl toplantısında. onun 
bu soğukkanlı, derin bakışlı ve güven 
verici edasile yürekten anlatısı, üye
ler üzerinde gersekten sevinçli bir gü· 
..,o .. uo ino.(\ uyandırdı. 

Kurultay üyeleri ve dolayısile ka
muğsal " 'işiln bir kere daha öğrendi 
ve anladı ki: 

Atatürk'ün kurtuluş surunu üfledi
ği 19 - Ma~-ıs - 1919 da bugünkü ulu· 
sal toprağımızdaki demiryolları: Ana
dolu - Bağdat, lzmir - Kasaba, lzmir
Avdın, Şark Demiryolları adlı (3693) 
kilometrelik nomal, Bursa - Mu<lanva 
ve Sarıkamış • Erzurum - llıca hatla
rı adlı ( 344) kilometrelik dar hat ki, 
hepsi birden (4037) kilometre idi. 

Bunların da hepsi, yabancı malı. 
ve yabancı işletmesinde idi. 

• Tam erkinliğine eren bir ulus. Türk 
ulusu, Osmanlı İmparatorluğunun 
ekonomsal liberalizmi devrinde, bir 
takım siyasal etkilerle yabancıların el
de ettikleri bırakığla ' yaptıkları ve 
işlettikleri demiryollarrnın ayni şart
lar içinde işlemelerine. yurdumuzu 
sömürmelerine göz yummak, Atatürk 
devriminin Cümhuriyct T'lirkiyesine 
yaraşamazdı. 

Nasıl yaraşırdı? 
Ta ·ıma tari'•lcrini yurdumuzun 

ekonomsal durumuna, ıılıısumuzun 
sosyal kurumuna göre düzenlemek; 
taşıma işlerini ucuzlatmak ve kolay
latmak istedigimiz zaman bu tarife 
indirişini, yabancı ellerle işletilen ya
bancı malı demiryollarına kabul etti
remiyorduk. Ellerind ':i eski Osman
lı lmpar:ıtorluğu devrinin bırakiğ söz 
bağılan (imtiyaz mukaveleleri) ile 
karşımıza dikiliyorlar ve olamaz! di
yorlardı .. ve diyebiliyorlardı l 

Yalnız bu kadar mı? dahası var: 
Bu yabancı ellere verilen demiryol

larını yapan ve işleten kumpanyalar, 
ellerindeki bırakığlara ve söz bağıla
rına göre hatlarını kendi işlerine ge
len yüksek tarifelerle i'ijletecekler, za
rar ederlerse devlet ödiyecekti !. Ve 
şimdiye kadar böyle idi. 

Her türlü crkinligine ermiş Türk 
ulusu, demiryolu alanında attığı her 
adımda önüne dikilen bu engelin de
vamına, yad ellerin yurdumuzu sö
mürmesine artık dayanamazdı. 

Onun için iki karar verdi: 
1 - Yabancı ellerdeki demiryolla

rını satın almak, 
2 - Yurdµn savga, ekonomi, ba

yındırlık ve sosyal bakımlarından ha
yatiğ ihtiyacı olan yerlerine dcmiryo
lu yapmak. 

So Bin Liralık Bir Teber.ru 
Ankara, 14 (Hususi muhabi

rimizden) - Tüze Bakanlığı 
muhtelif Avrupa memleketlerin 
de baro teşekkülleri ve mer'i 
avukatlık kanunları üzerinde tet 
kikat yaptırmaktadır. Bu tet -
kikler bittikten sonra avukatla
rımız hakkında yeni bir kanun 
projesi hazırlanacaktır. 

Bu iki prensip üzerinde yürüyen 
demiryolu siyasamızın son on yıllık 
verimi, göğüslerimiz kabararak, öğü
ne öğüne gösterebileceğimiz bir yığın 
halinde önümüzde duruyor!. 

A - tik ağızda: 
<l Balıkesir, 14 A.A. - Memleketimizin tanınmış tecimenlerin
b~n. Emir oğulları Mehmet, Ahmet ve Ali kardeşler Balyadaki 
~tun özelgelerini Kızılay ve çocuk esirgeme kurumlarına teberrk. ~tmişlerdir. 40 - 50 bin lira değerinde olan bu özelgenin üçte 
ısı Kızılay'ın, üçte biri de Çocuk Esirgeme Kurumunun ola -

taktır, 

R) Ankara, - Kayseri • Sıvas. 
b) Samsun • Sıvas, 
c) Kayseri - Ulukı la, 
ç) Kütahya • Balıkesir hatlan bit

ti, işliyorlar, 
d) Fevzipeşa • Malatya - Ergani 

Madeni - Diyarıbckir~ 

344 kilometre·:k Bursa - l'~udanya 
ve Sarıkamış - Ilıca dar hatları da 
çoktanberi bizimdir. 

Böylece, bugüne kadar, yurdumu
zun ekonomik bakımdan en gürlük • 
lü, sosyal bakımdan nüfusu en bol. 
tarım bakımından toprağı en verimli, 
kültür bakımından en ileri. yurt sav
gası bakrmından en önemli bir cevre
sinde, yabancı malı olarak yurdumu
zu ve ulusumuzu sömüren, yalnız ya
bancıların aı;ığına ve çıkarına işliyen 
bu demiryolları. artık ulusal dcmir
yollarımıza katılmış bulunuyor. 

• 
Artık, yurciumuzun hiçbir yerinde 

yabancı malı olan bir tek ray dahi 
kalmamıştır. Çünkü Şark Demiryol
ları da bizim malımızdır. Yalnız işlet
mesi bir anonim kumpanvadadır. 

Artık. bugün demiryollanmızı, is-
tediğimiz gibi, istediğimiz za • 
man, istediğimiz yerde, istedi
gımız tarife ile yurdun ekonomi, 
tarım ve tecim ihtiyaçlarına, yurttaş
ların iyiliğine ve genliğine, kısaca 
yalnız yurdun ve ulusun kamuğ-ası
ğına uygun işletmek erkinliğine ve 
özgenliğine ermiş bulunuyoruz. 

Nitekim bu ge .;z de, demiryolla
rında yüksek tarifenin değil, ucuz ta
rifenin de gelirli olduğur.u filiğ olarak 
ispat etmis bulıınuyoruz. Bunun bel
gesi; Cetink:ıya'mn Kurultaya verdi· 
ği ım rakamlardır: 

lzmir - Kasaba demiryolunun ya
bancı isletmesi nete iken 1933 teki ge· 
liri 2,5 milyon idi. 

Biz satın aldıktan sonra taptadığı
mız % 40 - 60 daha ucuz tarife ile 
işlettiğimiz halde son bir yıllık geliri 
3,5 milyondur. 

Tarifelerde % ·40 - 60 arasında bir 
indirişc karşı, gelirde tam % 40 ar
tış!. 

Buna demiryolu ta ıma tarif esinde 
(devrim) demek yaraşmaz mı? Tari
felerde % 40 • 60 arasında bir indiriş 
yapılmış olmasına karşı, gelirin tam 
% 40 artması için, o hattın iizerinde 
eskisine nisbetle ne kadar geliş gidiş 
olması lazımdır, düşünmeli!. 

Ve bu gidiş gelişten doğan eko • 
nomsal, tecime! kaynaşmanın yurdun 
ekonomsal alanında yaptığı gürlüklü 
etkiyi de bir kez tasarlamalı!. 

Gelecek yazımızda demiryollarımı
zm genci durumuna da ayrıca bir göz 
atacağız. 

Yeşilköy: Ali Rıza EREM 

65 yaşmı dolduran 
gümrük memurları 

Ankara, 14 (Muhabirir.ıizin 
telefonu) - Gümrük ve inhisar
lar Bakanlığı, 13 temmu~. 1935 
tarihinde 65 yaşım dolduran 
memurlarla açıkta ve vekalet em 
rinde bulunanların da nüfus tez 
kerelerinde yazıli yaş kayıtla -
rma bakılarak tekaüde sevkedil 
mek üzere işlerine nihayet ve -
rilmesini ve bu memurların 
borç ve ilişikleri olup olmadığı 
nm bildirilmesini gümrüklere 
tamim etmiştir. 

KÜÇÜ K 
HABERLER 1 

* Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz 
den) - Eliiziz arbaylığına seçilen 
Kemalin seçimi Bakanlar kurulunca 
onaylanmıştır. 

* Ankara, 14 (Hususi muhabiri
mizden) - Tüze Bakanlığı müste -
şarlığına ceza işleri başkam Hasamn 
t~yini yüksek tasdike iktiran etmiş
tir. 

* Ankara, 14 (Hususi muhabiri
mi~den) - Güzel sanatlar öğretmen 
lerınden Burhan Ümit, Kültür Bakan 
lığı ispektörlüğüne tayin edilmiştir. 

• Ankara, 14 (Hususi muhabiri
mizden) - İstanbul azalığına İstan
bul sulh hakimlerinden Atıf, İstan -
bul sulh hakimliği , İstanbul aza mu 
avini Tahsin, İstanbul aza muavinli
ğine Yabanabat müddei umumisi' Ne
cati, Niğde aza muavinligine Edirne 
icra memuru Kamil, Alaşehir sorgu 
hakimliğine Azmi, Adana müddei u
mumi muavinliğine Adana icra mc • 
muru Nadide tayin edilmişlerdir, 

- A be birader! Dörtte söz 
verirsin! Beşte gelirsin. Nedir 
bu rezalet!.. 

- Sus! Bırak hele biı nefes-
leneyim de anlatırım. 

- Ne anlatacaksın, bunun 
anlatacak yeri kaldı mı? .. 

- Var, var •.. Anlatırsam hak 
verirsin 1 

Kahve içti ve o anlatınağa 
başladı: 

Dörde beş kala Köprü üs • 
tündeydim .. Çünkü Karaköyden 
geçerken saate baktım, dörde on 
vardı. Nasıl olsa buraya dörtte 
gelirdim. Lakin tam Haliç va -
purları iskelesi hizasından gi • 
derken yanımda bir mübaşir be
lirdi .. Ben giderim, herif gi -
der... Ta yanıbaşımda, adımını 
adımıma uydurmuş... Azıcık 
dalsam, beni geçecek. Deli olu
rum birinin beni geçmesıne ... A
dımları sıklaştırdım. Mübaşir 
de sıklaştırdı ... Aman bre ... Cı
lız da bir ~ey ama ayağına te -
tik... Eminönüne doğru yaklaş
tık. Herif beni geçti. İki metre 
önümde gidiyor... Hızlandım. 
Balıkpazarmın ağzına geldik. 
Bir metre önümde ... Balıkpaza
rına saptı ... Bırakır mıyım peşi
ni! Saldırdım Balıkpazarına ..• 
Tahmis sokağının önünden çık
tık Rızapaşaya. Herif hala ö -
nümde ... Utanmasam kosaca -
ğım. lşin fenası, ben göğ;ümü, 
bağrımı açtım. Herif tc dik ya
kalı ceketini inadına iliklemiş. 
Yokuş yukarı saldık ... Yürü bre 
yürü. Kahve değinnencilerinin 
önüne doğru onu hizaladım.Dök 
mecilere giden yolda geçtim ... 
Geçtim ama bırakmıyor peşimi l 
Üniversitenin altı kapısı açık ol
sa, geçmiş vaziyetimi kaybet -
memek için. oradan sapıverece
ğim ... Yürüdüm. Beyazıda çı -
kan yan sokağın ağzına gelir -
sem oradan sapacaktım. Lakin 
herif daha sokağın ağzına gel -
meden heni geçti. Bırakır mıyım 
ya! .. Bu kadar da yokuş çıktık. 
Haydi efendim Veznecilere gi · 
elen yola ... Ha bre ha! Ha bre 
ha ... Tam eski Letafet apartı -
manmm orada enseledim ... Ar -
tık terimi iyice dökmüştüm, 
Baktım mübaşir de cebinden 
mendil çıkardı ve terini silmeğe 
başladı. Ben caddeye çıkarken 
herif bir daha seyirtip beni geç
mez mi? .. Deli olmak işten de
ğil... Basladık Saraçhane başına 
doğru yürümeğe. Git bre git, gıt 
bre git! Uzatmıyalnn... Tam 
Fatih parkının önüne gelince 
herifi önledim. Lakin inatçı şey
miş. Zaten meşin gibi bir şey ..• 
Ben parka girdim. Baktım, pe • 
şimde ... Şöyle bir sıraya otura
yım dedim ... Gülümseyerek ö -
nümc.Ien geçti... Hani, beni yıl
dırmış gibi ... Hemen fırladım 
peşine ... 1 tfaiyenin önünden geç 
tik ... Basladık inmeğe ... Ya bi
rader... Ne diyeyim sana belki, 
beş defa biribiriınizi gectik. Ben 
dalmışım ... Öyle yürüyorum ki, 
karsımdan gelen birine çarptım 
Adam: 

- Höst be! dedi. Ve ayıldım, 
baktım, mübaşir yok ... Ne ar • 
kada ne önde ... Ondan sonra ... 
İndim aşağı Cibaliden, Zmdan· 
kapısından, Yem isten yaya ola-
rak geldim. Onun icin aecik -

• 1 ~ b 
tım ... 

Böyle adama ne denirdi... 
- Ya! .. Geçmiş ols.un ! Neyse 

geçtin ya ... 
- Ooo! Çok şükür ... Yoksa 

bu gece uyuyamazdım .. . 
B. FELEK 
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No. 54 . Bu kücük köşede, yazdığım 
Aziz Hüdayi AKDEMiR yazıların"' arasıra; birer ok gibi. 
----------- atıldıkları yere vararak bekle-

M t H . o 1 nen tesiri yaptıklarım ~evinçle 
a a arı ü m Kıt'a sının Karşısında gö~~~;~ı;~oıesörü Ritcr kitap· 

Pervasız Dururken Kurşunların Havaya mı ıanmızm kopyasını çıkarıyor, 
diye yazmıştım. Aradan birkaç 

S k 1 Z d gün geçmeden Riter'in vazife-
1 1 a c a ğ 1 n 1 a n n e i y o r d u ? sinden uzaklaştırıldığını duy-

M duın. 
ata bu selamın kime veni- Voyvoda caddesi üstünde De-

cin yapıldığım anlıyamamıştı. mokles'in kılıcı gibi sallanan 
Bununla beraber: yerinden fırlamış taşın doğura-

- Selam olur! bileceği tehlikelere işaret etmiş-
- Pek ala .. Teşekkür ederim. tim. Taşı. çarçabuk, cimento ile 
Dedi ve başıyla selamladı. tutturdular. Tapu dairesindeki 
Bu görülmemiş cesaret ve so- komisyonculardan söı: açmış-

ğukkanlıhk karşısında herkes tım. İşittiğime göre, arttk bun-
hayretler içinde kalmıştı. Son lara; gelişigüzel iş vermiyorlar-
saniyeler işliyordu. Mata sörün mış. 
kolundan çıkıyor, ve: 114 7 ,5 kuruşa Samsun cıgarası 

- Siz burada kalınız, diyor, Mata Hari nihayet casus!uOun cezasanı görüyor: olur mu?,, demiştim. 
daha öteye gelmeyiniz, size de Kurşuna diziliyor... Bir hafta önce haber verdiler. 
kurşun değmesin. Samsun cigarasmın fiatı 47,5 
Aynı soğukkanlılıkla direğin ğırarak soruyor: ki, Fransız ve İngilizlerin yap- tan 36 kuruşa indirilmiş. 

önünde duruyor. Mahkeme ka- - Cesedi istiyen var mı? tığı büyük taarruzlar kırılmış, Biralar, pahalıdır diye yaz-
tibi hükmü okuyor: Ses çıkmıyor .. İki nefer cese- binlerce asker can vermiş Rus • mıştun. Bomonti, kuşkulanmış 

(Harp divanı ... ) di adi bir tabuta koyuyorlar, ya savaştan çekilmiş, şarktaki ve ikinci bir hatırlatışa meydan 
Mata sabırsızlamyor! ölü otomobiline yükletiyorlar. Alman orduları garbe dönmeğe bırakmamak için birkaç güne 
- Evet, evet anlaşıldr.. Dünya güzeli ve dansözler başlamış, Almanların hazırladı- kadar biranın kilosunu 20 kuru-
Ve papasa dönüp gülümsiye- perisi Matahari şimdi teşrih ğı ulu taarruzun neticesi, Fran- şa kadar indirmeğe karar ver-

rek: masasında tıbbiye talebesine sız ve İngilizleri düşiindürmeğe miş. 
- 'Üzülmeyiniz, uzaklaşınız ders olmuştu. başlamıştı. Bu korku ve kaygı- Geçende, ucuz ( !) vapur bi-

belki sizi de kursuna dizerler. Çok ün almış ve çok büyük yı zihinlerden silmek için bir Jetleri başlığı altında bir yazım 
Zabit kumanda veriyor. Göz- dostlar kazanmış bir kadının kurban lazımdı. Bütün bu mu· çıkmıştı. Akay idaresi, bu küçük 

lerini bağlamak istiyorlar. bu kadar acıklı ve belki sebep- vaffakıyetsizliklere sebep ca- şikayetim üzerine, hemen gişe-
h f · 1 suslardı ve onların en basında d k' km' - istemem işte, duruyorum. siz ölümü erkeste ena tesır er · e ı memurları sorguya çe ış. 

B "lk h ı gelen Matayr öldürmek onlar- V . Diyor ve dimdik duruyor. bırakacaktı. u ı eyecan arı e yolculara kolaylık gösterıl-
1,. d dan öç almak olacaktı.,. · · · · b · ı _ Nı'şan al'· durdurmak azım ı. B mesı ıçın yem aştan emır er 

u sözler bir alınan kalemin-
Ma ta her tarafa eliyle puse- "Matahari kurşuna dizilme- den çıktığı için bitaraf bir mü- vermış. 

ler yolluyor. miştir. Başka bir hapishaneye Burada; (Riter) e işten el 

- Ateş .' K d" ·ı talca olarak değil, olağan diye çektirdiab .. inden dola\TT, kültür 
kaldırılmıştır. urşuna ızı me alıyorum. Mesela bu muharrir b k 1 • v d · dd · 

On iki tüfekten çıkan bir havadisini Almanlar uydurmuş- Matanın idam kararından son- a an ıgına, oyvo a ca esı 
bavv! .. Ve Mata yere yıkılıyor. tur.,, gibi rivayetler çıkarıldı. ra üç ay hapiste bekletilmesini ub"stlüdn_deki taSşı pekleşti.rdiği için, 
Kurşunlardan biri yürebö-ini del- Matahariden bahseden Al- b" · f · e e ıyeye, amsun cıgarasmın 

ır ışkenceye at edıyor. fiatmı indirdiği için - daha da 
miş olduğundan derr.al ölüyor. man muharriri sözlerini şöyle Bunu okuduktan ve casus iş- indirebilirdi! _ inhisarlar idare-
Bir zabit koşarak yanına geli- bitiriyor: terini aözönüne e:ctirdikten son-
yor ve kulağına bir kurşun da- •• ... Bu idam 1917 11k '-ç9dnin.- uı tckrdr, u:sıann astıgs ~.-.~.. ıın~nftr/ÇYA ,.Mg~~trı§~~~la~~ 
ha sıkıyor. Mahkeme katibi ba- de yapıldı, bu öyle bir tarihtir soviedoff'u hatırlıyorum: "Aca- time kulak astığı için Akay ida· 

SOKAKLARIMIZ, YEDiKLERiMiZ 

Fazla söze ne hacet ? 

Ne Dersiniz? 
KEBAP 

Kimi Nasrettin Hocaya, kimi baş· 
ka bir hazır cevaba yorarak bir fıkra 
anlatırlar. 

Bir karnı aç adam kcba1>51 dükka
nının önünden geçerken pişen et ko· 
kusu ittahını gıcıklamı~. ekmeğini 
kebap dumanına tutup tutup yemiş. 
lıi bitip ayrılırken kebapçı bu duman 
yutan adamı yakalamış. 

- Para! .. 
- Ne parası ?. 
- Bizim kebabın dumanını yedin 

ya!. 
lş Kadıya düşmüş ... Bu kadı da bir 

açıkgöz adammış ... Çağırmış kebap • 
çıyr, sormuş: 

- Kaç para .istersin? .. 
- Beş akça ... 
Müşteriye dönmü§: 
- Ver beş akça!. 
- Aman efendim ..• 
- Ver bre! 
Almış be§ akçayı, birer birer rah· 

lenin üstüne atmış ... Ve kebapçıya: 
- Al paraların tıngırtısını ... demiş. 

KOKUSU 
Kebapçı afallamış ... Ve kadı hükmü• 
nü şöyle vermiş : 

- Kebap dumanına, paranın sesi 
verilir. 

Bundan sonra anlatalım ... Beyoğlu 
ilcebayı (kaymakamı) döner kebabın 
dükkan önünde çevrilmesini yasak 
etmiş ... Çünkü kokusu sokağa vurup 
halkı rahatsız ediyormu§. 

Doğrusunu söylemek Jamngelirse 
İstanbul sokaklarının en iyi kokusu 
bizce kebap kokusudur. Hiç değilse 
iştah açar. Otomobillerin benzin ko
kusu yanında bu koku çok daha ara
nılır bir §eydir. Kaldı ki, bir yeme· 
ğin açıkta pişirilmesi temizliğine ve 
hilcsiz:liğine yardım eder. Avrupada 
en pahalı lokantalarda yemekler müş 
terinin önünde pişer. Mademki, enin
de sonunda Avrupanrn yaptığını ya
pacağız:. Onu bizde iken olduğu gibi 
&aklamak, şimdi bırakıp ıonra geri 
dönmekten çok daha iyidir. Biz böyl,e; 
düşünüyoruz:. 

Siz ne dersiniz? 

resine ayrı ayrı teşekkür etmek~ faydah olmağa başlıyan bu kö· 
borç oldu. şeyi açtığı icin T AN,a saklamak 

.l"dKi::l oKuyucmarm-payıua - - -~--;ıç ...... 
asıl büyük teşekkürü, halka Salihaddin G0NC3ÖR 

ha. diyorum, Mata Hariyi de 
Fransız - İngilizler bir "Vur 
abalıya - Bunc emissaire,, mi 
yapmışlardı! lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 

D. N. Semti n mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi 
Sonra bir iddia daha var: Di

yorlar ki Matanın ölüm namlu
ları karşısında bu kadar korku- , 
suz durması gene Matmazel 
Doktorun eseridir. Matmazel 
Mataya haber göndermiş ve de
miş ki: "Ölüm mangasını elde 
ettim. Sana nişan aldıkları hal
de kurşunları havaya sıkacak
lardır. Korkma!,. Bu da Mata
nm cesaretını şüpheye düşüre
cek tuhaf bir propaganda mı? 
Yokısa gerçek Matmazel Dok
torun Matayı üzüntüden kurtar
mak için bulduğu bir yol mu? 
diye düşünüyorum ... 

2127 Üsküdar Yeni mahalle Yenimahalle 98-100 43 metre arsanın tamamı 

Hisseye göre 
muhammen K. 

86 açık 

Fransız ordusunda güvercinlerle casusluk 

iTTiHADI Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

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

Merkezi iclarai : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 4102 

İstanbul beşinci icra memurluğun
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer ev eşyası Krzıltoprak İhlamur 
caddesinde Feyzi Paşa köşkünde 18· 
6·35 salı günü saat ondan itibaren sa 
tılacaktır. Taliplerin yevmi mezkur· 
da mahaJlinde bulunacak memura mü 
racaatları ilan olunur. (12398) 

İstanbul ikinci iflb memurlu· 
ğundan: 

Müflis Rcfail Faraciye ait olup §im 

Arnavutköyünde Mumhane 
ıokatı 13 No. lu denize nuır 
bahçe içinde dokua odalt mo. 
bilyeli bir ev kiralıktır. içinde
kilere müracaat 

1300 LiRAYA 
Ar kuHanılmıt radyolu Ford mar

ka kapalı bir otomobil satılıktı~ .. A!
zu edenler Taksim'dc Bay Senihının 

[Arkası var] .. 

Nişantaşı Işık lisesi müdürü Bay 
E§refin %evcesi ve merhum binbaşı 
Bay Şevketin kızı Bayan Maide dü
çar oldutu hastalıktan kurtulamıya • 
rak vefat etmiıtir. Merhumenin ce • 
naıesi bugün uat 12 de namazı Teı· 
vikiye camiinde kılındıktan sonra Fe
riköy mcnrlığına defnedilecektir. 

2429 

2824 

3024 

3108 
3604 

3653 

3738 

3978 

4066 

4149 

4253 

Edirnekapı Kariyti 
Atik Alipafa 
Kocamuıtafapaşa San• 
cakdar Hayreddın 

Fener Abdi Su bqi 

Beyoj'lu Kuloğlu 
Tarabya 

Beyotlu Hüaeyinaga 

Beyotlu Hüıeyinata 

Beıikta9 Köyiçi 

ArnaYutköy 

Boıtancı Çatalçeıme 

Tarabya 

Yukarda evsafı yar.ıh gayri 
tarihine tHadüf eden Pazartesi 

arttırma 

Şeyheyüp E.2 Y. 26 31,50 metre arsanın tamamı 63 • 

Etyemez tek- E. 9 Y. 9- Kulubesi olan bostanın boca 1060 kapalı 
k.ui H inekci 9/1 6- 6/1 Fatma ve Azıze Fatma vakıf- z.arf 

larından olan mahallin 4/36 ye 
hoca Fatma hatun vakfından 
olan reditin 38n2hıueai 

Petro kalfa 7: Ahpp hanenin 12/28 hiaeai 996 açık 

Kalaycı Çıkmar.ı 6 53 metre arsanın tamamı 
E. Suyolu Y. 9-11-13 Ahşap üç hanenin 1/24 hi11esi 
Kalaycı Nuri 

arttırma 

424 " 
90 " 

İıtiklil Cad. E. 141-143 Üstünde odalan olan kigir 2850 
Y. 163-165- üç dükkanın derununda müa-
1~5/1. 165/2 takar Hacı Mehmet çelebi 

kapalı 

zarf 

Yılancık ve 

ve Baltacı oğlu Jrediklerinde 
Hacı Mehmet çelebi vakfından 
olan srediğin 15/120 Hiaeai 

E. Y. 18 41 metre ara anın tamamı 162 açık 
Kılbumu artbrma 
E. lmamzade E. 1-1 MQ Altında dükkinlan olın 2631 kapalı 
ye İskordelya ve 51-51 Mü. ki~r hanenin 1/4 hiueli urf 

Y Alaybeyi Y. 33-35-37-1 
Dtre E. 22 Y.24 Ahfap baııenin 1/5 His 

E. 11-tS 115 metre ananın tamamı 

450 açık 
artbnna 

116 
" 

Beyoğlu 

harita 3 
5 Ahfap hanenin 1/2 His. 1236 kapala 

zarf 

menkuller on gün müddetle eatıta çıkarılmıştır, ihaleleri 117 /935 
günü ıaat on dörttedir Satış münhasıran gayri mübadil bonoıiledir 

r: BEBEK BAHÇESiNDE :ı- ~ 
YEni BiR DEVRiM , 

rgün değerli ince saz, cazband, muhtelif bahçe eğlenceleri I 
• Her yerden ucu2 servis il 

All Sabit ve ŞUreklsı 

SÜADIYE OTOBÜS 
ŞİRKETİ 

Tasfiye memurlu§undans 

diye kadar satılmıyan diş ve dişçi· 
liğc müteallik alat ve edevat ve sai· 
renin 18 haziran 935 salı gününden 
itibaren her salı ve cuma günleri sa
bah saat ondan 13 çe kadar alacaklı
ların verdikleri salahiyet üzerine pa 
zarlıkla satılacağından istiyenlcrin 
Bahçekapıda Volto hanında birinci 
katta hazır bulunmaları ilan olunur. 

s:;;j,~'·;~İosiklet ~ ·~D~oo!i!ii!!!.:ı!i!!!!!i~R~,A!!!!!!~ö!!!!ll!!i:._!liiiıii!e!!!!!!t~· D . HBE y BI EL i AGD A ~~, 
1930 modeli az kullanrlmıı Triomf Ankara caddesi Zorlu enız anyo arı Ve azinOSU 
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Merkezi Suadiyede olan (Ali Sabit 
ve Şürekası Otobüs şirketi) 14-JO· 
934 den itibaren İstanbul Asliye mali 
kemeıi birinci hukuk daireıinin ka .. 
rarilc münfesih sayılmış ve taıfiyesi• 
ne başlanmı§ olduğundan yukarda ya 
zılı tarihe kadar münfesih şirkete •· 
lacakh ve borçlu olanların Galatada 
Mehmet Ali pa§a hanında 40-1 nu~a 
rah yazıhaneye ıaat 16-18 kadar ınü· 
racaatları ilan olunur. ' (12402) 
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SON H . A BE R 
Jap.on Uçakları Pekin 

Üstünde Uçmağa Başladı 
Pekin, 14 A.A. - Dün beklenildiği gibi, Jehol'dan gelen Japon 

ıçaklan, bu sabah Pekin üzerinde uçmaya başlamışlardır. 
1700 ki~ilik yeni Japon kuvvetleri, Kuzey Çin'de bulunan Ja

pon garnizonuna katılmak üzere bugün Şingudantora'ya ve Tang 
ku'ya gelmişlerdir. 

Buradaki Japon askerinin sayısı şimdi 2400 e çıkmış bulunmak
tadır. 

Askersizl~tirilmiş bölgeye giren 13 trenden sekizi Kuzey 
Çin'e gitmek üzere Şanhaykinan'da kalmışlardır. 

Tokio, 14 A.A. - Nankin hükumeti ordusu ile General Yuhsu
Cschung kuvvetleri Hopei ilini bu ayın 25 inde boşaltmış buluna
caklardır. 

Atinada isyancı Papaslar 
Lehine Nümayiş Oldu 

fHUSUSi MUHABlRlMlZIN GECE TEL-GRAFI] 

Ankara 14 

Saint - Sinode isyana iştirak eden papaslardan üçünü beş sene 
bir manastırda kapatılmağa mahkum etti. .. 

Bunların muhakemeleri yapılırken, isyan taraf tarlarından ıkı 
bine yakın insan patrikhane önünde toplanarak dualar ettiler, 
nümayişler yaptılar. Polisin ve itfaiyenin müdahalesile da~ıtıl • 
d.ılar. 

Max Baer Mağlup Oldu 
New-Y ork, 14 A.A. - Acun şampiyonluğuna namzet olan 

Jimmy Braddock, 15 ravundda sayı hesabile acun şampiyonu 
.Max Baer'i dövmüştür. Çok güzel yapılan bu maçta yeni şampi
yon, Baer'in pek tanınmış olan sağ vuruşundan yılmadan bütün 
bilgisini ve bütün enerjisini kullanmıştır. 

Yargıçlar toplulukla, Baer'in yenildiğini onaylamışlardır. Ka
rar, seyircilerin alkı.şları arasında ilan edilmiştir. 

Kondilis Romaya Gidecek 
Atina, 14 (Hususi muhabirimizin telgrafı) - Kondilis, İtal

yan muhariplerinin davetini kabul ettiği için Romaya gidecektir. 
DönUşte Bclgrada uğraması kuvvetle umuluyor. 

Habeşistanda 
'Te1pııa ag Y 

• 'Adisababa, 14. A.A. - Adiaababa· 
daki İtalyanların çoğu, Eritraya git· 
Jnelı: üzere Haheıistandan çıkmışlar
dır. Geri kalanların, geJecek ay orta· 
•ında gitmeğe ha~ulandığı söylen
lnektedir. 

. liabe' hükumC'ti, ilbaylara her han 
tı bir badiaenin önüne geçmek için 
lfabet topraklarında oturan yabancı
Lın kendi muhafızları ile korwnaları
ıı.ı emretmi§tir. 

Hava kumandanhOı 
Roma, 14. A.A. - Reımi ıuete, 

~ofu Afrikaamda, yüksek korniıerli
gin kontrolu altında özel bir bava ku 
llıandı.nlığı lrurulmaaı hakkındaki b 
ııunu yumaktadır. 

Yanht bir haber 
Roma, 14. A.A. - Lavora Faacista 

Cazeteıi, Habeı hükumeti Maaua'yı 
İtalyan Somalısıne birlettiren bir de· 
bÜryolu yıpmağı kabul ettiği takdir· 

de İtalyanın 'her tUrlU süel hareket· 
lcrf geri bırakmağa hazır bulunduğu 
§eklinde İtalyan hlikümetinin Fran • 
sız ve İngiliz hükümetlerinc yeni bir 
kotarma yolu önergelediği hakkında 
Londrada yapılan haberleri yalanla • 
maktadır. 

Da§ topçuları 
Torino, 14. A.A. - Ordu kuman

danı tarafından gözden geçiri!el! yeni 
dağ topçu kuvvetleri, doiu Afrikası· 
na doğru yola sıkmıştır. 

