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FEnERBAHÇE 
STADlnDA 
BU GÜ nKü 
MERASiM 

FENERiN 27 iNCI 
'YILDÔNOMO 

Halkın 
Sahaga 
Akışı .•• 
[ BugUnkU spor bayramım 
tal(ip eden muhab rimiz 
Fener stad1ndan telefonla 

anlatıyor: ] 
SAAT. ı 

1ske1enin lıali görülecek ıey! 
Bugiln Fenerbah~e Kulilbünün yıl 

~önümü olduğunu evvelden bilmete 
hiç te lüzum yokmu§ sanki ... 

Daha köprünün Kadıköy iakeleal
ne gelince insan, kar§ı semtte, Kadı
köy tarafında fevkalade bir Jeyler ol· 
fuğunu anlayıveriyor. 

Iskarça bir kalabalığın içinde t~· 
nıdık sporcular, göze yabancı gelmt· 
Yen Fenerbahçe taraftarlan... Ana 
baba gününü andıran böyle bir za
ınanda insana bir su kaplumbağası 
görmüt hissini veren Akayın mcıhur 
yandan çarklıları_, Gitelerin önünde 
'Vesika ile ekmek alır gibi bilet ala
bilmek ve onu alırken kolunu veya 
bacağını ezdirmemek savafI··· Vapur· 
lann bütiln bu halkı taıımağa yetiıe· 
ınemezliği ve yetiıebilmesi için de 
ll'lÜspet bir tedbir ahnmamıı olması... 
Bağrıımalar, çağnımalar... _ 

• ~ ll!n.t lPftt..o ınbl ter 11zan ıtıtNn 
" ~l .,, ,,..,.. .i·.-~i""~~ V UUT --r.~ ·-
Qf&ftan elindeki menclille boyuna te· 
r!ni kuruluyor, bit taraftan "'9 kendi
ıı yetişmiyormu§ gibi, oraya kadar 
•okulabilmiş olmak fırsatından jstifa
de ederek, eıe dosta bilet almağa S-· 
lışıyor ..• 
L - Bir tane de bana..ı • ' 
J - Uç tane gidip gelme ..• 

- Aman canım, bir gidip gelme 
de bana ..• 
. Ve ardı arkası gelmiyor, meğer bu 

!•§man zatın ne kadar da çok tanıdı· 
gr varını' ve kendisi ne iyilik sever 
bir kimse imiş!... · 

Kendisini tanıyanlar, hatta tanıma· 
)'ıp ta biraz yüzsüzlük edebilenler pa· 
rayı şişmana uzatıyorlar: Şişman. gi· 
§e memurile sonu gclmiycn (al, ver) 
tnuamelelerinden sonra aldığı biletle
r i tsahiplerine dağıtıyor ve yeni bilet 
siparişleri alarak işine devam ediyor. 
Şişmanın beri tarafında, kendisini 
tanımak ıerefine mazhar olamamı§ za
'Vallılar uzun bir kuyruk halinde bek· 
leşiyorlar ..• 

l Aman ~i~man, bir bilet! 
' Baktım olaca}t iı değil, ben de yUz· 
ıüzlüğü takındım ve şişman fedaka
ı-a parayı toka ettim: 

- Aman gözüm, bana da bir gidip 
gelme .•• 

• ' Değirmene düşmüJ bir kahve ta· 
1\esi gibi aağa sola çarpıla çarpıla, 
kah ileri ve kah geri gide gele, niha· 
)'et kendimi vapurun içinde buldum. 
Vapur rahat düşünebilecek bir yer 
değil ama yine düıünebildim: 

Böyle bir günde Akay idaresi hiç 
değilse birkaç bin lira fazla gelir ya· 
Par. Böyledir de ·niçin seferleri biraz 
daha arttırmaz, niçin üç bcf giıe faz· 
~ İ§letme%, niçin maç organizatörle· 
~le mU§tcrek biletler yaparak halka 
hır kolaylık, bir rahathk göstermez? 

Vapurun rahatsızlığı içinde bu so
tulara §U cevabı bulduğum zaman 
doğrusu ben de ıaıtım: 

Çünkü Akay'da tecim (ticaret) 
ZiJı • . nıyeti yoktur! .•• 

• 
Maça giderken vapurda 

f . neler oluyor? 
. ~apurda birer "kolipostal,. gibi 

bırıbirine yaslanm.?f, üst USte olmut 
truplar pek çok ... Eski hacı vapurla
fl yolcularını hatırlatan bir halimiz 
~ar. 

k Bu kalabalıkta nasılsa biribirlerini 
. aY?etmemit kimselerin meydana ge

tırdıkleri grupla:ra kulak verince ''Fc
Jt~.rbahçcnin yıl dönümü" nden batka 
hır §ey konu§ulmadığını anlıyorum. 

r • - Servet'in merku muhacimi 
lrıUthiı ,okü imi§. 

!ArP,u 6 mcıdaJ .. 

2 inci Baskı • • Saat 19 

ISTANBUL 

• 

SPOR ULUSAL 
BiR ODEVDiR 

SAYI: 55- 3358 
Onbirinci YIL 

SAHIBve 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmud SOYDAN 

TELEFON { Mudür : 24318. Yazı işleri : 24319. 
1darc ve Matbaa : 24310. 

1SViÇRE TAKiMi ÇOK GUZEL, FAKAT BiZiM TAKIM DAHA 

GÜZL OYNADI - GLLERi FiKRET, ŞABAN, NACi YAPTILAR 

er a ce ''Servet ,, i 5-2 Yen ., 
ı. 

-- · -

Fotofraf ma1ıaLirlerimldn a1ch1r1an lfthnler Fener stadwnda yapılan 1.GyDk spor gününün muhtelif manıaralınnı gôzönünde eanlandınyorlar: Bo re.imlerde halkın 'Vapurlarla 
Kadık67üne aluttmı Aba1a aeJirci 1etittiremiyen . tramnylan ft atadın kapısı önündeki bugüne kadar eıine raatlanmayaıı kalabalık bir halk y.ıj'ını görüyonunu 

KADIKOYUNDE BUV.UK SPOR GUNU 

Yürekten Gelen Duygularla Fenerin 27 inci 
Yıldönümünü 15.000den Fazla insan Kutluladı! 

27 inci Yıl Nasıl KUtlutandı? 
{ Muhalllrlmlz aahad1t11 
T e laf on La bil d 1 rlyo r:] 

SAAT. 3 

Merasim ve geçit resmi baş
ladı. Önde Türk bayrağı, arka
da Fcnerbahçe forsu, kulübün 
kuniculan ve ileri gelenleri, ka
dın, erkek tenisçileri, denizcile
ri, atletleri ve en arkada da en 
küçüklerden başhyarak sekiz 
tane futbol takımı halkın coş
kun alkışları arasında bando 
temposuna uyarak pisti dolaştı
lar. 

Memlekette sponı ilk kuran 
F enerbahçe kurucuları orada
dırlar. Bedri, Kadri, Atıf, Dok
tof Hamit, Hüsnü, Fuat Hüsnü, 
Galip, Sait, Zeki, hep birlikte, 
hep beraber dimdik yürüyorlar. 

Sahada on beş bin kişiden 
fazla var! 

Her taraf tan, hele birinci fut-

bol taJamı açık tribUnlerin önu. 
ne geldiği zaman ko~ ıiddet
li alkı~lar, 'Ya§a Fcnerbahçe !" 
"Var olun c:ocuklar !" sesleri, 
halkın bu mes'ut günü Fener. 
bahçenin faal çocuklarile birlik· 
te nasıl candan kutluladığıru 
gös~eriyor. 

Sporcuların ellerinde san la· 
civert bayrakları var. Bu güpe 
gündüz yapılan bir meşale ala
yına benziyor. 

Sahanın ortasında, en önde 
Fenerbahçe'n .• 1 birinci takımı 
dunna.ktadır. Antrenör aklar gi
yinmiştir. Bir yanında kaleci 
Bedii, öte yanında Hüsam. 

Sporcular alayı bütün ptsti 
dolaştıktan sonra büyük bir in
tizamla ve dizi kolu halinde 
futbol sahasına girerek kapalı 
tribünl..:rin önündeki Atatürk 
heykeline karşı cephe aldılar. 

[Arkası 6 ıncıda J 

Mütekait OyUncular 
Berabere Kaldllar 1 
Güneşin Golünü Yusuf Ziya 
Yaptı, Fenerhahçenin · Golünü 

Suat Ya .pf ı 
[ M u h a b i r i m 1 z atat d a n 1 ya citmif, yiyeceğini yemi,, hm çr· 
T e 1 e f 0 n ı a b il d i r i y 0 r . ] karken çır~k tezg_ilı~kine seslenmiı: 

• "Yanağı fitten yüz dı -n al!" Soh· 
' SAAT, 44 beti de, oyun~ da e: lencelidir hal 

ATATURK heykeline Fenerliler çelenk koyuyorlar. Mutekaitler geçit resminae 
Başka tarafta ba§ka bir muhavere: c 1 A 1 B 1 s \mi 1 , - Ya·1u· ıl§mancası .. , 

Tekaütler maçı §Öyle oldu: - Onu ben de bilmiyoru1114 
Aralarında §İ§manlamıı veya tit· Bqka·biriai atılıyor:. 

- Cafer acaba yine eskisi gibi or- e a ayar a ara ço g U 
talığı biçecek mi der · •" 

manlamağa yüz tutmutlar da bulu- :--; G~~taaarayın eskı ~erkez mu-
nan mütekait futbolculann topa vu- avın.ı·.S~bıt... • ... 
ruJ1anndan baılıyarak sahada yer Bınsı adeta keyıfle bagınyor: .• 

- Bacaklarında dermal kalmıısa şu•• k r u• • n· u• • n le b r •ı k 1er1• huylu huyundan geçmt:z. 
lki bayan konuşuyor: 

alıncaya kadar geçen zaman içinde· - A~ Ustada · bak, bayağı go • 
herkes eski fL.~bolcuları görmekten bcklenmıı .•• 
bir haz duyuyor, bir kıamı da tanı- • - Sen .o~ bakma, bu kadar adam 
yamadıkları futbolcuların kim olduk· ~e en ıyı ıut atacak yine odur . 

- İçlerinde e· değişmiyen yine 
Bedri ... 

- Sanki ötekilerin hepsini tanıyor· 
muı gibi konuşuyorsun •.. 

[Arkası 6 ıncıda] 
lannı biribirinden sorarak anlamağa =:::::::;::==:;:::======================== 
saı.~!_1YŞ~d~m yahu? ';su~=7;P9;~L;--::=ı:-;=~ 
-Tanımıyor musun: Necip Şahin. LATINI : VE RESİMLERİNİ 6 iNCi VE 8 İNCİ SAYFALARIMIZ-

Meıhur Şiıyanak... Dur, aa.na onun 
lçendi anlattığı bir vak'aaını söyliye· DA BULACAKSINIZ. 
· B" .,;fü. K&ru .. d ki .1' V-JTravtrrvr.vT>- - - - - - - - - - - -- - - -)'UJl• ır ._. Of C eo.asatı•· - - - - - - -~~ .. A-LıW:WUW ....... RJlf 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar ve 
Adliye Bakanı Saraço5'1u Şükrü'den, 
bu aabah Fenerbabçe Y dübüne bir 
tebrik telgrah selmiştir. Telgraf fU• 
dur: 

Fenerbahçe spor klübüne: 
Memleket gen~ iğini 27 aeneden· 

beri gürbüzleıtinnek için maneviya
bnı nurlandıran kıymetli Fener'e de
vamlı muvaffakiyetlu dileriz. Bu 
uğurda çalrıanlan samimi tebrik ede
rizı .............. Celil Bayar Saraçoilu 

Bu telgraftan sonra yine Ce
lal Bayar ve Saracoğlu'nım im
zalarile, kulübe bir telgraf daha 
gelmiştir ki o da şudur: 

"Yarınki bayramı biz burada 
kut/ulamak mecburiyetindeyiz. 
Değerli Fenerli genç arkadaş
larımıza yeni yaş yılında daha 
çok ba§arıklıklar diler ve selim· 
/arız.'' · 
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DOsrı~~f 
SAZ BENiZLi RAHiP 

BUDA 
BENDEN 

BEKÇf PARASI 
Bekçiler eskiden kalın sopalı, 

pos bıyıklı, gocukluydular. Şim· 
di üniformaları, düdükleri ve ço 
~unun uçlan kesilmiş bıyıkları 
ıar. Bu giyim kuşam işinde ye· 
ıi bekçi eski bekçiden ayrılıyor. 

Kılık değişmesi kanununun 
tatbik edildiği ilk gün, yeni ve 1 
çok bol bir sivil elbise giymiş, 
genç bir rahip gördüm. Bir va
purun güvertesinde, benden iki 
sıra ötede oturuyordu. Gevşek 
ve rahat caketinin etekleri, ge
niş pantalonunun paçaları, en 
hafif bir hava cereyanile salla -
nacak kadar vücudünü serbest 
bıraktığı halde, ruhunun fazla 
semizlemiş bir tarafını sıkıyor -
muş gibi onu rahatsız ettiği bel
liydi. Mahzun duruyordu, çok 
mahzun. Gözlerinin yorgun genç 
liğini daha çok belirten seyrek 
ve yumuşak bir sakalın çevirdi 
ği sazbenizli yüzünde, baygın -
lığa benzer bir uçukluk ve derin 
bir keder hazımsız:hğı vardı. 

DUn ispanya elçisi geldi - Amerikan Kız Kollejinden mezun olanlar <tiplomalaranı aldllar - Tapu ve Kadastro 

Bekçiler eskiden ramazanlar
la davul çalarlardı. Şimdi de ça 
lıyorlar. Bekçiler eskiden bay -
ramlarda mendil ve para toplar 
lardı, şimdi de topluyorlar. Bay 
ram ve ramazan bakımından es
ki bekçiyle yeni bekçi arasında 
ayrılık yok. Olmalı mı? Bilmem. 
Ben eskiden çocuktum, oruç 
tutmaz ve sahura kalkmazdım 
ki, davulu düşünmüş olayım; 
şimdi de oruç tutmuyorum ki, 
bekçinin davuluyla uğraşayım. 

· Mektebinde imtihanlara başlandı 

Daha dün, rahip elbisesile, 
bir yıldızın havuzdaki aksi ka -
dar bize yakın, fakat o yıldı -
zın kendisi kadar bize uzak du -
ran bu semavi genç, sanki o gün, 
ilk defa olarak toprağa ayak ba 
8ıyor ve gökten yere hııla inmiş 
olmanın baş dönmesini duyuyor 
du. Sanki o gün, ilk defa olarak 
anlamıştı ki, tıpkı biz faniler 
gibi kendisinin de crgeç dura -
cak bir yüreği, çürüyecek bir 
hazım cihazı, işlcmiyecek bir 
midesi, veresiye ve iğreti bir 
vücudü vardıT. Sebatsız madde 
atemi onu da zaruretleri ıçıne 
almış ve buluttan şiltesini al • 
tından cekerek fani gövdesini 
toprağa - oturtmuştu. 

Ben, realitenin bu ikinci bü
yük kutbunu da yakından gör -
mcğe ve hissetmeğe fırsat bul
duğu için, bu setre pantalonlu 
genç rahibi tebrik etmek iste -
rim; tebrik etmek ve kendisine 
anlatmak isterim ki, ruhun en 
fani kisvesi telakki ettiği bede -
ne ehemmiyet venneyen bir ra
hip, o bedenin daha fani kisvesi 
olan kıyafete her yerde bağlı 
;almayı büsbütün manasız bul
.nahdır. 

Peyami SAFA 

Üniversite imtihanları 
Univerıite talebesinden mlihim bit 

kısmı bu yıl imtihanlara girememit • 
lerdir. Bunun sebebi yabancı dil im· 
tihanlarında çok fazla talebe dönmüt 
olmaaıdır. Yabancı dil imtihanların· 
da muvaffak olamıyan talebeler, ken· 
di fakUltclerinde imtihana alınmamak 
tadır. Bu vaziyete düten talebeleı 
Kültilr Bakanlıfına müracaat ederek 
şiklycltc bulunma&a karar vermiılcr
dlr. 

T •m yevmiye verilecek 
Hafta tatilinin cumartesi gUnU aa· 

at 13 te baılamaaı dolayııile ortaya a· 
melenin ıUndclifi iti çıkmııtı. Bu it 
nalledil~dift için dün de but fab· 
rikalarda amele ile uhipleri araaında 
rıtUndclik işi ıörUıülmüıtür. Amele 
tam ıilndelik iıtemektedir. M\'jeaae • 
gcler yarım ıUndelik vermltlerdir. Bu 
arada bir iki resmi mUe11ese de var· 
dır. 

Amelenin iıtckleri hUkumete bildi· 
rilmittir. Tatil aut 13 te, yani öğle • 
den aonra oldufuna ıöre çalıpnların 
lehine olarak tam yevmiye verilmesi· 
nin muvafık ıörUlece&i kuvvetle tah· 
min edilmektedir. 

No. SS 

Erik Çiçekleri 

Evli Kadın 
Öğretmenler 

Türkiyede ilkmekteplerdeki mual· 
lim adedi on sekiz: bine yaklaımııtır. 
Her yıl açılan yeni mekteplere, her 
yıl muallim mekteplerinden mezun 
olan yeni muallimler tayin edilmek
tedir. Yapılan bir istatistiğe göre, 
Türkiyede ilkmektep muallimliği, ya 
ni mürebbiliği gittikçe kadınlaımak· 
tadır. İlk mekteplerde erkek houla· 
rın sayısı her yıl biraz daha azalmak· 
tadır. Yapılan bir hesaba göre ilk· 
mektep muallimlerinin üçte ikiıi ka· 
dındır. Muallim mekteplerinden me· 
zun olan kız ve erkek gençlerin (8) 
yıl mecburi hizmetleri vardır. Kültür 
bakanlığı son zamanlarda bir karar 
vermi§tir. Evlenen kadın muallimler, 
isterlerse muallimlikten ayrılabilir· 
ter. Bu vaziy~tte mcalekten ayrılan 
kadın muallimler, henüz mecburi hiz· 
met müddetlerini doldurmamış olsa· 
lar dahi, kendilerinden bir tazminat 
istenmez ve çalııtırtmak mecburiye
tinde tutulmaz. 

Bakanlığın bu karan. ilk tedrisat 
kadın muallimleri arasında iyi bir te
sir bırakmıştır. 

Amerikan kız kollejini 
bifrenler 

Arnavutköy Amerikan Kıı Kolleji 
yeni mezunlarının dün diplomalarını 

vermiştir. Bu merasimle olmuştur. Ev 

vell lstiktaı martı çalmmıı. bundan 
1.onra Birletik Amerika devletleri bü· 
yllk elslsl Mr. 8k\nn•~ .l>•• ........ ı.. .Mıy. 
.}emiştir. Bu nutuktan onra mektebin 

eski mezunlarından Malatya saylavı 
Mihri Pektaş güzel bir hitabe okuya· 
ıak mektebi bitiren genç bayanları 

kutlulamış. inkılap TUrkiyeıinde ken 
dilerine düıen vazifeyi hatırlatmııtır. 
Bundan sonra mektebin genel direk
töril D. Paul Monroe bir nutuk aöy· 
lemittir. Nutuklar bitince genç bayan 
ların diplomaları verilmiştir. Bu yıl 
mektepten 31 talebe çıkmıştır. lki ba· 
yan ıercf diploması almağa muvaffak 
olmuşlardır. Bu iki talebenin isimleri 
Meri ve Halettir. 

Bebek - EminönU 
yolu kısaltlldı 

Bebek ile Eminönü arasında sefer 
yapan tramvayların en çok 40 dakika· 
da bu mesafeyi katetmesi ıosyetece 
kararlaştmlmıttır. Halbuki evvelce 
bu meaafe 55 dakika olarak teıbit e
dilmişti. Bu mesafenin az zamanda 
katedilmeıine sebep, vatmanların faı: 
la ailratle hareket etmeleridir. 

Alakadar bu yüzden kaza olmaar 
ihtimalini önemle gözönünde tutarak 
tetkikata başlamıılardır. 

Mahmud YESARi 

alışkanlığı ile şişeyi açtı, yay-· 
van kadehleri doldurdu, birini 
bana uzattı: 

tı ve kesme billur yemiş kase
sinden buz içinde dura dura buz 
kesilmiş k~ysılardan iki tane 
aldı, birini bana verdi, ve tek· 
rar kadehleri doldurdu: 

- Arkadaşlığımız için içe
lim! 

Gözleri, pırıl pınldı. Şampan
ya ile değil, insan, onu görmek
le sarhoş olurdu. Kırmızı eabaju· 
run kızıllığı, ateşi al kimono, 
kırmızı ipek kamisol ve onun 
ateş dudaklı ağzında yanar gibi 
kırmızılaşan kaysı ... 

- Al, sevgilim! 
Bu. onun en b}iyük iltifatı 

idi. Fakat bu iltifatın sonu ne 
çıkacaktı? . . .. .. 

Terkos suyu 
Kesilecek 
Şehre çok au vermek için Terkos 

fabrikasında v~ yollarındaki borular 
büyütülmektedir. Bundan dolayı bu· 
gün ve yarın Terkoı &aat 21 de ke· 
silecek ve aaat S te §ehrc tekrar su 
verilecektir. Su ketiileceğinden yan
gına karşı depolar dolu bulundurul
maktadır. 

Tramvay tlrketinin borcu 
Tramvay •otıyetceinin hükumete 

borçlu olduğu 2,5 mil~n liranın ia • 
desi için v~rilen milhlet cuma gilnU 
bitmisti. 

Aldığımız malumata göre, direktör 
Gindorf milhlctin bitmesinden bir 
gün evvel Bakanlıkla müzakerede bu
lunmak üzere Ankaraya gittiği için, 
bu itin sonucu ancak bu müzakerenin 
sonunda belli olacaktır. 

Yol vergilerindeki 
yanhşhklar 

Yol vergi!ıi tahakkuk listelerinde 
bazı yanlıthklar görülmüştür. Kanu· 
na göre bet çocuk babalan, okul tale
besi, bütün askerler, 18 yaşından ufak 
ve 61 yaşına basmış olanlardan yol 
vergisi alınmaz:. Bu gibilerin listeye 
konulmaması ve vergi vereceklerin 
de adları yanına yaılan ve ne iş yap· 
ttklannın yazılması, böyle yapmıyan 
memurların ceza görecekleri ıarbay· 
lıktan direktörlüklere yayılmııtır. 

B•kırkByUndekl eroin 
fabrikası 

Bakırköyünde Nifos köyünde dişçi 
Atıfın çiftliğinde Kemal tarafından 
kurularak basılan eroin fabrikası hak 
kındaki tahkiklere devam edilmekte
dir. 

Bunlar, ~iftlikte yeraltı bir mahzen 
de yapmışlardır. Eroin yapıcılığı ve 
kaçakçılığı işinin büyük ve baıka kim 
ıclerin de eli olduğu anlaşılmaktadır. 

BUyUk adada açılacak sergi 
Ziraat odaaile Adaları güzelleştir

me cemiyeti tarafından Büyiikadada 
22 haziranda açılacak çiçek sergisi ha 
zırlıklarına devam edilmektedir. Bu • 
gün ziraat direktörü ite ziraat odası 
üyeleri Büyükadaya giderek sergi ye· 
rini ıöreceklerdir. 

Afyon aabşları 
Afyon alımı ve satımı işleri etrafın 

da bazı önemli kararlar alacak olan 
müsteıarlar komisyonu önümüzdeki 
hafta sonunda Ankarada toplana
caktır. Uyuıturucu maddeler inhisarı 
idaresi genel direktörü Ati Sami, bu 
it için bir iki güne kadar Ankaraya 
ıidecektir. 

rasgeldim. Pek, çiçeği burnunda 
genç değil ... Hatta, biraz da orta 
yaşlı saY.ılabilir. Fakat çok çir
kin 1 Evet, çok çirkin .. 