Protektora havad:eı 
Roma, 14. A.A. - Habeıistanda 

kurulacak Uç taraflı bir Fransız - İn
giliz - İtalyan protektorası hakkın
daki yabancı haberler yalanlanmak· 
tadır. 

Şimdi Romada bulunan İtalyanın 
Londra büyük elçisi Grandinin İtal· 
r.an - Habe§ meselesine ilişik his bir 
onergeai getirmediği söylenmektedir. 

1500 KiŞi ÖLDÜ 

Almanyada Bir Mühimmat 
Fabrikasında infilak 

Berlin. 14 A.A. - Resmi bir 
ltomunikede, Rensdorf'daki 
1

'Westfalische Anhal Tininche 
Sprengstoffabrik,, adh patlayı • 
cı maddeler yapan fabrikadaki 
Patlamanın saat 15 te olduğu 
bildirilmektedir. 

Patlamadan sonra bir yan· 
tın çıkmış ve bu da arka arka -
l'a başka patlamalara sebep ol
llluştur. Fabrikaya ancak saat 
ıo da yaklaşılabilmiştir. Feli -
ite.tin sebepleri, daha öğrcnilrnc
l'lltştir. Şimdiye kadar yalnız, :o ölü çıkarılmı§tır. Bazı çcven 
ere göre, bu patlamada ölenler 
l.ooo ile ı.soo kişi arasındadır. 

Ölenler ne kadar? 
Bertin, 14 A.A,. - Patlayıcı 

~addeler yapan Reinıdorf fab
l'ikasında 13 bin amele çalı§mak 
ta idi. Ölenlerin tam sayısı ve 
felaketin tafsilatı daha öğrenil 
ll'lemiıtir. Fabrika bölgesinin 
'~rafında hUcum kıtalarımn çe 
\>irdiği kordonlar vardır. Yaban 
tılardan kimse yanaştırılmamak 
'-dır. 
Yi~rg ve civarındaki has 

tahaneler yaralılarla dolmuştur. 
Bütün mektepler ve kamusal sa 
lonlar, hastahane olarak kulla· 
nılmak üzere tutulmuıtur. 

Tek fabrika 
Berlin, 14 A.A. - Reinsdorf 

patlayan maddeler fabrikasının 
tutuşrnasmda ve yıkılmasında 
işçilerden 52 kişi ölmüş, 7 5 kişi 
çok ağır ve 300 kişi hafif yara -
lanmıştır. Gece yarısında alev -
ler henüz sönmemiş. fakat yine 
bir patlama tehlikesi geçmiştir. 

Reinsdorf fabrikası, Versay 
andlaşmasmda ordu için çalış. 
masına izin verilen tek fabrika 
idi. Bu fabrika en çok dinamit 
ve barut yapıyordu. 

Vardım fşlerl 

Berlin, 14 A.A. - Witten. 
ber~ fabrikasındaki patlamada 
26 işçi ölmüstür. 

Hafif yaralanan bir çok işçi, 
tekrar çalışmaya başlamışlar -
dır. 

Yangın söndüğü için temizle 
me işlerine başlanmıştır. Yar -
dmı işleri hücwn kıtaları tara • 

--BALK A N LAR DA H U

SUSI ıSTIHBARATIMIZ 

Kabine reyiam 
işin·i Görüştü 

Atina, 14 (Hususi muhabiri -
mizden) - Dün Başbakan Çal
darisin Başkanlığında toplanan 
Bakanlar Heyeti seçim netice -
lerini resmen öğrenmişlerdir. 

Bundan sonra rejim mesele -
si icin uzunca süren konuşma -
lar yapılmıştır. Hükumet se -
çimden evvel rejim için reyi am
ma baş vurulacağını millete va
adettiğinden reyi amm teşriniev 
velde yapılmasına karar veril -
miştir . 

Temmuzda toplanacak yeni 
Kamutay saylavlarmm bila kay 
düşart Cumuriyet namma and 
içmeleri de kararlaştırılmıştır. 

I< abinede tadiUU 
Atina, 14 (Hususi muhabiri -

mizden) - Başbakan Çaldaris 
gazetecilere kabinede yapılacak 
tadilat hakkında acele etmeme
lerini bundan evvel yapılacak 
daha mühim meseleler bulundu
ğunu söylemiştir. 

Reyilm iç~n kanun 
Atina, 14 (Hususi muhabiri -

mizden) - Başbakan Çaldaris 
le isleri Bakanı Rallis'i reyiam 
y~pılması için meclisin hükume 
te vereceği salahiyet hakkında 
bir kanun projesi hazırlamağa 
memur etmiştir. 

Muhalifler ve reyiam 
Atina, 14 (Hususi muhabiri -

mizden) - Hürriyetperver par
tisini temsil eden Sofuliı diğer 
muhalif partiler ile mutabık kal 
dıktan ~onra Çaldarise müraca
at ederek muhaliflerin reyiama 
girmeleri için siyasi mahkumla
rın affını ve mart isyanında malı 
!\Cim v14maı:uı servcuerı uzerın

deki hacizlerin kaldırıhnasuu i• 
tiyecektir. 

Hükumet taraftarı gazetele -
rin yazdığına göre V enizelosun 
şahsı istisna edilmek şartlle hü
kumet bu şartları kabul edecek 
tir. 

Bugünkü re~mi gazete isyan 
dolay1sile divanıharpte üç sene
ye mahkum olanlar ile beş sene 
ye kadar mahkum olup ta ceza
ları tedl edilenlerin mallan üze
rindeki hacizlerin kaldırıldığı 
hakkındaki kararnameyi neşret 
miştir. 

Buradan yUz papaa gltmlt 
Atina, 14 (Hususi muhabirJmfz. 

den) - Tt.irkiycden, kanuna uymı· 
yarak ayrılan yilz kadar papas, bu· 
raya geldiler ve Marsilyaya hareket 
ettiler. . 
............. ~1'Jit'W' 

fından görülmektedir. 73 yaralı 
şimdi hastahanelerde yatmak -
tadır. 

Beri in, 
sından: 

Yeni bir patlama 
14 A.A. Havas Ajan-

Reinsdorf'da saat 20 de yeni 
bir patlama olmuştur. Gazete -
lcre, resmiğ bildiriklerin verdik 
Ieri haberlerden başka bir şey 
yazmamalan emredilmiştir. Ye
ni patlamada ölenlerin sayısı 
(resmiğ bir kaynağa göre) 60 
ve yaralıların sayısı da yüzdür. 

Hitler yUzbin mark verdi 
Berlin, 14 A.A. - Hitler 

Raynsdorf fabrikası direktörlü -
ğüne başsağı telgrafı göndere -
rek felaketzedelerin aileleri için 
yüz bin mark varitte (teberru • 
de) bulunduğunu bildirmiştir. 

45 ölU kaldırıldı 
Vaşington, 14 A.A. - Patla

yıcı maddeler fabrikası direk • 
törlüğünden bildirildiğine göre 
bugün akıaina kadar 45 ölü kal 
dırılmıştır. 

Hitler, fabrika direktörüne 
bir başsağı telgrafiJe kazaya uğ 
rayanlar için 100 bin mark gön
dermiştir. 

İç Bakanı Frick de kaza yeri
ne gelmiş, kendisi de kazaya uğ 
rayanlar için on bin mark ver -
miştir. 

'c MAL Al 1 
Büyük Okyanusta man arın Deniz Kuvveti 

Korkutuyor Deniz manevraları f'.ransızlart 
Genel uvaıtan sonra arsıulusal 

ınünaaebetlerin mihveri Avrupadan 
Büyük Okyanusa geçti. Avrupa dev. 
letleri arasındaki münaacbet, bu gc • 
nit scrçcve içinde dar ve adeta mev
zii bir yer i gal ediyor. !stikbalde ci
hangirlik için yapılacak aavaı Avru· 
pada değil, Büyük Okyanusta yapı· 
lacaktır. 

Bu aavaş için üç devlet hazırlanı· 
yor: Jngiltere, Japonya, Amerika. Ger 
çi bugün birinci sınıf üç devlet te bun 
lardan ibarettir. Japonya ile Amerika 
ayrı ayrı iki cephede bulunuyorlar. 
Ancak lngilterenin durumu belli de -
ğildir. lngiltere, 1902 yılında Japon· 
ya ile bir ittifak imzalamı!tr. Bu itti
fak Rusyaya kaqı idi ve 1905 Rus -
Japon savaşını doğurdu. Bundan son
ra ittifak otomatik ıekilde Almanya. 
ya kar§ı teveccüh etti. Almanya da 
bir deniz ve uzak doğu devleti ola· 
rak ortadan kalktıktan ıonra ı 902 it· 
tifakı, Amerikaya kartı imi1 gibi gö
riinüyordu. Bunun içindir ki Ameri -
ka 1921 yılında uzak doğuda genci 
bir anlaşmanın ilk §artı olarak bu it· 
tifakın bozulmaıını iıtedi. İngiliz do. 
minyonları da bunu iltizam ettiklerin
den 1902 Japon - lngiliz ittifakı bo
zuldu ve bunun sonunda iki mukavele 
imzalandı : 

1 - Uzak doğuda istatiikonun mu
hafazaamı korumak için bir anla!ma, 

2 - Deniz silihlarmı azaltmak için 
bir anlaıma. 

Bu anla§ınaların birincisi, Japonya· 
nın Mançuryayı İfgaJi ile bozulmuı -
tur. Deniz ıilıihlannı azaltmak mu -
kavelesinin müddeti de 1936 yılında 
bitecektir. Japonya bu mukaveleyi 
yenilemiyeceğini §imdiden bildirmiı· 
tir. Bunun için İngiltere, Amerika ve 
Japonya hazırlanmağa ba§lamışlar • 
dır. Japonya ile Amerikanın ayrı ay
rı cephelerde bulunduğu görülüyor 
Fakat Ingiltere eski an'ancsine sadık 
kalarak durumunu mUbhem bırakmak 
tadır. lşin içyüzü ıudur ki lngiltcre 
de iki siyasa birbirilc çarpışıyor 
Biri, Ingilterenin eski Japon ittifakı 
na geri dönmesine taraftardır. !kinci 
si ise Amerika ile birlikte yürümek 
taraftandır. Bu ikinci siyasada do -
minyonların tesiri ve nüfuzu vardır 
Çiinkü kuvvetli bir Japonya domin 
yonlar için büyük bir tehlikedir. 

. 
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Amerika ile Japonya araaındak 

milnaaebetlerln mahiyeti bu ıeln1de 
iken geçen ay sarfında Amerika do 
nanmaıının BUylik Okyanusta yaptı 
ğı biiylik manevra büyük bir önem al 
maktadır. Be~ milyon mil murabaı bi 
muı; neı içinde yapılan bu deniz ma 
nevrasına J 77 cemi iftirak etmiftir 
Şimdiye kadar Japon adalarına bu 
kadar yakın sular içinde Amerika do 
nanması tarafından bir deniz manev 
rası yapılmı değildi. Manevraya is 
tirak eden gemilerin on dördli büyük 
aahharp ~emiıi, on dördU büyük kru 
vazör, dokuzu hafif kruvazör, elli al 
tısı muhrip, otuz ikisi deniz altı ge 
miıi, dokuzu torpil döken gemi v 
kırk biri de yardımcı gemi idi. Donan 
maya dört yüz yetmif yedi uçak v 
seksen yedi deniz uçağı da iıtirak et 
mittir. 
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Amerika donanmasmm manevras 
~i~cr bitmez, timdi de temmuz ayı 
ıçınde Japon yanın 192 eemi ile bi 
manevra yapacağı bildirilmektedir 
Haber verildiğine göre, Amerika do 
nanmasının manevrası, Japon adata 
rını fıtihdıf ettiği gibi, Japon donan 
maıının manevrası da Amerika kıt'a 

1 

r 
. 
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sını istihdaf edecektir. 

Büyük Okyanusta ve dolayııil 
cihanda hegemenlik teminine çıkan 
bu iki deniz devleti arasındaki reka 
bet, hiç bir zaman bu derece had biı 

e 

-
şekil almamıJtır. 

• 
Dobricadan 
Gelecek göçmenle r 
Bükreş, 14 A.A. - Başbakan 

ile İç işleri Bakam, Tüze yönet 
geleri ve Türk Elçisinden mü 
rekkep komisyon, işlerini bitir 
miş ve Dobrica Türklerinin Tü 
kiyeye göç etmelerine ait ted 
birleri almıştır. Komisyon, ah 
nan tedbirlerin yeritimini sağla 
maya memur bir delegeyi Dobr 
c~ya göndermeğc karar vermiş 
tır. 

-
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Türkiye Elcisi ile ulusal ban 

ka direktörü ~e Tecim Bakan 
yapmış olduktan bir toplantıda 
ihracat tecimenlerine verilecek 
dövizler meselesi hakkında ger 
ken tedbirleri almışlardır. · 

-
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HARICT KUÇUK 
HABERLER 

1 
n 
t 

• Bertin, 14. A.A. - Naayonı 
Sosyalistliği kabul ettiği MSyleniJe 
eski Komünist saylavlardan Emes 
Torgler serbest bırakdm19tır. 

-"' Cenevre, 14. A.A. - İş konf e 
ransı, Belçika işçi delegesi Nertensi 
40 saatlik iş haftası hakkında bir ko 
misyon kurulması için yaptığı öne 
geyi 26 oya karıı 79 oy ile kabul c 

n . 
r· 
t• 

miıtir. 

Londra, 14. A.A. - Von Riben -
t rop, dün akşam Kroydon.a gelmiştir. 

ı 

Bu sabah deniz konuımalanna yeni
den başlayacaktır. Diğer ilğili devlet 
er itiraz etmedikleri takdirde bu 11e
ne toplanması kararlaştırılmış olan 
konferansı beklemeden ıimdiden bir 
anla~ma yapılabileceği sanılmaktadır. 

Deniz konferansı 
Londra, 14. A A. - Almanya, Sov 

yet Rusya ile Vaşington andlaşması
nı imu eden ülkelerin gireceği bir 
deniz konferan51run gcl~cek sonba • 
harda toplanması ihtimalleri artmak· 
tadır. 

Fransamn cevabı 
Paris. 14. A.A. - Laval, Alman -

İngiliz deniz görilJIDClerinin ilk so -
nuçlanm bildiren lngiliz notauna ve
rilecek karşılık hakkında, deniz baka 
nı Pietri ve deniz genel kurmayı baş
kanı Amiral Durand-Viel ile uzun 
uzadıya görüşmüştür. 

Fransız hükUmetinin Almanyaya 
İngiliz filosunun yüzde 35 ine cpt bir 
filo bulundurmak hakkının verilmesi 
meselesini incclcmeği rcddetmiyece· 
ği sanılmaktadır. 

Fransız hükumeti, Alman deniz ya 
pılan programını iyice öğrenmeden 
evvel bir karar venniyeçektir. Bu -
nunla beraber Alman isteği Fransa 
için gerek diplomatik ve gerek deniz 
işlerine ilgili meseleler doğurmakta
dır. 

Fransız cevabında bunlar izah cdi· 
lecektir. Yalnız genel tonaja değil, fa 
kat bütün gemi sınıflarına tatbik o
lan yüzde 35 nisbetine gelince, bu 
yüzdenin Almanya tarafmdan yıllık 
deniz yapılarında da gözetilmesi gere 
kip gerekmiyeceği sorulmaktadır. 
Bundan anlatılan §Udur: 

"Almanya, her yıl İngilterenin ay
nı zaman içindeki yapısının yüzde 35 
ini yapmak ıurctile İngiliz filosunun 
yüzde 35 ine eşit bir filo kurması ge 
rckemez mi? 

Bu suretle yeni Alman filosunun 
kurulması işi bir çok senelere bölünp 
müş olacaktır. 

Bunun tersi kabul edilirse, Alman 
yanın yapıdaki müstesna kapasitesi 
bakımından diğer devletler isin ağır 

Fon Ribentrop 

bir mesele meydana çıkmış olacak • 
tır. 

Aynı zamanda bildiril,!iiğine göre. 
bugün Fransanm elindeki büyük 
harp gemileri Va§İngton anlapna511l3 
göre, İngiliz filosundaki harp gemi· 
lerinin yüzde 35 idir. 

Bu yüzdenin korunması A1manya
ya aynı önemli gemi sınıfı üzerinde 
qitlik vermiş olacaktır. Franunm 
bu hususta önergclcyeceği kotarma 
yolunun ne olduğu belli değildir. 

Fakat bir anlaşmaya varamazsa, 
tekrar hareket özgürlüğünü (serbest 
ligini) ele alacaf,11 nntlmaktadır. 

Çünkü Franız kıyılarının u~unlu
ğu, ıömürgele:-in <Ugınıklığı bam • 
başka güvenlik tedbirlerine muhtaç· 
tır . 

Diğer taraftan Cenevrcde her za· 
man hava, deniz ve kara silablanmala 
rında erginlik (istiklal) prensi pini 
.ileri süren Fransız hükfımetinin aynı 
prcnıipi bugünkü konuşmalara da 
taptaması ve Lokamo andlaşmasını 
imza edenler arasında yapılması ta -
sarlanan hava andlaşması gibi bir and 
la!ima önergclcmesi (teklif) mümkiın 
dür. 

Benes, "Harp Tehlikesi Her 
Zamandan Fazladır,, Diyor 

Moskova, 14 A.A. - Benes, 
Leningrad'da iki gün kaldıktan 
sonra dün Jl.f oskovaya dönmüş 
ve Harkof, üzerinden Prağ'a git 
miştir. 

Benes Moskova'dan ayrılma -
dan önce Sovyet ve yabancı ga
zetecilere şunları söylemiştir: 

Sovyet Rusyaya yaptığım ge 
zi, uzun sıyasal faaliyetimi taç -
landırmıştır. Daha 1919 yılında 
Sovyet Rusya ile elbirliğine ta
raf tar idim. Ekonomik ve finan
sal buhran dolayısile Rusya ile 
elbirliği yapmayı zorlayan sc -
beplcr 1929 yılı başından itiba 
ren artmıştır. Almanyada nas -
yona! sosyalistlerin iş başına gel 
meleri Avrupanın dengesini (mü 
vazencsini) hötlemeıi (tehdit et 
mesi) bakımından Sovyet Rus
yanın Avrupa sıyasına katılma
sı zaruretini berkitmiştir. (tak
viye etmiştir) .. 

Harp tehlikesi. siyasal ve eko 
nomik sebeplerden dolayı son 
zamanlarda her vakitkinden faz 
la artmıştır. Bu sebepdcn dolay.i 
bu tehlikeyi ortadan kaldırmak 
için en iyi çare olmak üzere kol 
lektif güven sisteminin açık bir 
taraftarıyım. Kollektif güven 
için yapılan ve yapılacak sa -
vaşlarda Çekoslovakya ile Sov
yct Ruıyanın menfaatleri ile 
siyasaları biribirlerine uygun -
dur. Tamamile kaniğim ki, Sov 
yet Rusya gerçek bir bariş taraf 
tandır ve gerçek bir barış siya
sası gütmektedir . 

Benes, Sovyet Rusya hakkın
daki duyuşu için demiştir ki: 

Rusyada yapılan işlerin önem 
ve genişliğini, bu büyük mem -

KUc;Uk andlatma konseyi 
toplantısı 

Belgrat, 14. A.A. - Küçük and· 
la,ma konıeyi bu ayın 26 ıında 
Bled - Slovanya tchrinde toplanma • 
ya çafmlmıştır. 

Yevtiç, toplantıdan sonra Lavalin 
çağrm (izerlne Pariıe gidecektir. 

Hablch gözden dUtmemlf 
Viyana, 14. A.A. - Linz'de çıkan 

Fbks Blat gazetesine göre, gözden 
düştüğü ıanılan Prusyalı Habich, 
Hitler tarafından kabul edilerek ken 
disile uzun müddet görUtmüştür. 
Habich A vusturyaya karşı zorbalık 
ıuqını kuran tahııtır. • 

BEN ES 
leketteki iş imkanlarını hayran 
hkla gördüm. En ziyade dikka
timi çeken şey, Sovyet Rusya 
uluslarının enerjisi ve çalışmak 
dölenidir 

Benes, sözlerini şöyle bitir • 
miştir: 

"Avrupanın şimdiki durumu 
güvenin tensikine ve güven pakt 
tarı bağıtlanması için görüşüle
re devam etmemizi amirdir. Önü 
müzdeki 1936 ve 1937 yıllarını 
çok kesin yıllar olarak saymak
tayım. Bir kere bu yılları atlat
tık mı, Avrupanm barışı uzun 
süre için sağlarunış olacaktır. 

Ankarayı görmece 
giden Bursahlar 

Bursa, 14 (Hususi muhabirimizin 
telgrafı) - Şanmızla kaza köylerin· 
den gelen iki yüz kişi bugUn Kara • 
köy yolu ile Ankaraya gittt1er. Ya • 
nına yaklaştığım bir köylü ile konuş
tum. Bana dedi ki: 

- Pek çok özlediğmiz büyükleri· 
mizle yarattıkları eserleri görmek için 
Ankaraya gidyoruz. Ulu Onder Ata· 
türkü de görebilirsek, tam yir hacı o
larak köyümüze döneceğiz. Eğer onu 
görebilrsek, ne mutlu bize 1 
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Daktilonun Tokadı! 
Bir FiJ?ans İşyarı Daktilodan 

iki Tokat Yedi 
Çorum, 14 

~ (~ususi muhabirimiz bildiriyor)~ - Finans yönetgesinde bir 
hadı~e olmuştur: İşyarlardan Sıt!kı, ayni yönetgede çalışan 
da~t~lo Muzaffere. el . ile yazılması için uzun bir yazı vermiş, 
daıktılo bunu makıne ıle daha kolay yazabileceğini söylemiştir. 
Bu c~vap! ~ralarmda yakışık almıyacak sözler sarfına vesile 
vennış, ~ınırlenen daktilo, el ile yazılmasında israr eden arka
daşına hır ~okat ~unmuş, buna rağmen hadise büyümeden kapa
tılmıştır. Fınans ışyarı, yediği tokada rağmen hakyerine mü -
racaat etmemiştir. 

Pazarlar, Sah Günü Kurulacak 
Aydın, 14 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şarbaylrk kurultayı dün 
Şarbay Nafiz Karabudağm başkanlığında toplanarak Aydın 
pazarının bundan sonra salı günleri kurulmasına karar vermis
tir. Pazarın sah günü olması tecim ve endüstri odasında yap;
lan genel toplantıda da muvafık görülmüştür. 

Memurlar Yüzde iki Veriyorlar 
Sıvas, 14 

'(1:1':1susi mu~abirimiz bildiriyqr)' - Hava kurumu için İlbay 
":7'.ekılı _Fahrettın Başal'm başkanlığında yapılan toplantıda bü
tu~ daıreler ş.efleri bulundular. Memurlar aylık maaş ve ücret
lerı~den cllerıne geçen miktarın yüzde ikisi nisbetindeki para
yı hır yıl devam etmek üzere kuruma vermeği onaylamışlardır. 

Sıvas kazalarında da hava kurumuna karşı halk ve memurlar 
arasında büyük bir alaka vardır. - N. N. 

Yeni Subay Yurdu 
Samsun, 14 

.. (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yeni Subay Yurdu için şehrin en 
ozel ~e merkezi bir yerinde, Gazi Parkı civarında büyük ve bahçeli bir bi
na kı~alanmıştır. Ufak tefek tadilattan baska, bahçe kısmında üzeri tara
<:~lı bır de salon yapılmağa başlanmıştır. Açılış merasimi haziranın yirmi
sınde yapılacaktır. 

Binanın alt kısmında birgazino,yukarı kısmında zabitan için bir misafir
hane. ve ayrıca bahçe ve bir salon bulunacaktır. Haftada iki defa hava teh· 
lıkcsıne yardım ve korunmn çareleri hakkında konforanslar verilecek. ho
parlörlerle §ehrin her yanma duyurulacaktır. 

Gazino ve lokanta kısmında akşamları askeri bando, geceleri de bando
dan seçilen caz takımı çalacaktır. General lJyas hazırlıklarla alakadar ol
maktadır. 

ipek Böcekciliği Mektebi 

. ~ntalya, (Husu~~ mu?~?~rimiz bil. \dır. 24 bin liraya mal olmuştur. Uç 
oırıy.or). - ipek. bocckçıhgı ~ektebi· katlı, iç duvarları mantar kaplıdır. Bu 
ne aı~ bı.r ı.slah _1aboratuva~ bınası in. suretle dışardan gelen hararetten mü
ı;a edılmıştır. Bına mektebın yanında· leessir olmamaktadtr. lstenilen suhu· 

No. 54 

Bürhan CAHIT 

Dolaşa dolaşa Nadya ve ar -
kadaşlarmm bulunduk~an. yer~ 
gelmişlerdi. Turgut, mısafırlerı
ne ayırdığı bu köşede Erguva
m da ağırlamakta mahzur gör
medi. 

- Yabancılar yok, dedi, bu
rada dinlenelim. Hem size en 
jyi ve en eski bir arkadaşımı da 
tanıtayım. 

O sırada ayakta P,uran Muh
tar, süvari kıyf eti le gelen bu 
genç kızın Sahin'in nişanlısı ve 
işlettiği ara~inin sahibi Demir 
beyin kızı olduğunu anlamıştı. 

Turgut onu Erguvana tanıt
tı. Muhtar, eski salon adamı de
rin bir saygı ile eğildi ve genç 
kızın elini sıktı. 

Turgut kulağına kadar gelen 
bazı dedikoduların bu fırsatla 
ortadan kalkmasını ar.ıu etli -
yordu. 

Fakat Erguvan, bir kraliçe 
azameti ile etrafına bakınan, 
Nadyayı görünce kaşlarını çat
mıştı. 

Muhtar bir salon terbiyesi ve 
nezaketi ile karısını ona tanıt -
mak istedi. Turguda yavasca 
sordu: ~~ 

- Fransızca bilir mi? 
- Miikeınnıel , 

Bir fırtına alametleri sezen 
Şahin gerilemişti. 

Muhtar saf ve neşeli Ergu • 
vana karısını gösterdi: 

- Müsaade ederseniz sizi 
madamla tanıştırayım. 

Zeki ve kavrayışlı Nadya, 
genç kızla dost olmak ıstıyor -
du. Kocasının bu işareti ile ye
rinden kalkarak neşeli bir te -
bessümle elini uzatınağa hazır
landı. Erguvan lbu hareketleri 
görmemiş gibi başının hafif bir 
hareketi ile onu setamladı: 

- Görüştüğümüze memnun 
oldum. madam. 

Nadya sapsarı olmuştu. 
Hiddetini yenmeğe çalışarak 

süratle yerine oturdu. 
Pirovani ~oltuğunu Erguva • 

Yanlışlıklar 
Biraz Uzadı 
Mer:ı:ilondan aldığunı;ı; bir ha

berde, yeni Halta Tatili Kanunu 
münasebetile, cumartesi günleri bü
tün dükkanların kapatıldığı bildiri
liyor. 

Bi:ı:im anladığımı:za göre, ortada 
yanlıf anlaıılmış ve yanlıı tatbik 
edilmiı bir va:ı:iyet vardır. Cumar• 
tesi günleri öğleden aonra kapalı 
bulunacak yerler, bankalar, re.smi 
daireler, ıirket ve aair hususi mü
e.sseselerin büroları ve merke:ı:leri
Jir. Bunun haricinde kalan dükkan· 
lar, mağazalar, ticarethaneler cu
martesi günleri eskisi z:ibi açık bu
lunacaklardır. 
Haklı ve yerinde fikayetlere yol 

açan bu vaı:iyetin bir an evvel dü
zeltilmesi la:ı:ımdır. 

Meyvalarda 
Bozuluyor 
Aydın, (Hususi muhabirimiz bildi· 

riyor) - Sıcak ve kurağın meyvala
ra da tesiri olmuştur. Fakat taze mey
vaların azlığına daha ziyade çiçek za
manında yağan yağmurlar sebep ol
muştur. Aydının yayla kirazları ye
tişmiş, kilosu 1 O kuruştan satılmağa 
başlamıştır. 

Kuraktan en fazla sebzeler .7.arar 
görmüştür. Bir başka sebep te sula
rın kesilmesidir. Lağamla karı trğı 
anlaşrlan bazı bostan suları §arbayhk
ça kesilmiş ve kapatılmıştır. 

Samsunda Hava kurumu 
çahşıyor 

Samsun. (Tan )- Hava tehlikesi 
kurumu için burada da etraflı çalış
malar devam etmektedir. 

Dün vilayet meclis salonunda Tay
yare Cemiyeti başkan ve iiyeleri, 
Halk Partisi idare heyeti, §arbay ve 
bütün kurumların i:itirakile Ilbal Ve
kili Talat Y etgin 'in başkanlığında bir 
toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda Ha\'a Tehlikesini Bi
lenler Kurumuna yapılacak yardım 
şekil1eri konuşulmuş ve bu işlerle uğ
raşmak ve kuruma üye yazmak için 
on dört ki ilik bir komite secilmiştir. 

ll-y• ..,.... •• \-.-'\... ı •• :UU.tU.n ~~--

}ular müracaate başlamışlardır. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

"' Samsun, (Tan) - Samsun. Baf
ra, Alaçam, Erbaa ve Niksarda satış· 
lar hararetle devam etmektedir. 

Bu sene mahsulün tamamen satıla· 
cağı ümitlidir. 

* Antalya. (Tan) - Memleket 
hastahanesinin hariciye pavyonu üç 
yıl önce inşa edilmişti. Çok güzel 
olan bu binanın ikinci kısmı yaptırıl· 
maktadır. Bina 14,500 liraya müte • 
a.hhide ihale edilmiştir. 

* Antalya. (Tan) - Hava kuru· 
muna yazılmak için burada çok büyük 
bir alaka vardır. Hükumet konağın
da bu münasebetle büyük bir toplan· 
tı haztrlanmıştır. 

* Balıkesir, (Tan) - Her pazar 
sabahı Bandırmaya gidip geç vakit 
dönen gezi trenleri çok rağbet bul -
maktadır. 

neti muhafaza edecek tarzda soğuk 
hava tertibatı da vardır. Bu suretle 
ipek böceğinin büyiimesi için lazım· 
gelen ahit hararet elde edilmektedir. 
Gönderdiğim resim bu yeni binayı 
gösteriyor. 

na vennişti. Turgut, Şahin ve 
daha bir kaç kişi etrafını aldı -
lar. 

Yarı türkçe, yarı fransrzca 
konuşuyorlardı. 

Muhtar Erguvana özür dili -
yordu: 

- Nadya bir türlü türkçeyi 
öğrenemedi. O kadar ela çalış -
tığım halde. 

Genç kız hacak bacak üstüne 
atmış, biçimli çizmesinin ucu 
havada, yeşil avcı şapkası dizle
rinin üstünde konuşuyordu. 

Nadya.ya fransızca sordu: 
. ::- .~ocanız türkçe öğrenmc

dıgınızı söylüyor madam. Kaç 
yıldır evlisiniz? 

- Sekiz yıl matmazel. 
- O halde kabahat kocanız-

da madam. Bu uzun yıllarda si
ze kendi dilini öğretemeyişi af
fedilmez bir kabahat. 

Bu mevzu iistünde uzun uzun 
konuştular. Nadya tecrübeli ve 
temkinli bir kadın vaziyetinde 
Erguvanm çetinliğine mukave -
met etti. Onun ne ele avuca sığ
maz ve tehlikeli bir mahluk ol
duğunu son tesadüflerinde an • 

POLiS 

Tüyler Ürpertici Bir 
Vahşet Sahnesi 
Zavallı Kız, Zavallı Ana, 
Zavallı Nişanlı Ve Dağlılar! 
Torbalıya bağlı Çaybaşr köyünde 

gayet feci bir cinayet olmuştur. Bun
dan bir kaç gün evvel kendi tarlala
rından dönen Halille nişanlısı Mürvet 
ve kaynanası Fatmanın önüne 3 kişi 
çıkarak Mürveti kaçırmak istemişler· 
dir. Bu isteğe ilk önce karşı koyan 
kız anasının üzerine saldırarak her 
yanını bıçak yarası içinde bırakmış
lardır. 

Fatmanın bağırmasına kızının ve 
damadının gürültüsüne koşan komşu 
tarlanın sahibi Zekiye adlı kadın da 
aynı bıçak hücumuna uğramış ve ya
ra içinde kalmıştır. Biraz sonra Fat
ma ölmüş. Zekiye ve Halil de can çe
kişir bir hale gelmişlerdir. Yardımsız 
kalan Mürveti Aslan dağına çıkaran 
üç canavar zorla berbat etmişlerdir. 
Hatta bu i~ için onun da bacak da
marlarını kesmeği ve öylece zorlama
yı göze almışlardır. Mürvet lm: As· 
lan dağında, çok perişan bir halde 
bulunmuştur. Yapılan araştırmada bu 
üç haydut yakalanmıştır. Bunlar aynı 
köyden olan muhacir Mehmetle oğlu 
İbrahim ve Dağlı Alidir. Üçü de ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 

"' Sarıyer jandarması garip bir ser
seri yakalamıştır. Bu adamrn gelip 
geçen otomobilleri ve otobüsleri dur
durarak binmek ve para vermemek 
merakı vardır. Büyükdere - Maslak 
arasında gidip gelen bütün şoförlerin 
bu adamdan şikayeti üzerine jandar
ma bu garip serseriyi dün yakalamış
tır. 

* Evvelki gün Ketenciler çarşısın
da bir dolandmcılk vakası olmus ve 
derhal önüne geçilmiştir. Öğrendiği
mize göre hadise şöyle olmuştur: 
Roza jsminde bir Musevi kadın elin
deki elden düşme İngiliz kumac;ı de
diği bir muşambayı Satrlmış adında 
birisine on beş liraya ııatmıştır. Etra
fına topladığı tavcılarla bu işi yapan 
Roza bir müddet sonra Satılmısın po
lise baş vurması ile ele geçmiştir. 
Yapılan araştırmada Rozanın eleba
şılığı ile bu şebekenin bir hayli do -
landmcılık ve sahtekarlrkları olduğu 
anlaşılmıştır. Bakırları ve sarr tene
keleri de altın r1ive :v_üksek nara ile 
'lS<l•an OW5Clleıt~nyct' uun aanycye 

teslim edilmiştir. 

Tahtakalede bir 
cinayet o 1 d u! 

Dün saat üçte iki arkadaş bir büfe 
yüzünden kavga etmişler ve biri ağır 
surette dört yerinden yaralanmıştır. 

Yaptrğımız araştırmaya göre vaka 
şöyle olmuştur: Kadtköyünde börek
çi fırınını ve Kadıköy iskelesi içinde-
ki büfeyi Müslimle ortak olarak işle
ten Bulgaryalı Dimitri dün ortağı ile 
Tahta kaleye mal almağa gelmişler, 
bu aralık büfeyi yalnızca işletmek 
yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır. 
Büfeyi paylaşamadrkları için bu ağız 
dalaşması artmış, tokata, yumruğa da 
binmiştir. Bu azgınlık arasında Müs
lim taşıdığı tabancayı çej)erek Dimit· 
rinin göğsüne dört el ateş etmiştir. 
Kanlar içinde yerlete yuvarlanan Di· 
mitri hemen yetiştirilen imdat otomo 
bili ile Cerrahpaşa hastahanesine kal 
dırılmıs ve Müslim tabancası ile ya
kalana;ak Eminönü merkezine götü· 
rülmü tür. Yaralıya Cerrahpaşada ya 
pılan rontgen neticesinde kurşunla -
nn ikisi göğüste, biri omuz mafı;ahn
da, diğerleri de böğründe görülmüş
tür. Profesör Nissen hemen ameliyat 
yaparak böğürdeki kurşunu çıkarmış 

lamıştı. Onun haşarı hareketle
rine, ağır kaçan sözlerine mu -
kabele etmek cesaretim göre -
medi. lcinde müthis isyanlar 
köpürm~sine rağmen" sohbetin 
ve cemiyetin tadmı kacıracak 
bir harekette bulunmaktan çe -
kindi. 

Sahin tehlikeyi savuşturduğu 
icin seviniyordu. 
• Kalabaltk olmaları, sohbetin 

her dakika seyrini değiştirmesi 
iki kadın arasında patlamak is· 
tidaclı gösteren f ırtmayı dağıtı· 
yordu. 

Cazbant bir cok defalar ol -
dukça güzel par°Çalar çaldığı hal 
de kalkan olmadı. 

Geceyarısını bulmuslardı. 
İşçiler park eğlenc~sine kan

mışlar, ahşmarhkları bu gece a
lemini bırakıp tatlı uykularını 
aramağa gidiyorlardı. 

-~~kat meraklılar, parktan, 
muzıkten, bol bol dağıtılan li -
monata ve pastalardan ziyade 
hurma ağaçları altında gülüp 
eğlenenlerin seyrinden zevk a -
lanlar o civardan bir türlü ayrı
lamıyorlardı. 

fakat diğerleri alınamamıştır. 
Eğer hastanın dayanabileceği kcs

tirilirse göğsündeki kurşunları almak 
için bugün de bir ameliyat denemesi 
yapılacaktır. Müslim adliyeye veril -
miştir. 

HAK YERLERiNDE 

Erkek Kızın 
Dilevi 

Biribirlerile nişanlanan iki 
genç kızdan kendisine Kenan 
adını veren genç aleyhine nişan 
lısr Remziye tarafından açılan 
davaya dün de üçüncü cezada 
gizli olarak bakıldı. 

Genç kızlar mahkeme salo -
nundan cıkarken kalabalık bir 
meraklı kafilesi de peşlerinden 
yürümekte idi. 

Suçlu Kenan, güç hal ile ken 
dini saran kalabalığın içinden 
kurtularak vekili İrfan Eminle 
birlikte merdivenleri inmis ve 
bir tramvaya atlayarak e~ine 
gitmiştir. 

Kenanın duruşmasına 2 tem
muz Sah günü devam edilecek -
tir. 

* İcra dosyaları üzerinde tah
rifat yapmaktan suçlu icra me
muru Kadri ile Herant, Refet, 
Vicen ve arkadaslarınm durus -
ma~ı dün de ağı; cezada yapıi -
mıs ve bazı kimseler dinlenil -
miŞtir. Gelmeyen şahitlerin ça
ğırılması için duruşma 12 tem
muza bırakılmıştır • 

* Köylü cigaralarmı kaçak o
larak sattığı brr sırada, kendi -
ni yakalamak isteyen gümrük ------ . .. . .. 
mekten suclu Salihin dün birin 
ci cezada duruşması yapıldı. Sa 
lihin vekili, uzun uzadıya müda 
faada bulunarak köylü cigarala 
rmm kacak sayılaınıyacağını, 
müvekkilinin rüşvet değil, sade 
ce bunun bey'ie bedelini verdiği 
ni söyledi. Duruşma. karar ve -
rilmek üzere başka güne bırakıl 
dı. 

* Ankarada kunduracı Yusu
fu parmağından yaralamaktan 
suçlu Ali Rızanın duruşması ya 
pılırken şahit olarak 1stanbulda 
bulunan bakkal Hayri isminde 
birinin de ifadesi alınmıştır. 

Bakkal Hayri, dün birinci ce 
zada sorguya çekilerek Yusu -
f un Çankırı caddesindeki dük -
kanında otururken Ali Rızanın 
dükkan üstündeki tenekeleri sök 
meğe başladığını, Yusufla ikisi 
arasında bu yüzden kavga çık -
trğmı anlattı. 

Bakkal Hayrinin ifadesi An -
karaya gönderilecektir. 

Hele çocuklar sine sine a -
ğaçları, dalları siper ala ala so
kuldukları bu grupu rahat rahat 
seyrediyor, biribirlerile fısılda
şıyorlardı: 

- Ak kızı gördün mü? Bak, 
erkek gibi oturuyor. 

- Sarı balın kokusu buraya 
kadar geliyor. Bu kokuları ona 
İspanyol getiriyormuş. 

Çocuklar büyüklerden ışıt -
tiklerine mim koymuşlardı. 

Vaktm ilerlediğini gören Er
guvan, patrondan müsaade ıs -
tedi. 

Turgut şaşırmıştr: 
- Nasıl, çiftliğe dönecek mi

siniz? 
-Tabii. 
Hepsi hayretle ona bakıyor -

lardı. 

Mühendis Nuri bey: 
-Bu saattan sonra mı? dedi. 
Erguvao da onların hayreti-

ne saşıyordu: 
- Neden, dedi, dönmek için 

saatın, zamanın kıymeti olur 
mu? 

Şahin: 
- Ben refakat edeyim, dedi. 

SAGLIK 
OCiÜTLERi 

Rümatizmalının 

Barometrosu 
a Her evde hi~ olmazsa bir rüma
tizmah bulunduğundan, göze görün· 
mez, elle tutulmaz, fakat acısı ve di
rıltrsı bütün ev halkının yüreğine 
işliyen o barometreyi herkes bilir. 

Hava güzel güzel giderken, her
kes keyifli bulunurken büyük baya
nın, yahut büyük bayın dizleri b!r· 
denbire fazla ağrı çıkarır, her vakıt
ki gibi uvma ile bu ağrı geçmez. Üs
telik uykusu da kaçar. Bütün ~ece 
inlemesinden, bağtrmasından kımse 
uyuyamaz ... İki gün, üç gün, beş 
gün, hazan bir hafta s~nra fır~ına 
kopar, şimşek çakar, yagmur yagar. 
Rümatizmalı sakinleşir, ev içindeki
ler de rahat ederler. 

Rümatizmalının barometresi işte 
budur. Fırtınayı, yağmuru, rütubeti 
daha gelmezden önce haber verir, 
Rümatizmalı bu önceden duygusu 
ile kendisinde başkalarına karşı bir 
yükseklik duyar. Kendisi gibi fırtı
nayı önceden haber vermiyenlcr 
için: "Duygusuz adamlar!,, der. 

Onların bu önceden duygusuna 
kimseler inanmazlar, bellibaşlı he
kimler arasında bile tesadüf diye ge· 
çenler vardır. Fakat rümatizmalı· 
larm da ağız birliği ederek herkese 
fırtına geleceğini birkaç gün önce
den haber vermeğe borçları olmadı· 
ğından, bu rümatizma barometresi
nin nasıl olup da havanın değişik
liklerini en ince fizik aletlerinden da
ha önce haber verdiğini merak eden 
hekimler de olmuştur. 

Bundan yüz yıl önce bir İngiliz he, 
kimi bu işi kitaplara yazmış ve rü
matizmah hastanın !havadaki gelecek 
değişiklikleri olsa olsa akciğerlerile 
duyabileceğine hükmetmişti .. O~da:ı 
birçok zaman sonra başka bır ıngı
liz hekimi bacağı kesik bir adamın 
hava değişikliklerini önceden haber 
vermesini tetkik etmiş o da bu has
sayı havadaki elektriğe, yahut man
yetizmeye bağlamıştı. 

Birkaç yıldanberi hep lngilterede 
yapılan daha derin tetkikler o ikinci 
hekime hak verdirmişlerdir. Bu tet· 
kiklere göre rümatizma ağrılarının 
artmasında ne sıcaklığın, ne de rütu
betin hiç tesirleri yoktur. Baromet· 
renin diismesi çok defa ağnlarr art
tırır. fak~t bu da her defa değil. 

Rümatizmalının ağrılarının artma• 
sına asıl sebep, havadaki elektrik de· 
~işıı:eleridir. ~aten havada !ırtı'l!:li;lr 
bava menfi iyonlarla dolar, sonra ba· 
rometre iner, rütubet derecesi ile sı· 
cakhk derecesi çıkar. Fırtına geçin
ce tıavadaki menfi elektrik iyonları 
müspet olur, barometre yeniden çı· 
kar. ötekiler inerler. 

Bunlara göre, rümatiı:malının fır· 
tınayı önceden haber vermesi hava
daki menfi elektriği duymasından 
ileri gelir. Menfi elektrik onun ağr~
larmı arttırır, sinirlendirir. Dolayısı• 
le bütün ev halkını rahatsız edt!r. 
Şu halde, rümatizmalının daima 

rahat etmesi için, her vakit müspet 
elektrikli bir yer bularak orada hava 
tebdiline gitmesi lazım olacak, fakat 
her vakit müspet elektrikli bir yer 
bulunması kabil olsa bile, ilkin her 
yerin hava elektriğinei tetkik ederek 
yeniden bir elektrik haritası yapmak 
ic;ter. Halbuki havadaki elektrik tet
kikleri henüz pek yeni şeylerdir. Her 
ulkenin her tarafı tetkik edilerek 
ell'lctrık haritası yapılıncaya kadar 
haylice vakit geçecek. 

O vakte kadar sızılarını azaltmak 
istiyen rümatizmalılar Yalovaya, 
Blllsaya gidebilirler, yahut Florya 
plajı açılınca orada .;ıcak deniz s:.ıyu 
ile banyo yaparlar. Rümatizmayı sı
cak deniz suyu ile tedavi etmek de 
henüz modası geçmcmi9 bir usuldür~ 

lokman Hekim 

Erguvan hafif bir dudak bü
küşile güldü : 

- Buna neden lüzum görü .. 
yorsunuz? 

Turgut, onun kızdığım his • 
setmişti: 

- Bu lüzum değil, onun için 
bir ihtiyaç sanırım. Ben de ol -
sam böyle bir gece yürüyüşünü 
nişanlımla yapmak isterim. 

Erguvan, patronun bu tevili
ne teşekkür etti: 

- Cok naziksiniz Turgut 
bey. Hele bu akşamki ikramla -
rınızı unutamıyacağım. Babam 
gelemediği için üzülecektir. 
Ayağa kalkmıştı. 

Turgut, ötekilere baka bark: 
- Artık biz de gitsek! 
Dedi. 
Patronun teklifi Nadya'nın 

hoşuna gitmedi. Fakat orada 
pek yalnız kalacaklarını hisset
tiği için kalkmağa mecbur ol -
du. 

Bu akşam neşesi kırılmıştı. 

Erguvanın gelişi onun mutlak 
hakimiyetini parçalamıştı. Bu 

(Arkası var J 
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G'ONDNE GONE ._I _B_U_L_M_A_C_A_I [ TAN) 1 N ô Y K 0 S 0 ( HIKA YE) Saffet Arıkan ... 
Acıklt bir hesap 
G~en cUn bir ıuetenin Ankara· 
~ aldJp bir haberde töyle daıili· 

Bugiln bulmacamum bir yedi stl· 
nü daha bitiyor. Yarm yedi ,nntllk 
bulmaca b1'1'hldarmı dotru çCYI • 
renler arasında kurca çekeceliz. Ka
zananları da yarınki (Tan) da oku • 
yacakllll1%. 

Gazete Kolleksiyonu Niçin açıkça söylememeli, .. 
Öz dil alanında yol almaga 

başladığımız günlerin hızmı 
kendimizde bulamıyorduk. Baş
langıcı sona erdirmek için daha 
çok yoruhnak, daha çok ileri atıl ,. 
mak gerekliliğini unutmuş gibi 
idik. 

Hergln 5 Söz 
YiRMi SEKiZiNCi LiSTE 

1 - İfşa etmek - Gizaçmak 
İfşaat - Gizaçı 

l'Ordu: 

"'YuıoaJa.yada mallan olan Türk 
Urru1armm topraklarına kartılık Yu· 
loalavya H UkUmeti tarahndan veril· 
lllİf olan 17 milyon dinann alacaklı· 
tara datmlmuı için yapdan hesaplar 
tonunda her mal a::hibine hakilrii ala
cağnun ancak ymde yarımı Jw1ar bir 
Pty dilfeceii anlatıldığından bu ka· 
dar <Sneumz olan bu para1ann bir ka
lemdtft Türk Hava Kurumuna veril· 
ll)esi dUtUntilmektedir ." 

Türk Hava Kurumuna yardım kay· 
baklan aramak her Türkün borcudur 
•e bu hayırlı it için bütttn çabtma1ar 
\'e ortaya atılacak fikirler ı11r1flanma
ia dcter. Böyle olmakla beraber bu 
haberin mantılmzbiı karfıamda fq· 
lnamalr, esefe kapılmamak n içinde 
eak1ı olan gülünç olduğu kadar acı ha
kikatin önünde üıpermemek imkan· 
aız. 

Naııl ! Demek Jrf bir TUrldln en ta· 
biit ve en açık hakla. onun adına İID• 
2.ıanan bir uzlapna ile deterlnin yüz
de )'UQDlna balJflamyor. 90nra o 
•dlıaaa belrlediii on binlerce liraya 
~ payına dilfen birkaç yüz lira· 
nın da. deienlzlili do1ayıaile. kendl
•ine h~ ftribnemesi yine bir Tiridin 
hatırından c~ebiliyor. 

Bu ne acıkb bir haldir. 

• Bulmacalanıms k tlrkçedlr. Şek- J 
1imlDn bot eklerine ırar.JıJdanm yer ' 
lqtirinb. Yedi ptn arka'": kaya bul- I 
macamm dıtlna ptUmtif olarak can. 
derenler uusuda kurp çcldyonız. 
Armatanlar .eriyoruz. Bulmacalan
mıa iateditmi~ sün çiSZJDeie bqlaya
bllininiz elverir ki yedi gün arka ar• 
kaya çiidlmGf olsun. Karphldan .. ı.. 
tanbul (Tan) bııJmacı ICrYiliDc 701-
laynm. 

• 
Birinciye: Gilmtit sıat. 
Ikinciye: Maroken bir dlsdaa. 
Uçüncüye: Bir stil.>. 
Dlirdlndlye: (Tan)m bir senelik 

abonai. 
Beıincidaı CIDUDCUJ9 b"ar: (Tan) 

m altı a7bk aboııeJi arına:U edile
cektir. 

D&ttnlln bir kere, orada milyon 
Cleiertnde mal blraknPt olduiu halde 
timdi .... yurt topraldann.da eürilnen, 
•çık .aytiiyorum, ıUrünen ululdqla· 
rnnız nr. Bunlan hiç hatıra cetirme· 
dik, haklan ye cbrumlarl1e hiç utrq· 
nıadJk. bari bu acıklı talihlerine gül· ı 
lftfyeHm. ÇUnldl biyle bir fikri ortaya 
&bnak onlarla alay etmekle birdir. 

Nedeo ytlsde yarım: bunun haa· 
buu irim ftreeelr? y. bu yurtta•lar•· 
ftlu anJarmda birlqerek. bu yüzde 
)'arımdMl vuceçer ve bak1aruu 111u· 
hafua etmekte fırar ederlene. Enin
de IOftunda bu f&hail bu bak mnele
~r. 

Sonra ııeden ,.aıtm 17 mll,ar M. 
"-'dan büeectillyod Y~ 
ld ...u.r.a W9'-it ola layalct ba 
~u~~k ..... 4\lff'-~-~~· J!.u; 
11Yıııı.nnın harp nmanmila TürJriye
de utradıldan nrarlara karphk tu
tuinıuttur. Şu halde Y..,.....yac1a 
toprak bırüm19 TllrJr1ere c1atmlma11 
ltiımıelen para 17 milyon delil, 30 
bıilyondan fa,ıladır, ve ıerW hilk&i
tlıttin borcu olmak cerekir. 
"'-~ir nokta daha: Yugoalavya ile 
-.ıılettitüniz aslqma imzalanmadan 
C5nee htlkametinü bildin i1aili olan· 
~ bir bildirii nqrederek haklarmı 
~dettlrmek için hemen bq 't'Urlnll· 
-.nıu, yokla alacaklarmm yamcatı
lıı bildirdi. v c o nmuı bq V111'1nUf 
olUlanıı dilekçeleri bir araya topla
~ bunlar iberinde Tlrk mallan· 
"- toptan bir kıymet biçildi. HaU>uki, 
ICÇenlerde Yu1091a.,adan aı....ak 
011ıı ı 7 milyon dinarm alacaJrlılara 
hcsJünmtsl ~ JromiaJoa toplanırken. 
o ..,_,.. kadar dilekçe yermemiı 
Olan ilrUilerin de haklarım kaydettir· 
lbek illere yeniden bq vunnalan ilAn 
edileli. Böylece birinci defa ortaya çık
atuı, betıe clSıtermlı otanıann halda· 
:tına sarar verllclL 

SOLDAN SAGA : 
t - Bir yu meyyuı (5). ıenç 

(4). 
2 - CUretlrir (4). Bit ev hayva· 

nı (4). 
3 - Noban (1). Trab•oalu C!l.; 
4 - HBcum (4). &er (2). 
s - ftdfhem (ı.) Kemliba lçia· 

deki (4). 
6 - Nota (2). Doğurtan (3). 
1 - n UJ'\;A \I' J , IJlJ dU \. 't ) • l;~m.:ı• 

Wr (Z). 
8 - Dadı (4). Bir NbH (5) 
1 - Yet (J) &.la- ca.ı olar 

(4) 
10 - Bunalmak (7). 
11 - Genişlik (2). istifham (2). 

YUKARDAN AŞAGI : 
1 - Bir çiçek (1). Nota (2). 
2 - Dpek (2). tJd dea tekrar· 

Janaım rekiket olur (2). U.ıak ni
duı (2). 

3 - Bir içki (4). Şaibe (4). 
4 - Hlcum (4). ince delil (5). 
5 - Mqan (3). 
6 - Erkek (2). Cet (3). 
1 - Elbile yapar ( 5). Beyu (2). 
8 - ta (2). De (2). Beyıtr (2). 
9 - Çmprakh oyuncak ( 10) 
10 - Orta delil (5). 
11 - Eıer (2). Cüzdan (4). 

mak için bile, birçok zavallı yurttaı· 
Janmıs daha uzuıt aman be1rliyecek-
1er Kibi cörUnUyor. - Yapr Nüi 28 Sontqrin 1933 tarihinde bu uz· 

laıma hmalanabdanberi bir buçuk 
)lfc!U futa saman ıeçti. Pakat bu it allbclar bildi 
....... ...ıı-ı•-c-ededir. Ve bu .i"''-1e, l11n1 - tebaa: u.nı - ; · 
~ •unua ..... • • ....- ril - be,.....; dilekse - iadda: bel· 

NAYlR 

~i baklannm y(lıde JU11D1D1 al• 1• - •eaib. 

Sıska ellerinin, kirli tırnaklı 
panna:Jan cıgaradan sapsan 
olmuş .• Yüzıiinde büyük iş ya
panlann kurumlu gülüşü... Ya
nıııdaki arkadaşı:ıa söylüyordu: 

- Kuzum sen de topla, kız 
kardetin de toplasın, arkadaşla· 
nn da.. Çok kötü bir dert sardı 
beni. Gazete kolleksiyonu yapı
yorum. Çok para kazansam, her 
gün çıkan gazeteleri de alaca -
ğım. Ne yapmalı paranın gözü 
kör oı.un .. Fakat arkadaşlar sağ 
oı.un. Hepsi aldıktan gaze~le
ri tertemiz, örselemeden bana 
getiriyorlar.. Gece yanlarına 
kadar oturu:-or ve okuyorum. 
Scnra da desteleyip ~a
nam aevcili gazetelerimi.. Hele 
aayfuı çok guetelere bayıl~ 
rum. Bana öyle faydası dola.ı
nuyor ki, sorma kardeşim .. 

·nQ• ~ı:ııuuaı-.ı atıı.d.Ua§l gozıe. 

rini 8ÇIDI§ ona bakıyordu: 
- Bu meraık öaıeeleri yoktu 

lende .. Ne vaıkittenbcri başladL 
Sen gazete bile okumazdın .. 

Öbürü büyük bir ağır başlı
lıkla sözü arkadaşının ağzından 
aldı: 

- Bir yıla yakm oluyor .• Bak 
tnn ki, gazetelerin insana çok 
fayduı dokunuyor.. Bunu ilk 
önce karım açın (keşif) etti.. 
Sonra kala kafaya verdtk.. Şim· 
di art* hayatmıudan memnu-
nuz doirueu .• 

Dudaklarını kısarak başmı 
aallıyan arkadqma baktı: 

- Şaııyorsun değil mi? .. Biz 
gazete kollekaiyonu yüzünden 
hayatmıızı kolaylaştırdık dos-
turn ••• 

... Aradan birkaç gün geçmiş
ti.. l~i arikadaı bir Boğaziçi va
purunda k8J1ılqtılar.. Yan ya
na oturarak fllr&dan buradan 

-·-------------------
N o. 27 Diye boy aynuma karfı dur· aaçlı, beyaz tenli, iri mavi§ göz. 

du, orada kenditiai uzun umn Ul bir genç kadm: 

V O S M A 1 seyretti: Arkasında bôylu boyu· - Kannen'in uvertilrihıtl ça-
na liyah utrapn bir manto lmu. .. 

Etem la.t BENiCE vardL Gövdeai topukltnnm üze Dedi. Şampanyadan bufula-
.. rinde yaradanm öz elite itlen • nan bakııJanndan sevda hfkı· 
~laplar kuruyorum. Hem dof· mit benice bir anıt: gibi duru • ran, gözlerinde sevginin ııığı 
~ 18ztine para yetiremem, yordu. Şapkaeı, iri kara gözleri tutupn kara gözlü, kıvrak gü
hern de her ıUn beni kartısında ile bir boyadandı. Güzel yüzün- zel: 
tCSrmek ister. Neyee ki Y•vat de yer yer daldan allıklar bir - Rebi, başka çaldıracak par
l'~ iki iiç günlük yokluklara güne§ batunının bu özenli bete ça bulamadın mı? •• Karmen'in 
~yor. Fakat bu eaki aaylav bölüm bölüm ışddaruu daiıtı _ açıtı,ı güzel, çok güzel ama 
)llftıan. Şimdiye kadar tanıttı· şmdan ayırdaızdl. şimdi 'SU"HI mı? •• 
i111ı yüzlerce kiti arMmda en o, bir deyi§le, aynadaki bu Dedi. Bu kadmm yanında 
~Ok beiendiiim, eli en çok açtk görünütünde ıttzellerin güzeli, oturan .titmanca, yağız yüzlü, 
ıuir çapkm. Bunu kendime bir ece bir güzeldi t bodur bır erkek kolunu crıun 
'kııieldik cdebilinem ifim ittir. Makalm Barda boynuna doladı.: 
~lradan yana hiç banmak der --················-·-·- - Okay Sevım, Okay •• Doğ· 
dİQı kalmu. Bana bayılıyor, biti Umn özenle kurulmut bir nı IÖyleclin. Daha oynak hava-
~. "Seninle birlikte yqaya. mw. Uzeri en öıel çiçeklerle lar dururken burada Karmen'in 
lııft:,. cliyor. Ben olmu diyorum! beaeli. Karfıdan, yandan ha- sözU mil olur?. 
HUıife kadm bUttin bu .CSzle· kanlann gö~lerini kamaftıran Diye söylendi, kemancmm 

ti aınta ımta dinliyordu. Safi· bir ıtilllllWc içinde. önüne bir bet liralık attı, buyru-
)te IUlunca : Masada bet erkek, bet kadın ğunu bildirdi: 

- Hele ~ de gilıellerin var. Durmadan içiyorlar'. Şam- - Hepimizi havalandıracak 
ttlzeliain kız.. panya, viRi, kokteyl .. Hepein- bir iki parça çalıver yavnun. 
~-~i, ona doya doya baktL den kanıtırarak içiyorlar. Sonra yine: 
~y& : Çiftler danstan dönünce ke- - Cannn, Sevimciğim ... 
• - Gerçek mi ıiSylUyanun Ha mancı çafınldL Saçtan kıvnm Diye yanmdaki kadma yas-

'il.e abla 1 • "' \ kıvr.mı bolJUIU dQldllaı san Jandı1 boxnunu dolallll kolımu 

Yeni kültürümüzü, öz dilimi -
zin ana direkleri üıtünde kura 
cağımıza göre, bu iı için, demir 
ba, olarak nemiz vana, bir ara
ya toplamalı idik • 

Şimdiye kadar; bütün ulusça 
inançlı ve verimli bir çalışma 
yoluna girmiş bulunmalı idile. 

Dil işleri üzerinde uğraşan 
dilmenlerimizin büyük emekler
le ortaya çıkardıklan izerler, 
ilerdeki çahfmalan kolaylaştır
maia yarayacak bir takmı kü -
çille hazırlıklardan bqka bir teY 
değildi. . 

Dilimizin yalnız dillerde de -

1 
ğil. kafalarda da yerleşmesi, dal 
budak salıp kökl~esi için da 
ha uzun yıllar istiyecekti. Dün 

lionuşmağa başladılar •• Kollek- akpm Ankaradan gelen küçük 
siyon meraklısı ellerini .. uğuş~ bir telefon duyu~ bütün bu sa
rarak, başını ommna dogru ege- Imtılı; belirtisiz ve gevşek du -
rek jestler yapıyor, yutkunuyor- rumu, ortadan kaldırımı . olu -
du. En sonunda: yor: 

- Sevgili d0&tum, dedi. Kar- - Saffet Arıkan, Kültür Ba-
ya (liıtuf) nm büyüklüğü kar· kam oldu! 
şııında eziliyorum doğrusu.. O Öz dil işlerini batancı elleri 
yığınla gönderdiğiniz gazetele- içine aldığı gündenberi, Ata -
rin, bana öyle faydası dokundu türk'üiı buyruğu altında en ve
ki; kanm bu yüzden bir manto rimli varlığım ortaya döken bu 
yaptı.. değerli bqm Kültür Bakanı olu 

- .Manto mu yaptı?_ şu, dil çalışmalannın da hı.mu 
- Evet, bir manto yaptı... artıracaimda kutkumuz yoktur. 
- Gönderdiğim gazetelerle Ank dilimiz, Kültür yayımın 

mi?.. daki rolüne şimdiden baılamıı 
- Evet iki gözüm.. onlarla.. sayılabilir. Bu günden sonra, 

Öyle •evimli nemelu ki bu ga- yurdun her yanında, genel dil 
.eteler- Sevnwnek. koWyoa ....,.... ,...,.. bOttbi huım 
yll'p"'1MMk elimde defll. eJJne alarak, yürildfjfflnü, ko -

... Sonrtt yavq eesle arkadaşı- nuştuğunu ve pek yakında ü1 -
nın kula~n:ı fısıldadı : küsüne yetiştiğini göreceğiz . 

- ~lZiiıle öııe pjf ~.r.ncı· t'- Wf4t~ 1'6ltür Ba. 
ltk PMIRIL ~ cetfıildiji için ~ 

ÖbUri1 meraktan çıldıracaktı. kültiiriimüzü böyle bapncr bir 
Gazeteyle manto yapılıyor .. Bu başa kavuştufu için kutlulama -
nasıl iş?.. lıyız. - Salahaddin GUNGOR 

Başını salladı : 
- Hay hay dostum, içelim!.. 
vapurdan çııkırıca içkili bir , K 1 L A v u z ."""' 

gazinoya oturdular. lçmeğe bat· 
Jadılar .. ıcoıı•myon meraktw iÇiN DERSLER 
öyle cotmuttu ki, gözleri kay- -------- -' 
ITllf, dili pelteklegmifti- En IO-
mmda ağzından baklayı çıkar -
dı: 

- İki gözüm, canım karde -
fİm.. Sana sırnmı anlatayım. 
Kan duymasın, gözümü patla
tır •• Ama nereden doyacak .• Ga
zeteleri kolleksiyon filin yap
tığım yok.. Hergün arkadqla· 
nn wrdikleri ayda bir iki bin 
sayı yapıyor.. Ben bunlarm ki
l<>eunu on yedi kuruttan keSe
kiğıtçılara sa tıyonnn.. 1ıte ga
zetelerin bana dokunan fayda -
sı. - Cahit UÇUK 

sıktı. Sevim: 
- Aman ıekerim çok ııktm. 

Biraz içmez misin!. 
Dedi, pmpanya kadehini kal-

du-dı. Bu kadnı: 
-Yosma... 
tdi. 
- Şekerim ... 
Dediği de Hanife Ablaya bil

dirdiği adamdı. Eski Kasta -
monu Saylavı Tufan. 

Tufan şampanyasını bitirdik
ten sonra Sevim'in yüreğe işli
yen sevdalı bakışlarına tutgun 
tutgun baktı, içini kabartan bir 
et, sinir, erkeklik duygusile coş
tu: 

- Sevim'ciğim dansedelim. .. 
Sofradakilerin heps~ de içki

nin hın içind.:ydiler. Hepsinin 
batı dönüyordu. 'Hepsi de yer
yüziindeki bütün eğlenceleri bu 
geceki evrenlerinde derlemek 
ve yaşama tadmm sonuna var
mak istiyorlardı. 

Sevim, Tufan biribirlerine 
dolana sanla danslannı türdü
rüyorlardı. Bir ara ışıklar sön
dü. Kulaklara dudaklann kımıl
danıımdaki taP.ırtılann duygu-

-34-
0Nm-Faia 
Oriit - H..ı.t 
Orii. - r.w..uı 
Or«im-lıtih• 
Bir umanlar nomal ürem )'ibde 

12 idi. 
Bu yıl BrUnUmib iyi idi. 
GöeterdifinU bu rakam öz mü, 

yoku ham Urilt üzerinden midir? 
Memlekette endüstri üretimi &it· 

tikçe artıyor • 

• Rqad Nuri en iyi lSY.kücülerimiz-
den biridir. · 

Büyük harpte beılev itleri pek 

su geldi. Sonra beyaz yerine 
birden çeıit çeıit renkler yağ • 
dıran ıııklar açıldı. Mor, lmmı· 
zı, mavi, ıan, ak lflldar. Ve sa
lonun dorufundan akan bu kar
ma karqık, bin1>irine kaynayan 
ııık yafıtıuru altında Tufan Se· 
vim'in sarıldığı kıvrak gövdesi
ni, dolgun göğ:-ünü daha çok 
kendine yasladı: 

- Sevim bitiyonım.. bitiyo
rum sana!.. 