Elleriyle tarif ediyordu: 

Sandığın hesabı 
Verilecek l J KOÇ.~ HAB~~LER 1 

Tramvay işçilerinin aosyetedeki 
"Yardım ve Ceza,. adlı sandıktan ha
va kurumuna teberruda bulunacakla
rını, ancak şimdiye kadar kendilerine 
hesap verilmediğinden sandıktaki pa· 
ranın tamamını bilmediklerini yaz • 
mıştık. 

Duyduğumuza göre. sosyeteden he 
sap istemek üzere teıebbüsata girişen 
iş~ilerinin bu müracaatları yerinde gö 
rülmüştür. Sosyete ameleye bu aan -
dığın hesabını verecektir. 

Rıhtım tirketi memurları 
sandıGı 

Rıhtım gosyetesi memurları tasar -
ıuf ve taavün undığı, dün yılJık ge· 
nel toplantısını yapmıştır. Bu toplan
tıda, bir yıllık işler görüşülmüş ve ye 
ni idare heyeti seçilmi§tir. ldare he
yetine Hüsamettin, Saim, Rüştü, Hil· 
mi, Ziya Seydi, Halit Göksu, Niza • 
mettin seçilmiştir. Muhasebeciliğe Şe 
rif Ocal, veznedarlığa Ferruh, mura
kipliğe Kadri ve Ahmet Fevzi seçil· 
mi_şlcrdir. 

Yeni şeker fiyatları 
Şarbayhk lktisat direktörlüğil şeke· 
rin yeni toptan satıı fiyatlarına göre 
halkın her hangi bir ihtikarla karşı -
laımaması için tetkikler yapmış ve 
lüzumlu görilJen tertibatı almıştır. 
Toı: teker en çok 27 ve kesme ıeker 
30 kuru§a satılacaktır. 

Şeker kaçakcıları 
Şeker kaçakçılığından suçlu Sala • 

haddin RH.:ııt- r.•lin ~ ... ,ı.an Hilu•-

mettin ıvc lsmailin duruşmalarına dün 
sekizinci ihtisas hakyerinde bakılmış· 
tır. Dinlenen şahitlerden tecimen Ke· 
rim, bir çok göçmenlerden •eker ala
rak muamelelerini takip ettiğini an
latmış, ikinci noter katibi Suatla, dör 
düncü noter katibi Ahmet te bildik
lerini söylemişlerdir. Göçmenlerden 
şahit lbrahim ''bir yıldır ne çekiyor
sak, hep bunlardan çekiyoruz ... diye 
söze başlamış. işin iç yüzünü anlat • 
mıştır. Duruşma gelmiyen şahitlerin 
çağmlması için başka güne bırakıl • 
mıştır. 

Esnaftan alınan yıllık aidat 
Esnaf cemiyetlerine yazılı eanaftan 

alınan yıllık aidat çok ağır ve yüklü 
olduğu yolundaki şikayetler üzerine 
bu mesele önemle gözden geçirilme
ğe başlanmıştır. Duyduğumuza göre, 
ilk olarak berber esnafının cemiyete 
ödedikleri aidatın azaltılması karar • 
l.ışmı~tır. Diğer esnaf. cemiyetleri il· 
yeleri için de aynı şekılde kolaylıkla.r 
gösterilecektir. Bundan ba§ka, bu aı
clatın taksitle alınması da muvafık 
görülmüştür. 

iş adamıydı. Belki karanlık, ka
rışık işlerle uğraşıyordu. Lakin, 
o kadar sert ve dikti ki sorma· 
ğa korkuyor ve ondan ürküyor
dum. ih'Smal ki ona karşı duy
duğum sevgi, - geçici de olsa, 
gene sevgidir! - bu korkudan, 
bu ürkmeden ileri geliyordu. 

• Haseki hastanesine ek olarak ya· 
pılmakta olan pavyon yakında bite· 
cektir. 

• Şarbaylık sınırlan içenindeki 
pazar yerlerinde llatılan deve, at, 
manda, eşek, katır gibi hayvanların 
satışlarında ihtisap vergisi alıIJacak
tır. 

*Fransız Verdon torpidosu yarın 
§ehrimize gelecektir. Torpido 5 .gü~ 
limanımızda kalacak ve ayın yırmı 
birinde Çanakkaleye gidecektir. 

• Istatistik genel direktörü Celal 
Ayba, genel nüfus yazım işleri için 
yapılan hazırlıktan gözden geçirmek
tedir. Bu işlerin ağustos sonuna ka· 
dar bitirilmesi ilgili olanlara bildi· 
rilmiştir. Celal Ayba yarın Ankaraya 
gidecektir. 

• Şarbaylrk kalem işlerinin düzgün 
gitmesi için her kalem şefinin yanın: 
da o şube memurlarının ev adresten 
de bulundurulacaktır. Lüzum görül· 
düğü vakit istenilen memur çabucak 
evinde buldurulacaktır. 

* Gümrük muhafaza teskilatı tek· 
neleri lstanbulda kurulan ğayet sürat 
Ii iki motor yaptırmıştır. Kaçakçıların 
takibinde kullanılacak olan bu motor
ların diln tecrübeleri yapılmış, iyi ao· 
nuçlar alınmıştır. 

"' Cumuriyet Halk Partisi Süley· 
maniye ocak merkezinde dün ak13m 
saat 20 de bir toplantı yapılmış, iki 
piyes temsil edilmiştir. 

"' Tuzu ucuzlatan kanunun tatbiki· 
ne dilnden itibaren başlanılmıştır. ln-
ıu.D-aı ıuc:uıuı •aı.a , .. ~ ......... 6- - .. ... -.u. 0 1· 

nı fiyatla satılmasını temin için kon· 
trollara ba lamışlardır. Yeni tuz fiya· 
tı yedi kuruştur. 

• Kadastro meslek metkebinde im· 
tihanlara dün sabahtan itibaren baş • 
lanmıştır. 

• Kızılayın htanbul mümessilliğin· 
de önümüzdeki salı günü kaza baş • 
kanlarının iştirakile bir toplantı ya • 
pılacaktır. Bu toplantıda Kızılay haf· 
tasında yapılan faaliyet ve kaydedilen 
üye miktarı tesbit edilecektir. 

• Kıyafet kanununun tatbiki mü
nasebetile Fener patrikhanesi papas 
ve Metropolitlere bir tebliğ gönder • 
miı. aakal ve bıyığa ustura sürülme· 
meıini, nsın enseyi kapatacak şekil
de kesilmesini bildirmiştir. Papa Ef -
tim de sakalını kestirmiştir. 

• Kızılay Alemdar nahiye kolu ta
rafından tertip edilen Yalova gezinti· 
si bu sabah saat 9 da Akay idaresinin 
Kadıköy vapurile yapılacaktır. 

ı;ı: Yugoslavyanın Ankara sefiri 
Yankoviçin ailesi Mari Yankoviç ve 
çocukları dün sabaıt ekspresle lsviç
reden şehrimize gelmiş. sefir tarafın· 
dan karıılanmıştır. Bugün Ankaraya 

Ara sıra gözlerini yumuyor, 
dizleri üstünde yumruklarım 
sıkıyordu : 

Yalnız, eskiden yapmayıp 
şimdi yaptığım bir iş var. Çocuk 
ken bekçi parasını babam ve • 
rirdi, şimdi ben veriyorum. 

Bekçiler hangi esas üzerin ~ 
den aylık toplarlar? Bizim evden 
bizim bekçi ayda 40 kuruş ah -
yor, sağdaki komşudan 30, sol· 
dakinden elli, karşıdakinden 45 
kuruş .• 

Bekçi aylığını mahallelilet 
verecekse, bunu her ev ne ka· 
dar verecek? Gönlünden kopa -
nı kadar mı? Yok eğer bekçi her 
kesin gönlünden kopanla geçi· 
nen, iş gören bir yurddaş değil 
se, her evin ne vereceğini nere • 
si bildirir? 

Bunu çok merak ediyorum. 
Acaba " makamı aidi beni ten· 
vir,, eder mi? 

Orhan SELiM 

Olgunluk imtihanlarsna 
batlandı 

Dünden itibaren liaelerde olgunluti 
imtihanlarına batlanmıttır. Bu imti· 
hanlara liseyi bitirme imtihanlannda 
muvaffak olan son aımf talebeleri, ha 
riçten müracaat edenler ve geçen yıl 
bakaloryada dönen talebeler girmek
tedirler. 

lstanbuldaki hususi liseler talebe· 
si mıntakalarındaki reami liselerde im 

liselerden bir müdürle ~başmuallim ve 
hususi liseden de bir müdür, mümcy• 
yiz olarak bulunmaktadır. 

Olgunluk imtihanlarının haziran 
devresinde muvaffak olamıyan tale• 
beler, eylülde tekrar imtihana girebi· 
leceklerdir. Olgunluk imtihanlarında 
muvaffakiyet kazanan talebeler Uni • 
versite fakültelerine ve yüksek mek• 
teplere kabul edileceklerdir. Yalnız: 1i 
seyi bitirme imtihanını verip te ol • 
gunluk imtihanında kazanamıyanlar, 
yüksek tahsile devam edemiyec~kler• 
dir. 

gideceklerdir. 

o;ı lngiliı: bandıralı Orama vapuril• 
yarın ıehrimize 450 seyyah gelecek• 
tir. Seyyahlar bir gUn 9chrimiı:de la· 
tarak muhtelif yerlerle cami ve mü .. 
zeleri gezeceklerdir. Kraliçe Marya 
vapurile gelen ıeyyablar da bugün ıi 
deceklerdir. 

• Lise ve orta mekteplerin ıon •t· 
nıflarında, dün sözlü imtihanlar bit -
miştir. Bu yıl imtihanlarda muvaffak 
olan talebe sayısı yüzde yirmidir. Ey 
lül devresi imtihanları da yapıldıktan 
sonra, hakiki vaziyet anlaşılacaktır. 
Miihim bir kısım talebe doğrudan doğ 
ruya sınıfta kalmı§lardır. 

ic;ime korku gelmıştı. Çunku 
çok defa o, zehirden evvel şurup 
veriyordu. Acaba, bu iltifat da, 
sonradan dayıyacağı zehirden 
evvel verilen bir meşrup muydu 

Bu, bir adamı değil, binlerce 
adamı, sarhoş etmeğe, kendin. 
den geçinneğe yetişir ve artar
dı .. 

- İnanır mısın, hazan çir
kinliğin de kendine göre bir gü
zelliği var. Sana, nasıl anlata· 
yım? Kemikli, sert çizgili bir 
yüz ... Zayıf değil, lakin kalın 
kemikli, sert bir vücut.. Boy, 
ortanın uzunu ... Bakışları çelik 
gibi ... Adaleleri de çelik gibi ... 
Öyle, hantal sporculardan de
ğil; yay gibi ... 