Dedi. Sevim'in gözlerinde bir
den tavlı bir bakı' yandı ve bu 
bakış uzadı uzadı, Tufan'm yü
reğine aktı. Bu yüreği avuç için. 
deymiı gibi kıskıvrak bağladı; 
sonra: 

- Beni kuru lifla seviyor
sun?. 

Dedi. Bu deyişte piiceniklik 
vardL Kırgmlık vardı. Cam çe
ken, avuç için~ "-ki kn1kıyı da· 
raltan bir 1uz vardL Tufan: 

- Peki sana ne yapayım? •. 
Seni naııl inandırayım?.. . 

Dedi. Sevim sanki bu sözün 
karşılığım venniyormq gibi 
annacında dans eden bir kadını 
gösterdi: ... 

Örnekler: ı - Sazan.orun 
büyük harp zamanında ls· 
tanbuhın çarlığa nasıl ve
rildiği hakkındaki gizaçda· 
nru okudunuz mu? · 
2 • Dostlannm sırrını dile 
vennek, devlet işleri hak· 
kmda gizaçmak en kötü 
huylardandır. 

2 - Suhunet - Isığ 
Örnek: Dünkü ısığ derece
si acaba ne idi? 

3 - Vid - Adanç 
Vadetmek - Adamak 
Örnekler: 1 - Yapamıyaca
ğın işler i ç i n kimseye 
adançta bulunma t 
2 - Adamak kolay, ödemek 
güçtür. 

4 - Reyi im - Genoy 
Örnek: Geçen yılın baılıca 
hadiselerinden biri, Alman· 
yanın Sar genoyunda ka· 
zanmasıd1r. 

S -Teberru - Verit 
Örnek: Türk Hava kuru 
muna veritte bulunmaktan 
kaçınan, iyi bir Türle değil
dir. 

Not: Guetemize cönderDecek ya
.zılarda bu kelimeluin osmaııhcalan
nın kullanılmamaaını rica edem. 

kötil yönetilmiftir. 
Yarab kuvveti olmıyan artist ce-

çeıen bir Un alabilir; fakat çabuk 
unutulur. 

Yüz lira alacak için aylardanberl 
lnanbul yUriltceabıde uifapp duru
yorum. TU.te B.wqnlıp yüret itleri• 
ne daha fyl bJr dO.en •ermelidir. 

sı. de yofatım cunmı kaldırmak 
istiyenJerden misiniz ? 

Son asfalt yolun ne şartlarla üre .' 
tildiiini bili{:a musunuz? Gene bir 

a.teftci tuaa ~yelinı. 
Bam •llla!11tclan blr paket cCSnde

rildiği hakkında fıtanbul postasın
dan bir bildirge aldım. 

Bu adamcağız hakkında aon bir 
kayra'da bulunmanızı dilerim. 

Bu miıallerdeki kelimeler 1 

O,ö - Hiki1• 
Belln- late 
Yara11-lbda 
Yürütp - len tlaina= 
Yüret - icra 
Yoiabaa - ld.m 
Oıtel1nelr - ihale .._. 
O.tenci - Mi-wüt 
Bildirs• - ....... ,. 
Ka,,. - Utlw 11aaa • 
~-·..-..--EY itleri ile daha iyi byıtlanına-

ım lbımdır. 

• lbmeqih - Konut 
Bir ıchirde oturan herkes poliae 

konut ıöıtermek yüldlınündcdir. 

lımy- ima • 
Dünkü IÖylevinisdelCI ımay·m be

nim üzerime olup olmadıtmı ıisden 
aoruyorurn. 

- Bak boyı.undaki inci ne 
kadar güzel? •• 

Tufan, o inciye baktı, aonra 
Sevim'i göğsünün üzerinde bi· 
ru daha sıktı: 

- Yavrucuğum lenin çıplak 
gerdanın hiitün incilerden daha 
üstün .. 

Dedi. 
- Lif!. 
- Ne söylesem lif ... cliyip 

geçiyorsun. 
- Tabiiğ öyle söyliyeceğim. 

Boş gerdanın güzelliğini de sen
den işitiyorum. •• 

Tufan .Jir SP :.iye durdu. Sevim 
de bakıtlanru incili : .admm ger
danına durplamqtı. 

Tufan ilk sözü söyledi: 
- Niçin k •. w incin yok?. 
Erren •dm her yandan du. 

yutacak kadar yüksek bir kah
kaha savurdu: 

- Lifla inci olur mu?. 

••• r Arkası var 1 
Bu J'Ulcbıki ,.m blimeJ•: 
Anıt - Abide, Benice - Uye

mut, Ebedi, Batım - Grub, Özel -
H u1U1I. Okay - Bravo, aferin, Ev· 
rcıı - Alem, Donak - .Zirv&. 
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Papasların kıhğı 
Ve Katolikler 

, 

w:.3 • .JQ::ı.K.ıı1~tuLt1-'-•:'ESI BORSA Hava Tehlikesi 

14 Haziran CUMA 
E KONOMIK KRONiK 

PARALAR 

Habeş Meselesinin 
Ekonomik Yüzü 

Şeker Ucuzlayabilir 
Şeker fiatlarmı uçuzlatan ka-

nunun bugün resmi ceride ile 
neşredilmesi çok kuvvetle umul
maktadır. 

Kanunun neşredildiği, alaka
dar yerlere derhal bildirilecek -

--~~~~----~----~~--
Al11 Satq 

Sterlin 620,- 622,50 
Dolar 124,- 126,-
20 Fransız Frangı 166,- 168,50 
20 Liret 200.- 202,-
20 Belçika Franı:ı 80,- 81,-

Bir defa daha ekonomi siya -
saya hakim oldu: Habeş mese
lesindeki siyaset ekonominin 
oyuncağı haline geldi. 

Burada ekonomi dediğimiz 
zaman onu ta sömürge impara
torluğunda, daha doğrusu em
peryalizme kadar giden en ge
n iş manasında almalıdır. Mese
le şu: 

İtalyan Somalisile, Habeşis
tan arasındaki ufak bir hudut 
hadisesi, nihayet İngiltere ile, 
Italya arasında bir imparatorluk 
davasının ateşlenmesine kadar 
vardı. 

Kurtla kuzu hikayesi: İtalya, 
s!-lyu bulandıran kuzuyu yiyecek 
tır. Kabahat kuzunundur. Mese
le önce Ualual hadisesi idi Bes 
on kişinin ölmesinden d~lay'i 
mes'ul aranıyordu. Hatta ltal -
ya ile Habesistan arasında 1928 
de yapılan ·dostluk andlaşması 
mucibince, iki tarafın bu mese
leyi silaha müracaat etmeden 
halledeceği z a n n o 1 u n u -
yordu. Nihayet hakem usulü ile 
ihtilafın önü alınmak istendi. 
Milano'da toplanan heyet, içti
malarım hiç lüzum yokken 25 
Hazirana bıraktı. Binaenaleyh 
bundan da ümit yoktur. 

Şimdi Habeş ortada kaldı. 
ltalya ile İngiltere karşı karşı· 
ya geçtiler, imparatorluk dava
sına düştüler. İtalyanlar: "Top
raklarımız l tal yan halkını bes
lemeğe kafi gelmiyor. Nüfus 
taşıyor. Bunları başka yerlerde 
iskan etmek lazımdır, bu başka 
yer de, ancak Habeşistan ola
bilir" dediler. 

Bu tevessü emeli İngiltere -
nin tabiatile aleyhinde idi. Yu
karda Mısır, Sudan, aşağıda İn· 
giliz Somalisi, Kenya ve dolayı
sile lngiltcrenin Habe \standa 

büyük menfaatleri vardı. O 
şimdiye kadar Habeşistan üze
rinde ekonomik bir nüfuz · tesis 
etmişti. 

Fransanın da sesi çıkmıyor
du. Cünkü Adis . Ababa'yı Kı
zıl Denize bağlıyan 600 kilo
metrelik demiryolu, Cibuti do
layısile kendi elinde demekti. 
Habes ticareti üzerinde hakim 
bir rol oynuyordu. 

Halbuki Eritre ve İtalyan So
malisi en çorak bir mmtaka idi. 
İtalyanın ekonomik nüfuzunun 
yayılmasına müsait değildi. 

Bu.yüzden, bir gürültü çıkma
sın dıye İngilizler, İtalyanlara 
cenupta Kenya'nın mühim bir 
kısmını bile vermeğc razı ol
muşlardı. 

. 1906 da, Fransa, İtalya ve ln
gıltere. ar~s.ı~da Habeşistanm 
tamamıyetı ıçm yapılan andlaş

ma mükemmel bir surette de
vam edip gidiyordu. 

Halbuki son sene zarfında 
vaziyet değişti. İtalya, . doğu 

No : 52 

Afrikasına mütemadiyen asker 
sevketmeğe başladı. İşin garibi, 
bu askerleri, İngilterenin elinde 
bulunan Süveyş Kanalından 
gönderiyordu. 

İngiltere mukabil tedbirler 
aldı. Ve Sudanda 100 bin asker 
bulundurmak için faaliyete gi
rişti. Hartum'a ehemmiyetli 
miktarda hava kuvvetleri yer -
leştirdi. Diğer taraftan Mısır 
Hükumeti, Mavi Nilin sularını 
tanzim maksadile Hab~istan
daki Tana gölünün çok yakı
nında bir set yapmak için 36 
milyon lira tahsisat kabul etti. 
Bu İngilterenin Habeşistanm 
en zengin rnıntakalarına doğru 
el uzattığım gösteriyordu. 
Şimdi son gelen bir haberden 

öğreniyoruz ki, 1906 da Habe
sistanın tamamiyetini kabul 
~den üç devlet, İngiltere, İtalya 
ve Fransa, bu memleket üzerin
de bir takım himaye mıntakala
rı vücuda getirmeği düşünüyor
larmış. Vaziyet bu telgrafla da
ha çok aydınlanmış oldu: 

İngiltere, her halde Habeşis
tanm İtalya tarafından yutul· 
masına müsaade etmiyecek ve 
bunda bir aslan payı da kendi 
istiyecektir. Çünkü her şeyden 
kat'i nazar, orada ekonomik 
menfaatları vardır. Eğer, Ha
beşistan İtalyaya geçerse, doğu 
Afrikasmdaki bütün İngiliz sö
mürgeleri (müstemlekeleri) fel 
ce uğramış demektir. Bu da o 
sömürgeleri kaybetmekle he -
men müsavidir. Çünkü hikmeti 
vücutları ka lmıyacaktır. 

Şim<li ortada iki şık var: 
1 - Ya yine Habeşistanın ta

rnamiyetini muhafaza etmek. 
2 - Ya İngiltereyi de aslan 

payına istirak ettirmek. 
Bu -takdirde Fransarnn v.azi-

yetini de düşünmek icap ede· 
cektir. · · 

Ekonomik düşünceler dolayı
sile, Somalideki hudut mesele
si, Habeş - İtalyan ihtilafı ol
maktan çıktı ve İngiltere - İtal
ya ihtilafı halini aldı. Şimdi iki 
emperyalizm çarpışıyor ve ne 
oluyorsa Habeşistana oluyor. 

MUmtaz FAiK 

iş konferansmda 

Cenevre, 14 A.A. - Arsıulu
sal iş konferansında söz alan Çin 
delegesi, Lipingheng, demiştir 
ki: 

"Beş yıl sıkıntıdan sonra, va
rılan sonunç pek önemli değil -
<lir. Çünkü buhranın hakiki se
bebi yogaltmanm (istihlakin) 
azalmasıdır. İşsizlik bundan 
doğmaktadır. Bunun için satın 
alma kapasitesini çoğaltmak la 
zımdır.,, Delege. ulusal uğraşlar 
arsıulusal olursa buhran kalını -
yacağı fikrindedir. 

tir • 
Bütün şeker fabrikaları yeni 

fiatlar üzerinden satış yapmak 
için hazırlıklarım bitirmişlerdir. 

Şeker tecimenleri de, kanunun 
neşredileceği günü dört gözle 
beklemektedirler. 

İstanbul piyasasındaki topdan 
cı tecimlerin ellerinde hiç şeker 
kalmamıstır. Bazı gazeteler el
de çok stok olduğunu yazmak
tadırlar. Halbuki dün, günlük 
ihtiyacı karşılamak üzere Alpul 
lu şeker fabrikası deposundan 
az tutarda şeker satılmıştır. 

Ucuzlayacak şeker fiatı üze
rinden ilk perakende satışı İs -
tanbul liman yönetimi memur -
lar kooperatifinin yaptığı anla -
şılmıştır. Kooperatifin bu reko
ru kırması şöyle olmuştur. 

Dün elinde hiç şeker kalma -
mış, yeni fiatların bugün mer'i 
olması ihtimalini gözönünde tu 
tarak yeni mal da almamıştır. 

Fakat şeker isteyen müşteri · 
terine kanun çıkar çıkmaz der -
hal şekerlerini göndermek üzere 
daha dün angajmanlar yapmış
tır. Şeker aldığı tecimenden bu
gün kooperatife ucuz fiatla şe
ker vermeği taahhüt etmiştir. 

Alpullu şeker fabrikası İstan 
bula ihtiyaçtan artık şeker ge -
tirtmiştir. Kanun neşredilir edil 
mez bütün İstanbul ve civarın -
dan gösterilen istekler yerine ge 
tirilecektir. 

Fabrika deposundan toz şe -
ker 25 kuruşa kesme şeker 28 ku 
ruşa satılacaktır. Tecimgelere 
kadar tasmması için okka başı
na 30 para, toptancı ve bakkal
ların alacakları kar da buna ek
lenince şarın her tarafında toz 
şeker 28 kuruşa, kesme şeker 
30 - 31 'kuruşa satılabilecektir. 
!;arh yhk hnkknl\ ........ c:l .. h pa -
halr satarak ihtikar yapmaıan-
nı kat'i surette önliyecektir. 

20 Drahmi 23.- 24.-
20 laviçre Ir. 812,- 816.-
20 Ley ı4.- ıs.-
Florin 82,- 83,-
20 Çeki Kuron 97,- 99,-
Avusturya §ilin 22,- 24,-
Mark 41,- 42,-
Zloti 23,- 24,-
Pengo 24,- 25.-
20 Ley 14.- 15,-
20 Dinar 52,- 54,-
Y en 31,- 33,-
İsveç Kuroo 30,- 31,-
Altm 1142,- 943,-
Mecidiye 58,50 59,-
Banknot 228,- 230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz ~ası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Isviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pens-
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovt'ts 
İsviçre kuronu 

ESHAM 

Iı Bankası Mü. 
,. ,. N. 

,, ,, H. 
Anadolu 3 60 

" % 100 
Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nek~r:. 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

Telefon . 
İttihat değirmencilik T.AŞ. 
Şark Değirmenleri 

Şark merkez eczanesi 

Kaııamt 

12.03,-
623,-
0,79,35 
9,58,-
4,68.58 

83.71.50 
2,43.20 

63,73.33 
1,17,22 

19.03,13 
4,19,50 
5,81.43 
1,96,64 
4,21.-
4.51.40 

78,54.43 
34,96.33 

2.78,30 
10,98 

3,11,34 

90.-
9.50 
9,70 

25.45 
42,50 
16.-
29,-

8,25 
16,25 
2.55 

10,25 
58.-
26.50 
12,50 

8,75 
0,80 
4,60 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon Kesik 
n ~ JJ n " --- .. -Erg anı 

İstikrazı dahili 

28,30 
26.40 
95.-
95,-

lstanbul Liman işleri Umum Mü
dürlüğünden: . 

Liman işleri umum müdürlüğünün bir senelik ihtiya
cı için satın alması icap eden 5000 ton maden kömürü 60 

, derecede yüzde 2 S rutubet, yüzde 12, 5 kül, yüzde 2 7, 5 
ucucu maddeler yi.izde 60 sabit karbon, yüzde 72,5 kok 
v~ asgari 7300 kalöriyi havi olmak ve laakal 1000 tonu
nun ihaleyi müteakıp 15 gün zarfında ve mütebaki 4000 
tondan 2500 tonunun eylül nihayetine ve geri kalan 
1500 tonunun da 1936 senesi şubatr ayı nihayetine ka
dar teslim etn1ek şartilc ve kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 28-6-935 cuma günü saat 1 O da Mü
düriyetin Liman hanındaki dairesinde müteşekkil müdi
ran encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte mezkur encümene veşeraiti saireyi öğrenmek 
için levazım şefliğine müracaatları il.an olun~r. . 

Eksiltmeye girebilmek için 1000 lıra temınat akçesı
nin Umum mi.idürlük veznesine yatırılması şarttır. 

(3334) 

KIRMIZI VE SiYAH 
lıktı; içlerini yakan alev daha 
yükselmiş, daha kuvvetlenmişti. 
Çılgınca coşkunluklar duyduk
ları oluy:>rdu. Bahtiyarlıkları, 
dışarıdan bakana daha büyük 
görünebilirdi. Fakat, aşklarının 
ilk günlerindeki bahtiyarlığı, 
madame de Renal'in umduğu 
kadar sevilmemekten başka kor 
kusu olmadığı günlerdeki o lez
zetli, sakin, bulutsuz bahtiyarlı
ğı bir daha ele geçiremediler. 
Şimdiki bahtiyarlıkları gün olu
yor, bir cürüm çehresi gösteri
yordu. 

dame de Renal onun elini tutup 
tekrar tekrar öperek, sonra yine 
o gamlı hayallerine dalıp: "Ce
hennem, derdi, cehennem be
nim için bir lutuf olur; dünyada 
birkaç günümü daha onunla 
geçirebilirim, fakat daha bu 
dünyada iken cehennem hayatı 
sürmek, evladlarımın ölümünü 
göm1ek... Ama böyle güı~al~~m 
belki silinir ... Tanrı'm, benı boy
le ağır bir ceza ile affetme. O 
çocukçağızlar senin emirlerine 
karşı gelmedi; ben, yalnız ben 
suçluyum: nikahlım olmıyan 
bir erkeği seviyorum.,, 

Aşkta başlıca feda karlık gör
rneğe ihtiyacı olan Julien'in her 
şeyden kuşkulanma huyu, çabu· 
cak yaralanıp incinen gururu, 
bu kadar büyük, bu kadar şüp
hesiz ve her an tekrarlanan bir 
fedakarlık karşısında sürüp gi· 
demezdi. Şimdi Julien de ma
dame de Renal'ı taparcasına se
viyordu. "Gerçi o bir asil kızı, 
bense bir işçi oğluyum ama ne 
çıkar? o beni seviyor... Ben 
onun gözünde aşıklık işi görme
ğe memur bir uşak değilim.,, 
Bu korkusu geçince J ulien aş· 
km bütün çıl~ınlıklarıru, bütün 
o öldürücü şübheleri, tereddüd
leri ile beraber tattı. 

Madame de Renal aşkından 
şüphe edildiğini gördükçe: 

- Bari, diyordu, beraber ge
çireceğimiz şu kısa zam~n seni 
bahtiyar edebilse?11 Vakıt. kay
bctmiyelim; belki yarın bır da-

STEN OH AL 

ha senin olamam. Tanrı beni, 
evlatlarımt elimden alarak ce
zalandırırsa. seni sevmek için 
yaşamak istemem para etmez 
onların benim yüzümden öldü: 
ğünü görmek istememek para 
etmez. Öyle bir şey olursa ben 
bir an yaşıyamam. Yaşamak is
tesem bile yaşıyamam; çıldırı
rım. 

"Ah! senin günahın da be -
nim boynuma fazılsa ... Sen mü
rüvvet edip Stanislas'ın hastalı
ğım onun yerine çekmek isti
yordun.,, 

Ruhlarının geçirdiği bu bü
yük buhran, Julien'i sevgilisi
ne bağhyan hissi değiştirdi. Ar
tık onun aşkı sadece güzellik 
karşısında duyulan hayranlık
tan onu kendine esir etmiş ol
mak gururundan ibaret değildi. 

Bahtiyarlıkları artık çok da
ha üstün soydan bir bahtiyar-

~n mutlu ve görünüşte en 
sakın anlarda madame de Re
nal, birdenbire Julien'in elini ih
tilaçlı bir hareketle sıkıp: 

- Yarabbi! diye bağırıyor
du, cehennem... işte cehennem 
gözlerimin önüne geldi. Aman 
ne korkunç işkenceler! ben bü
tün bunları hakkettim. 

Julien'i kolları arasında sıkı. 
yor; duvara sarılan sarmaşık gi
bi ona sarılıyordu. 

Julien, bu ıstırab çeken ruha 
sükun vermeğe çalışıyorsa da 
buna imkan bulamıyordu. Ma-

Sonra sükun anları başlıyor
du; daha doğrusu J ulien öyle 
sanıyordu. Hakikatte ise bun
lar, madame de Renal'ın, sevdi
ğine hayatı zehir etmemek 
için kendini zorladığı anlardı. ' 

Böyle hazan aşk, hazan vic
dan azabı, hazan da zevk için
de günler bir şimşek gibi gelip 
geçiyordu. Julien artık düşünüp 
hulyalar kunnaz olmuştu. 

Mademoiselle Elisa Verrier
s'e bir küçük davasını takibe 
gitti. M. Valenod'nun Julien'e 

Y u r d u n her yananda 
sürekli bir çahşma var 

Hava kurumuna yardımlar günden 
güne artmaktadır. Bu maksatla Ku
rum kadm üyeleri İstanbul kadınlığı 
namına tayyareler almayı kararlaş
tmruşlardır. Buna bir ha} olarak 29 
haziran cumartesi günü saat 17 de 
Taksim meydanında bir miting ya
pacaklardır. Bu m\tingte söz söyliye
cek kadınlarımız hava kurumuna yar 
dım için bütün kadınlığı işletici bir 
çalışmaya çağırac?.lctır. 

Ayrıca dün hava kurumuna üye 
kaydedilenler de yüze yakındır. Di
ğer taraftan memleket içindeki faali· 
yet te hızla sürmektedir. 

Samsunda 
Samsun, 14 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Hava tehlikesini. bilen 
üye yazımı için bir kısım tecimenler, 
Banka direktörleri, tayyare ve parti 
idare heyetleri ve başkanlarının işti
rakile bir toplantı daha yapılmıştır. 
Dün üç bin liralık teberru daha ya
zılmıştır. 

Hava kurumuna yardım edenler a
rasında Samsunda ticaretle meşgul 
bulunan Bulgar tabaastndan 'Popof 
oğulları dün hava kurumu merkezi-
ne gelmişler: --
"- Mademki Türkiyede oturuyor 

ve ticaret yapıyoruz. Biz de bir Türk 
vatandaş gibi bu memlekete yardım 
etmek isteriz.,, diyerek elli lira te -
berru etmişlerdir. 

Ged izde 
Gediz, (Hususi muhabirimiz bildi

riyor) - Kentimizde hava tehlike -
sini bilenler kurumu teşkil edilmiş, 
genel bir toplantıdan sonra faaliyete 
girişilmiştir. Parti kurağında ve ilçe· 
bay Aziz Sayının başkanlığındaki bu 
toplantıdan sonra ~va tehlikesini bi
len üye yazımına başlanmıştır. 

Tekirdağmda 
Tekirdağ, 14 A.A. - Gece Halke

vinde toplanan yüzlerce yurttaş ilçe
bayın özlü ve ilgili bir söylevini din
ledikten sonra hava tehlikesini bilen 
üye yazılmışlar ve ödevlerini yapmış 
tardır. Az vakitte beş big. lira toplan
mıştır. 

Bursada 
Bursa, 14. A.11. - Türk uçakları

na yardım hararetle devam ediyor. 
Bugün 2145 liralık yüken 1680 lira
lık ta verit kaydedilmiştir. 

Bahkesirde 
Balıkesir, 14. A.A. - Cumartesi 

günü burada büyük bir miting yapı
lacaktır. İşyar, tecimen, esnaf ve bü
tün Balıkesir halkının iştirakile ya -
pılacak olan bu mi!in!'!,te hava tehli
kesini anlatan söylevler verilecektir. . . 

Trabzon, 14. A.A. - "Hava teh· 
likesini bilen üye,, yazılma yarışı şeh
rimizde de başlamıştır. Bir günde ça 
ğmlan 200 kadar tecimenin hepsi aza 
yazılmış, bazıları teberrular da yap
mışlardır. 

Veni Uyeler 
Dün yeni yazılanlar şunlardır: 
Milli Reasürans şirketi memurla -

rından 75 kişi_yılda 311 lira, Marma
ra mıntakası Ölçü ve Ayar Başmü • 
fettişliği memurlarından 11 kişi yıl
da 63 lira, Ölçü ve Ayarlar Müfettişi 
Lltif Ayranlı taahhüt olarak 20 lira, 
Beyoğlu Mısırlı hanında Mişon Eske 
nazi teberru olarak 20 lira, Sara Es
kenazi teberru olarak 20 lira, Sait Rı
n 22 lira, Melek Kevkep 20 lira, A
ziz: Nami 22, Bükü~ü 20, Atıf 25, İh
san 20 şer lira vermeyi taahhütle Ü· 
ye yazılmışlardır. 

Bulgarlarla anlaşma 
Eski anlaşmanın feshinden 

sonra Türkiye ile Bulgaristan 
arasında yapılan yeni uzlaşma
nın 11 hazirandan itibaren 
mer'i olduğu ilgili yerlere ve 
gümrüklere bildirilmiştir. 

karşı pek hırslı olduğunu gör
dü. Mademoiselle Elisa'da ço
cukların mürebbisine kin besli
yor ve ondan M. Valenod'ya sık 
sık bahsediyordu. Bir gün: 

-- Size olup bitenleri söyle -
sem kötü kişi olurum, monsieur, 
dedi. Böyle büyük işlerde siz 
efen diler birlik oluverirsiniz ... 
Bizim gibi hizmetçiler bazı şey
ler açığa vurduk mu, bizi bir 
daha koruyan olmaz ... 

M. Valenod, adet yerini bul
sun diye söylenen bu sözleri kı
sa kestirtti; fakat onlar bittik
ten sonra duyduklarını doğrusu 
bir türlü unuruna yediremedi. 

Altı yıl o kadına bin türlü 
hizmetler etsin, bunu herkese 
belli etmekten çekinmesin, hor 
görülüp yüzü kızarsın, sonra da 
memleketin en kibar kadını di· 
ye tanılan o kibirli madame de 
Renal kalkıp, mürebbi kıyafeti
ne soktuğu bir işçi parçasının 
metresi olsun! ... Hem de, dilen
ciler yurdu müdürünü çatlat -
mak ister gibi, o işçi parçasına 
tapar gibi sevsin!... 

İmam ve papasların hariçte· 
sivil elbise giymeleri memleket 
te bir yenilik ve halkta da bir 
alaka uyandırmıştır. Bilhassa 
muhafazakarlıkta pek ileri git • 
miş olan katolik papaslarının, 
kanunun sarahati karşısında pa
pas kıyafetini çıkarmaları İs • 
tanbul katolik aleminde bir in • 
kılap tetakki edilmiştir. 

Kanunun ilk tatbik edilmeğe 
başlandığı gün Beyoğlu Saint • 
Antoine kilisesi bir çok merak
lılarla dolmuştu. Herkes papas
ları yeni kıyafetlerile görmek 
istiyordu. O gün de bir tesadüf 
eseri olarak kilisede bir düğün 
vardı ve muhtelif rütbede kato
lik papaslan kilisede toplanmış 
tı. 

Bu sırada kilisede bulunmak
ta olan Monsenyör Ronkalli de 
bu münasebetle katolik papas • 
larının, kendilerine karşı konuk 
severlik gösteren Türkiye Cu • 
muriyeti kanunlarına her za • 
man hürmetkar olduklarını söy
lemiştir. --------
Her telden saz 
~alan avukat 1 

Bombay avukatlarından Kha
givale adında bir Hintli bundan 
bir müddet evvel yanmrla bulu
nan iki arkadasla Hindıstan ile 
Lonrtra arasında otomoh ı ile 
tahammül ve mesafe rekoru -
nu kırmak üzere Bom!Javdan 
yola çıkmış ve İstaubulda~ ge
çerek Londraya geçmiştl. Hint 
1i avukat, evvelki gün L'lnrlra
dan dönerek İstanbula uğramış 
ve buradan Suriye yolile Hin -
distana gitmiştir. Khagivale bi 
ze söylediğine göre hiç durmak 
sızın otomobil kullanmak re -
korunu krrmağa muvaffak ol -
muştur. Hintli avukat gündE. va 
sati olarak 16 saat otomobil kul 
lanmış, yal~ız gidişte Türkiye 
hududunda dokuz gün kalnıcığa 
mecbur olduğundan dolay~ 1 ngil 
tere kralının doğumu münase -
betile Londrada yapılan şenlik-

leriı~~\\şi~~tiJtnı zamau ua: 

Hint usulü güreşte mahir bir 
sporcu, karton üzerine tırnakla 
resim yapan, hülasa her telden 
çalan bir adamdır. 

Khagivele Hint usulü güreş
lere dair yazdığı bir kitabı ve 
kralın karton üzerine tırnakla 

çizilmiş bir resmini krala hedi
ye etmiştir. 

Hintli avukat, Londra sihir 
bazlar klübünün de başkanıdır. 

Yunanistan kuru 
Yemiş istemiyor 

Atina, 14 (Hususi muhabiri· 
mizin telgrafı) -- Ekonomi Ba
kanlığı temmuzdan itibaren her 
türlü kuru yemiş ithalini yasak 

etti. 
İptidai madde ithalin1 artıran 

yeni bir sistemin tatbikine geçil 
mek üzeredir. 

kerek: 
- Hem de, diyordu, M. Juti

en onu ele geçirmek için hic bir 
zahmet çekmedi; madame'ın 
gönlünü kazanmak için o her 
zamanki soğuk duruşlarını bile 
değiştirmeğe lüzum görmedi. 

Elisa işin aslını ancak köye 
gittikten sonra anlamıştı. Bu -
nun çok daha önce başladığmt 
sanıyordu. Hırslı hırslı: . 

- Beni almak istememesı 

zahar (zahir) bunun içinmiş. 
Ben de, budalalığıma doyma
yım. madame de Renal akıl da
nışıyor, mürebbiye söz geçirme
sini rica ediyordum. 

Hemen o akşam M. de R~
nal'e şehirden, gazetesi ile bır 

· de uzun, imzasız mektub geldi: 
bu mektub, evinde olup bitenle-
ri anlatıyordu. Julien, M. de Re
nal'ın bu mavimtrak kağıda ya-
zılmış mektubu okurken sapsar~ 
kesildiğini, ikide bir gözleriı:ı1 

kaldırıp kendisine, Julien'e, ~?
tü kötü baktığını gördü. BütU11) 

Mademoiselle Elisa içini çe-
(Arkası var 
N. ATAÇ, 
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FiATLAR, 1 BAER 
UCUZLAMALI 1 

YENiLDi! 
t---------_.... ______ l 
[Dün bir okuyucumu:adan aldıiı· 
mı:a mektubu aynen koyuyoru:a : ] 

FENERBAHÇE 27 YAŞINA GİRERKEN 
FENERBAHÇE SPOR KU • 
LÜBÜNE AÇIK MEKTUP 

TekSütler Maçının Hakemi, 
Nasll idare Edeceğini Anlat.yor! 

Sahadan Ayrılalı Henüz Çok Olmıyan Zekinin a y a ğ ı n a Top 
Geçince, Ulvinin Göz Yaşına Bakmıyacağı M u h ak kaktır ! 

'Bir kaç senedenberi dostum 
liamdi Emilin teklifi üzerine 
etrafıma on beş yirmi gençi top 
layarak onları hakem yapmağa, 
onlara daha iyi hakemlik öğret 
~eğe uğraşıyorum. 1 tiraf etme
lıyim ki, işe ilk başladığım za -
l'llanlar futbol kaidelerini çok iyi 
bildiğime kani bulunuyordum. 
Fakat bu kanaat, pek çabuk zail 
oldu. Bir haf ta sonra işe çok 
daha ciddi sarılmak lazımgeldi 
*ine inanarak ben de, öğretmek 
ıstcdiğim gençler gibi kitaba, 
kitapta olmayan şeyleri İngJ;te 
reye yazarak öğrenmeğe mec
bur kaldım. 

Pazar günü büyük merasime, mühim futbol maçlarına sahne 
olacak olan Kadıköyündeki Fenerbahçe stadı 

Aşağı yukarı bir sene içinde 

tereddütlü bir nokta kalmadı 1 - - - ----------------------== 
desem caiz. Hatta kaidelerin ru 1. i'. .• ı ' ı 
hunu şu bir iki sene içinde işe K ~ ~ A y F u T B Q L 
~iddiyetle sanlan gençler kadar 
ıyi anlayanların Avrupada bile 
sok az olduğunu söyliyebilirim. 
. Şimdi bu gençlere karşı im
tıhan gibi bir şey olan tekaütler 
nıaçım nasıl idare edeceğim? 
~e gibi gaflar, yapacağım? Göz 
lerimin de çok iyi görmediğini 
nazari dikkate alacak olursak 
acaba favulleri, ofsaytları göre
bilecek miyim? Bunlar hakkın 
da şimdiden fazla bir şey söyli
~emiyeceğim. Fakat yan hake -
tni olarak bana yardım edecek 
o~an Fethi ile Abduşun anform 
b~r halde sahaya geldikleri tak 
~ırde işimin haylı kolaylaşaca -
tını ummaktayım. Her halde 
~lar.a ~imdidf"n tavsiyem ufak 
ır antrenman yaparalt, maç gü 

nu de muhakkak surette sahada 
§atafatlı hakem kıy af eti ile is -
batı vücut etmeleridir. Aksi 
takdirde onları diskalif ye ede -
c~ğimi şimdiden açrkça söyle -
tun. 
. Bizim Fenerbahçe takımın -
dan her halde en fazla favul ya
Pacak oyuncular malfım. Bun -
lar arasında Cafer, arabacı Sa
di başta gelir. Galibe de pek faz 
la güvenemem. Maamafih kar
§ısında Sedat olmadığı için o 
kadar korkmam. 

Oyun hususunda en ziyade 
acıdığım Hasan Kamil ile Hik
tnettir. Bunlardan birincisi yeni 
evlidir. Kendine nasıl güvenip 
Ortaya çıktığını anlayamıyorum 

Hikmete gelince, o da benim 
gibi biraz fazla yorgun fakat 
llladem ki, kendine güveniyor; 
llleydan hazır! Aralarında ha -
Yatımın en heyecanlı, en mesut 
günlerini yaşadığım arkadaşlar 
la, seyircilerin de çok bariz ola
~ak görecekleri bir fark var. Yaş 
ıtibarile Galipten sonra ben gel 
diğim halde saçımda bir tek be
Yaz yok. Belki tasasızlık, aldır
tllamazhk dersiniz. Ne derse -
iliz, deyiniz; saçlarımın hala be 
Yazlaşmayışı, bu eski candan ar
ltadaşlann çok kıskandıkları bir 
ha"'d' d' ıs-e ır • 

1 Bir de güneş takımında oyna 
l1~caklarm isimlerini gözden ge 
~rince biraz da eski zamanların 

enerbahçe - Galatasaray maç
ları gözümün önüne geliyor. O 
2aınan, "şu işin hakemliğini ya 
Pacağıma keşki takımda bana 
da bir yer verselerdi, daha doğ
l'Usu bacaklarım gibi kalbimin 
d~ sağlam olduğuna inanabilsey 
dıın d' 

1 
.. ıyorum. 

Tekaütler maçının oyuncula
rına toptan ihtarnn ne ben ne 
ele kendilerini fazla yormamak
tir. 

J 
, Maçın son derece dostane ol-
duğunu ve bu itibarla gol yap • 
tllağa ihtiyaç olmadığını da zan 
tıediyorum. Fakat sahadan ay -
?tlalı henüz çok az zaman gc -
Çcn üstadın ayağına top geçin -
ce Ulvinin gözyaşına bakmaya
cağı da muhakkakur. - N. A. 

Yazan: M. Bunyan. 

-3-
S - Hata oynuyor musunuz? 
C - Evet, her hafta. 
S - Bu, müstesna bir futbol

cu hayatı değil midir? 
C - Her gün rastlanacak bir 

şey olmamakla beraber fevkala
de bir şey de sayılamaz. 

S - Bu kadar uzun zaman 
oynayabilmeyi neye atfediyor -
sunuz? 

C - Bütün hayatımca beden 
hareketleri ve atletizm yapmış 
olmakhğıma. 

S - Bunu aynı zamanda, diz
lerinizin veya ayak bil~klerini -
zin hiç bir zaman ciddi bir sa -
kathğa maruz kalmamış olması 
saadetine de borçlu değil misi -
niz? 

C - Evet, bir dereceye ka -
dar, fakat kendimi daima en iyi 
vücut şartları içinde bulundur -
mak suretile diz, ayak bileği ve
ya adalelerin ağır sakatlıkların
dan kurtulduğuma da inanırım. 

S - Hiç sakatlanmadmız 
mı? 

C - Sakatlandım, fakat de -
vamh bir antrenöman sayesin -
de çabuk iyileştim ve bir daha 
da izi kalmadı. 

S - Futbol oynamak için en 
yüksek yaş nedir, biliyor musu
nuz? 

C - Hayı~: Fakat William 
Meredith elli bir yaşındayken 
İngiltere kupası finalinde sağa
çık oynamış ve bir gol yapmış
tır. 

S - Futbola kaç yaşında baş
lamalıdır? 

C - Çok genç başlamamalı
dır. Bununla beraber altı yaşın
da bile futbolun A B C sini öğ
rcnmeğe başlanabilir. 

S - Fakat her halde, altı ya
şında futbol maçı oynanamaz 
a? 

C - İyi ve doğru oynamasını 
ve yerini tutmasını öğrenmeden 
evvel bir maçta oynamayı dene
mek lazımdır. Her şeyden evvel 
oyunu kavramak gerektir. 

S - Futbol iyice öğrenilmiş 
olursa kaç yaşında oyananabi -
lir?. 

C - Aynı yaşta ve aynı boy
da çocuklarla- oynamak şartile 
on yaşında başlanabilir. 

S - Şüphesiz ki bu yaşta bir 
çocuk için büyük bir alanda dok
san dakika oynamak çok yoru -
cudur. 

C - Bu genç çocuklar en 
fazla bir saat oynamalıdırlar. 
Bundan başka alanın uzunluğu
nun 70 ve genişliğinin 40 met -
reden fazla olmaması lazımdır. 
Fazla olarak kaleleri de ancak 
1,80 metre yüksek, 5,50 metre 
geniş olmalı.dır. Bir çok genç 
futbolcular, kendilerini fayda -
m Y.Crc Y.Oran .ve rollerini hak-

Çeviren: Sadun G. Savcı 

kıyla oynamalarına engel olan 
çok geniş alanlarda oynamak 
yüzünden zarar görürler. 

S - Büyük bir futbolcu ol -
mak için, uzun boylu, kuvvetli 
ve her hangi muayyen bir ağır
lıkta olmak lazım değil midir? 

C - Şüphesiz ki hayır: Bu 
sporun az yetiştirdiği büyük o
yunculardan bazıları kısa boy -
!uydular. Alex James'i hatırla
yınız; buna benzer başkaları da 
vardır. 

S - Nasıl olur da kısa boylu
lar, futbol gibi sert bir oyunda 
daha boylu kimselere karşı a -
vantaj asığlarlar (temin eder -
ler)? 

C - Çünkü bir futbolcuya, 
ustalık, çabukluk, top ~ontrolu 
ve isabet; uzun boy ve ağırlık -
tan çok daha fazla lazımdır da 
ondan. 

S - Kısa boylu bir adariı, tJ
po uzun boylu bir adam k<ldar 
uzun ve kuvvetli vurabilir mi? 

C - Evet, hatta daha ku~ -
vetli. 

S - Niçin? 
C -Çünkü diğer bütün ovur..

larda olduğu gibi futbolda da, 
en fazla tesir yaratan en kuvvet
li vuran değildir. Bu, eforların 
müşterek uygunluğu işidir. Ya
ni vücudun durumu (vaziyeti) 
ve lazımg-elen hareketlerin ya -
pılmasındaki isabet. 

S - Bütün genç erkekler 
futbol oynamalıdır fikrinde mi
siniz? 

C - Şüphesiz evet, ancak 
hiç bir sakatlıkları olmamak ve 
sıhhatları yerinde bulunmak 
şartile. 

S - Gençler niçin futbol oy
namalıdırlar? 

C - Çünkü futbol seciyeyi 
sağlamlaştırır ve geliştirir. ve 
dürüst davranmayı öğretir. Fut
bol sert darbelere dayanmayı 
öğretir ve insanı hayat savaşma 
hazırlar. 

S - Futbol oynamanın başka 
faydaları var mıdır? 

C - Evet, hayatın gündelik 
sıkıntılarını tatlı bir şekilde gi
derir. Ayni zamanda her haf ta 
tesadüf edilecek dostlar edin -
mek fırsatı da verir. 

S - Bu kadar mı? 
C - Hayır, futbol size seya -

hat şansları verir ve eğer iyi fut 
bolcu olmak için bütün iyi niye 
tinizi kullanırsanız, muvaffak 
olursunuz. Bu takdirde belJ<.i de 
memleketinizi temsil taliine 
mazhar olursunuz; bu, büyük 
bir şeref tir ve herkesin ülküsü 
olmalıdır. O zaman başka mem 
leketleri ziyaret edebilir ve bu 
suretle bilgi ve tecrübelerinizi 
arttırabilirsiniz. 

S - Size futbol oynamağı 
kim öğretti? , 

Çok sevdii!im kıvmetli klübünü~~n 
27 nci yıl dönümünü kutlulamak ıçın 
16 Haziran 935 pazar günü güzel 
stadınızda bir spor bayramı tertip et
tiğinizi ve bu münasebetle de İsviçre 
nin en kuvvetli fudbol takımı olan 
(Servet) le bir fudbol maçı yapıla· 
cağını gazetelerde büyük bir sevinçle 
okudum. 

Sevdiğim bir klübün kuvvetli bir 
ecnebi takımı ile yapacağı futbol ma· 
cını seyretmek, bilhassa onun 27 inci 
~'ıl dönümünü kutlulaınak için, bay
.anımda hazır bulunmak eşsiz biı 
zevk olacağından ve binlerce fudbol 
meraklılarına güzel bir gün geçirte
ceğine çok sevinmiş ve daha şimdi
den sabursuzlar.arak pazarı iple çek
meğe ba~lamışdım. 

Fakat ne yalan söyliycyim bu se
vincim ço~: sürmedi. Çünki bayramı· 
nızda bulunmak ve maçı görebilmek 
.c;in stadınıza birerken vermek me:c
l;uriyetinde bulunduğum du_~';1liye 
ücretinin çokluğu aklıma geldıgı za
man bu sevincim bir :ında kaybolu
verdi. Çünki benim gibi aylıklı kim· 
seler için ayın tam ortas~nda. 1 o.o ku
ruş gibi oldukça chemrnıyetlı bır p:ı
rayı feda edebilmek oldukça mühim 
bir meseledir. Enteresan, heyecan· 
Iı, güzel bir maç seyredebilme~ zev
kini düşünmek ne kadar tatlı ıse bu 
zevki kendisine taddıracak olan ve 
bu zamanda bin türlü müşkilatla ka
zanılan bir liranın mı.sıl verilebilece
ğini dü§ünmek o derecede acı olu-
yor. 

Ben bu satırları yazarken, yüzlerce 
hntta mübalağasız olarak diyebilirim 
binlerce spor meraklılarının dü~\in
celerine tercüman olduğuma yüzde 
yüz kaniim. Tanıdığım bir çok ~poı: 
meraklısı arkadaşlarım var, kendılerı 
daima duhuliye ücretlerinin çok ol
masından ötürü maçlara gidemedik
lerinden ve bu zevkten mahrum ol
duklarından bahseder dururlar. 

Ben öyle tahmin ediyorum ki stad
lara girmek için konulan ücretler 
yan yarıya indirildiği takdirde yani 
tribüne 50, duhuliye kısmına da 25 
kuruşa girebilmek imkanı hasıl oldu
ğu zaman seyirci sayısı üç misli ar
tacak bu suretle hem binlerce spor 
meraklısı tema§B zevkinden mahrum 
edilmemi§ olacak hem de maç hası
latları yüzde ikiyüz artacak ve klüp
ler daha ~ok kar edeceklerdir. 

Çünkü 25 ve 50 kuruş eibi cüz'i 
bir parayı verebilmek için hiç bir 
spor meraklısı düşünmiyecek ve bu 
parayı seve seve verebilecektir. 

Size misal olarak şömendüferlerde 
yapılan tenzilatı gösterebilirim. Ga
zetelerde çıkan istatistikleri hepimiz 
okuduk ve gördük ki yapılan bu ten
zilattan sonra yolcu adedi nisbet ka
bul etmez derecede artmış, temin 
edilen kar binleri aşmıştır. Netice 
hem tren yolcuları ve hem de şimen· 
düfer idaresi kar etmiştir. 

Bu usul acaba ne için stadyomlar
da tatbik edilmiyor? Bu, düşünüldü 
mü? Maçlara parasız giren spor mu
harrirleri tarafından gazetelerde ya
zılıp tenkit edildi mi? Bilmiyorum. 
Fakat herhalde bir defa tecrübesinin 
çok eyi neticeler vereceğine bütün 
varlığımla kaniim, 

Onun için : 
(Ey halkın çılgınca sevdiği Fcner

bahçe klübü) sana söylüyorum. Gel 
sen şu usulü, kutlulayacağın yıl dö
nümünde tatbik et diğer klüplere de 
bu yolda bir örnek ol ve spor hesa
bına yapdığın büyük kolaylıklar ve 
menfaatler serisine bunu da ilave et, 
korkma; ziyan etmezsin bilakis hem 
kar eder hem de - esasen seni çok 
seven halkın bir kat daha sevgisini 
kazanmış olursun. 

Ziyan edeceğinden korkma farzı 
muhal olarak böyle bir ıey varit olsa 
bile ne olur çok seven halk için biraz 
ziyan et ... yeterki halkın sevgisinden 
ziyan etme, o seni gene korur r 

Bunu yap, herhalde yap ... binlerce 
spor sevenin bu engel yüzünden maç 
!ardan mahrum kaldığını düşün şim
diye kadar kimsenin cesaret edip ya
pamadığı bu işi sen yap 1 Bütün spor 
meraklıları bunu senden bekliyor ve 
istiyor. Bunu sen yap herhalde yap 
korkma başarırsın!. - R. Duran 

C - Kendisi de futbol oyna
mış olan babam. 

S - Kardeşleriniz futbol oy
nadılar mı? 

C - Evet, babam onlara da 
öğretti. 

S - Sizin kadar iyi ve sizin 
kadar uzun yıllar oynadılar mı? 

C - Benim kadar iyi oyna -
dtlar, fakat bu oyuna benim ka 
dar zaman veremediler. Munta 
zam şekilde ne atletizm ve ne 
de beden hareketleri yapmadı
lar. 

S - Bu sebeplerden aolayı 
mı sizin kadar uzun zaman oy -
nayamadılar ! 

C- Evetl 
!Arkası var]. 

BAER 

Bu İş Acaba Organizatörlerin 

Manevrası mıdır? 
Dün Amerikadan pek uzun ol 

mayan şu haber geldi: 
"Dünya ağır siklet boks şam 

piyonu Maks Baer ile Cimmi 
Broddok arasında yapılan on 
beş ravuntluk maçı Braddok sa 
yı hcsabile kazanmı§tır. 
Halkın çılgınca alkışladığı 

yeni şampiyon, üstün döğü§müş 
ve Baer'in bütün yumruklarma 
karşı büyük bir dayanıklık gös
termiştir.,, 

Bu haber karşısında insanın 
aklına iki ihtimal geliyor: 

Birincisi: Baer bokstan ziya
de artistliğe meraklıdır; antren 
mandan ~yade kadına düşkün
dür. Dünya şampiyonluğunu al 
dıktan sonra işi büsbütün sefa
hate, eğlenceye wrmuştur. Bı -
rakınız ki, Baer'de bokstan hoş
lanmadığım, film çevirmek vesi 
lesile güzel kadınlarla düşüp 

kalkmaktan büyük bir zevk duy 
duğunu her vesile ile söylemek
tedir. Halbuki boks, ciddi çalış
ma isteyen bir spordur. Antren 
manda biraz aksaklık her şeyi 

alt üst eder. Şu halde Baer de 
böyle bir çalışma aksaklığının 
cezasını çekmiştir. 

İkincisi: bu say' ile mağlUbi
yet Amerika organizatörlerinin 
mahirane bir manevrasıdır. Bel 
ki de doğrudan doğruya eski 
şampiyon Dempsey'in. .. 

Dempsey bir taraftan Baer'in 
meneceri, öte taraf tan da en bü
yük boks maçlarının organiza
törüdür. Olabilir ki, Dempsey 
ya menecer sıfatile Baer'in sefa 
hetinden, eğlenceye düşkünlü -
ğünden bıkmış, onun yerine ye
ni bir boks yıldızı çıkarmak iste 

miştir; yahut ta Baer'e bir ra
kip çıkmayınca ikinci bir maç 
hazırlamak ve ikinci bir Baer -
Broddok intikam maçına yol clÇ 
mak için danışıklı döğüşüklü 
bir müsabaka yaptırmıştır. 

Hem Baer'in bu mağlubiyeti 
daha enteresan maçlara da fır • 
sat verebilir: şimdi yeni şampi· 
yon Alınan Şmeling'le döğüş • 
türülür, Şmeling kazanırsa Ba· 
er - Şmeling, kaybederse Ba· 
er - Broddok maçı hazırdır. ! 

Bırakınız ki, Baer, Dempsey 
ve Broddok'un bu sayfamıza 

koyduğumuz bir arada bira içer 
lerken alınmış son resimleri, 
maçtan bir iki haf ta evvel Ba
er'in kuru sıkı bir tabanca ile 
yaralanmış olması hakkında ÇI• 

kardan şayia, Baer - Broddok 
maçı için hazırlanmış reklamlar 
dan birer tanesi kokusunu ver -
mektedir. 1 

Ne olursa olsun, ister ciddi, ' 
ister manevra; hakikat olarak 
kabul edeceğimiz ıey Baer'in 
yenildiğidir. "Şampiyon düştü, 
yaşasın şampiyon!,, diyip yeni 
yeni maçtan ve işin iç yüzünü 
anlamak için de Amerika ve Av 
rupa gazetelerinin maç hakkın 
da verecekleri tafsilitı beklemelr 
ten başka çare yoktur • 

.Suı..ııAN İTiBAREN MAKS BAEB 1 DEMPSBY1 Cl14Ml BRODDOll 
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Acaba Türk Amiralı Baltacı, Mel'un Rüzgar Ve 
Ondan Daha Lanetli Bir Akıntı Yüzünden 
Bu Dört Ceneviz Gemisini Batıramıyacak mıydı? 

Yeni ba91lıyanlar için:54 

Empaslaı 

Bir renkten (Çatal) kağıdınız 
bulunduğu ve empas yapmak 
faydalı olduğu zamanlar, ellerin 
şekline göre öyle bir manevra 
yapmalısınız ki, en münasip za
mandan, karşı elden çatala doğ
ru oynıyabilesiniz ve çatalın bu
lunduğu elden oynamak mecbu
riyetinde kalmıyasınız. 

Bundan birtkaç gün sonra ise 
Bi7.anslıları sevindiren bir baş
ka hadise olmuştu. 

Nisanın yinninci gUnü Mar
nıarada, bütün yelkenlerini §i
sinniş üç gemi görilnmüştü. 
Menncıinıledeki Bizans asker -
leri bunların evvela Tüıılt do
narunasına ıkatdmağa geldikle
rini sanmışlardı. Fakat gemi
ler yaklaşınca yelkenlerinde hı· 
ristiyan armaları bulunduğunu 
·1ayretle gönnüşlcrdi. 

Bu sırada sabahın saat doku
zu idi. Ona doğru diğerlerinden 
biraz ufak bir dördüncü gemi 
daha belirivennişti. lşte o za
man bütün Bizans canlanarak, 
kanlanarak yerinden oynamıştı. 
lmparaton.ından dümen neferi
ne !tadar içinde yaşıyan herıke· 
sin her an tııristiyan aleminden 
gelecek bir yardımı bekledikle
ri Kostantıniye, İkinci Mehme
din gtirleyen bomba~dalarını 
duydukça gözlerini Marmaraya 
diken ve yalnız oradan bir ümit 
bekliyen Kostantmiye artık 
mes'ut günlerin yaklaştığım, 
Türkleri mağlup edecek bu bü
yük 7ardımm yola çıkarıldığı 
.zannına düşüvermişti. lmpara· 
tora, ] üstinyaniye, Venedi kli 
!kumandanlara haber salındı. 
Atına athyan sahil surlarına 
clogru süroü ve çok geçmeden 
anlaşıldı ki; 

"Gemilerin dördü de Cineviz 
mahdır!' 

Kadın, ç,oluk, çocuk, genç, ih
tiyar bütün Bizanslılar da büyük 
schri.n Mannarayı göre.bilen 
yüksek yerlerine kara bulut gibi 
üşüşmüşlerdi. Sevinç saniyeden 
saniyeye artıyordu (1). 

Halk zannediyordu ki bu kü
çük filo "Papa tarafından gön
derilecek "ardımlarm ileri kolu
dur ve bı,;nlann arkasından da
ha birçok luristiyan harp gemi
leri gelecektir . ., 

Haykırıyorlar, bağırıyorlar, 
alkışlıyorlardı. 

Türk ordusunun Marmara 
kıyılarındaki sağ cenahı da, pek 
tabii olarak gelen gemileri gör
mUştti. Derhal başkumandana 
haber salmışlardı. ikinci Meh
m~din yüzünde bir hayret belir
mış, ve sadrazam Halil paşaya 
bakmıştı. 

Acaba Halil Paşanın söyle
dikleri doğru mu çıkıyordu? 
Garp lnristiyanları Kostantmi
yeye büyUk yardımlarda bulun· 
mağa kar"':r v~rmişlcr miydi? 

Fakat hıç kımseye bir tekke
lime söylemek ve kimseden en 
ufak bir fikir almağa bile lüzum 
görmedi. Kararg~htan donan. 
manın bulunduğu yere kadar 
dört nala at koşturarak Baltacı 
oğlunu yanına çağırdı ve kısaca 
şu emri verdi: .... 

"- Bütün gemilerinle bu La
tin gemilerine saldıracaksın ı 
Bunların Halice girmemeleri la 
zımdırf 

V c Amiral yanından ayrılırken 
bir iltifatta bulunuyonnuş gi
bi, tatlı bir sesle ilave etti: 

"- Muvaffak olamazsan sağ 
dönme!., 

Amiral Baltacı şayanı hayret 
bir süratle yüz elli gemiyi arka
sına takarak Mannaraya doğru 
yol almağa başladı. 

Bu gemilerden her birinde 
mükemmel tayfalar vardı. Yüz-
Jerce tirendaz, zerh gömlekler 
giymiş yalın kılınç levent'ler ve 
ayrıca bir kaç yüz yeniçeri do
nanma ile beraber denize açıl • 
mıştı. (2) 

Gemilerden bazılarında uzun 
demir toplar vardı. Acaba dört 
Ceneviz gemisi bu müthiş kuv
vetin kar§ısından kaçabilecek 
miydi? 

Böyle bir durum mesela mor
dan kestiğiniz ve (Çatal) akar
şı bulunan tarafa el geçireme
diğiniz zamanlarda olur; bunun 
için empası daha evvel yapmak 
tedbirini almak lazımı:lır. 

Mesela; bir elde: 
Kör: R. 4 
Karo: A. D. 9. 7. 3. 2 
Trefl: 6. 2 
Pik: 7. 6. 4 
Karşı ki elde de: 

Kör: A. D. 7. 6. 2 
Karo: 8. 5 
Trefl : A. R. 4 
Pik: D. 8. 5 

Fakat Kostantiniyelileri en çok korkutan buydu .•. Macar 
var. Koz kör. Hasım pik ruast
m, asını, ikilisini oynamış. 
Üçüncü eli pik damı ile alınız 
ve trefli kesmeden evvel karo 

Urbanın döktUOU bombarda 

Türk askerleri kara tarafında 
har'bi bıraknuşlardı. Kostantini 
ye surları etraf mdaki ordu ile 
bu ordudan tirtir titreyen bir 
şehir bütün endişelerini bırak -
nuşlar ve belki heyecanlı bir ya
rışı seyretmeğe hazırlanmış me 
rakldar gibi ellerini uğuştura -
rak gözlerini denize dikmişler • 
di. 

Yelkenlerini kuvvetli bir lo • 
dosla şişiren hristiyan gemile -
ri son süratle ilerliyorlardı. Ak
si şeytan 1 Bu rüzgar Türk ge -
milerinc ters geliyordu. Yelken 
lerini şişirebilmek için durma • 
dan t.ramola yapmaia ve tiramo 
la ettikçe de Ceneviz gemilerin 
den uzaklaşmağa mecbur olu -
yorlardı. Öyle ki, dört hristiyan 
gemisi, hiç bir düşmanlıkla kar 
şılaşmadan Sarayburnunu tuta
bilmişlerdi. Fakat bir deniz har· 
bi mevuttu. 

Şulumberger bunu şöyle an -
latıyor: 

"Rumlar ümitsiz idiler. Türk 
amiralinin kolaylıkla muvaffak 
olacağını, dört hristiyan gemisi 
nin gözleri önünde ibatınlacağı
nı veya esir edilip tayfalarının 
denize atılacağım sanıyorlardı. 
Türk gemilerinde davullar, düm 
belekJer, trampeteler nöbet vu
ruyor ve amiral Baltacı kazanıl 
ması en kolay bir zaferi çiçek ko 
parır gibi almağa gidiyordu. 

Az sonra, okların, mancınık • 
larla atılan taşların ve yelkenle 
ri ateşlemek için kullanılan uç
ları "yanar pamuklu,, okların ha 
vayı kapladığı görüldü. 

Amiral Baltacı, gemisinin kı
çında ayakta duruyor ve İ tal -
yanlara teslim olmalarını işaret 

ilan 
Viktorya dö Berlin Sigorta Ano -

nim tirkctl tarafından 25 mayıs 1912 

tarihinde Hafız Hamdi .nde Tahsin 

hayatı Uzerinc akit ve tanzim olu • 

nan yUz Türk liralık ve 469338 nu -
maralı r.igorta mukavelenamcsine ait 
depo ilmuhaberi zayi olmugtur. 

ediyordu. "Lakin İtalyanlar da empasmı yapınız. 
böyle bir temayül görülmüyor Eğer bu gibi durumları ev-
du... velden hesaplarnazsanız, çok 

Türk oklarının dehşetli bir isa kere oyunun sonlarına doğru 
beti oluyordu. Atılan her taş V'! güçlüğe uğrar, hatta çıkmaza 
her ok, mutlaka bir hristiyını girersiniz. 
öldürüyordu. Fakat bütün bun- As, dam, onlu veya as, vale, 
lara rağmen Ceneviz gemilerı - onlu, yahut da rua, vale, onlu 
nin yüksekliği ve rüzgar Türk - ile çift empas yapacağınız za
leri yapmak istedikleri her iş - man (Çatal) ın karşısından iki 
ten alıkoyuyordu. kere oynıyacaksınız demektir. 

Amiral Baltacı. harbin baş • Buna göre karşıki elde iki defa 
langıcmda, istenilen ilk i i ya • el tutacak kağıtlar hazırlamanız 
pabilmişti. Bütün kuvvetile ken lazımdır. 
dini zencirin önüne atmış ve Ce 8 .1 1 · · 

. .1 . . H li . ı en er ıçın 
nevız genu erının a ce gırme -..... __ 
lerine m•ni oltnu .. nı. Ama mese 
Je bununla bitmeyordu ki, u l 
gemileri zaptetmek veya batır • 
mak Jazımdı. 

Türk amirali derhal düşman 
gemilerden birine rampa etti. 
Şimdi, akıntı gemileri Galataya 
doğru atıyordu. Türk tayfaları 
ve Türk denizcileri hemen hris 
tiyan gemisinin güvertesine çı
kıvermişlerdi. O anda, buğaz 
buğaza, müthiş bir kasaplık 
başlamıştı. İkinci Mehmet Ga -
latanın az ötesinde at üstünde 
duruyor ve yanındaki paşalar 
ve atlılar bağ1rarak Türk gemi 
cilerini teşvik ediyorlardı. 

Rum müverrihi Françes di -
yor ki; 

''Biz surlar üzerinden bu man 
.zarayı seyrediyorduk. Türk ami 
ralinin kadirgasile rampa et -
tiği hristiyan gemisi arasındaki 
mücadele, muharebenin siklet 
merkezi haline girmişti. 

<Arkası var) 

(1) Piyerı. 
(2) Kritovulos. 

KUÇUK ILA"LAR ( 

3 URA-Tuvalete ve rtriyata ait her 
ne yapmak isterseniz herkesin yapa
bileceği şekilde formülünü vazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
liboratuvarı. Kadıköy nhtım 76. 

4426 

Bcyoğlunun merkezinde Tokatli • 
yan oteli ittisalinde iki ve dört odalı 
banyo daireli kUçUk apartımanlar ki
nılıktır. Adres: Mektep Sağ sokak 
No. 6 Sağ apartımanı. 
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Kağıdı (S) vermiştir. 
(S} iki sanzatu birden söyle

miş, (N) üçe çıkarmıştır. 
(0) oyuna pik onlusu ile baş

lamıştır. 
(S), pik onlusunu, bu renk

ten bir daha el tutabilecekmiş 
süsünü vererek as ile alır, karo 
as ve ruasmı oynar, sonra elin
de karo bitmiş ve yere geçemi
yormuş gibi karoya devam et
miyerek kör ruasmı oynar. Bu 
suretle elinde kör ası olan has
ma, ası çıkartıp yerdeki damı 
sağlamak ve bu dam ile yere 
geçerek karoları yapmak istedi
ği zannını verir; bu ?.an altında 
kalan hasım kör ası ile almazsa 
vale kör'ünü oynar, hasım bunu 
da almazsa elindeki ufak karo
yu oynıyarak yerdeki karoları 
ve sonunda elindeki trefl asım 
yapar ve yükenini yerine geti
rir. Hasımlar, belki her zaman 
ve mutlak bu kumaT.hğa aldan
mazlar, ancak söylenilen üç 
sanzatuyu yapabilmek için bun
dan başka çare yoktur. Mezkur depo ilmlihabcri halihazır· 

da kimin yeddinde iıe, hukukunu iı
bat etmek üzere Viktorya d5 Bcrlin 

Sigorta ıirketinin htanbulda Galata. 
da Kürckçilerde, Manhaym hanında 

kain Türkiye müdüriyetine veya Ber-
ACELE SATILIK - Bir yelkenli 

san?al bazı tamirat istediği i!iin ucuz 
verılecek. Moda Deniz garajına mü -

linde lciin merkezine, İ§bu ilanın ta· racaat. 

Prensip: Sanzatuda hasmm 
sağlam olduğunu bilmediği 
uzun bir renk varsa, ancak bu 
renk yüken (taahhüt) ın yeri -
ne getirilmesine yetmiyorsa, 
hazan bu rengin eldeki yüksek 
kağıtlarını çektikten sonra ke
serek başka renge geçmekle ha
sımda yere geçilemiyor zannını 
uyandırmak kabildir. Renk de
ğiştirirken yerde el tutabilecek 
bir kağıt yaratmak istendiğini 
zannettiren bir renk oynanırsa 
bu rengi alabilecek hasım, mor~ 
da el tu~t~1racak kağıt yaptır
mamak 1im almıyabitir ve bu 
sur~tle si.zin ,.. yükeninizi yerine 
getı1:11enıze lazım löve veya fö. 
velcn yapmanıza müsaade eder. 

rihi ne§rindcn itibaren iki ay zarfın

d.ı müracaat etmesi rica olunur. 
Mezkur müddetin mürurunda, nu· 

marası balida muharrer sigorta mu· 

kıvelenamesine ait depo ilmühaberi 

keenlemyekCln ve mcf suh addedilerek 

yerine nüshai saniyesinin tanzim edi· 
leceği ilan olunur. 

Viktorya dö Berlin 
Umum Sigorta Anonim Şirketi 

Tilrklyc Müdildyeti 

ihtira ilanı 
"Yumurta teklindeki el humbara

lan için iştial tertibatile birlikte kilit 
tcrtibatt,. hakkında istihsal olunan 19 
temmuz 1932 tarih ve HOO sayıh 
ihtira beratı bl} defa mevkii fiile kon
mak üı:ere ahere devrüferağ veya i -
car edileceğinden ~alip olanların Ga
latada, İktisat ıhanında, Robcrt Fer • 

,, riyc nıllracaatlan iljn olunur, 

. o~~~ı r 
eYkr!~:: t~ 1 

e" Jt1\e ~er • ı-~ ~ ~ ~> ·~ 

Bir Sevgide Kara Kedi 
Aşk meselelerinde batıl iti

katlar mühim bir yer tutar. Hiç 
bir şeye inanmıyan, dünya gör
müş, okumuş yazmış insanların 
sevgililerile münasebetlerinde 
kahve telvesinden veya bakla 
tanesinden medet umduklarını 
görürsünüz. Gider, bir çingene
ye, acaba beni seviyor mu, sev
miyor mu? diye sorar ve çinge· 
nenin baklalara bakarak uydur· 
duğu söze inanarak sevinir, ya
hut bütün hayatı mahvolmuş 
bir adam gibi yeise düşerler. 