Uzak günlerin hatıralariyle 
uyuşmuş gibi gözleri dalmıştı: 

- Bahriye zabitine benziyor
du; bahriyeli değildi. Sporcuy~ 
benziyordu, sporcu değildi. O, 
"nev'i şahsına münhasır,, bir 
adamdı. Evet. yaradılışında 
tekti. Birkaç dil biliyordu ve 
hepsini ana dili gibi konuşuyor
du. Nerede, ne okumuştu? Mes
leki neydi? Bitmiyorum. Sorma
dım. Tüccar mıydı? Komisyon
cu muydu? Müteahhit miydi? 
Onu da bitmiyorum. Miras ye
diY.e benzemiyordu. Her halde1 

- Ne yapıyordu? Nereden 
para kazanıyordu? Onun parası
na ihtiyacım yoktu. Fakat o, 
benim para harcamama vakit 
bırakmıyordu. Çok hovarda idi. 
Hatta, benden hovarda idi, di
yebilirim. Su gibi, sarfediyordu, 
su gibi ... 

de bir hırsız çetesinin başı idi. 
Bu şüphe de, ona olan zaaf ımda 
büyük bir rol oynuyordu. Onun
la bir yere giderken. kalabalık 
bir yerele otururken, korkudan 
titriyordum. Birden polisler gö
rünüverecek ve kanun namına 
tevkif ediyorum! diyecekler, 
onun bileklerine kelepçeyi geçi
riverecekler ... Bir sinema, bir 
roman hayatı yaşıyorum, gibi 
geliyordu. Ve heyecan içinde ya 
şamanın zevki başka ... Hakika
ten bu, tadılacak bir zevk ... 
Ayağa kalkmıştı, üşüyormuş 

gibi titredi ve bir bardağa §atn· 
panya doldurup içti: 

- O günleri, andıkça korka
rım. O günlerde, yaşamıştım. 
Evet, tam manasiyle yaşamış
tım. Ben, sessiz, sakin, hareket· 
siz, uyuşuk, miskin hayattan 
bir şey anlamam; hatta, tiksini
rim. insanın, bir teviye heyecan 
içinde yaşaması, korkması, tit
remesi, yabana atılır bir_keyif 
mi? Her an, kendimi tehlikede 
görüyorum. 

tımammı göstermedim. O, beni, 
serseri ruhlu, dejenere bir aşif· 
te zannediyordu. Ben, para sar
federken, onun, sinsi sinsi bir 
güliişü vardı, kanıma dokunu
yordu. O, benim para sarfedişi· 
me sinirlenirdi de ... Bu garip ti .. 
pin, inkar olunmaz meziyeti, er· 
kekliği idi. O, erkekti. Yanında• 
ki kadına, yan baktırmazdı. Ka· 
dmın parasını yemezdi. Yedir• 
diği parayı başa kakmazdı. Vil· 
cudu, yüzünün çizgileri kadar, 
sesi de sertti. Sözüne karşılık 
verilmesini, itiraz edilmesini 
istemezdi. Evet, itiraza, hiç ta· 
hammül edemezdi. Sözlerinde 
ve kararlarında sert ve kat'i idi. 

Öteki kadehi aldı, yanıma 
geldi. Oturduğum geniş kana -
penin kenarına ilişti: 

- İşte böyle arkadaş! 
Kadehini kadehime dokun

durdu: 
- Şerefimize içelim, arka· 

daş 1 içimden geldi. Haydi içe
lim 1 

Ve kadehlerimizi bir içişte be 
,alttık. Kadriye, kanapenin ke
urıq~ kalktı, miNY.i Y.aklaş-

O, tekrar yerine oturmuştu: 
- Avrupadan döndüm. Def. 

terde, ben, biraz kapalı ve kısa 
geçtim. Neden mi? 

Çıngıraklı bir k~hkaha attı:. 
- Neden mi? Utandım. Şaı

rimclen utandım. 
Kaşlarını birden çatmıştı: 
- Utanılacak kadar da var, 

Yesari! Bak, anlatayım. fstan· 
bula dönünce gene can sıkısı 
başladı. Bir ~aloda .. bir. gence 

Durdu, hala çözemediği dü
ğümün, kendini sıkan hatırasiy
le yorulmuş gibiydi; tekrar 
g~.zleri.ni. yu°!du, içini çekti. 
Gozlerını açtıgı zaman hazin 
hazin bakıyordu: 

- Bu parayı nereden bulu
yordu? Çalıyor muydu? Bu tip 
insanlar, çok korkulu ... Onlar
dan, her şey umulur. Belki yan
kesici1 belki kasa lursızı. Belki 

Tekrar yerine oturmuştu: 
,_ - KorkuY.,orum. On~ apar-

iki elini koltuğun kenarlarına 
vuruyordu: 

- Tam erkek, diyorum sana 
Tam erkek ... Hırsız da olsa, ka• 
çakçı da olsa, umurumda değil· 
di. Onun erkek üstünlüğü, bana 
yetiyor, ve artıyordu. Onun ya• 
nındayken kendimi emniyette 
sanıyordum. Onunla her yere 
gidebilirdim. V c, beni nereye 
götürüyorsun? diye sormadım 

• - - . . (Arkası va.rl 
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BULGARLARLA TiCARETiMiZ 

Yeni Anlaşmaya Göre Neler 
Ahp Verebileceğiz ? 

[HUSUSl MUHABlRlMlZ BlLDlRlYOR] 

Ankara, ıs 
Türkiye ite Bulgaristan ara -

gtnda akdedilen ticaret anlaşma 
ıı 1 l hazirandan itibaren meri -
)'ete ginniştir • 
Anlaşmaya göre. Türkiye hü

kUmcti l numaralı listede yazılı 
kendi mahsulatını mikdar tahdit 
etmeksizin Bulgaristana ihraç 
~decektir. l numaralı listede gös 
terilmiş olan Türkiye mahsula
ttn1n ithali bu listede her mad -
de için tayin olunan mikdarla 
tcıbit olunacaktır. Bulgaristan 
3 numaralı listede yazılan mah
•ulatmı, mikdar tahdit etmeksi
zin, TürkiY.eye ithal edecektir. 

4 numaralı listede gösterilmiş 
olan Bulgar mahsulatının itha
li, bu listede her madde için ta
Yin olunan mikdarla tahdit olu 
nacaktır. Yukarıdaki maddeler 
de gösterilmiş olan iki memle -
ket menteli mallar A listesinde 
derpiı edilen usule göre. müte
kabilen hususi takas yolile tara 
feyn arazisine serbestçe ithal o
!u!lacaktır. Bu anlaşma bir yıl 
ıçındir. Bir sene sonra tarafeyn 
anla§nlanın temdidini isterlerse 
anla\ma devam edecektir. Tica 
ret anlaşmasının 4 üncü madde 
sinde derpiş edilen takas mua -
melelcri her iki memleket sala • 
hiyettar makamlarmm müşte -
rek muvafakatlan ile verilecek 
müsaadeye tabi tutulacak ve 
~?f t fiatma göre hesap edilecek 
tır. 

Mütekabilen 3 bin lira ve 
~400 levadan aşağı kıymette bu 
-.. ................. ~-· .. r•• J .................... "'"' 

terilen salahiyettar makam~ta 
\>erilecek iki nüshalı beyann.a -
ine ile iktifa edilecektir. 

Bulgaristana serbestçe ithal 
tdilecck Türk pulları şunlardır: 
'ra~ yahut canlı bahk, zeytin, 
teytin yağı, kuru üzüm, kuru 

incir, portakal, palamut: pala -
mut hüll_sası, bundan başka 50 
bin kilo havyar, 250 bin kilo bal 
mumu, 350 bin kilo yün, 50 bin 
kilo kabuklu fındık, 50 bin kilo 
iç fındık, 50 bin kilo gayri safi 
kemik, boynuz, tırnak, 20 bin 
kilo kuzu, koyun, keçi derisi, 
100 bin kilo pamuk, 250 bin ki
lo susam. 

Bulgaristandan Türkiyeye 
serbestçe ithal olunacak mallar 
şunlardır: gliserin, kaolin, hay
vani tutkal, şeker pancarı tohu
mu (Ziraat Vekaletinden evvel 
ce müsaadesi istihsal edilmek 
şartile) ,mikdar itibarile Bulga
ristandan Türkiyeyc gelecek 
mallar şunlardır: 

15 milyon kilo odun kömürü, 
100 kilo kaşkaval ve kaşar, (2) 
bin kilo yaş domuz. 

Türkiye ile Bulgar murahhas 
lan arasında teati edilen mek -
tuplara göre, 933 tarihinde im
za edilmiş olan resmi anlaşma
ya tevfikan verilen takas müsa
adeleri bunun gelme tarihinden 
itibaren üç ay müddetle temdit 
edilmiştir. 

Türk - Bulgar anla§masmm 
imzası anından 1 5 ağustos tari
hine takaddüm eden devreye ait 
l 00 levaya kadar olan ticari a
lacaklar dört taksitte tediye 
edilmek üzere Bulgar milli ban 
kası tarafından Türkiyedeki is
tihkak sahiplerine serbestçe ö
denecektir. 

Umumi, hususi takas yolile 
100 bin Türk lirasına kadar Bul 
garistandan Türkiycye ithal 
.. ,.;ıu ...... -.ı-. »Kısu~ •''"":i'"ıı aylK.la.u 

mış veya ayıklanmamış pirince 
mukabil Türkiyeden Bulgarista 
na Türk menşeli ve lier Diri 
ellişer bin liralık kıymette ba -
hk ve zeytin ihraç etmek husu
sunda Türkiye serbest buluna -
caktır • 

son DAKiKA 

Dış işler Bakanmın Ziyafeti 
Ankat'a: 15 .~~~susi muhabirimizin. telefonu) - Dış işler Ba

k~ru Te~ık R?ştu A~as ~u akşam se~.zde Gazi orman çiftliğinde 
~ır krr zıyaf etı vermı§. zıyafettc harıcıyc er kam ile kor diploma
tikten bazrlan hazır bulunmuşlardır. 

Beşiktaş 8 Golle Kazandı 
. ~nk~ra, 1 S !'·A· .. --: Ank~rada iki maç ,yapmak üzCf'e gelen Bc

§1ktaş Jımnastık klubü bugun çok kalabalık bir seyirci önünde ilk 
ntaçını Ankara gücü ile yaptr. 