Büyükadadan Servet Alkın 
imzalı bir mektup aldık. Bu 
genç, sevgilisinin böyle batıl bir 
itikadına kurban gitmiş ve sev
gilisini kaybetmiş; ada çamla
rının verdiği sevgiliyi bir kara 
kedi alıp götürmüş. 

Servet Alkın geçen yıl onun
la ada camları altında nasıl se
viştiö·inl anlattıktan sonra bir 
gect yine onunla yan yana, diz 
dize otururlarken başına gelen 
felaketi şöyle hikaye ediyor: 

" ... Tam o .<ilrada aramızdan 
gözleri parıl parıl yanan bi, ka· 
ra kP.di geçti ve o birden bire 
kollarrnr boynumdan çekti. •Yii
züme bile bakmadan evine do; 
ru uzak/astı. Arkasmdan k 
tumsa da kapmrn yüzüme l<. 
pandığını gördüm. 

Ertesi günü iskelede vapura 
binerken yanına yaklaştım. Ba· 
na artik aramızda her şeyin bit· 
tiğini, kara kedirıiıı bütün kuv
vetile bunu bildirdiğini söyledi. 
Kara kediden ne çıkacağmı, li
se mezunu, asri bir genç kızrn 
böyle batıl itikada niçin saplan
dığmı sordum. Cevap vermedi. 
Bundan sonra ailesinin yaııma 
Bursaya döndü. Bursaya gittik
ten sonra birçok mektuplar yaz
dıitım Jıalde hicbirine cevan 
vermedi. Bir arkadaşımdan öğ-
rendiğime göre bana be11ziyen 
Bursalı bir zenginin oğluna ııi
~anlanmış. 

Eski itikat/J bu lise mezunu 
kızı bütün kalbimlc·seviyorum." 

Doğrusu, bu kara kedi hika
yesi bizi biraz şüpheye düşür
dü ve sanıyoruz ki, ar~nızdan 
yalnız dört ay...ıklı değil, iki 
ayaklı bir kara kedi de geçmiş
tir. Çün:~ü. vakıa köhne bir iti
kada göre kara :~edi uğursuzluk 
alametidir; iki kişinin arasından 
kara kedinin geçmesi aralarının 
açılacağına delalet eder. Ama, 
yine o köhne itikat: "Aranız
dan kara kedi geçmiş adamla 
hemen hesabı kesiniz!" demi • 
yor. 

İsterse, sahiden böyle kötü 
bir itikat onu sizden ayrrsm. Bu
na memnun olunuz; cünkü bu
gün bir kara kedi ile ;evgilisin· 
den kaçan kadın, yarın bir is
kambil kağıdı ile evinden, bar
kından da kaçabilir. 

• 
Leyletjin ömrU ! 

Ispartada Çelebiler mahalle
sinden Kadri !yican imzasile 
bize mektup yazan zat ne sev-

diğinden, ne sevgisinden d~ğ!l 
ele, sevgisinin şiddetinden şıka
yctçi. Bütün hayatını aşkına 
vennek mecburiyetinde kal -
maktan korkuyor. Doğrusu kor· 
kulacalt şey. Çünkü korkarız; o 
zaman da bir çicek serinde bu
nalıp kalan adamın: 'Aman bi
raz hava! .. " feryadına benzer 
feryatlarla kendini kurtarmak 
istiyecektir. 

Kadri lyicanın mektubundan 
birkaç satır: 

" ... Onunla Adanada tanıştık; 
seviştik. Fakat evlenemedik, 
cünkü hem paraca, hem sağlık
Ça bRzı engeller vardı. Oyle se
viştik ki, onlar I spartaya taşı.
mnca çıldırıyordum. işimi, gü· 
cümü bıraktım, arkalarından Is
partaya geçtim. Bereket ki, uğ· 
raş1p buraya memuriyetimi nak· 
)ettirdim. Fakat memuriyec gö
zümde değil. Bütün ömrümü 
ona hasretmek istiyorum. Onull 
dizi dibinde, baş ucunda yaşa· 
mak istiyorum. Zaten bu gidiş· 
la eminim ki, ben yapmasam 
bakanlık vazifeme nihayet vere· 
cektir. Bence yaşamak aşktır. 
Aşkı tatmıyan yaşamıyor, de· 
mektir. Siz ne dersiniz? ... " 

Fikrimizi mektubunuzdan ev· 
vel bir iki satırla anlattrk. Bir 
de aşk hak!kındaki felsefenize 
dair mütaleamızı yazalmı: 
Zamanımızın büyük aşk ha• 

kim ve filozoflarından j an 
Kravford diyor ki: 

.. Hayat aşktır. Sevmeden ev· 
vel kimse onun varlığmdaı:ı ha· 
berdar olamaz. lnsanm ya~•ı...'4• 
sı kendisinden ziyade sevgilisi 
içindir." 

Kabul... Hayat aşk içindir. 
Ama yalnız aşk için değil. Sev
giye yan çizip mes'ut olmuş 
:ı..:ı,,.,.....,1,,.,.. :at; ........ 4•~:t •clor 11.la-

polyOll bile: "Aşk, işsizlerin işi· 
dir" dediği halde meğer mü
kemmel bir aşrk imiş. Ama yal· 
nız aşka bel bağlayıp mes'ut 
olan da yoktur. Bizce aşk tek 
basına da tatlıdır ama vişne re• 
çeli gibi tath. Biraz ekmek pey
nirle karıştırmazsanız mideniz 
çabuk bulanır. 

Cüzamhlar 
Koğuşu a~lldı 
Bakırköy akıl hastalıkları 

hastahanesine eklenen yeni cü· 
zamlılar pavyonunun yapılması 
bitmiştir. Bu pavyon dün sih • 
hat direktörü Ali Rıza ve has .. 
tahane baş doktoru profesör 
Mazhar Osman ve diğer doktor 
lar oldu~u halde açılmıştır. Pav 
yon 30 kişiliktir • 

Dil heyeti kurulacak 
Türk dili araştırma kurumundan 

lstanbul şarbayhğma bir bitik gel -
· miştir. Bu bitiğe göre lstanbulda Ad· 
liye, Belediye. Maarif ile Parti idarc
heyetinden seçilmiş delegelerden bit 
dil heyeti kurulacaktır. Bu heyet Is· 
tanbulda halk arasınd~ kullanılan p~ 
lis, jandarma, adliye, belediyeye ait 
sözleri toplayacak ve Türk Dili Araf• 
tırma Kurumuna göndercektir. 

Maraş Şarbaylığından: 
1 - Maraşm şehir elektrik şebekesi tesisatı Bayındır• 

lık Bakanlığınca musaddak projeleri ve şartnamelerine 
göre kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 11 temmuz 1935 giinlemecine rasthyan 
perşembe günü şaat on beşte belediye encümeninde ya· 
pılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketler yahut semıa· 
yedarlar 2490 No. h kanunun 3 iincii maddesinin A ve 
B fıkralarına göre vesikalarını göstermeğe mecburdur· 
lar. 

4 - İşbu tesisatın keşif kıymeti 35,250 liradır. Mu
vakkat teminat 2643 liradır. Bu teminat ihaleden evvel 
Bankaya yatırılmış olacaktır. 

5 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektup .. 
larını muayyen saatten bir saat evvel encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde vermelidirler. 

6 - Planların örneği on lira göndermek şartilc isti· 
yenlere Maraş Belediyesinden verilir. (3307) 
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OTOMOBİLCİLER, ŞOFÖRLER SAYFASI 
Otomobil Mezarhğını· 

Dolaştı mi 
• Bir tetC otomobile gelişigüzel 
lŞaret ettim. Yirmi otomobil, 
1Yerinden kımıldandı. Ve yirmi 
§oför, gün ortası gelen, bu bek
!enmedik yolcuyu kaçırmamak 
ıçin biribirlerile yanşa çıktılar. 

- Zavallı şoförler! .. diye dü
lilnürken, en önde gelen otomo
bilin kapısı açıldı, şoförle yar -
dnncısı yerlere kadar eğilerek 
beni içeri davet ettiler. 
Kazancmın dörtte üçünü ben

~in parasına veren bir şoförün 
bu ikramım, muhakkak ki çok 
llc:uza elde etmiş oluyordum. 

Otomobiline bipdiğim şoföre 
~dan baktım: Büyük bir ya -
llşta batın sayılır bir rekor kır
'nış kadar keı?fli görünüyordu. 

Ba§U1I çevirerek: 

vaylann arkasma asılmış, mek
tepli çocuklar bize bakıp bakıp: 

- Efendi amca... Çeksene, 
bizim resmimizi! der gibi gülüm
süyorlar. Biz de hatırlan kalma
sın diye dileklerini yerine geti
riyoruz. 

Bir aralık, apansız durduk. 
Çünkü önümüzde biri vardı. Bu 
adam, kollannı bir haç gibi ger
miş, otomobilin önünde kmu1 -
damadan duruyordu; şoför: 

- İşte gördünüz ya, dedi, biz 
buna kendi gelen deriz. Elinde 
ise çiğneme bakalım!.. 
Adamcağız, bir müddet oto -

mobilin tekerlekleri önünde be
ni çiğnesinler diye bekledikten 
sonra, bizden hayır olmadığım 
anlayarak adeta iatemiye iste -
miye kaldınma çekileli. Biz de 
yolumuza devam ettik. Bu ka -
yıtsızlan gördükçe, ıoförlerin, 
nasıl olup ta her gün bir kaç 
yüz adam çiğnemediklerine bir 
daha şaştım. 

Şoför gülüyordu: 
- Daha böyle nelerim var .•• 

Sevdalı bunlar, sevdalı! ••• Azra
il kaçkını mı ararsın bizde ••• 

Nah işte biri daha.. 
Yıldırım gibi önümüzden ge

çen bir yeldinneli kadını gös -
terdi: lstanbuldakl otomobil kazaları çok defa b8yle dar geçitlerde ve bu g8rdUGUnUz sahneler içinde olur' 

Şoför mu,ıerl bekllyorl 
- Nere ye gideceğiz?. diye 

'°rdu. 
Anlattım~ • 
- Şehir içmae 6qtıca bzah 

:ttçitleri dolaşacağım! .. 
OUldü: 

. - Kazalı olmayan ~:er yok 
ki!.. İsterseniz ilköncc Karakö
)'e uğrayalım ..• 

- Çek öyleyse, Karaköye ... 
Otomobil, araba, tramvay, 

bıotosiklet, beygir, yük arabası 
\>e böyle bir çok nakil vasıtala
tınnı yayanlar üzerine, dört yan 
dan saldırdıkları bu daracık 
~.eydanda tehlike; apaçıktı.Kü
ÇüJt bir bocalama, bir yan atlcı
l'tş, sağ yerine sola bası" önü 
&rdı kollamayarak yürüyüş, in
lanıb. • bir pastırma haline getire-
ılırdi burada ... 
l~ret memurunun biraz ile

tisinde durduk; 
- Memurun sağından geçip 

ilerlesek ••• diyecek oldum. 
Şoför, korkusundan titredi: 
- Ne mümkün bayım. Me -

hıurun sağından geçmek yasak
tır ... 

- Öyleyse solundan geçelim. 
ı:a.. - Solundan da geçemeyiz. 
lUniimüz kapalr ... 

Y alnu önümüz Cfeğil, ardı • 
bıız da kapalıydL Arka arkaya 
~ otomobiller, yolu tı -
~lan:IL Bir hayli bekledik
~ sonra, iki tramvayın ara ye!!nden geçerek, Kabataşa giden 
rola saptık. 
Artık tehlike :volt. Var hm -

~la il!.C'lixonız. Yolda, tram-

- Ölür müaün, öldürür mü -
sün.. 

Boğazkesen caddesinin ağzm
aa bir mola vererek tekrar yola 
düzüldük. Tophanenin çok ten
ha bir zamanıydı. Halk, dikkat 
ediyorum, hep yolun ortasın -
dan gidiyor. Kaldınmlar bom -
boş.-

bir Buik eskisi, işte bir başka 
Amerikan arabasL •• 

:Bütün bunlar, vaktile avuç • 
dolusu para verilerek almmış 
taksi arabalanydr. Bu arada ya
nunıza biri sokuldu. 

- Siz kimaini.ı? diye aorduK. 
Güldü: 

Bu aralık ha tınma geldi; ıo- • 
före sordum: 

- Sen bi~ nereye götüriiyor
ıun? 

lstif"mi bomıaclan cevap ~ 
di: 

- Otomobil mezarlığma .•• 
Mademki, gazetecisiniz, orada 
çok şeyler göreeeksiniz. 

İstanbulda bir otomobil me -
zarlığı bulunduğunu ilk defa 
öğreniyordum. 

arabaya şimdi köpekleri bağla
san dunnaz. 

Otomobil mezarlığı, dolat -
makla biter gibi değildi. 

Tekrar arabamızm yanma dö
nerek şoföre: 

- Çek. •• Beyoğluna ! dedilt. 
Bu sefer Karaköyden, Per -

Biraz sonra otomobil, Çıra -
ğan sarayı bahçelerinin önünde 
durdu. Ağaçlık yolda birkaç a
dım ilerleyince otomobil me -
zarlığı karşımıza çıktL İskelet 
haline gelmiş yüzlerce otomo -
bil, burada, ıırt sırta, karın ka
nna. yatıyorlardı. Bir kaç geniş 
anhan afzma kadar dolduracak 
otomobil malzemesi, topraklar 
üstüne gelişi güzel fırlatılmıştı. 

Bu kadını, az kaldı 
çiGnlyorduk 1 

Parçalanmış karoseriler, iı -
)emekten kesilmiş cansız motor
lar, kalıbı dinlendirmiş tekerlek 
eskileri. ve daha bir otomobile 
ne lizunsa hepsi vardı bu me -
zarlıkta! •• 

Doğrusu, içim garipsedi. Şo
för, dilinin döndüğü kadar an -
!atıyordu: 

- Memleketten çılian mil -
yontar, işte bu mezarlığı dol -
dunnağa yanyor. İçlerinde yük
sek markaldar da var 1 
_ Nah, İ§te m Menedes, itte 

- Otomobil mczarlığmm oe1' 
çisiyim! .• 

Sonra, bizi ölü otomobiller a
rasında dolaştırarak izahat ver
meğe başladı: 

- Şu gördüğünüz araba, İs
tanbula ilk getirilen arabalar • 
dan biriydi. 

- Şu da Alman İmparatoru
nun Yusuf İzzeddin'e hediye et
tiği lüks arabadır! 

Lüks arabanın halini görme
yin. •• Her yanı delik deşik, pa -
ramparça olmuş. Bir zaman Os
manlı prenslerinin içine bindiği 

şembepazan, Unkapanı, Meyit 
yokuşu yoluyla Beyoğlu beledi
ye dairesi önünden geçerek Be
yoğluna çıktık. 

Galatasaraya gelirken, bir 
kaç yerde ihtiyar bir bayanla 
bir küçük çocuğu, çiğnememize 
kıl kaldı. 

Küçük te olsa, bu tur bize 
şimdilik yeterdi. Ağır ağır, Şiş
hane yokuşundan aşağı iner -
ken şoför Rıza ile konuşuyo -
rum: 

- Elinden hiç kaza çıktı mı? 
- Yalmz bir defa ... Hem de 

burada, Şişhane yokuşunda .•• 
Altı yıl kadar oluyor. Bir gün, 
yokuşu çıkarken, ansızın sağ 
taraftaki sokakların birinden 
yaşlıca bir adam önüme çıkmış
tı. Arabayı derhal durdurdum 
ama, tekerlekler hafifçe sıyırttı, 
geçti. Yaralıyı eczahanede pan
suman yapıp evine gönderdi. -
ler. Ağır gittiğime dair şahit -
terim vardı. Mahke~ beraeti
me karar verdi. 

• Ondan başka, şeytan kulağı
na kurşun, hiç bir kaza yapma
dım! 

- Kaç yaıında şoförlüğe 
başladm? 

- 15 yaşında ..• Şimdi 26 ya
şmdayım. Demek, on bir sene
lik soförüm ! 

Eminönüne gelmiştik. Şoför, 
arabasım burada durdurdu. Bizi 
indirdikten sonra, kendi de bek
leme Y.erine .sekildi. 

Plaka Vergisi 
Mutlaka Azalmahdırl 

Belediye vergi ve resimleri 
kanununun 23 ncü maddesine 
uygun olarak otcımobiller mo
törlerinin beygir kuvvetine gö
re, belediyeye her ay, plakaları 
için vergi verirler. Bu vergi, 18 
beygire kadar 2, 20 beygire ka
dar 3, yirmiden fazla beygir için 
5 liradır. 

Kanuna göre, otomobillerden 
alınabilecek verginin azamisi 
bu olduğu halde, be~ediye İstan
bul otomobillerinin plaka vergi
sine yüzde elli zam yapmıştır. 

Şehirde çalışan otomobillerin 
yüzde doksanı yirmi beygirden 
fazla oldqğuna göre, bütün oto
mobiller, yapılan zamdan sonra 
ayda (12.S) lira plika vergisi 
vermektedirler. 

Diğer tarafan benzinin tene
kesi 2,5 liradan S liraya çıkmış, 
malzeme fiatlan gümrük ve kon 
tenjan takyitleri yüzünden yüz
de 300 fırlamıştır. 

Uç yıl önceye kadar İstanbul 
piyasasmda 1700 otomobil çalı
şırdı. Bugün ise ancak 5 7 O oto
mobil işli ye biliyor. Çünkü, oto
mobil sahibi, işlettiği otomobi
lin masrafını çıkaracak kadar 
dahi kazanamıyor. Plika vergi
si, esnaf ta biriktikçe otomobili 
satıp vergi borcunu ödemekten 
başka çare kalmıyor. Geçen se
ne, plikalar değiştiği sırada, bi
rikmiş vergilerin tahsiline de 
teşebbüs edilmişti. Fakat, işler 
bir halde bulunan otomobillerin 
en aşağı 300 tanesi, vergilerini 
vemıiyerek mallannı sattılar. 

Bu yılki vaziyet, geçen yıldan 
daha ağırdır. Mal sahibi şoför, 
borçlandıkça borçlanıyor. Bor
cunu ödeyemedikçe de uçuruma 
yuvarlanıyor. 

Yeni otomobiller, plika ver
gilerini şöyle böyle verebilmek
tedirler. Çünkü bunların tamir 
masraflan yoktur. Sonra bunlar 
daha çabuk müşteri bulur, dalıa 
çok iş yaparlar. Verdikleri ver
gi de eski arabalann vergisin
den fazla değildir. Otomobil ya
pıcısı olmıyan memleketlerde 
eski otomobiller için hükUmet 
ve belediyeler, vergi tenzilatı 
yaptıktan başka aynca da prim 
verirler. 

Meseli otomobilini on sene, 
iyi bir şekilde muhafaza edebi
len mal sahibi nişan ve para 
mükafatım hakkeder. Bunun da 
sebebi, harice giden otomobil 
par.umm miktarım azaltmaktır. 

müddet muhafaza edilirse, bari· 
ce de o kadar az para gider. 

Bizde de bu tarz mükafatlar 
ve primler verilmesi zaruret ha .. 
lindedir. Çünkü eski otomobil· 
ler, yenileri lehine ezilmektedir. 
Otomobilciler ve şoförler kuru· 
mu bunu düşünerek, otomobil
lerin sınıf üzerine taksim edil
mesini, Y.eni otomobillerin, bi· 
rinci sınıf itibar edilerek, 12,5 
lira vergiye tabi tutulmasını, 
iki sene sonra vergisini tamam 
verenlere yüzde 25 tenzilat ya
pılmasmı istedi. 

Böylelikle, her sene otomo
biller eskidikçe, vergileri de 
azalmış olacaktı. 

Şoförler kurumu bundan baş
ka plika · vergisinin bir miktar 
daha indirilmesini istemektedir. 

Bir şe~ daha var: Belediye 
bir taksi talimatnamesi yaptı. 
Bu talimatnameden maksat, oto 
mobil israfına mini olmaktı. 
Dünyanın en lüks otomobilleri, 
İstanbul taksisinde çalışıyorlar. 
Elde bulunan otomobiller, halkı 
taşıma ihtiyacım fazlasiyle gö
rürken, bili piyasaya birtaknn 
lüks ve pahalı otomobiller çıka
nlıyor. Ve sözde taksi talimat
namesine uygun hareket edil
mek için, bunlarda en ufak bir· 
takım tadilat yapılarak kaça· 
mak yollardan gidiliyor. 
Dışany2 oluk gibi akan para• 

mm bu gel:ş igüzel israftan kur
tarmak k :n şoförler, çok hak • 
h olarak. belediyenin şeb:r oto
mobil ihtiyacını kat'i surette 
tesbit ederek hariçten yeni mal 
getirilmesinin önüne geçilme.. 
sini istiyorlar. 

Yollarda Ölüm 
Tehlikesi Varı 

1stanbulun meydan ve cadde 
adı verilen öyle dar yerleri var
dır ki, ölüm buralarda, daima 
hazmiır. 

Bu tehlikeli geçitler arasın • 
da Eminönü meydanını, Kara • 
köy meydanını, Şişhane yoku· 
şunu, Galatada Domuz sokağm1, 
Galatasaray dört y o 1 a ğ z ı n ı, 
Şehzadebaşı Letafet apartıma
m civarını, Kunıçeşme yolunu 
sa vabiliriz. 

0

Şoförleri en çok korkutan yol, 
Şişhane yokuşudur. Buranın ya· 
ya kaldmnu dar okluktan başka 
yolu ek . . 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
Sing-

• :AHKüMtAR ~ENNErı ita/ya - Habeşistan Meselesinde! 
Sıng Hapısanesmde /ngilterenin Oynadığı Rol 

Le Journal'den: 
Hususi bir polis hafiyesinin 

aelaietile Birleşik Amerikanın 
en büyük hapishanelerinden bi
ri olan Sing - Sing hapishanesi
ni gezmeğe müsaade aldım. 
Sing - Sing, Hudson nehrinin gü 
zel sahillerinde ve Nevyorktan 
33 mil uzaktadır. Oraya ancak 
otomobille gitmek kabildir. 

Şayanı hayrettir. Hapishane
nin etrafında hiç dıvar yoktur. 
Yalnız etrafında içi mitrelyoz 
dolu dört kule vardır. Büyük 
projektörler mahpuslara, mü -
Saaae Olnıadnn 9el~ir içinde ufak 

bir tenezzüh yapmanın katiyen 
memnu olduğunu hatırlatıyor. 

Sing - Sing'de 3.000 mahpus 
vardır. Bunların 84 ü müebbet 
hapise l 2 si idama mahkumdur. 
ldam mahkumları ne zaman ha 
yata veda edeceklerini altı haf
ta evvel bilirler. Altı hafta bek
lerler. Elektrikli sandalyeye ka
dar gitmek i~in geçecekleri çi -
çekli bahçeyi altı haf ta seyre -
derler. Onlar bilirler ki, bu balı 
çedeki kuşlar, ötüşürlerken, 
kendileri için ölüm havası ça -
lıyorlar. 

O gün gardiyanlar, kendile -
rini gayet nazikane bir surette 
kaldıracaklar, "lfıtfen elektrikli 
sandalyeye oturunuz,, diyecek -
ler, göğüslerine bir kayış geçire 
cekler, bileklerini baö-layacak • 
lar ve nihayet kafala;ına demir 
maskeyi geçireceklerdir. 

Beş dakika kadar süren bu 
ameliyede on iki vatandaş hazır 
bulunacak! 

Sonra otopsi. Sonra cenaze! 
bitti.. 

No.52 

Edgar WALLACE 

nen harekatımda serbest bir a -
dam değilim. Sizden affımı dile
rim ve köşkte geçireceğimiz tat
lı bir iki saata kıymamanızı da 
rica edeceğim. 

"Ben her şeyi hazırlamaları 
için oraya iki hizmetçi gönde:· 
dim. Hem Londra civarının en 
minyon köşklerinden birini de 
görmüş olursunuz. 

Th:ılia nihayet kabul etti. 
Willings şapkasını ve pardesil· 
sünü almağa gittiği zaman, 
Thalia koleksiyonları dikkatle 
gözden geçirdi. Willings tekı ar 
geldiği zaman. genç kız şark bi
cimi eski hançerlerin tetkikine 
dalmıs bulunuyordu. 

- Güzel şeyler değil mi? Ya-

o 

Sıra şimdi kimin? 
Fakat Sing - Sing aynı zaman 

da bir operet hapishanesidir de. 
Burada mahpuslar, asla kürek 
mahkumları gibi giydirilmezler. 
Kül rengi pantalon, beyaz; bir 
gömlek taşırlar. Daima traşlı -
dırlar. Sa~lan daima taralıdır: 
Zannedersiniz ki, bunlar sayfi
yeye gelmiş kibar adamlardır. 
Bazıları çalışırken sigara içer -
ler. Sükuneti muhafaza ctmeğe 
mecbur değillerdir. 

İşte bir yeni gelmiş mahkum 
daha: Şimdi kanını alacaklar, 
TanBiyonuna bakacaklar. nıuh
teli f tahliller yapacaklar ve di-
vecekler ki: "Hırsızın sıhhi va
~iyeti mükemmeldir!,. 

Sonra kendisini müptedilerin 
hücrelerine götürecekler. Bu 
hücreler çok küçüktür. İçinde 
ancak bir yatak vardır. Eğer 
mahkum altı ay zarfında hiç bir 
cezaya uğramazsa o zaman bu 
sigara kutusu kadar odayı ter
kedecek. ve biraz daha geniş bir 
yere konacaktır. 

Bu odada her türlü korfor 
vardır: Sıcak su, soğuk su, ap
destane, elektrik ve hatta en 
son sistem bir radyo makinesi ... 

Aynalı tuvaletin üstünde aile 
hatıraları göze çarpar. Bir anne 
resmi, çocuk resimleri, ve ba -
zan küçük bir sevgilinin resmi... 

Öğleyin yemek vaktidir. Ye· 
mek salonları da mükemmeldir. 
ve adeta vilayetlerdeki bazt O· 

tellerin salonlanm andırmakta
dır. Her şey hazır: çorba, öküz 
eti, sebze ve istenildiği kadar ek 
mek. 

Ortada bir ksede küçük kü · 

zık ki bunların nereden geldik • 
lerini konuşacak vaktimiz yok. 

Sonradan birden sesi değişti: 
- Vay, dedi, Suriye işi bir 

hançer. vardı, nereye gitti? 
Hakıkaten vitrinlerdeki si • 

lahlardan biri eksikti. 
Genç kız dedi ki: 
- Evet, ben de şurada boş 

bir yer gördüm. • 
Williı:ıgs'in kaşları çatıldı. 
- Kımse dokunmasın diye 

emir verdim ama, belki bir hiz
metci almıştır, dedi. Biraz te -
reddüt etti. Zarar yok. Dönüşte 
anlarım. , Haydi çabuk gidelim. 

Genç kızı kapıda bekleyen 
muhteşem otomobile bindirdi, 
fakat bu mesele mütemadiyen 
zihnini meşgul ediyordu. Yolda 
dedi ki: 

- İyi biliyorum, bu hançer 
daha dün yerinde duruyordu. 
Sir Thomas Summers'e göster -
mistim. Cünkü bu zat şarkın iş· 
len~miş ç;liklerine çok meraklı. -
dır. Hizmetçilere gelince, hıç 
birinin el sürmeğe cesaret ede
ceklerini ummam. Dündenbcri 
salona kimse girmedi. Yalnız 

Le Temps'dan: 
MussoJini•nin Cagliari'de söylediği 

nutuk. lngilterede Italyanın Habeıis· 
tan karıısında aldığı vaziyetten geri 
dönmiyeceğine bir alamet olarak te· 
lakki ediltuektedir. 'Ouçe'nin, lngilte· 
reye yaptrğı kinaye, Büyük Britanya· 
nın vaziyeti anlaması için kafi dere· 
cede açıktır. Mussolininin nutku, A -
vam kamarasında ltalyan • Habeş ih· 
tilifına dair yapılan müzakerelere ve· 
ritmi§ acele bir cevaptır. Hadiselerin 
bu ıekilde inki~fı Londrada bir en· 
dişe uyandırmıştır. 

Luxembourg'dan : 
Bilhassa §una dikkat etmek lazım· 

dır: İtalya hükümeti Habeşistana ba· 
zı ecnebi devletlerin silah ve mühim· 
mat verdiklerini protesto ettiği za -
man Romadaki Alman sefiri, hükume
tinin, Habcşistana, mühimmat ver
diğini ve vereceğini kat'i surette red· 
detmiştir. lşte maceranın birinci ne • 

çük taze tereyağları yuzuyor. 
Mahkumlar bunlardan çatal -
larile birer parça alarak biribir
lerine ikram ediyorlar. 

Muzika var. 
Yemekten sonra tekrar çalış

ma .• Sonra muhtelif eğlenceler: 
:rop, futbol, yarış, vesaire vesa
ıre ..• 

Tribünler, büyük maç günle
rinde halka açıktır. Fakat beda 
va değildir • 

İyi aydınlatılmış bir kuluvar 
da hapishanede yapılan muhte
lif eşyalar satılmaktadır. Mah -
kfunlar haf tada azami 3 dolara 
kadar sarf edebilirler. 

Burada bir Fransıza rastgel
dim .Dördüncü hapis senesini 
dolduruyordu. Kendisine sor -
dum: 

- Hayatınızdan memnun 
musunuz? 

- Ne demezsiniz 1 Dedi, bu
rada o kadar eminiz ki ..• 

Hapishanenin arkasında ti -
yatro ve sinema var. Daha uzak 
ta kilise ••• 

Gardiyanlar, bir çok beyaz 
zenci mahkumlar arasından si
lahsız gelip geçiyorlar. Çünkü 
Sing - Sing'in kaidesi budur. 

Burası bir operet hapishane -
sidir. Dekorları şahanedir. Yal
nız içinde haydutlar doludur. 

Sing - Sing'de öyle telakki edi 
lir ki, mahbuslara çizgili göm -
lek giydirip onları, sabah ak -
şam dövmektense, iyi muame -
le ile yola getirmek daha doğ -
rudur. 

Hapishaneden serbest hıra -
kılanlardan yüzde 70 i, bu ka -
dar konfora. radyoya ve küçük 
taze tereyağı parçalarına rağ -
men tekrar buraya gelmemiş -
!erdir. Çünkü kendilerine tatlı
lığın şiddetten daha iyi olduğu 
öğretilmiştir. 

Fakat Nevyork'a bakarken 
kendi kendime düşünüyorum: 

Koca sehirde açlıktan nefes -
leri kokan bütün mert adamlar 
acaba, Sing - Sing'de aynı neza 
ket ve teveccühü göremezler 
mi? - Pier:rc W olff 

polisin şu yüksek memuru gir -
di. Bu işte bir sır var ama, şim
dilik bırakalım da sonra anla -
rız. 

Yolun bütün devamı müdde -
tince genç kıza karşı dikkatli, 
nazik ve mültefit davranıyor -
du. Artık güzel arkadaşını eğ -
lendirmekten başka bir şey dü -
şünmüyordu. Ormanlar orta -
sındaki köşkünü methü sena e
dişinde hakkı yok değil<li. 
Köşke geldiler. Cay hazır -

lanmıştı. Fakat Thalia ortalar -
da hiç bir hizmetçi görmedi. 

Willings derhal başka bir ta
vır takınarak: 

- N~hayet baş başayız, dedi. 
Thalıa nazik dakikaların yak 

!aştığını anlamıştı. Fakat eli 
kadeh~ne çay boşaltırken hiç tit 
remedı. Cayını henüz boşalt . 
mıştı ki Willings şeker vermek 
bahanesile yanına yaklaştı ve 
mukaddimeye lüzum görmeden 
gene;; kızı öptü ve kollarının a -
rasma aldı. 

Thalia müdafaa etmiyordu. 
Fakat ağır bakışlı gözleri köşk 
sahibinin gözlerine dikilmişti: 

lmparator 
ticesi. İtalyanın Afrikada geniş bir işe 
giriştiğini görmekle memnun olan 
Berlin, onun daha az uzak yerlerden 
başını çevireceğini tahmin ederek Ro· 
maya karşı, derin dostluk alametleri 
göstermektedir. Halbuki diğer taraf
tan Roma ile Londra arasındaki hava 
bozulmuş ve işin içine büyük bir §Üp· 
he girmiştir. Parisle Roma araslalda 
da böyle bir hava olmamasını temen· 
ni etmek gerektir. 

Faakt Stresa cephesinden ne kaldı? 
Nerede Tuna misakı için yapılan ha
zırlıklar.? Bu sual 9üphesiz ıorulabi· 
lir.Şüphesiz Mussolini, "A vusturyanın 
istiklali münhasıran İtalyayı alakadar 
etmez,, dediği zaman çok haklı söyle
miştir. Fakat unutmamak lazımdır ki 
1934 25 temmuzundan beri, bu işin 
halli yalnız onda bekleniyordu. 