Çok güzel bir oyun oynayan Beşiktaşlrlar birinci devrede dört 
'1e ikinci devrede de dört gol atarak srfıra karşı sekiz golle yen • 
~~~~ . -

Beklenen Yağmurlar Başladı 
1 ... Ordu, 15 A.A. -Bir bu~.uk aydanberi süren ve herkesi düşün
Clu~n kuraklıktan sonra dun akşam faydalı yağmurlar başlamış 
ekınlere, fındıklara yeniden hayat verdinniştir. 

.. ~!resun, 1~ A.A. - Uzun ıamandanberi süren yağmur~uzluk 
:V~zundcn ekınler sararmaya başlamış ve buğday fiyatları da bir 
tnısli yükselmiş iken dün akşamdanberi başlayan ve bol bol yağ
tna~ta d.ev~m ~d~n yağmur her türlü korkulan ıridcrmis ve her· 
kesı sevındınnıştır. 

ikinci Tip Yeni Bir Köprü 
Mufla, 15 A.A. -Türkiyedc ikinci tip olarak yapılmakta olan 

~e dünyada qi iki tane bulunan Dalaman köprüsünün iki ayağı
tub n yapılışı bitmiş, üçüncü ve dördüncü ayaklarmm yapılmasına 
atlanmıştır. 
Yine Muğla • Fethiye yolÜ üzerindeki büyük bir önemi bulu • 

ilan Namnam Köprüsünün de üatermcıi (ihalesi) önümüzdeki 
aybaşında yapılacaktır. 

Stratosferden ilk Uçuş 
· Bumank (Kalifomiya) 15 A.A. - Amerikan uçmam Viley 
Poa~, bu sabah Stratosfer yolu ile New - York'a uçmuştur. Ara -
~kı ırak.hk 2450 mildir. Bundan evvel, üç kere, Stratosfer yolu 
1 e Amenka'da batıdan doğuya doğru uçmak iatcmiıse de ba§a· 
tarnamııtı., • I 

Ankara postası: 

ismet Inönü Kız Enstitüsünün 
~enelik sergisinin açrlışından 

iki görünü§ 

Çiftçinin 
Borcu 

[ Çiltçinin Ziraat Bankasına 
olan borçlarımn on beş yıl tak
site bağlandığı hakkındaki Ka.
mutay kararını dün bildirmiş
tik. Bu borçlar hakkında ajan
sın verdiği yeni tafsilatı da bu
gün neşrediyoruz.] 

Ankara, 15 A.A. - Kamutay dün 
,,,.,, tatili lrııır.:ır•n• a]yn,_A,.n iinCP de· 
vamlı bir ıurette yaptığı topb.ntıda 
tarim, ekonomi, kültür ve finana ba
Jmnmdan sok değerli bir seri kanun 
layıhasını kabul etmişti. 

Ziraat Bankasının 1931 yılı sonuna 
kadar olan ipotekli ve müteselsil ke
faletli bütün zirai alacaklarınm yüz
de üç faizle on beş yıl için taksitlen
dirilmesine ait kanun bunların ba~ın
da gclmetkedir. 

Bilindiği gibi, 1929 yılından önce 
ve onu takip eden yıllarda ürün de
ğerlerinin dünya ekonomik buhranı 
karımında gittikçe düşmesi, çiftçileri
mizi üretim masraflarını koruyamıya· 
cak ve bankaya karşı olan borcunu ö
cicyemiyccck bir hale düşürmüştil. 

SiYASAL KONUŞMA 

İngiliz Veliahbnın Sözleri 
lngı1iz: Veliahdı Prena de Gal'in 

sabık uvaşçılar kurumuna gelerek, 
ulu~lararaar allkalar etrafında söz 
ıtöylemcsi lngiliz hayatında dıınomal 
bir hadisedir. Hele bu hadisenin 
Avam Kamarasında lngiliz faşistleri
nin batkanı olan Lansbury taraftndan 
tasvip edilmesi, hadiseye başka bir 
anlam ve önem vermektedir. 

Malfundur ki, lngiltcredc ana yasa 
denilen nesne yoktur. fngiliz parl· 
manı, ulusun ta kendisi sayıldığın
dan, kanun kurmakta. değiştirmekte 
hiçbir kayıtla bağlı değildir, istediği 
tarzda davnnır. Ote taraftan, Ingi· 
liz kıratını ve veliahdını da herhangi 
bir mesele hakkında dü1ünee beyan 
etmekten yasak eden bir yazılı türe 
yoktur. 

Fakat bu, böyle olmakla beraber 
lngiliz parlmantarirminin dayandığı 
bir takım yanlı olmayan an 'ancler 
vardrr ki, baıka memleketlerdeki ya
zılı ana yasalardan daha muhkemdir, 
daha kuvvetlidir. 

Bu an'anclerden birisi de şudur: 
lngiliz kıralı krrallık yapar. hükume
te karı§ması. iç ve dı§ siyasayı parl
man adına idare etmek ve yöndemlc
mck (istikamet vermek) yetkesi, parl
manda çokluk olan partinin lideri baj-
vekile aittir. Kırat ve prenılcr buna 
karışmazlar. Vakıa kıralı ve prensleri 
karışmak yetkesinden yasak eden hiç 
bir yazılı kanun yoktur: Şöyle ki, ln
giliz hukukçularının düşüncelerine 
göre İngiliz kralı bugün bile, en 
mutlak hiikümdarın bütün yetkelerini 
haizdir. Onun yapamıyacağı bir şey 
yoktur. Ayni huku' çular diyorlar ki: 
''İngiliz kralı meseli, istediği adama 
istediği unvanları, nişanları, rütbele· 
ri verebilir. htediği zaman savaş ya· 
par, andlaşma kurar, istediği kadar 
ordu toplar, lngiltcrcnin herhangi 
parsasını bah1eder ve ilah .... • bütün 
bu yetkeler orta çağlardanberi kalmış· 
tır \"e hiçbir yasa ile açık olarak kal
dırılmamıştır l" 

Fakat bütün bunlara rağmen kral, 
bu yetkclcrin hiçbirisini iki yUz acne
denbcri kullanmamaktadır ve yetkeli 
iş te parlmana gcçmittir. Yine ayni 
hukukçular ilave ederler: ''Bugıün ln
giliz kralmrn ödevi, Ingiliz yüksek 
çevrelerine örnek ve önder olmaktır, 
bu çevrelere, yüksek yaıayış tarzın
da, nümune göstermektir." 

Jşte iıe idari, aiyui, matr ve eko· 
nomik yetkeler parlmana l'Çmittir ve 
parlmanın ıüvenini kazanmıt olan 
başvekil tarafından kullanılır. 

Parlmanı temsil eden bu ba§veki· 
lin nüfuzundan saray b\\e hariç \ı:a\
mam.ıktadır. MeıeLl. bafvekil hazır 
bulunm•~~n kral kimaeyl huzuruna 
alamaz. Ve yine ba§vekile göaterme
den kral kimseye mektup yaıamaz, 
telgraf gönderemez. Ba§vekil saraya 
alınan kullukçulardan, ahçıya ve sair 
yüksek memurlara kadar karışabilir. 

Bu yüzden meşhur Gladston'la, yi
ne me~hur Kraliçe v: · .. oria arasında 

Birinci genel 
Müfettiş geliyor 

Ankara, 15 (Muhabirimizin 
telefonu) - Birinci genel müfet 
tiş Abidin Özmen bu akşam İs
tanbula hareket etmiş, istasyon 
da İsmet İnönü, Recep Peker, 
Bakanlar ve dostları tarafından 
uğurlanmıştır. 

çıkan didiımclcr malrtmdur. Kraliçe, 
liberaller lideri olan Glandston 'a mu
haf azakirlar lideri Beaeonsfcld'i ter
cih ediyordu. Liberaller galebe çal
dıkları uman Gladston'a ister iste
mez tahammül ediyordu; çünkü lngi
liz parlmantarizminin an'anelerindtn
dir ki. galip fırkanın lideri mutlak 
başvekil olur, ister hükümdar istesin. 
ister istemesin. Tabii Gladston da 
kraliçeye karıılıkta 'lulunuyordu. Me· 
ıela kraliçenin beğendiği ahçıyı ko
vardı, çok ambisyonlu olan kraliçenin 
devlet işlerine kan§m&sına yol ver
mezdi. Bu y:ı~den zavallı kraliçenin 
çekmediği kalmanrştır. 'Ka.ç kere ih· 
tiyar tacdar, Hindistan imparatoriçe
si, dört yüz milyon insanlarm ve dün· 
yanın dörtte birinin egemeni, başve
kilinin yanında, hC.1gür hüngür ağla
mıştır. Fakat parlmandaki çokluğa 
ve çokluk vas1tası ile de ulusa daya
nan sert başvekil aldırmazdı. 

Ingiliz hukukçuları ba!ka çevreler 
i~in pek dıtnomal gözüken bu duru
mu şöyle anlatıyorlar: 

lnJı:iliz kralı mes'uliyettcn azade
dir. O ne yapsa, adam öldürse bile 
mcı'ul değildir, hiçbir mahkeme onu 
muhakeme edemez. Onun bütün iş
lerinden, hareketlerinden mes'ul baş
vekildir. Bununla beraber ülkenin 
idaresinden, ulus işlerinin gidi~inden 
de mes'ul kral değildir, başvekildir ve 
partisidir. Ingiliz hukukçuları bu 
mes'uliyet mcseleıinden şu sonuçları 
almışlardır: Mes'ul olmayan biriıi ne 
iyilik ve ne de kötülük kaynağı olur. 
Buna göre böyle birisini methetmek 
te, zemmetmek te abestir. lyilik ve 
kötülük kaynağı, mes'ul olandır. Me
dih ve zem de ona ait olabilir. Ba§ve
kil, fena idaresinden dolayı ve yahut 
saraya f enahk yapmak, kötii hareket 
etmek imkanını vermit olduğundan 
dolayı, parlmanca muhakeme altına 
alınabilir ve eczası hatta idama kadar 
varabilir. O halde mes'ul olan bu ma
kam, nomal olarak mes'uliyctlc mü
tenasip yctkeleri de haiz olmalıdır ki, 
gerek ülkeyi idare ve gerek sarayı 
elinde durdurmak için lazımgelen ted
birleri lazım olduğu çağlarda alabil
ı.in. 

Fakat ne gariptir, yalnız lngilizle
re mahsus bir haldir ki, bu nazariye 
sırf bir doktrin olarak kalmakla, bir 
kanun teklini almamakla beraber. en 
muhkem bir ana yasa gibi tatbik edil
mektedir. 

Yukardanberi izah ettiğimiz bu du
rumdur ki, bize Ingiliz veliahdının 
eski lngiliı sava§çtları kurumunda 
bilhana bu aralık, çok nazik olan ln
ımz - Alman mUna~betlerine ait slSz 
~öylemnini Jngiliz hayatında drtno
mal bir hadise gibi telikki ettik. Böy
le bir hadiseyi lngiliz ulusu çoktanbe
ri görmemiştir ve hiç §ilphe etmeme
lidir ki, başvekil bundan pek mem
nun olmamı§tır. 

Ahmet AÖAOÖLU 

Türk • lngiliz 
Kleringl 

Ankara, 1 S ( M uhabirimiıin tele-
fonu) - Türk - lnciliz klerinc an -
Jaşması metni ile anlatmaya ballı 

protokol ve liıteler pek yakında cUm
rüklere bildirilecek. rnmt ıuete ile 
il!n edilecektir. Altkalılar bunları o
radan takip imldnnu bulabilecekler
dir. 

ADAM KILIFI 

Çarıktan başka ayakkabı gör
memiş bir köyde bir çizme teki 
bulmuşlar .. Evirip çevinnişler. 
Ne olduğunu bir türlü kestire -
memişler. En sonunda okur ya
zar adamdır, belki bilir,diye kö
yün imamına götürmüşler. 1 -
marn da bakmış, o da kcstireme 
miş ama demiş ki; 

- Ya kazma kılıfıdır, ya 
gönden düdük! 

• 
Bugünlerde Ankaraya gitmiş 

ve yataklı vagonda yolculuk yap 
mışsamz,köy imanının çizmeye 
benzettiği gibi,siz de yataklı va
gon kompartımanlarını bir şeye 
benzetmeğe çalışırsınız. Bütün 
yataklı vagon işleyen hatlar 
içinde, hele şimdi, Ankara hattt 
kadar verimlisi yoktur. Nasıl 
methedeceğimi bilmediğim bir 
açıkgözlükle Devlet Demir Yol
ları idaresi, bilet ücretlerini ya
rıya indirince herkes oradan et
tiği karla yataklı tutuyor ve on 
dan dolayı her gün üç araba hın 
cahmç doluyor. İyi ya! Buna 
karşı yataklı vagon kumpanya· 
sı bakınız ne yapıyor? .. Bir ge
celik yolculuk için birinci mevki 
almak isteyenler pek az olduğu 