Le Petit Parisien'den : 
ltalyanın Habeşistan kar§ısmda 

aldığı vaziyet İngilterede büyük 
bir sukutu hayal uyandırmıştır. Mus
solini tarafından ortaya atılan istek -
leri mevzuu bahseden gazeteler. ~im-

Dış işler Bakanı 

di, evvelce olduğu gibi ltalyaya bir 
az daha mülayim davranmasını tavsi
ye etmiyorlar, belki taahhütlerine aa
dık kalmasını istiyorlar. 

Daily Telegraph' dan : 
Mussolinin söylediği ııöylevJer, se· 

ri neticeleri ne olursa olsun, Habeşi&· 
tan hakkında duyulan enditeleri daha 
ziyade kuvvetlendirmiştir. 

ltalyanın, kendi menfaatlerinin ha
kimi ancak gene kendisi olduğu hak
kında söylediği sözler hakikatle kabi
li telif değildir. Bundan evvel de M. 
Eden 1906 andla masının üzerine 
1 tal yanın nazarı dikkatini çekti. Ru 
andlaşma mevcut olmamış olsa bile, 
Habeş hududlarında büy:ük menfaat· 
leri ve alakaları bulunan diğer iki 
devletin, Afrikanın bu parçasında ba· 
rışa karşr yapılan tehditlere bigane 
kalacaklarını zannetmek hatadır. 

- Size bir şey söyliyeceğim. 
Willings genç kızı bir daha 

öperek: 
- Söyleyiniz, dedi, ne ister· 

seniz söyleyiniz. 
O zaman Thalia bu deraguş

tan sıyrılmak istedi ... Fakat ö
teki genç kızı perdeyle bölün -
müş bir yere doğru sürükleme
ğe calışıyordu. Kız iki defa söy
lemek istedi, öteki susturdu. 
Maamafih perdeli yere doğru 
gittikçe yaklaşıyorlardı. 

Birden, köşkün öbür tarafın
daki mutfakta bulunan iki İtal· 
yan hizmetçisi bir sayha işitti -
ler. Evvela bakıştılar, sonra ho
le doğru fırladılar. Bu duvarın 
kapısı anahtarla kilitlenmiş de
ğildi. Açıp içeriye girdiler. Ora
da, efendilerinin perdenin dibin
de yüzükoyun yattığını ve Su -
riye hançerinin de iki kürek ke
miği arasına saplanmış olduğu
nu gördüler. Yanıbaşında genç 
ktı ayakta ve sapsarı ona bakı
yordu. 

Hizmetçilerden biri hançeri 
yaradan çekti ve Willings'i bir 
kanapeye uzatırken, öteki de 

DENiZ MESELESi 

Fransanın Cevabı 
En sağ ve en sol yan gazete· 

leri, Londra deniz konuşmaların 
dan hoşnuçl değildir. Gazeteler, 
Almanyaya, Fransa derecesin -
de bir filo bulundurmak hakkı -
nı vem1iyorlar ve diyorlar ki: 

"Fransa, acunda en geniş sö
mürgesi olan ikinci ülkedir. Ge
niş sömürgeleri, Fransayı filo -
sunu dağıtmak zorunda bırak -
makta ve Almanyaya karşı kuv
vetsiz düşürmektedir.,, 

"Homme Libre'' den: 
"Hemen hemen yeni gemiler

le kurulan Alman filosu Baltrk 
ve Kuzey denizlerinde toplana -
caktır. Buna karşı büyük kruva
zörleri harpten evvel yapılmış 
olan Fransız filosu Manş ve Ak
deniz arasında bölünmüş olacak 
tır. Bu, Almanya için bir eşitlik 
değil, fakat su götürsüz bir üs
tünlük olacaktır. İngilizlerin iste 
diği bu mudur?.,, 

"Ere Nouvelle" den: 
"Andlaşmalar, önemli bir şe -

kilde değiştirilmektedir. Korka 
rız ki, yakında lngiltere, Al -
manyanın isteklerini kabul et • 
mekle yanlışlık yaptığının far· 
kına varmasın.,, 

Action Française'den: 
Andlaşma Fransanm bütün 

deniz güvenliğini ortadan kal -
dımıaktadır. 

Uç dört yıl içinde Almanlar, 
Fransanın Akdeniz ve Atlas de
nizinde bulundurduğu gemiler 
kadar Kuzey denizinde gemi bu
lundurabileceklerdir. Bir anlaş· 
mazlık çrktığı vakit Fransa ken
di güney kıyılarını tamamen bo 
şaltmak zorunda kalacaktır ki, 
bu imkansızdır. 

Hümanite'den : 
• "Almanyaya yeni bir süel 
kuvvet kurana hakkını, Alman -
yanın güvenlik andlaşmasını 
imza etmesine bağlı tutan şubat 
protokolü nerede kaldı ? 

Bilhassa, Almanya'ya karşı 
andlaşmalan tek başına bozdu -
ğu için, uluslar sosyetesi tara -
fından verilen mahkumiyet ka
ran ne oldu? 

Morning Post'dan : 
Alman - İngiliz konuşmaları· 

na dair gayet srkı bir ketumiyet 
muhafaza edilmesine rağmen 
İngiliz murahhaslarının, Alman 
isteklerini kabul ettikleri talı • 
min olunabilr. Geçen cuma gü
nü gecesi bu hususta bir andlaş· 
ma yapıldığı söylenmektedir. 
Alman donanmasının İngiliz do 
nanmasmdan üçte iki defa az ol
ması, İngiltere mahafiline ay -
kırı gelmemektedir. 

Şüphesiz ki andlaşmanm bir 
çok faktörleri daha vardır. O -
nun için İngiliz murahhaslan 
derıhal bir karar verecek vazi • 
yette değildirler. Evelemirde 
mesele Versay muahedesinin ye 
niden tetJkikini icap etmektedir. 

telefona koştu. 
Kam dindirmeğe çalışan hiz

metçi, ne olup bittiğini Thalia'
dan sordu. genç kız hiç bir şey 
anlamadığını ifade eder tarzda 
basım salladı. 

Sonra sanki rüyadeymiş gibi 
odadan çıktı, holü geçti ve ken
dini dışarıda buldu. 

İki hizmetçiden hiç biri genç 
kızı alıkoymayı düşünmediler. 
Şoförün orada bıraktığı otomo
bil Thalia'nm gözüne ilişti. Et
rafına bakındı. Görünürde kim
seler yoktu. 

Bütün enerjisini toplayarak 
otomobile atladı, motoru işletti, 
yürüdü. Fakat yolunda bir ma
nia ile karşılaştı. Köşk bahçesi
nin parmaklıklı kapısı ... 

Hatırladı ki, gelirlerken ~o -
för bu kapıyı açmak ic;in oto . 
mobilden inmişti. Şimdi kapı 
kapalıydı. Fakat kaybedilecek 
vakıt ta yoktu. 

Otomobili bir kaç metre ge -
riletti ve sonra son hızla kapıya 
doğru sürdü. Kırılan cam şan
gırtısı, eğrilen demirler ... Fakat 
otomobil geçmişti. Bir kaç sani-

LAV AL 

Bu da ancak diğer devletlerin, 
Fransanm ve İtalyanın muvafa· 
katile olur. Diğer taraftan Al • 
manyanın büyük devletler ara .. 
sında yer alması, Londra ve Va
şington deniz muahedelerini 
hüsbütütn hükümsüz bırakacak
tır. Müzakereler y~niden başla • 
ymca Almanlar deniz kuvvetle. 
r.i hakkında istediklerini daha 
ziyade tasrih edeceklerdir. Bu 
tasrih bilhassa, tonaj, tip, kaide 
üzerinde olacaktır. 

Teknik meselelerin halli bir 
çok içtimalara daha lüzum gös
termektedir. 

Avrupanın siyasal 
Haritası 

Le Soir'dan: 
Alman mahafilintle •Öylencliiine 

nazaran Göring'in Balkanlarda ve 
Orta Avrupada yaptığı aon aeyahat 
tamamile hususi mahiyettedir. Fa• 
,. .. , eun ganıerae aerıınae yayaan 
bir havadi•, evvelce verilen havadia 
hakkında fÜpheyi celbedecek mahi
yettedir. Göring Avrupanın Cenubu 
Garbisinde yaptığı tar unasrnda 
gudiği devletler~ kendilerinin •İ• 
yasal haritaaınr tamamile tadil ede• 
cek büyük bir plan tekli/ etmiıtir. 

Göringin bilhaua, Budapcftede 
Macarlara, muahedelerin yeniden 
gözden geçirilmesi hakkındaki ta -
leplerini bir daha gözden geçirme• 
terini tav•iye ettiği .Öyleni;yor. Gü· 
nün birinde Avuaturyanın Alman -
yaya iltihak edeceğini bildirli11 Ge• 
neral Macaristana, Romanya ve 
Yagoalavyaya o kadar aert davran• 
mamcuını tavaİy• etmiftir. 

Göring, Macar İ•teklerinin bun • 
dan sonra ancak Çekoslovakyaya 
müteveccih olmcuını iatemiıtir. 

YugMlavyada yapılan yan re• • 
mi temcular eana•rnda Göring'in 
ayni vadide aöz ıöylediii %4nnolun
maktadır. Bu gayretin gayeai, Ma • 
cariatanla Yugoslavya araarnda bir 
Jjetklaınuı vücude gdirmektir. 

Bu havadisler, aiyasal mahleller• 
de büyük bir heyecan uyandrrmı§• 
tır. Cekoalovak seçimlerinde Con• 
rad Henlein Parti.sinin kazancı Al· 
man gautderi tarafından büyük 
harflerle ya21ılmaktadır. 

ye sonra otomobil son süratle 
Londra yolunda ilerliyordu. 

Yüzünün hatları o kadar ge
rilmişti ki, apartımanın asan • 
sörcüsü birden tanıyamadı: 

- Miss, rahatsrz mısınız? 
Genç kız sadece başını salla • 

makla cevap verdi. 
Apartımanına girince doğru 

telefona gitti. Konuştuğu erke· 
ğe garip bir macera anlattı. Ağ· 
lıyor, hıçkırıkları hikayesini k~
siyor, öyle şeyler söylüyordu kı, 
muhakkak karşısındaki adam 
bir şey anlamıyordu. 

Nihayet genç kız: 
- Artık yetişir, diye bağırdı, 

artık yapamıyacağım, artık is • 
temi yorum. 

Telefonu kapattı. Şaşkın şaş 
kın etrafına bakındı. Fakat ken
disini toplamak lazımgeldiğine 
de hükmetti. Yoksa düşüp ha • 
yılacağını hissediyordu. 

Fakat kendisini toplayıncaya 
kadar da saatlar geçti. Bereket 
versin, akşama doğru bekleme~ 
diği bir ziyaretcisini kabul ede.r 
ken, tam manasile kendindeydı]. 

[Arkası var 
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YARiNiN, 
BÜY~KLERI 

[ ~ ~"AVA KAPLANI -] 

:Bir zamandan1ieri Cava aaa
•ında kaplanlar büyük zararlar 
:Veriyorlardı. Sürülere hücum 
ediyor, davar ve sığırlan parça
lryorlarc:b. Bundan başka iki za
\rallı siyah yerliyi de öldürmüş
lerdi. 

Holanda hükiimeti yerlilerin 
•ilah taşnnalanna izin vermedi
gindcn yerliler bu kaplanlara kar 
'ı bir teY yapamıyorlardı. Kap
!lanlar bunu sanki biliyorlarmış 
gibi beyazlara dokunmayarak 
Yalnız yerli siyahlara saldırıyor 
lardı. 

Bir gün bir siyah, şehrin etra
rnıda dolaşırken kocaman bir 
kaplan üstüne atıldı. Rampokan 
adlı bu otuz yaşındaki siyah a -
dam bütün kuvvetile kaçmağa 
başladı. Zavallı artık umudunu 
kesmişti. Ancak kaplan birden
bire kendisini kovalamaktan 
l'azgeçti. 

Rampokan bunu şehirde an -
Jattı. Fakat Holandalılar alay 
ettiler. 

Ancak bir zaman sonra, belki 
de aynı kaplan, şehre kadar gir
di ve tam beyazların bir düğün 
alayı sırasında gelini alarak gö
türdü. 

Artık Holandalılar alay et -
tniyorlardı. İlbay (vali) Batav
Yadan Holandah ünlü bir avcı 
getirtti ve gelini kaldıran kapla
nı öldürmesini emretti. Avcı 

ltaplaru öldürmiyerek diri diri 
Yakalayacağını söyledi. 

Avcı bir müddet kaplanın 

berelerde dolaştığını inceledik
ten sonra yanma adamlar ala -
rak ormanın kenarında bir yer-

de altı metre aerinliğindc dar 
bir çukur kazdırdı. Çukurun di
bine küçük bir keçi bağladı. Çu
kurun üstünü tahtalar, ağaçlar, 
yapraklar ve toprakla örterek 
etraf tan belirsiz bir hale getir-
di. Biraz sonra keçi acı acı me
lemeğe başladı. Bunu duyan 
kaplan geldi, sesin geldiği yere 
atladı:. Ancak toprak ve ağaçlar 
çökerek çukurun içine düştü. 
Zavallı keçiyi bir güzel yedi a
ma, ondan sonra ne kadar uğ -
raştıysa dar çukurdan çıkama -
dı. 

Avcı geldi, adamlarına emret
ti. Kalın kamışlardan yapılmış 
bir kafesi yavaş yavaş kaplanın 
üstüne indirdiler ve çukurdan 
çıkan topraklarla tekrar çuku -
ru doldurmağa başladılar. Çu -
kur doldukc:a kaf cs yükseliycr
du. Sonunda kafes toprak hiza
sına geldi. Asık taraf ma demir 
bir levha sürdüler ve kaplanı 
kafese hapsederek şehre getir -
diler • 

İlbaym emrile bütün lıalk şch 
rin meydanına toplandı ve bil -
yük bir çenber yaptı. En ön ~r
rada uzun mızraklı yerliler ı,u-
lunuyordu. Kafesin kapısnıa 
bağlı bir ipi çektiler, kapı açıl -
dr, kaplan dışarı fırladı. Ne ta
rafa gitse uzun ve sivri mızrak
larla karşılaşıyordu. Nihayet 
kızdı, geriledi, geriledi, ileri a
tıldı, kendiliğinden üç mızraP,-a 
birden saplanarak yere yığıldı. 

Haftalarca ortalığa zarar ve
ren kaplanı işte böyle bir tören 
(merasim) ile öldürdüler • 

Bebeklerinize Salıncak Yapınız 

. Bir dere kenarından taze, yc
§ıl sazlar toplayınız. İçlerinden 
en. iyilerini ayırıp eski bir ma -
kasla aynı boyda kesiniz. Bir 
•azı uçlarından karşılıklı ola -
t•k dişlerinizle tutunuz. Bu 
.. za öteki sazları birer birer 
~~tümleyiniz (resim ı ve 2). 
'-il miktarda saz düğümledik-

t~n ~onra, te~~ sazı bükünüz. Bu 
teK saz sepetin kulpu oJacaktır 
(resim 3). Bundan sonra öteki 
sazların iki ucunu birer iple 
bağlayınız (resim 4 - 5). Bu su
retle çiçekleriniz için güzel bir 
sepet veya bebekleriniz için iyi 
bir salıncak meYdana getirmiş 
olursunuz. 

Yeni bir kelep~e 
Amerika polisi, sayısız düş -

manlanna karşı daima "yeni bir 
şey,, bulmak için uğraşmakta -
dır. Bazı mücrimler, hele elleri
ni kullanmakta çok mahir olan
lar, ellerine geçirilen kelepçele
ri açıyorlardı, bu suretle kaçma 
ları da kolaylaşıyordu. Bundan 
böyle mücrimlere parmak tara
fı açık eldivenler geçirilecektir. 
Mesela resimde görülen çocuk 
hırsızı kadın.ancak yüzüne pud
ra sürebilir, fakat başka hiç bir 
şey yapamaz. 

FAYDALI BiLGiLER. 

Alaminyom kağıt 
Çukulataların ve buna benzer 

şeylerin sarıldığı ince kağıda 
(yaldız) denir. Halbuki bu, doğ 
ru değildir. Bu, alominyomdan 
yapılmış çok ince bir kağıttır. 
Ameleler, alominyomu yarım 
santimetrelik plaklar halinde 
keserler. Sonra bu plaklar biri
birine çok yakrn iki kuvvetli si
lindir arasından geçirilir ve da
ha inceltilir. Bu sefer birbirine 
daha yakın silindirlerin arasın
dan geçirilir. Böyle böyle, silin
dirlerin arasından geçe geçe bir 
:\llilimetrenin sekiz yüzde biri 
inceliğinde bir kağıt olur. (Çu -
kulata yaldızı) dediğimiz, işte 
böyle bir alominyom kağıttır. 

Eskiden (çukulata yaldızı) yap
mak için kalay kullandırdı. Fa
kat kalay hem daha pahalı, hem 
de daha ağır olduğu için hıra -
kıldı, çok daha ucuza malolan 
alominyom kullanılmaktadır. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Jimnastik Bayan Azade Tarcan. 

18.SO: Fransızca ders. 1 sı.20: Dans musi
kisi (plak). ısı.50: Haberler. 20: Spor 
musahabeleri. Sait Çelebi. 20.30: Radyo 
caz ve tanı:o orkestraları. Türkçe ıö:ılü 
şan. Bayan (Bedriye Til:ıUn) 21.30: Son 
haberler. Borsalar. 21,40: Keman ıolo. Ne 
jat. 22: Plak neşriyatı. 

BU kreş 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Radyo 

orkestruL 19: Duyumlar. ısı.ıs: Konse
rin devamL 20: Sözler. 20.20: Plak. 20.40 
Sözler. 21: Radyo cazL Z2.30: Duyumlar. 
22.50: Harp ve keman fantazileri. 23.15: 
Duyumlar "Ecnebilere,, 23.35: Konser 
nakli. 

Moskova 
17.30: Parti J'87JJTIL 19.30: Radyo kon

seri. 22: Almanca yayım. 23.05: Fr.ınsız
CL 24.05: l&veççe yayım. 

B!Jdapeşte 
20.20: Şarkılar. 21: "Kalbin sözleri,. 

adlı radyo piyesi. 22.lS: Çin&ene müziti. 
23: Duyumlar. 23.45: Opera orkestrasL 
1,0S: Duyumlar. 

Belgrad 
20.30: Ulusal yayım. 21: Granichstaed

tcn'in "ORLOW" opereti. 24: Konser 

Varşova 
20.30: Şarkılar. - Sözler. 21.10: Koro 

konseri. 21.45: Duyumlar. 22: Söder. 22. 
30: Büyük konıer. 23: Spor duyumları. 
23.10: Edebiyat. 23.30: Kıiçük radyo or
kestraın. 

Hamburg 
20.20: Halit haftasL 21: Duyumlar. 21. 

10: Karıı1ık yayım. 23: Duyumlar .23.25: 
Müzikli yayım. 24: Dans. 

MUnih 
20.05: Oda müziii. 21: Duyumlar. 21.10 

"Früh1ings bift., adlı operet. 23: Duyum
lar. 23.20: Spor. 23.40: Proıram arası. 
24: Dans. 

Breslau 
20.15: Alman koro şarkılarL 20.40: 

Hafta duyumlarL 21: Duyumlar. 21.10: 
Spiker müsabakası. 23.30: Danı. 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Türtt: Roma ateıler içinde -
Dans rüyası. 

* Melek ; Salli - İçimizden birisi. 

Jf. Elhamra : Ne Sevimli - General 
Yenin zehirli çayı. * Sümet>: Garp cephesinde kanlı 
hücümlar - Niçin sevdim. 

:/o Tan : Aık beldesi. 
* Şık : Ben bir casustum - Kara 

Çaylak. 
* YıldIZ: (Kadın Asla. Unutmaz) 
(Şarlo Asker). 

* Saray : Kimsesiz - Kukaraça. 
:f. İpek: Kedi ayağı - Büyük resmi 

geçit. 

:f. Alkazar : Tarzan ve eşi - Deniz 
altında cehennem. 

:;. Aıri : Gizli vazifesi - Evliler ve 
sevdaları. 

* Alemdar: Daktilo evleniyor ve 
Dağların kızı. 

* Milli : Volga sahillerinde - Coş
kun. 

~ Hilal: (Altı Karılı kral) (istiklal 
uğurunda). 

:/o Kadıköy Süreyya : Aynanın Slrrı 
- Deniz altı ejderi. 

:f. Üsküdar Hale : Otuz gün Prenses 

• NÖBETÇi 
ECZANELER 

Ba aecc nöbetçi eczahaneler şunlardır: 
Eminönünde Bensuon, Alemdarda U

beyit, Lllelidc Sıtkı, Kiıçükpa:ıarda Ce • 
mil, Şehzadebaımda Hamdi, Aksarayda 
Ziya Nuri, Samatyada Teofılos,Şehreminln 
de Naz:ım, Karagümrükte Arif, BUyüka· 
dada Şinasi Rıza, Heybelide Yusuf. Ba -
kırköyünde Merkez, Hasköyde Yeni Tür· 
kiye. Kasımpatada Yeni uran. Kadıköyün
de Modada Faik lskcnder, Galatada Ka
pı içi, BoıtanbaTsında İtimat, Tepeba
şmda Kinyoli. Taksimde Tarlabası. Maç
kada Maçka, Eyüptc Hikmet, Besiktuta 
Nail eczahaneleri 

• 
L 1 M AN 
HAREKE rLERf 

Dyn Jimanonıza su vapurlar celmi5tir: 
1skenderiyeden: Ankara, Mudanyadan: 

Kocaeli, İzmitten: Ayten. 

Dün limanımızdan &iden vaparlar •an· 
!ardır: Mudanyayı: Aıya: lzmite: Güzel 
Bandırma, Merıine: Konya. 

Dün limanonıza ıa vapurlar aclmittir: 
tir: Karadcni..dcn: Akıa. Bandırmadan: 
Saadet, İ&mitten: Giiıı:el Bandmna. Mu -
dan,,.dan: Aıya, Karablcadan: Bartm, 
Bartmdan: Bandırma. 

Bucün limanımızdan cidecelı: vapurlar 

DÜNYASINDA DOLAŞALIM 

Hayvanhk Aleminin Komedisi 
Hayvanlar, Gerek Taarruz, Gerek Müdafaa İçin 
Kendilerini Saklar ve Renkten Renge Girerler 

Evren bir tiyatro sahnesidir. 
Yaşıyan her mahluk bir aktör
dür. Oynanan oyun, komedi, 
yahut trajedidir. Fakat ne 
oyun! .. Bu, hakiki bir maskara
lık, evrensel bir karnaval gibi
dir. Tabiat, tabii değildir. Mah
liiklar, olduklarından bambaşka 
görünürler. Sadelik ve huliistan 
eser yok .. Her zaman riyakar
lık, yalan önüne geçilmez bir 
zaruret gibi görünür. 

Eğer, canlı mahlukların, ya
şamak isteği olmasaydı, ne gad
darlık, ne yalancılık olmazdı. 
Ancak hayat da sönerdi. Hay
vanlar başkalannı taklit ederek 
kendi mahiyetlerini saklarlar. 
Bu hal, hemen evrenseldir. 

Hayvanlar, gerek taarruz, ge
rek müdafaa için kendilerini 
saklar ve renkten renge girerler 
yırtıcı kaplanın derisindeki çiz-

f. 

Gülen kelebek 

giler, yaban eşeğinin çizgili de
risi, tabii bir kamuflajdan baş
ka nedir? 

Balıklar, denizin rengine 
uyarlar. Bazı yengeçlerse başka 
hayvanlardan istifade ederek 
kamuflaj yaparlar. Böceklerin 
kanatları da muhitin rengine 
uyar. Çekirgeler bu nevidendir. 

Örümceklerin, bu yoldaki us
talığı az değildir. Şikarlanm 
yakalamak için, çeşit çeşit şe
killere girerler. Hele kelebekler, 
şaşılacak mukallitlerdir • 

Hindistanın Agathia adlı 
(yaprak kelebeği) kelebek ka
natlan tıpkı ağaç yaprakları gi
bidir. Bunların kanatları ile 
yapraklar arasındaki benzeyiş 
kat'idir. 
Amerikanın calligos adlı kelebe
ğine, başı aşağı ve kanatları ge
rilmiş bir halde bakılırsa onu 
bir baykuşa benzetmemek im
kansızdır. Yapma iki korkunç 
gözüyle düşmanlarını korkutan 
bu böcek kendisini böylece ko
laylıkla müdafaa eder. 

Lepidopterler. ttrtıl halinde 
iken, bütün nebat şekillerini 

taklit ederler, bunlar yosun, çi
çek, tomurcuk, kuru dal şekline 
girerler. Hele Hindistanda bir 
kelebek vardır ki, tırtıllan bir 
dalın ucunda hep birlikte top
lanarak bir çiçek görüsü arzc
derler. Amerikanın bazı kele
bekleri, zırhlı yılanları taklit 
ederler. 

Birçok hayvanlar da, düşman 
larını şaşırtacak, garip şekillere 
girerler. Hele bazı hayvanlann 
mukallitliği, insan san'atının 
ilstüne çıkar. Öyle geliyor ki, 

Çıplaklık 
modasına u
yan bir bacek 

bunlar bu işte, fantezinin en 
son haddine varmışlardır. Ba
zıları, hiçbir gül fidanının bu· 
lunmadığı yerlerde gül fidanı
nın dikenlerini taklit ederler. 
Kimisi, hububat, meyve, tomur
cuk şekline girer. Sanki karika
türü son derecesine çıkarırlar. 

Bu büyük komediyi oynıyan 
hayvanların zekası yoksa da uz
vi inisyativ'i vardır.Bunların ana 
tomilerile oynamışlar, onu renk
ten renge, şekilden şekle sok· 
muşlardır. Tabiatı de~iştirmek 
hususunda hiçbir dilenci tasav
vur edilemez ki, bu derece hü
ner gösterebilmiş olsun! .. 

Bunlar yüksek san'atkarlar
dır. Komedinin canlı üsfatları
dır. Ey mağrur insan oğlu, sa
kın bu haşaratın neye yaradığı
nı sonna ! Yoksa, mağrur oldu
ğun san'atın en büyük şedövrü 
karşısında, sana avni sual soru
labilir. 

6Un1lardır: 
Karabicaya: Mersin, Baruna: Bartın, 

İzmite Kocaeli. 

• 
DAVETLER 

l - 324, 325, 26, 27, 28, 29 doğumlular
da dahıl gayri islim eratların (neferle -
rin) 2S-6sı35 glinü sevk edilmek üzere u
bede toplanacaklardır. 24-6-935 akşamına 
kadar nakdi bedel kabul olunur. 

2 - 316 doiumundan 324 doğumuna 
kadar henuz sevkedilmemiş eratlarda (ne
ferlerde) sevke tabidir. 

• MU RACA AT 
YERLERi 

Deni.% Yollan acentesi Telefon 
Akay (Kadıköy iskelesi baı me-

murluiu) 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez acen

tesi. Telefon 
Şark Demriyolları müracaat ka

le5i. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryolları müracaat 

kalemi Haydarpap. Telefon 

• 

42362 

43732 
44703 

22sı25 

23079 

42145 

HASTANE 
TELEFONLAR! 

Ccrrahpaşa hastanesi. Cer· 
rahpaşa 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zilkur hastanesi. 
Firuzağa 
Gülbane hastanesi. GUlhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırk~ ~eia 
diye kışlası 
Etfal hastanesi. Şişli 
Haydarpaıa Nümune has· 
tanesi ,,. 

• 

21693 

60li9 

24553 

4334 ı 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oto-
mobili istenir. 44998 

• 
VAPUR TARiFELERi 

KÖPRO - HAYDARPAŞA • KADIKÖY, 
l.S Jııta1ıı Sl35 tarihinden itibaren 

(Her sün) 
Köprüden H Paşa- Kadıköyü• 
Kalluı 1lan K.. ae Varrt 

630 x 16 48 6 53 
700 x 718 7 23 
7 30 D 7 so 
'35 x 153 
735 X E 7 53 7 58 
800 820 

820 " 840 
830 D 8SO 
840 E S55 
840 D 900' 
90S Toros 923 928 
9 45 X Adıı,,. 1003 10 08 

10 2\1 10 40 
1100 x 1118 11 23 
11 so x 12 08 12 ll 
12 30 12 50 
1315 x 13 33 1!31 
l4 00 X Ankara muhtelit14 18 14 23 
1430 1448 l' 53 
15 10 x 15 28 ıs 33 
lS50 x 1608 ııı3 
16 25 l 40 
164S x 17 os 
17 00 11 ıs 
ı 7 25 AdaPfttn 17 43 1748 
1750 x 1810 
1100 ıs ıs 

18 30 Ankara sür'at 18 48 1853 
1855 x l9 ıs 
1910 1925 
1945 x 200:. 20 08 
2030 x 20 48 20 S3 
21 10 x 21 30 21 35 
22 30 x c. 22 50 2B\ 
23 45 X A. 2405 2410 

A. haretli seferin treni cuma. pazarteJ 
~ünleri isler. 

B. lıaretli ıeferln treni Pct'lembe wc P2" 
zar günleri işler. 

X ltaretli seferlerin Banliyö trenlerile 
iltisakı vardır • • KADIKÖY. HAYDARPAŞA· KÖPR0 
ıs MaJU 935 tarihinden itibaren 

(Her alla) 

Kadıkô· H. Pa$a
yfuıden K. dan K. 

6 25 635 x 
'30 731 x 
700 
8000 

80S XD 
ao5E 810 x 
830 

845 x. 
900D 

g ıs Ankara sllr'at 
90SE g 15 
g 40 948 x 

10 20 1028 x 
10 50 10 58 Adapazan 
ıı 40 11 48 x 

K.öprü1• 
Vanı 

650 
., S3 
7 20 
820 
825 
82S 
8 50 
905 
920 
Si 3S 
9 35 

10 03 
10 43 
l ı 13 
12 03 

12 30 12 40 Ankara muhtelit 12 S5 
1305 13 ı.s x 13 30 
13 45 13 5S x 14 10 
14 3S 14 ss 
ı.s 00 1508 x ıs 23 
15 40 1600 
1620 1628 x 16 43 
1 .. so 17 10 

17 ı5 ı 17 35 
1725 17 4.S 
1ns ı8 ıs 

1815 x 18 35 
1830 18 40 A6ana 18 ss 
1900 1908 x 1923 

193S x ısı .S5 
1945 1953 Toroa 2008 
2020 2028 x 20 43 
21 10 2120 x 21 ss 
21 5S 220S x c 22 20 
23 05 23 lS X B. 23SO 

C. lııaretli seferlerin treni 1 Hazlranda11 
31 Birinci Tesrine lradar isler. 

D. haretli seferler cuma C{lnleri 1apılmaz. 
E. haretli ıef~rler cuma gOnlerl vapdır. 

Sisli tipili ve eiddetli fırtınalı hava1ard'\ 
npurlar bulunduktan mahallerden hareket 
etmlyecekler • bannmalr m6mkiln olmı• 
:van lskelelerf tatnuyacak, 7abut daha ew• 
"d tfflrl'd..ftl'•"•"'erdlr 
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Claudet Colbert, 
Olmaktan 

Her halde bir çok 
aktrisler gibi yaş
landım diye otu -
rup ağlayacak 

değilim 

Olgun Ve Dolgun 
Korkmayın! Diyor 

Bu Yıl Beş Sene Evvelki Kız Değilsem, Ne Umurumda? 
Bu Beş Sene Zarfında Güldüm, Eğlendim Ve Değiştim. 
Bir çok kadınlar ve bütün ak

trisler ihtiyarlamaktan kork -
tuklan halde Claudettc Colbert 
senelerin biribiri arkasına yu -
varlanıp gitmesinden hiç tasa 
çekmiyor. Çok kıymetli bir ha
zine addedilmesi tazımgelen 
gençlik yıllarının denizin dal -
gaları gibi yuvarlana yuvarlana 
nihayet sahile çarptıkları gibi, 
bir gün hepimizin kırka, kırk 
beşe merdiven dayayarak ihti -
yarlayışımızı bir facia gibi te -
lakki edenlerin adedi hakikaten 
çoktur. 

Bir mülakat 
· Bu hususta sevimli yıldız 

Claudette Colbert ile yaptığı 
bir mülakatı Maude Cheatham 
gene sevimli aktrisin ağzından 
§Öyle anlatıyor: 

"- Farzedelim ki, hiç ihti -
yarlamıyor, olgunlaşmıyor, dol
gunlaşmryoruz. Bundan daha 
berbat bir şey tasavvur olunur 
mu? Her sene aynı şarkıyı, aynı 
melodiyi söylersek bıkmaz mı -
yız? Tıpkı bunun gibi her sene 
olduğumuz gibi kalırsak emin 
olun ki bu sefer de yeknesaklık
tan usanır, şikayet ederiz.,, 

Paramount stüdyolarının so
yunma vuc.•nndaki divanın üze-

rine yumuşak tüylü bir kedi yav 
rusu gibi büzülen Claudette: 

"- Kadınlar, doğduğ·u güne 
lüzumundan çok fazla ehemmi
yet veriyorlar. Herkes gibi be
nim de yıllar geçtikçe hayati 
görüşlerim, emellerim, hırsla -
rım değişecek. Fakat her köşeyi 
döndükçe önümde açılan yeni 
hayat telakkisi !beni tatmin et -
tikten sonra neden ihtiyarlama
yı diişünerek kederlen eyim? 
. "Bu yıl beş sene evvelki kız 
değilsem, ne umurumda? Bu 
beş ~ene zarfında güldüm, eğ -
lendım ve değiştim. Bundan da
ha tabii ve eğlenceli bir şey olur 
mu? 

Amerikada yaşa 
Çok ehemmiyet 
Veriyoruz 

"Hem yüzümde ufak bir kırı
şık belirdi diye kederlenmekten 
ne çıkar? Hayatnnın en büyük 
heyecanının yüzümde bu birinci 
kırışıkla başlamayacağını bana 
kim söyliyebilir?,, diyerek bil _ 
lfır gibi bir kahkaha koyuveri -
yor. 

"Hem biz Amerikada yaşa 
çok fazla ehemmiyet veriyoruz. 
Mesela Fransada ıbir kadın o -
tuzundan evvel enteresan sayıl-

maz. Bizde sade bir renk sevda
sı var. Halbuki orada senelerin 
olgunlaştırdığr. kadının şuh ve 
cazibeli olabilmek için bir çok 
şeyler hissetmiş olması lazım -
dır. Hayatı öğrenen kadın, ufak 
şeylerden titizlenmemek, biraz 
müsamahakar olmak ve bundan 
sonra derin zevklerden anlamak 
çağma gelmiş demektir.,, 

Çocukluğunda çok .zahmet 
çeken Claudette sinema alemin
de birdenbire şöhret kazanmış -
tır. Mesleğine en güç rollerle 
başlayan güzel yıldızın kendisi 
de hayatı çok iyi anlamış oldu
ğu için her hareketi bir mantığa 
istinat eder. Bunun en büyük 
delili komedideki muvaf fakiye-

CLAUDET COLBERT 

tidir. İstikbal hakkındaki dü -
şüncelerini sorduğum vakıt 
Claudette omuzlarını silkerek 
söyledi: 
"- Her halde bir çok aktris

ler gibi yaşlandım diye oturup 
ağlayacak değilim. Rejisörlük 
yapacağım ve muvaffak olaca • 
ğnna da eminim. Çünkü çok ça
lışmasını bilirim. 

Bana kalırsa hayat ve istilC
bal hususunda heyecan duyan 
bir insanın muvaffak olmama
sına sebep yoktur. Beşerin dina
mosu heyecandır. Bu hayati his
ten mahrum olan bir kadın esa
sen muvaffak olamıyacaktır. 

''Orta yaşhhktan korkma -
mak için kadmlara tavsiyem, 
kendilerini ihmal etmemeleri -
dir. Uykuyu her ne pahasına o
lursa olsun kaçırmayan. kendi
ne bakan. muntazam idman ya
pan bir bayan kırkına da gelse 
hiç korkusu olmasın. Olgun ve 
dolgun bir kadın şarmını kay -
betmemek şartile her zaman a
ramlacaktır.0 

Sevimli artist hayat hakkın -
daki düşüncelerini şu sözlerle 
bitirdi: 

i HTiYARLA YINCA NE 
HALE GELECEKLER? 
-=-•=-r.=-~--------_.._,,,~-----------=----~-----

CONSTANCE BENNETT SHIRLEY TEMPLE 

"- Zaman, bana, hiç bir va
kıt zulmedemiyecektir. Çünkü 
hiç bir vakıt.boş oturmayaca -
ğrm. Hayata karşı olan alakamı, 
bağnm muhafaza edebilmek 
için her zaman bir şey isteye -
cek, bir şey peşinde koşacağım. 
Hoşuma giden şeyleri yapacak, 
hoşuma gitmiyenlerden kaçma
cağrm. Size sorarım: böyle dü
şünülürse yıllardan korkmak 
değer bir şey midir?,, 

• 
Papasın sineması 
Amerikada illinois hükfuneti 

dahilinde bir kasabanın, her 
kendini beğenen bir kasaba gi· 
bi sineması da vardır. 

Fakat bu sinemanın sahibi 
kasabanın papasıdır. Onun için 
gösterilen filmler iyiden iyiye 
papasın sansöründen geçmekte
dir. 

O kadar ki, bir. akşam. film 
gösterilirken birdenbire lamba
lar yakılmış ve çocukların dışa
rıya çıkarılması istenmiştir. Se
bebi de neymiş, biliyor musu
nuz? aktörlerden biri tütün 
çiğniyormuş. 

Pastalardan 
Türlü 
Pastası 

50 gram kuru bisküi. 
40 gram rendelenmiş Hindis

tan cevizi. 
SO gram kabuğu soyulmuş 

badem. 

2 tane elma 
100 gram muhtelif meyva şe

kerlemesi 

3 yemek kaşığı kayısı re,eli 
125 gram toz şeker. 

4 yumurta akı 

1/2 limon kabuğu. 
Bütün bunları aldıktan son -

ra: 

1 - Elmaları soyunuz, çok 
ince dilimlere ayırdıktan sonra 
dilimleri ufak ufak parçalar ha
linde doğrayınız. 

2 - Bisküvileri ince toz hali
ne getirinceye kadar havanda 
dövünüz. 

3 - Bademleri de havanda 
dövünüz. 

4 - Meyva şekerlemelerini 
oldukça büyük parçalar halinde 
kesiniz. 

5 - Limon kabuğunu ince 
ince kıyınız. 

~ - Yumurta aklarını köpük
lenınceye kadar dövünüz 

7 - Kesilmiş elmaları, mey
va şekerlemelerini, kıyılmış li
mon kabuğunu, kayısı reçelini 
ve toz şekeri bir kabın içine ko
yarak iyice karıştırınız. 

8 - Sonra toz badem ve bis
küvilerle rendeden geçmiş Hin
distan cevizini ilave ederek yu
murta aklarım Y.avaş Y.avaş dö-

Claudel Colbnt Ye 

ŞarJ Buvaye ile bir
likte çevirdikleri fi
limlerde büyük bir 
ihtiras ve aşk duy
duklaruıı söylenmek
ten çekinmiyecek ka
d.u birbirlerine ba;-

bdırlar 

/ 

j Son ·Model 

kerelC ve 'daima bir tarafa çevi
rerek hamur haline getiriniz. 

9 - Yüksek kenarlı bir pasta 
kalıbını bol tereyağı ile yağla -
yınız ve içine bağlanmış bir ka
ğıt Y,CrlC§tiriniz. 

Giyimler iplik 
Deyip 
Geçmeyin! 
İpliğin sağlamlığıru tecrülie 

etmek için bir sapını kopannak 
kifayet eder. İplik ne kadar sağ 
lam olursa, kopmak için muka
vemeti de o kadar sert ve ziya
de olur. 

İplik yuvarlak ve her tar~fr 
düz ve düzgün olmalıdır. İplık 
ya makaraya sarılır, yahut çile 
ve tura veya kuka şeklinde bu· 
lundurulur. 

İpliğin makara tiresi nevin • 
den olanlarında kalmhğım gös

' teren numaralar vardır. Bunla· 
rm 50 numaralısı orta ipliktir, 
her çeşit dikişe gelir. 60, 70, 80 
numaraları ince, 40, 30, 24, 12 
numaraları da tedricen kalın .. 

Hamuru kalıbın içine boşaltı
nız ve orta sıcaklıkta bir f ırmda 
40 - 45 dakika pişiriniz. 

Pastayı kalıptan sıcakken çı
karm ız, fakat sofuduktan son -
ra yiyiniz. 

dır. . 
Kalın makara tirelerinin ek· 

serisi glase, yani parlak olur. 
Yalnız kalın olarak çile tarzın ... 
da sarılmış yorgan iplikleri ka"' 
hn değildir. İpekli kumaşları1' 
dikişinde kullanılan ibrişimler, 
hususi surette ipekten büküle .. '"' 
rek yapılır. Çile tarzında bli~1!"' 
lürse de makaraya da sarılabılıt 

İplik daima kumaşın nevine 
ve cinsine göre intihap edilme
lidir. Mesela pamuklu ve yün : 
lü ince kumaslar makara tirelerı 
ile dikildiği gibi, ipekli ve pek 
kalın olmayan kumaşlar da k~
maşm rengine göre, tirelerle dı
kilir. Çuha gibi kalın kumaşlar 
gene kendi renginden, yahut ~u
tan olan bir renkte kalınca tıre 
ile, yahut ibrişimle dikilir. . 

Basma kumaşların pamuk t~
rcsile, ipekli kumaşların da ibn
şimle dikilmesi tercih edilmek· 
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1 Asıpın Kenan ~ ODEONe 1 • Şitll Meşrutiyet Ebekız S. valde apartmanı· 
nın 7 el dairesi JON .fARKILARINI 1/ - -ii Sizi soğuk algmhğmdan, nezleden, gripten, baş ve • 

2 • Beyo§lu caddeikebir 197-no. apartmanın 2-cl TAKDiM EDER katı 

§ diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur. • 
•ıııı• ismine dikkat buyurulması •ııııııııll 

3 • ,, ,, ,, ,, 4-cu katı 
4 • Ayaspa9a Acı~etme 18/20 no. apartmanın 2ci 

dairesi 
5 • Ayaspfa Acu;e9me 18·20 no. apartmanın 3cU 

Bayan S A F i Y E 
No 270044 -

Gurbet mektubu - Hasret kavu9turan 
İkinci kısım - Göresin mi geldi 4438 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünd~n: 
Muhammen değeri 

Lira 

dairesi 
8 • Ayaspafa Acıtjeşme 18·20 no. apartmanın 4cü 

dairesi 

Bayan G Ö rt Ü L 
No. 270047 ~ U " A - Tango 

OZLEYIŞ - Tango 7 • Galata Kemenkeş Çömlekci S. 12-no. apartman 
8 • Beyo§lu HUseylna§a Tarlabaşı 48·44 no. ev 

'EMİNÖNÜ: Ahı çelebi maha11esi Kafesli se>o 9 • ,, Kltipmustafa Cjelebi Abdullah S. 18 rto. ev 
kağı eski 3 yeni 10 sayılı üstünde o- 10 • ,. HUseyina§a Yenişehir 5-rto. ev 

Bayan Ş A Z i Y E 
No 270049 HOP; HOP; GELErt VAR 

. BiR YAR SEVDiM 

daları olan kagir mağazanın 11 • Kadıköy Cafera§a Bademaltl 45-rto. ev 
3,07 5,310/37 ,324,800 payı. 184 12 • " " norettinpafa 70·72 no. ev 

BESİKT AŞ: Köyiçi Aşıklar meydanı eski 3 13 • Paşabah4je Şehitlik 72·8 rto. ev 
yeni 13 sayılı evin vakıf mahallinin 14 • Beykoz Camilterlf S. 2 no. ev 

1 lstanbul Komutanhgı Satmalma Komisyonu ilanlara 

Tutarı Tahmin Bedeli Miktarı Cinsi 
yarı payı ile mülk mahallinin 17-24 15 • Vaniköy cami avlusunda mektep mahalli 

·402 
Lira K. Kurus - Santim Kilo 
840 00 12 00 7000 Mercimek payı. 18 - Beşlktat Şenlikdede Yeniyol 41-no. ev 

BEŞİKTAŞ: Köyiçi Meydan ve Leşki sokak- 17 • Çenberlltat Mollafenari Mahmudiye C. 7 no. ev 
lan eski 52, 52 M. 15 yeni 10, 15, 8 18 • ,, ,, Divanyolu 9·13 rto. ev 

3 ı 50 4 50 700 Mısır 

49 00 7 00 700 Buğday 
sayılı iki ev ve bir dükkanın 1-2 şer 19 • Gedlkpaşa Çadırcı Ahmet4jelebl Pe,temalcı S. 77 00 5 50 '1400 Darı 

27 00 4 sa 600 payları. 2340 8·14 no. ev 
BESlKT AŞ: Sinan paşa mahallesi Hasfırın · 20 • Babılli Lalahayrettin Tomruka§a 7 rto. Mlh· 

· · M · rltahsultan mektebi 

Burçak 
11 25 7 50 150 Kenevir 

caddesı eskı 68, 68 · yenı 48 sayı· .
160 

21 - Hocapafa Orhaniye c. 33·23 no. Kamerhatun 4 25 8 50 50 Keten tohumu 
51 00 17. 00 300 Pirinç lı dükkanın 1-14 payı. mektep mahalli 

kUMKAPI: Muhsine Hatun İbrahim paşa 22 • Şehzadebaşı Hotkadem 17·21 no. ev 
yokuşu eski 2, 4 yeni 2, 4 sayılı dük· 23 • Hocapafa Aziziye c. 98 rto. dUkkln ve Us· 1091 00 
kan ve ahır gediğinin tamamı ve tünde odalar 
mülkünün yarı payı. 1188 24 • Unkapanı Hara4j4jıkara Mehmet hlsaralb 85 

ORTAKÖY: Sümbül çıkmazı sokağında es- no. ev 
ki 18 yeni 4 sayılı evin 40-560 payı. 1 O 25 • Mahmutpafa Servillmescit cami avlusunda 

Muhabt:re alayındaki güvercinler için yukarıda cins. 
miktar ve tahmin bedelleri yazılı sekiz kalem yem 2 tem 
muz 935 sah günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacak
tır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görii
lebilir. İsteklilerin vakti muayyeninde 820 liralık temi· 
nat mektup veya makbuzlarile birlikte Fındıklıda İstan
bul Komutanlığı Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

T ARLABAŞI: Hüseyin ağa mahallesi Bile- iki oda 
zik sokak eski 65, 67 yeni 61, 61-1 28 • Bah«jekapı Yenlpostane C. 84. rto. dUkkln 

. . sayılı ev ve dükkanın tamamı. ı 080 27 • " " C. 48-68 no. " 
~KSARAY: Katip Kasını mahallesi Çeşme 28 

• ardly~ " c. 44-e2 
rto. " ve (3331) 

sokak eski 30 yeni 32 sayılı evin 29 • Bah~ekapı Hamidiye c. 21· rto. dUkkln ve 
tamamı. '576 UstUnde 2· oda Çatalcadaki kıtaat ihtiya nün tutuşturulması için 560 

••• 
~UYUK ÇARŞI: Keseciler sokak eski 12 ye· 30 • Galata Kemankeş Çömlekcl S. 10-no. dUkkln cı için beher kilosuna talı - ton tutuşturma odunu 3 

ni 10, 12 sayılı dükkanın tamamı. 288 31. • ,, Sultanbeyazıt Yenl,ehlr 40·rto. ,, min edilen bedel 38 kuruş temmuz 935 çarşamba gil-
kUZGUNCUK: Yağcı sokak eski 19, 21 ye- 32 ·Tophane Bugazkesan C. 134. no. dUkkln olan 22 ton koyun eti kapa- nü saat on beşte açık eksilt-

ni 17 - 1 sayılı evin tamamı. 1080 33 • ,, Dolmabahtte 481-477 no " 1ı zarfla eksiltmeye konul - meye konulmuştur. Tutan 
KUZGUNCUK: Bakkal ve 1cadiye sokakla· s4 • KU~Ukpazar Sebzeciler. 153• rto. " muştur. İhalesi 1 temmuz 4928 lira olup ilk teminai1 

rı eski 51, 53 yeni 5, 64 ev ve fın-- . as • :J~:~olu Mlmarhayrettln Tramvay c. 83 " 0 • 935 pazartesi günü saat 15 3 70 liradır. Sartnamesi ht: .. 
nın 1-4 payı. 603 88 • Yemlt Ker-tecller Hacıaallha§a camii otuzdadır. İsteklilerin şart- gün öğleden evvel komi~ -

FENER: Tahta minare Külhan sokak 18 ye- 37 • Bahkpazar Ahl~elebl nevfldan camii altında namesini her gün Fındıklı - yonda görülebilir. İstekl;J ._. 
ni 30-1 sayılı deponun tamamı. 90 9-no. dUkkln daki satın alma kornisyo.. rin vakti muayyeninde te _ 

FENER: Haraççı Kara Mehmet mahallesi Hi 38 • Hocapaşa Orhaniye c, 2 rto. mektep altında nunda görülebilir. Eksiltme minat mektup ve}la mak'.i.n.ı.:. 
~ar altı sokak ve Fener caddesi 17, dUkkin ye gireceklerin 627 liralık larile birlikte Fındıklıda Sa-
l 7 M. yeni 6, 8, 1 1, 13 şayıh üstün - 39 • Hocapa9a nısbethane c. '11- no. •- ve baraka teminat rtt!ktubu veya mak tınalma komisyonuna gel -
de adalan bulı.•nan iki dükkanın 40 • BabıAll "alllmesclt Aziziye C. 55-18no. dUkkln buz ve 249C say:!ı kanurn., meleri. (3299) 
14-120 payı. .701' 41 • Kapandakik Yavuzersinan cami aiti 7·rto. 2, .~ ci.i maddelerindeki ve - { * * ı;z 

.lC'OÇOKPAZAR: Rüstem paşa Salepci hanı dUkkln sikalarla birlikte teklif mek l .. .. . 
derunu eski 6, 6 M. yeni l, 3 saydı 42 • Kumkapı rtişancı Mehmetpa,a cami aviusun· tuplarını heBi gün ve ihale . Gun1uşsuyu hastahanesı 
dükkanın 19 5-1200 payı. 217. da S4- rto. kahve saatinden e~ a3 bir saa~ ev - ıle Topçu alayı hamamla -

FERİKÖY: Meşrutiyet mahallesi hastah;ane 43 • Şehzadebafı Kalendehane 4&·39 rto. dUkkln veline L· adar komisyona ver rında yakılmak üzere 330 
sokağı eski 11, 11 M. yeni 9 sayılı 44 • Şehremini Topkapı C. 338-298 rto. dUkkln meleri. (3332) ton hamam odunu 3 tem .. 
evin 3_4 payı. 837 45 • MercanaAa Harbiye C. 70·1 no. dUkkln Jjt Jjt ı:r muz 935 çarşamba günü ~a 

~ 48 • Mahmutpafa Sultanodalara S. 22 • 24 rto. t 16 d k k ·1 ·ı 
1.1.0PHANE: Bayazıt mahallesi Mumhane dUkkln Hadım köyiindeki liıtaat a a açı e sı tme 1 e 

kapısı sokağı eski ve yeni 3 ~yılı 47 • KUtjUk Mustafapafa Şerefiye S. 34· rto. dUkkln ihtiyacı için 3000 kilo ko - alınacaktır. Tahmin bedeli 
dükkanın 9-48 payı. 304 48 • ,, ,, C. 88·38 rto. dUkkln yun eti açık eksiltmeye kon 3133 lira olup ilk teminatı 

:roPHANE: Molla Çelebi mahallesi Dolma- 49 • Beyazıt Sekbanbatı Yakupa§a Slmltcl S. 3·rto muştur. Beher kilosuna talı- 236 liradır. Şartnamesi her 
'bahçe sokağı eski 66 yeni 66 sayılı dUkkln min edilen bedel 38 kuruş gün Komisyonda görülebi-

. dükkanın 7-8 payı. 1077 50 • Bugazi~I BUyUkdere C. 24.no. dUkkln olup ihalesi 2 temmuz 935 lir. İsteklilerin vakti muay-
BAKIRKÖ h 11 51 • EyUp n19ancı Mu9tafapafa mektep altında yenı·nde temı·nat kt b Y: Yeni ma a e aralık sokak es- sah günü saat 14 tedir. Şart me u u 

k . 5 . 4 1 · 9 32 
57-19 no. dUkkln ve makbuzlarile birlikte Fın 

ı yenı sayı ı evın - payı. 264 S2 • Bahrekapı Hidayet cami avlusunda 1, 2, 3 no. namesi her gün Fındıklıda 
"'•ERCAN D h b" ilk' • h ·k· · odal~ar dıkhda İstanbul Komutanlı u.ı : aya atun uy yenı an ı ıncı Satınalma komisyonunda 

kat eski 24 yeni 24 sayılı deponun 53 • Mahmutpa,a KUrttkcUhan 2·ci katta 41-no. oda görülebilir. Eksiltmeye gi _ ğı Satmalma komisyonuna 
. . 15-1 20 payı. ·35 54. Cibali Sifrikoz iskele C. 9·7 no. oda receklerin 86 liralık ilkte_ gelmeleri. (3300) 

MERCAN: Dayahatun büyük yeni han ikinci 55 • Fatih Hocahayrettin Devehanı C. 5·7 no. ba· · tl ·ı b' l.kt k · mına arı e ır ı e va tın - •11111111111111111H11111111111111111m• 
k~t eski ve yeni 49 sayılı o~nın ta.. raka ve arsa den evvel komisvonda hazır İ VAPURCULUK !m ... 

540 58 • Kasımpafa Seyitali 4ielebl Mandıra S. 25 rto. ~ 
mamı. dUkkl bulunmaları. (3333) 

BUYOKADA: Yalı mahallesi Kumsal sokağı n * * • i Türk Anonırr. Şirketi ::: 
1 Yukarıda yazıh mahaller 938 senesi Mayıs biti· 1 1 t b 1 A t ı · ı 

eski 5 yeni 22 sayı ı evin tamamı. 360 İstanbul Komutanlığı bir a an u cen a ıgı 
HEYBELİADA: yalı caddesi eski 119 yeni mine denlu kiraya verilmek Uzre a~ık arttırmaya i ~man Han, Telefon: :z~ 

konmuttur. istekliler 27 Haziran Perşembe gUnU liklerinin nı11thakl~rmda ve 

1
. Trabzon Yolu İ 

95 sayılı dükkanın tamamı. 720 saat 16 de latanbul Evkaf MUdiriyetinde varidat kış mevsiminde sobalarında • 
KADIKÖY: Cafer ağa mahallesi Kuşdili so- kalemine gelmeleri. "3327,, yakılacak maden kömürü - GÜNEYSU vapuru 16 H~ıü- E 

kağı eski ı yeni 103, 103-1 sayılı __ _,;_ __________________________________ E ran PAZAR saat 20 de Rız.e- i 
Çukur bostanın 1-4 payı. 4168 , • ye kadar. i 

Yukarıda yazılı mallar 25-6-935 salı günii saat 14 te ~ ' ! Mersin Yolu 5 
Peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin 1stanbU1 s U 1 ar idaresinden: i DUMLU PINAR yapuru 16 E 
:Yüzde yedi buçuk pey akçelerini saat 12 den evvel yatır - S Haziran PAZAR uat 10 da S 

ına1arı. <F> <
3220

> Terkos fabrikasında yapılacak bir ·; M·m·~=~:n yoıu ; 
Uzunköprü Belediyesinden: - BARTIN ıs H · -

tak·v·ıye ameıı·yesı·nden q··tu·· ru·· 16/6/ ~ CUMARTESt·:.:ı;ı 19 d:ı~i~~ ==-uzunköpriide yaptırılacak olan (8197) lira (45) ku- -:: deye kadar. _ 
l'Uş bedeli keşifli fenni mezbahanın yapılması işi 1 O hazi- - -
ran935tarihindenitibaren20günıniiddetleaçıkeksilt 935 Pazar ve ertes'ı Pazartes·ı gu··n i Ayvallk yolu 1 
llleye konulmuştur. İhalesi 1 temmuz 935 pazartesi gü- - 1 SAADET vapuru ıs Haı.iraıı a 
nü saat 16 da Uzunköprü Belediye dairesinde yapılacak- 1 • ( ) d ( ) k d h CUMARlESl aaat 17 de Diki j 
tır. Muvakkat teminat akçesi 615 liradır. 2490 sayılı e rı saat 21 en 5 e a ar şe re 51~;11~:.~:;; 1111111111111111111111111; 
arttırma eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz is-

teklilerin Uzunköprü Belediyesi arttırma, eksiltme ve i- su ver·ı ıem ·ıyecegv 'ı muhterem halk~ 
hale komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3330) 
-

• Doktor a: • 

1 Emi~.?J:~~~!!;1 y. I Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENlCE 
. Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad

desia ıoo.- Basıldığı 'lcr: :CAN matbaası. 

bildirilir. (3344) •~ a1nda l•lefoD: 24131 -• 
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Evlerinizi Sineklerin ve Böceklerin 
istilasına Karşı Muhafaza Ediniz 

Yüzde Yüz öldürür 
Taklit ernde 

FA A 
Tahtakurusu, sinek, Sivrisinek, güve, an, ka
nnca, örümcek ve bütün haşaratı kökilnden 
keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine ve oda
ların havasına ve tahtaların, duvarların kenar-

lanna, aralanna bolca, FAYDA serpiniz, ve tahta kuru yuvalannı 
FAYDA ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtu
lacak ve rahat edecek.iniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda 
yemeklerinizi, erzaklarınm telvis eden hamam böceklerini, aptesa
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtıllan kümes 
hayvanabnda köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları beheme
hal FAYDA ile imha ediniz. Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. Bir 
kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZLA PARA VERMEYiNiZ. Tesiri 
daha az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para koparmak isti
yenlerden sakınınız. FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. 

Hasan markasına dikkat 

Hasan cjeposu : Ankara, lstanbut, Beyoğtu 

HAVAGAZI 
ile işleyen 

FRiGELUX 
Buz dolaplarının 

en ucuzudur. 

Ayda 5,50 lira 
İşlemesi garanti 

istiklal caddesi lOl No. da 
izahat verilir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
3-6-935 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konu

lan (2) adet üzüm kesme makinesi 5-7-935 tarihine ka
dar pazarlıkla satın alınacağından taliplerin evvela fiat
sız kataloklarını Müskirat Fabrikalar şubemize tevdi et
meleri ve bilahare pazarlık için yiizde 7 ,5 güvenme para
larile birlikte Cibalide levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonuna müracaat eylemeleri. ( 3141) 

1 - 38 adet 500 ve 3 adet 300 kiloluk 4860 lira mu -
hammen bedelli basküller şartnamesi mucibince açık ek 
siltme suretile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameler Cibalide Levazım ve mübayaat şu -
besinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 22 temmuz 935 tarihine miisadif pazar 
tesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu
besi alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecek olanların 364,50 lira muvak
kat güvenme paralarile birlikte tayin olunan günde Ka
bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis -
yonuna müracaatları. ( 3081) 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucabince 3000 ki
lo Kazein kolası pazarlık suretile satın alınacağından 
vermek istiyenlerin 3-7-935 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 14 te yüzde 7,5 güvenme paralarile Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat şubesinde alım komisyonuna 
müracaatları. ( 3166). · 

1 Şişe Ve Cam Fabrikasından: 
Paşabahçe'de Şişe ve Cam fabrikası ihti-

1 yacı için 250 - 400 ton çavdar sapı satın ah
nacakt1r. lstek\ilerin .şar.tnameaini almak Ü7"A-

15-6-935 -
YENiliK, NEŞE·, Hl s·vAT 

Sahibinin Sesi yeni imla ettiği 

Plaklar satışa çıkarmıştır. 

AX 1~38 • Müzeyyen 

SURMEY1 GOZ OLDURUR 
GURBET MEKTUBU 

AX 1839 - Müzeyyen ve Şükriye 

MAÇKALI 
GUNEŞ YUZLU 

AX 1841 - Scyyan 

OZLEYIŞ, Tango 

SUNA, Tango 

AX 1842 - Süheyla Bedriye 

AX 1843 - Birsen Şemsi 
SENSlZ HAY AT, Tango 

GONUL HIRSIZI, Foks Trot t 1 

AX 1840-Fazilet ve Beşiktaşlı Kemal 

TAYYARE YOLCULUGU Monolok 
MUZIKI.,l T AKLIT 

AX 1844 - Bigalı Mehmcd 
Hicaz gazel KONCE GOLLER 

GlBlSIN 
Uşak neva gazel. ALEMIN RUHU

NU SARMIŞ 

ŞIK ŞIK BEYİM 

HOP HOP GELEN VAR 

İstanbul 5 inci icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 

I EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI , re Müdürlüğe baş vurmaları rica olunur. En 

1 

son teklif verme 24 Haziran 935 saat 16 ya 

G 1 t d 8 .. . . k M k kadardır. 4494 

Birinci derecede·ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf ta .. 
rafından tamamına 7183 -lira kıymet takdir edilen Be
yoğlunda Hüseyin ağa M. Arnavut sokağında E. 24, 24, 
24, 24, 24 Mü. Y. 20, 22, 24, 26, 28 No. h 2 dükkanlı 3 
kagir ev açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 2 2-7 -
935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 6, 8, 935 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu -
hammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe
şindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti mu 
hammenenin yüzde 7.5 nisbetinde nev. ~kcP.si vev.a milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları la-
zımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli a
lacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden 
itibaren nihayet 2 O gün zarfında birlikte dairemize bil .. 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden müte
vellit Belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayede· 
den tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 
4, 7, 935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 
934-3371 No. lu dosyaya müracaatla mezk:1r dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. ( 3341) 

a a a a uyu ano - I Bahçekapı f, Han No. 5 
~ ŞiŞE VE CAM FABRiKASI ~-~~~~!!!·• 

yan Hanı Satılıkdır. 
Esas No. 

254 
Mevkii ve nev'i . ..)epozito 

Galatada Kemankeş maliallesinde 
Halil Paşa sokağındaki (Ömer 
'.Abit hanına giden sokakta) 
yeni 21 No. lu altı kat kagir 
büyük Manokyan hanı. 6.000 lira 

Yukarıda yazılı han peşin para ile satılmak üzere ka
palı zarfla arttırmaya konulmuşdur. 

1.- lhale birdir ve kat'idir ve 24-6-1935 tarihine te
sadüf eden Pazartesi günü saat on birde ~nkarada İda
re Meclisimiz huzurunda yapılacakdır. 

2.- Uhtesine ihale olunan zat bedelini heman vere
rek teferruğ muamelesini yaptıracakdır. 

3.- Alıcı olanlar bir lira mukabilinde Şubemizden 
alacakları mufassal şartnamemizi okuyarak anda tarif 
edildiği veçhile teklif mektublarını ihaleye tesadüf eden 
24-6-1935 pazartesi günü saat ona kadar Ankarada 
:Umum Müdürlüğümüze ve İstanbulda Şubemize ver
meleri ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin her gün 
Şubemize müracaatları. (131) (2975) 

4164 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın .. 
almaKomisyonu Reisliğinden: 

:rıh talebe yurdu için lüzumu olan 641 çift yazlık is
karpin müteahhidinin teahhüdünü yapamamasından do
layı olbabtaki aynı şartname ve nümunesi veçile yeni
<len açık eksiltmeye konmuşdur. 

1 - İhalesi 25 Haziran 935 salı günü saat 15 de Ca
:galoğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki KomisY.onda 
y;ı,pılacakdır. 

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

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

makbuz veya Banka mektublarile KomisY.ona müra
caatları • .(3075). :4247 

,- ' 
Yeni onaylanan şeker kanunu-

nun neşri gününden itibaren şe
ker fabrikalarında ve lstanbulda 
Sirkecide fabrikaların teslim 
edecekleri tarzda vagon veya 
mavuna ve motör içinde; 

Kilosu 
'-----

KRiSTAL 25 
KESME 28 

kuruş 
kuruş 

Siparişler fabrikaların bulundu
ğu yerlerde iki, lstanbulda on gün 
içinde ifa edilir. 
Fabrikaların bulunduğu yerde , 

en az bir ton, lstanbulda ve sair 
yerlerde en az bir vagon sipariş 

· kabul edilir. (Bir vagon 150 çuval 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

15-6-935 gününden başlıyarak aşağıda varış ve kal
kış saatleri- yazılı yolcu katarları Haydarpaşa .. 
Adapazar - Haydarpaşa arasında işleyecekdir. (3264 ~ 

Haydarpaşa kalkış 8.05 Adapazar kalkış 17.00 
Adapazarı varış 12. 2 5 Haydarpaşa varış 2 1 , 2 5 

4456 

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) 

4460 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

veya 260 Sandıktır.) Keşif bedeli 1544 lira olan Kerestecilerde hal sahası 
Digv er sipar"ş ti f b .k ' ihata duvarı parmaklığı pazarlıkla yaptırılacaktır. İstek-

1 şar arı a rı a- 1i olan keşif evrakını ve şartnameyi levazım müdürlüğiirl 
(ardan veya lstanbuldaki Bürola- de görebilirler. Pazarlığa girmek istiyenler de 2490 N°· 

1ı arttırma, eksiltme kanununda yazılı vesika ve 106 lira 
rından öğrenilebilir. 1 lık muvakkat teminat makbuz veya mektubile berab~t' 

ı ihale günü olan 17-6-935 pazartesi günü saat 15 te daı-
\..11~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~3~• mi encümende bulunmalıdır •. (B ). ..( 334 7 ). 