nu görünce arabalardaki tek ya 
takh birinci mevki kompartı -
mantarı çift yataklı ikinci mev 
kie çeviriyor. Çeviriyor ama, bir 
kişi için yapılmış daracık yer 
genişler mi?. Hele yatak ikile -
şince orada dolaşmanın imkanı 
kalmıyor. Bu kompartımanların 
lavaboları da dışarıda olduğun
dan büsbütün kepaze bir hal alı
yor. Son günlerde yaptığım An
kara seyahatinde giderken de, 
gelirken de böyle birinciden boz 
ma ikinci, kompartmanlara düş 
tüm. Yataklar yaptldıktan son -
ra dolaşmanın -hele yüz yıka
manın - yolu yoktur.Çünkü la
vabo açılınca küvet alt yatağın 
ayak ucuna düşüyor ve siz yü
zünüzü yıkamak için alt yata -
ğa otunnağa mecbur oluyorsu
nuz. - Artık o sırada alt yatak -
taki adamın da ayaklarım nere
ye koyacağını kumpanya düşü· 
necek değil yat... 

Bu halile bu kompartımanla• 
ra: 

- Ya adam kıhf ı, yahut ge
ce kutusu (Boitc de nuit) de 
mek çok uygun olur. 

Benim şaştığmı, kumpanya• 
mn bunu Ankara hattında yap
mağa cesaret etmiı olması ve 
Demiryolu Müf ettitlerinin de bu 
nu gönnemif olmalarıdır. 

B. FELEK 

Odemesindc çiftçilerimizin zorluk
larla karşılaştığı ve 20 milyon liraya 
vardığı tahmin olunan bu borcun çift 
çiyi sıkmadan ödenecek bir ıekilde 
tabitlendirilmeıi işi ise ıon yıllar i· 
çinde hükumetin bir hal ıurcti bul • 
mak için üzerinde durduğu başlıca 
meselelerden birini ve belki de en mü 
himmini teşkil etmekte idi. 

Başbakanın şark seyahati ya
kınlaştığından Abidin Özmen 
1stanbulda ancak bir kaç gün 
kalacak ve oradan Diyarıbeki -
re gidecektir. 

Terkos suyu kesilince •• 
Türk çiftçisinin hayatında bir dö -

nüm noktası teşkil edecek ve onu iç 
ferahlığı içinde tarlası üstünde çalış
tıracak olan bu kanunun ana hatları
na göre, ve yukarda işaret edildiği gi 
bi, bankanın envanterinde yazılı va
desi gelmiş veya gelmemiş ve 
yine bu tarihten sonra yeni senetlere 
La~lanmış veya bağlanmamış ipotekli, 
müteselsil kefaletli bütün zirai ala -
c2klar yüzde üç faizle ve on beş yıl 
müddetle taksitlendirilecektir. Şu ka
~ar var ki taksit adedi her biri beş 
lıradan aşağı düşmemek üzere ilk tak 
sit 936 yılında alınacak ve taksit va
deleri her yerde mahsul toplama ve 
~tma mevıimlcrine göre hesap oluna 
caktır. 

Bankanın 1932 yılı başlangıcından 
ıonra yeniden yapılmıı her nevi ipo
tekli ve müteıclsil kefaletli zirai is
tikrazlardan mütevellit alacaklan bu 
kanunun hükmü dıfındadır. Ziraat 
Bankasının bu kanunun hükümleri i· 
çinde taksite t!bi müteselsil kefaleti 
alacaklarından, kooperatif ortaktan 
nezdinde olup teşekküllerini mütea -
kıp bu kooperatiflere devredilmiş o • 
tanlan da tecile tabi tutulmaktadır. 

Ku~ak~ık ve her hangi bir afet ve
ya mücbır ve fevkalade bir sebep ile 
bir kaç ~a.ksitin kısmen veya tama
men tecıhn~ zaruret görülecek hal • 
]erde bu tccıl, bankanın teklifi ve ban 
kalar kurulunun tasvibile kararlaıtı
rılır ve tt-cil edilen bu taksitler yüzde 
üç faize tabi tutulacaktır. 

Diğer taraftan bu kanun ile zirai 
borç.tarın ~':' sur~tle uzun yıllar için 
taksıtlendırılmcsı yUzUnden bankanın 
İ!leme ve kir, zarar vaziyetlerinde 
P.ck tabii olarak huaule ,eı~cek mü ~ 

İç Bakanı Şükrü Kaya trenin 
hareketi sırasında Atatürk'ün 
emrinde bulunduğu için istasyo 
na gelememiş, sonradan bir tel
graf cekcrek hem Atatürk'ün 
teveccühlerini, hem de kendisi
nin sevgi ve başank dileklerini 
bildirniiştir. 

Telefon işleri reislii:ji 

Ankara, 15 (Hususi muhabi
rimizden) - Dün meclisten c;ı
kan posta ve telgraf teşkilatı 
kanununa ~öre. merkezde posta 
ve telgraf işleri reisliklerinden 
ba~ka telefon islerinin daha mun 
tazam bir şekilde idare edilmesi 
icin bir de telefon isleri reisli -
ği ihdas edilmcktedi~. 

Eti bankası 
Ankara, 15 (Hususi muhabi

rimizden) - Ekonomi Bakan
lığı maadin isletme i$lerile uğ -
raşacak olan Eti Bankasının te
sisi ha:zırhklarına başlamıştır. 

him teıirlerini kartılamak için de dev 
Jet, 1936 mali yılından ba§layarak her 
sene, bankanın f ev kala de ihtiyat ak • 
çesini teşkil etmek üzere bir milyon 
lira vermdi üzerine almı~ bulunmak
tadır, I Sucu - içme auyu kalmadı Bayım. 
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Deniz yosunları 

Versin, 15 

~H~~i muhabirimiz bildiriyor)' - Mersin Türk Ofis Şubesi 
ebz:ctlik ha~md~ etraflı malfunat toplaımağa başlamıştır. Bu 
3;h~mattan \Sonra ihracat vaziyeti daha ıslah edilecektir. Türk 

Of ıs1, bu mıntakada yetişen kamış ve ambalaja elverişli diğer 
nebat. sapl_~dan istifade imkanlarım tetkik ettimıektcdir. El· 
ôe edılen om.ekler, iyi netice verirse derhal bu çeşit ambalajlar 

!anılacaktır. 

~aş meyva ve gebzcnin tahta ambalajlardan kurtarılması 
emlek~t ormanlarının israf edilm~esine ve yeni bir ambalaj

cılrk san atının kurulmasına da vesile olacaktır. Ayni zamanda 
ôaha ucuza mal olması mümkün görülmektedir. 

seyyar Tiyatro Truplarına 
Müsaade Edilmedi 

Çanakkale, 15 

- ~Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ayvacık panayırı 26 Ma
ısta kurulmuş ve beş gün devam etmiştir. llçebaylık sının gc
iş olan Ayvacık, bu panayır dolayrsile Ezine, Bayramiç. Ça
akkale ve ya'km ilçelerdeki halk ve esnafı da kendisine çelaniş
ir. Panayır bu yıl çok rağbet görmüştür. Fakat, bilgi ve tekni

- e uyularak daha düzenli bir hale konulduğu takdirde fazla 
dir kazanacağı muhakkaktır. 
Panayıra giden bozuk ve çirkin yapılı yolu bir an önce düzelt
ek gereklidir. 
~eçen Y!l pana!.ın ~ef tiş ed~~~ Tr~kya Genel lnspektörü lb-

Ya Kur.mamalı 
Çanalrlra.fenin A.)IOOCllı pana)'I • 

nıu:lon ba mtunlorcla balucdiyoras. 
Ayvacıktan altlı.ğıma yeni bir mek
tup, bu panayırın hakikaten ı•laha 
muhtaç oa.ziyettc bulundajuna 6Ö.
teriyor. 

Onümiidclri panayır mıeu.ünll'tdc 
gö~en ~lr tutulmamcuı ••relrli 
noktalar ffDllartlır: 

P a n a y ı r cioanndalri dereleri 
umumi hela cuuiyetintlen kurlar • 
malt için açılı haua aptcahancleri 
yapılmalı, belediye her akıam ba 
muvakkat helalan Örfcrelr yeni.ini 
açhrmalıdır. Bu noltta halkın •ılı· 
hati balumı'.ntlan yiİMe yiiıı ön.ınli· 
dir. Sonra, hayvan paaarının yiye• 
cek ve İçecek •atılan mahallin bir 
haylı a%ağıntla kurulması laımdır. 
Uçüncü bir nokta da, panayır ye
rinin tos 11e topraktan korunma.n 
için daima •alanmaa me•elc•idir. 
Ayvacık belediyui hortunuıu ta• 
lamb4$1na bir hortum tetlarilıi m· 
retile bu ihtiyacı da pelı ala karp
la)'Clbilir. 

Biz, kötü ıartla alt-bıda lmralan 
panayırlann faydadan aiyadc lıö
tülülr doiuracağı lıanaatindeyiıı. 
Ne kadar lruytu bir köted• olur.o 
olaan, bellib'lflı .,hhat kaidelerin• 
riayet etmek her belediyenin en bi· 
rinci vaııile•İ olmalıdır. 

Ahi halde, Ayuacılr panayın· 
nın 11clccck yıllarda lıurulmaana 
mcini olmak lôııımJır. 

ahım Talı Ongorenm verdıgı emır üzerine, seyyar tiyatro 
yuncularile, saf köylüleri kandıran sarraflara bu defa müsaa
e. e~ilmemiştir. Panayınn umumi havası bu yüzden sessiz geç-

.,~ r 

ıştır. · 

Ödemiş Yaylasında Yeni Ve 
Modern Bir Mahalle Yapıhyor 

lzmir, ıs 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ödemişin 1080 rakımın
a.ki Bozdağı köyündeki evler, bu yıl istirahat için yaylaya gi -
enler tarafından tamamen tutulmuştur. Oğrendiğime göre bir 
osyete teşkil edilmektedir. Bu sosyete, gelecek yıldan itibaren 
ayak sporlannm da başlıya.cağı bu yaylada modern bir ma
alle yaptıracaktır. 

erem Mücadelesi Barakaları 
. -
'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Paşa yaylasında vereme 
üstait çocuklar için hususi idarenin yardımı ile verem müca· 

ele kurumu tarafından barakalar kurulmaktadır. Bu barakalar
a· bu yıl 50 zayıf çocuk barınacak, yiyip içmeleri kurumca te
in olunacaktır. Yaylaya elektrik tesisatı da yapılmıştır. Bir-

çok ·aileler de yaylaya göçerek yazı geçirmeğe hazırlanıyorlar. 

. Eğridi.rde Yapdan Tören 

Gaziantep 
Hastanesi 

Yeni pavyon 

Gaziantep, (Husuıt muhabirimir· · 
bildiriyor) - Hastane için yeni ya· 
pılan pavyon bitirilmiştir. lç ve dı1 
hastalıktan ile kulak, boğaz, burun 
mütehassıslarına ait yeni poliklinik 
de bitirilmiş ve faaliyete geçilmiştir. 
Yukarki resimde yeni pavyon t'Öril· 
lüyor. 

Suda boğulan 
Bir arabacı 

Antalya, 15 (Hususi mtihabirimlz 
bildiriyor) - Ali Oğuzun Serik kaza. 
sı civarındaki Pirinç Çütliğinde ça· 
lışan lbrahim isminde birisi Akan 
Köprü Puan çayında boğulmuştur. 
İbrahim tek atlı arabasını, hayvanı 
sulamak maksadile çaya ıürmüş, fa· 
kat hayvan ve araba ıu cereyanına 
kapılmıştır. İbrahim atı kurtarmağa 
uğraşırken muvazenesini kaybetmq, 
düşerek boğulmuştur. 

rende kalabalık bir halk :.ütlesi .de 

hazır bulunm;;~!ur. Tr::nin lokomo· 

.~ğridir, "(Husuat ~uhabirlmb: bll- ı hattının ilk treni Eğridirden hareket tifi Coşkun Spor gençleri tarafından 
dırıyor) - Devlet elıne geçen Aydm ederken büyük tören yapılmıştır. Tö- büyük bir itina ile süslenınit bulunu-
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Bürhan CAHIT 

güzel dağlı kız yalnız nişanlısı
m değil, etrafındaki bütün er -
kekleri meşgul ederek kendi ü
zerinde toplanan takdir ve ala
kalan çürütüvermişti. 

Bu çizmeli, beli kayışlı, kız -
dan ziyade atlet bir delikanlıya 
benzeyen Erguvan toyluğuna, 
hamlığına rağmen nasıl olup ta 
buna muvaffaık oluyordu? ... 

Onun en zayıf tarafı da hemen 
hemen elindeydi. Erguvanı ku
durtmak için en kuvvetli silah, 
gene onun nişanlısıydı. 

Şimdi beraberce kalkmışlar, 
parkın kapısına doğru inerler -
ken içiniçin heyecanlanan Nad-
ya bu hıncını bir an önce ala -
bilmek !çin planlar hazı:hyor .. 
du. Şahın yumuşak bir gençti. 
Onu bu küstah dağ kızına karşı 
oynatmakla salon kadınının üs
tünlüğünü. inceliğini isbat ede
bilecekti. 

Turgut. Erguvanla önde gi -
diyorlardı. 

- Yohun yerde değil hava
da! 

Kapının önünde Erguvan ve
da etmek için ilk önce elini 
Turgud'a u~attı. Patron ·genç 
kızı hürmetle selamlarken Şa
hin'e: 

--:- Atik ,ailesine l_tanşan er· 
kek böyle gecede nişanlısından 
geri kalmaz. -

Dedi. 
Şahin gülümsedi: . 
- Zaten hayvannnı_ hazırlat· 

tım. Ben de gidiyorum. 
Erguvan bunun,"kendisini yal

nız bırakmamak arzusundan ge
len, bir ~ahmet olduğunu zanne-

ÇATALCA CiNAYETi Nebatat alimleri deniz yosunlarının 
iki bin tUrlüsünil sayarlar. Belki bir 
1:ün gelecek, bu iki bin türlü yosun· 
dan herbirinin hassası ayn ayrı ara~· 
tırtlacak ve herbirinden bir türlü is• 
tüade etmenin yolu bulunaca'ktır. 

Çatalcanm Halaçlr köyünden Halil 
tbrahimi öldüren Adı:, Mehmet ve A· 
rifin duruşmalarına dün de ağrr ce -
zada devam edildi. 

Geçen celsede su~tuJardan Az:iz:in 
vekili, Azizin rtihi zaafı olduğunu ve 
fikirlerinde dağınıklık bulunduğunu 
&öyliyerek kendisinin Tıbbı Adlice 
muayenesini istcmiıti. 

Dünkü celsede, .\rlzin Tıbbı adlice 
muayene edildiğini bildiren rapor O· 

kundu. 
Raporda, Azizin deli olmadığı bil

diriliyordu. Duru,ma, zabrt varaka • 
smda imzası olanlarla suçlular aleyhi· 
ne tabitlik yapanların çağmlmaaı için 
ha§ka g{ine kaldı. 

Aziz, Hakyerinden dıpn çıktıktan 
ıonra: 

- Ben deli değilim. Bana deli di
yen avukatım Etem Ruhi galiba deli 
olacak ki beni Tıbbı adliye göndertti. 
diye bağırmıştır. • 

• Dün tramvayla Sultanahmetten 
Sirkeciye gelirken bir yolcunun 7 50 
lirası çalınmışttr. Zabıta yapılan ta. 
rif üz:erine, çok geçmeden sabıkalılar· 
dan Celal isminde birini yakalamıştır. 

.ceıaı ilkin inkarda bulunmuş, fakat 
evınde yapılan ara§tırmada 250 lira 
para, sakladığı yerde bulunmuştur. 
Celil, çaldığı paranın 7 50 lira değil, 
250 lira olduğunu iddia etmektedir. 

• Merzifon, (Hususi muhabirimiz 
bildiriy .. r) lki çocuk saçma tüfeği 
ile karga avlarken bir kaza neticesin· 
de çıkan saçmalardan biri çocuklardan 
birisine rastlamı~ ve sırtından yara· 
!anmasına meydan vermiştir. Küçük 
derhal hastahaneye k:ıldmlarak teda· 
vi altına ahnmı§trr. 

• Merzifon, (Tan) - llçemiı:in 
Hükumet Doktoru Ahmet Bilgin 34 
senelik memuriyet hayatının verdiği 
yorgunluk dolayısile tekaütlüğünü is· 
temiştir. Yerine Belediye · Doktoru 
Hakkı'nın getirilmesi muhtemeldir. 

• Merzifon, (Tan) - Parti Ku· 
rultayından dönen Hakkı Kentet. 
Halkevi İdare Heyedni toplıyarak 
bütçe içtimaını yapmıştır. Verilı:n 
karara göre, Halkevi eski Taşan 
mecmuasını yeniden neıre başlıya
caktır. 

• Balıkesir. (Tan) - Tüccardan 
,., - - ,..,___.... u--- .. v_.y-·-··-

100 er lira vermeği taahhüt etmişler· 
dir. 

.;: Sıvaa,· (Hususi muhabirimiz bil; · 
diriyor) - Temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya giden belediye baş· 
kanı Hüseyin Veli Gürleyük §arımı· 
za dönmüştür. 

• Sıvas, (Tan) - Gülün belediye 
başkanlığına halk partisi başkam 
Fuat Orhan oğlu seçilmiştir. 

• Srvaa, · (T'4ln) - · Kadripaşa 
okulu okutanı Bedia Tan tarafından 
batın itikatlara inanmıyalım mevzulu 
bir konferans verilmiştir. Halkevinde 
verilen bu konferans epey alaka 
uyandırmıştır. 

• Kütahya, (Tan) - Genel Ku· 
rultay ayın 15 inden ıonra toplana· 
rak bütçeyi yapacaktır. Bunun tuta· 
n 160 bin lira raddesindedir • 

• Çorum, (Tan) - Bunaltıcı sr· 
caklar bqlamıştır. · Sıcaklık derecesi 
36 yı bulmuştur. 

• Siirt, (Tan) - Şehrin güzel· 
lettiriln;ıesi için yeni yollann açıl-
masına ba~lanmıştır. · 

yordu. Getirilen kurban, Belediye 
Başkanı Fevzi Çeliğin kısa söylevi sı
rasında kesiJn:":ttir. Trenin hareketin· 
den sonra, Coşkun Spor bisikletçileri 
ilk istasyona kadar takip etmi_şlerdir. 

Ötekiler bekliyorlardı. 
Bu muhavereden bir şey an· 

lamıyan Nadya genç kızın ken
disine sadece başile bir selam 
verip · atına sıçradığım görünce 
iğneyi batırmak zamanı geldi
ğini his'setti. . Hayvanını bckli
ycn Şahin'e dönerek: 

- Dostum, dedi. Park e"ğlen
cesi pek çabuk bitti. Bizde supe 
edeceğiz . . Haydi. 

Erguvan irkildi, başı dikildi, 
kuru, ... hakaret dolu bir sesle: 

- Ne yazık madam, dedi. Şa
hin uzun bir yolculuğa çrkıyor. 

• Şefkat dispanserinde • Ay§e adli 
bir kadına kolundan dizanteri aıısı ya 
parak ölümüne 5ebep olmaktan ıuçlu 
hasta bakıcı Katerinin duruşmasına 
dün üçüncü eczada devam edileli. 

Şahit olarak Fransrı: hastahanesi 
doktorlarından Gassen. müdafaa şa· 
hidi aıfatile doktor Hüseyin Kenan, 
Cevat Sez:ai dinlenildiler. 

Şahitler, mikrob~n mutlaka iğne 
ile girdiğine hükmedilemiyeceğini 
kangren olmakta daha ziyade hasta • 
nın vücudundaki mukavemet •derece· 
sinin amil olduğunu aöylediler. Du -
ruşma, öteki müdafaa §ahitlerinin din 
lenilmesi için kaldı. 

Şimdilik deniz yosunlarının cinsle· 
(ri ayırt edilmiyerek onlardac toptan 
istifade edilir: Çiftçiler den• dalga• 
larmın kayalar üz:erine getirdikleri 
yosunlan pek makbul gübre sayar• 
lar. Ağaçlan olmıyan ülkelerde de de· 
niı: kenannda oturan yoksul balıkç~· 
tar onları kurutarak kışın odun yen• 
ne kullanırlar. 

•Aynı odada yattıktan Mchmedin 
300 lira parasını çalmaktan suçlu 
Hakkı ve lsmailin dün ikinci sulh ce-
2.ada duruşmalar ıyapıldı. Bir kaç p~ 
lıa memuru şahit olarak dinlenildiler. 
Şahitler, paranın çalındığına dair ha· 
berleri olmadığını söyHiyorlardı. Gel· 
miyen bir §Clhitin zorla getirilmesi i
çin duruşma kaldı. 

"' Dükkanmda yapılan aramada çak 
mak taşı bulunan Mustafanm duruş· 
ması dün 9 uncu ihtisas · hakyerinde 
bitirilmi§tir. Suçlunun taşları kaçak
çılık maksadile bulundurmadığı anla· 
~ıldığmdan beraatine karar verilmiş· 
tir. · 

POLiS 

Acele İfiİ n öldü 
Dün Köprüden Kadıköyilne 10,35 

postasını yapan Bağdat vapuru Ka· 
dıköy iskelesine yanaşırken yumur • 
tacı Yani isminde birisi iskeleye at· 
lamak istemiş ve denize düşmüttür, 
Yani yirmi dakika kadar arandıktan 
sonra ölü olarak bulunmuştur. 

• Beylerbeyinde Çamlıca caddesin· 
de 11 numaralı" fınnm alt kat.duvar· 
lan tamir edilirken ikinci katı birden
bire çökmüşt:tir. Yalnız: fırma ekmek 
almağa gelen 60 yaşında Hatice is • 
minde bir kadın hafif~e yaralanmıştır. 

• Ceylanı Bahri isminde bir "motor 
Gemlikten gelirken Hayıraızada önle 
rinde boyalı bir sandala rastlamış, 
sandal bağlanarak Istanbula getiril • 
miştir. 

• Muradın idaresindeki · otomobil 
Tophaneden geçerken Hüseyin oğlu 
Sabri isminde bir çocuğa çarpmIJ, ha 
Jmdan yaralanmasrna sebebiyet ver • 
~k.ted:V1si.;e 'ba§li~mı§tlr . ._. • · -

• İzmir limanında demirli bulunan 
Fransız bandıralı Stetatens mazot va· 
purunda infilak vukua gelmiş ve ge· 
minin çarkçısı Sporedov yanarak öl -
müştür. Tayfa gemiyi yanmaktan kur 
tarmıştır. Çarkçının cenazesi dün sa
bah limanımıza getirilmi§ ve acente· 
ce gömülmüştür. · 

Hava tehlikesine 
Karşı 

• bmir, 15 A.A. - Hava tehlikesi
ni bilen üye yazmak için seçilen ku • 
rul toplantılarına devam etmekte, te· 
cim odasından gelen defterleri ince • 
lemektedir. Bu iş bittikten sonra ge· 
nel bir toplantı yapılacak, tecimenle· 
rimiz üye yazılacaktır. 

Dün bir çok yurttaşlanmız, Osman 
h Bankası işyarları ve palamutçular 
sosyetesi hava tehlikosini bilen üyeli
ğe yazılmışlardır. 

• Elaziz, 15 A.A. - Türk hava ku· 
rumuna yardım için bugün Halkevin· 
de ilbayın başkanlığında büytik bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıya gelen 
lerin hepsi hava tehlikesini bilen üye 

- Sauvage ! · 
Erguvan bunu duymuştu. 

Ateş püsküren gözleri ipekli ka
pma sanlan bu al tın kafaya di
kildi ve bir anda havayı yırtan 
keskin bir rüzgar ıslığı ile Sarı 
Bal'ın pembe yüzünde Erguva
nın· kırbacı şakladı. 

Bir çığhk ve ş3:hlanan kısrak 
kişnemeleri arasında kalın bir 
toz bulutu bu heyecan sahnesini 
bulandırdı. . " · 

Nadya öayılmıştı. · 
Beş altı kişi onu kollarına al-

dılar. · .· · 

Hekimlere gelince, denizin suyunu. 
havasını ve içindeki her şeyi tetkik 
ederek herbirinden hastalarına bir 
fayda aradıkları için denizin içini 
dolduran yosunlan unutmaları elbet• 
te kabil değildi. Freundler adında bir 
Alman hekimi nebatat dilinde Lomi· 
naria digitata denilen bir deniz yosu• 
nunu derin tetkik etmiş ve pratik ba• 
krmdan pek işe yarayacak birçok bil· 
gilcr çıkarmıştır. • 

Bir kere deniz yosununda bir gi1:
li iyot olduğu meydana çıkmı~tır. 
Hem de bu madde kalay ile iyot ara· 
sında, yani her iki maddenin haline 
geçebilecek bir §eydir. Kalay olabil~ 
mesi .hekimlik bakımından şimdilik 
işimize yaramazsa da, iki maden ara• 
smda müşterek bir madde bulunma• 
sı, bir gün, topraktan altın yapmak 
istiyen simya ilmi meraklılarının söz
le~ini doğru çıkarabilecek bir mahi• 
yette olduğundan felsefe bakımından 
gayet önemlidir. 

Deniz yosununda bu gizli iyottan 
ba~ka bol miktarda çelik, kireç, arse
nik, fosfor maddeleri de bulunmuştur. 
Bunlar da, bilirsiniz ki, hekimlerin 
hastaları hesabına pek sevdikleri ilaç• 
lardır. 

Onun için hekimler deniz· banyola• 
nnda yosunları kullanmak yolunu bul• 
muşlardır. Yosunlu deniz banyosu 
iştahı açar, kan deveranını kuvvet
lendirir; hazmı düzeltir, böbrekleri 
daha işlek yapar. 

Narin yapılı ,lenfatik. sinirli, bare
"ketleri gevşek ve yavaş çocuklar yo
sunlu banyolardan çok fayda bulur
lar. Sıracalı . çocukların da yosunlar 
arasında şifa buldukları g,örülmüştür.ı 

Yosunlu deniz banyosunu yapmak 
hiç te güç bir şey değildir. Denizin 
alçaldığı bir vakti seçerek çocuğu, ye· 
şil bir çimen üz:erinde gibi, yosunla
rın ortasına oturtmak, mümkün olur• 

•"" ~tn~•,:ılr .-k~:-
'ly0CUK • ıazıa· nazüe olup ta: soğuk 

deniz banyosuna sokulmak kabil ol· 
mazsa, evde deniz suyunu ısıtarak, 
denizden yosunları kopararak banyo
nun içine koymak ta mümkün olur. 

Deniz yosunlarının büyük fayda· 
sından dolayı, deniz kenarına hiç gö• 
türülemiyecek çocuklar ve çocuk ol· 
mayan hastalar için, yılın her mevsi• 
minde kullanılabilmek üzere, paketler 
içinde hazır deniz yosunu da bulmak 
mümkündür. 

Bizim Florya plajı yapılınca orada 
elbette bir de yosunlu banyo yapmalr 
için ayrı bir yer bulunacaktır. 

Lokman Hakim 

ltalyada sUal talimler 
Roma, 15 A.A. - Bu sabah Bakan 

lar kurulunun kabul ettiği bir kanun· 
la işler cumartesi günleri saat 13 to 
bırakılacak ve işyarlar, siyasal, kül· 
türel ve hele süet talimler görmek ü
zere bu azat saatlerinde bağlı bulun
<iuklan Faşist kurumlarının emri al • 
tında bulunacaklardır. 

yazılmıı ve yıllık yUkenlerde bulun• 
muşlardır. Üye yazılma işi hararetle 
devam ediyor. 

San Bal gururu yüzündeki 
kırbaç yarasından daha çok sız· 
layarak dostlarının kollarında 
evine getirilirken toz bulutları 
arasında Gökdere vadilerine doğ 
ru uçup giden Erguvan'ın peşini 
bir süvari daha takip ediyordu. 

Bu. ona yetişmeğe çah~an Şa· 
hin'di. 

• Bas!brin'in 'durgun ve biribi· 
rinin eşi günleri arkada kalalı 
çok olmuştu. 

İşler genişledikçe küçük ka• 
sabanın yaşayışı da değişiyor, 
her kaliteden nüfos gelip yerle• 
şiyordu. 

Nadya, için için doluyordu. 
Daha akşamdan kendisine e

lini vennemekle başlayan ha -
karet, sonra sonra, lakırdısını 
dinlememek, çizmesini burnuna 
doğru uzatmakla devam edip 
gitmişti. 

Grupun parla bıraktıklarmı 
gören meraklı bir kalabalık on
ları daha yakından görebilmek 
için daha kestirme yollardan ka 
pıya gelip yığılmışlardı. 

Erguvanın hayvanı kapıda 
bekliyordu. 

derek kaşlarım çattı: · 
- Onun burada daha mühim 

vazi!~leri va~?ır, dedi. ·Atik yo
lu guneşten once geri döıiülmi
yecek xadar uzaktır. . 

Nadya, genç ıktzın . bu manalı 
mü<lahalesinden büsbütün· alev
lendi. Bu manalı ve istihzalı 
darbenin cevabını vermiş olmak 
için çapkın bir kahk'.aha attı: 

- Erk~kler için geri dönül
miyecek yol yoktur matmazel. 

Çokları ne olduğunu anlama
mışlardı bile. En yakındakiler 
iki kadın arasında geçen heye
canlı muhavereyi işitmişlerdi. 

Turgµt . Nadya'nın s~vurdu
ğu ağır kelimeyi duymuştu. 

Bu kadının Basibrin'de bir 
hadise çrkaracağım tahmin et
miyor değildi. Fakat bunun er
kekler arasında · pathyacağını 
zannediyordu. 

Kasabanın Pirovani tarafın • 
dan çh.ilen "yeni planına göre k~
saba douu yoluna doaru ilerh· b b 

yecekti ·:alabalık artıyordu. 
Ve·burada yakın ve eski mer

kezlerde ~öriilr-iyen bir yaşayış 
vardı. Yarı ecnebi kokusu, yarı 
iş hayatı ve kuruluşundaki seri 
bestlik havasında hoş bir petr0 

kokusu eksik olmıyan bu kasa· 
bayı doğu şehirlerinden ayır· 

Onun bu kiistahça, hoyratça, 
dağlıca yaptığı hakaretlere kar
şı kurnazca, şehirlice, tecrübeli 
bir kaaın pişkinliği ile mukabe
le etmek lazımdı. 

. NadY.aı bun,a karar vermişti. 

Onun geceyansmdan sonra 
Atik'e döneceğini duyan More
no genç kıza sordu: 

- Peki ama karanlık ..• Yo
lu nasıl bulacaksınız? 

Erguvan kamçısının ucu ile 
f.Ildız;ları g&terdir 

Patron başını · salladı: 
- Dönmek' için değil, geceyi 

nişanhsmm evinde . geçirmek 
için gelecek .. Bunu istemez mi
siniz?. 

Erguvan gülümsedi: 
- Çok~ naziksiniz. Iurgut 

Bey., 

Erguvan'ın kaşları çatıldı: , 
- Bunu erkcık gibi düşünen 

kadrnlar söyliyebilir. 
Bu ilkinden daha ağır oldu. 
Nadya bu pervasız, dik baslı 

k!~?.- ?.amlelerinden yılmış gibi 
yuzunu buruşturdu. lğrcnir tik· 
sinir~gibi mırıldandı: t 

-Atik kızı bu aristokrat tortu· 
sunun hakaretine haY"vanİna bi
le indinnekten ~ekindiği o müt
hiş kırbacı ile cevap. vcnnişti. 

mışu. J 
[Arkası var 
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B e ya z P e r d e n i· n 

En Çllgın Dansözü Evlendi 
Şimdiye Kadar Ginger Bir Kere Annesiyle 
Sinemaya . Gitmiş Fakat Sonuna Kadar· Bekliye
mediğ i İçin Yarıda Bırakıp Eve ~Dönmüşfür 

.. 

Onun an 
son resm~ 

şirir. Çol{ muICemmel 6ir ahçı 
olan dansöz her şeyden evvel 
bir ev kadınıdır. Yalnız bulaşık 
yıkamaktan hoşlanmaz. Bu işi 
hizmetÇiler görürler. 

Lev il~ Ginger çok nadir ay
n olarak sokağa çıkarlar. Şim
diye kadar Ginger bir kere an
nesiyle sinemaya gitmiş fakat 

. ~~nuna kadar bekliyemediği . 
ıçın yarıda bırakıp eve, kocası· 
na dönmüştür. 

Şimdiye kadar ayrı yemefi 
.Yememiş olan bu mes'ut çift bi
ribirine o kadar düşkündür kit 

Olnger ·Rogers . . . t:av Ayrea hususi hayatları hiç de başka 
. . · · yıldızlara ben~eme<liği: için in-

t Ginger Rogers, sahnenin en 1 Brn cl(~nümden 'fazla arazisi son 1 ~sıra k~rısr ite çiftliğe git- I san bunlara :y:ıldız diyemiyeceği . 
ııtuvvetli dansözü Lev Ayrcs ile derece münbittir. , tikleri vakit ·Y.emcği Ginger pi- geliyor. 
Cı>lenmiş bulunuyor. ........_... ........- - . · . 

Lcv, eski evini bırakaralC \ij 
b'ıuhteşem bir ev açmış, yeni ka
tısı ile burasını birlikte döşe
b'ıiş, day.amışlar, yaşıyorlar. 

'• 

• 

O yalnız vO· 
cudundaki 
kıvraklık· 
la değil yO· 
zUnün ma· 

na·siyla da yı1dız1ar 1çinde -
bf rictktifl'. Neşelidir. Fakat 
gözlerinde acayip bir hU· 
zun vardır. O hem bir ev 
kadını hem bir aşk kadına 

l~;n Ç~ktikleri Cefalar 
~--·-._.. ... _ _,,,.......... -il Lev. Ginger,i almakla 

~ok isabetli bir izdiva~ yaı mış.. Büyük savaştan sonra Holly- kal suy~ ile besler. Sabah por • 
tır. Bu iki gencin evli hayat hak.. wood'da yemek tarzı da değiş • takal suyu, öğle üzeri por:takal 
kındaki düşünceleri hemen he- ti. Eskiden sinema yıldızlan is- suyu, akşama hiç bir şey .• 
tnen her hususta mutabıktır. tedikleri gibi yiyip içerlerdi, fa· Endamının güzelliğini o ka • 
~er ikisi de c~rlerinde hususi - -. kat sonradan yanlış yoldan yü- dar rneftunane seyrettiğimiz bu 
tlostlariyle daha ziyade asudo .. . ·' rüdüklerini anladılar. Asıl ser- kadının bu kadar eziyetlere kat 
bir hayat geçi.rmeği seviyorlar. mayelerini teşkil eden güzellik- landığı kimin aklına gelir? 

H 
lerini muhafaza etmek için sa- Mae West daha fena .. Kadın 

us us i Hayat 1 arı nm ve muntazam bir hayat ta - ıara şişmanlık tavsiye eden bu 
' Hususi hayatlarmda hiçbir. kip etmek lazım geldiğini kav • artist her gün kendisine dikkat 

tazla lüks yoktur. Evlerini iki radılar. etmeğe mecburdur. Bakıruzt 
hizmetçi ile idare eden bu çift Yıldızların geçirdikleri hayat kendisini nasıl besler? Sabah 
her ikisi de kendi otomobilini için "cehennemi,, tabirini kulla portakal suyu, bir fincan kah .. 
kendisi kullanmaktadır. Ev kr- naıbiliriz. Bazen sabah altıda ve alır. Öğle üzeri sadece başlfa 
~afetleri son derece sadedir. Hiç Stüdyoyu geldikleri halde, an - larının yemek yiyişlerini seyre -
bir zaman göğsünü kapalı tut.. cak gece on birde film çevirir· der. Kendisi bir şey yemez. Sa .. 
tnak istemiyen Lev hava soğuk ler. at beşte şekersiz ve sütsüz bir 
Olursa gömleğinin altına bir su- Bundan başka en mühim nok kaç fincan çay içer. Yirmi dört 
\tcter giyerek, karısı da ev pija· ta bir filmin çekilişinin devamı saatte bir defa akşam üstü yc-
lllasr ile dolaşır. müddetince, kadın artistler nor mek yer. Bu yemek de bir çoİ'-
' Bittabi sokağa çıktıklan va• "' mal sikletlerini muhafaza et • ha, bir et, bir sebze, salata, mey 
.ıtit ikisi de iyi giyinıneğe itina mek mecburiyetindedirler. Bir va, bir veya iki fincan kahveden 
ederler. Hatta bütün Hollyvood kilo fazlalık, yahut bir kilo ek- ibarettir. 
ilrtistlerinc bu hususta faiktir• siklik milyonlara mal olan bil • Bu mahrumiyete şunu da ita 
ler. tün bir filmin seyrini durdur - ve etmek lazımdır: Mae West 

1 Dolarların ağaç dalların.da mak demektir. 1 mayısta başla her gün evinde eşini dostunu . 
~itmediğini pek iyi bildikleri ~ nan bir film bazen haziranda ni kabul eder, onlara en mükellef 
.;ıin lüzumsuz israf etmezler. hayet bulur. ziyafetler çeker ve kendisi sof-· -
~azançlarının mühim bir kısmı.. Bazllarmm Mukavemet rada misafirlerine bakarken, sa 
tız saklıyorlar. Mühim·masraf· dece bir iki kuru bisküvit yer. 
lar ihtiyarı laZimgelen husus- " ' Kabiliyetleri Margaret Sullivan ise çok si· 
larda kan koca baş başa vere• • Bazı yıldızların harikiilade nirli bir kadındır. İştihası yok· 
tek müzakereden çekinmezler. mukavemet kabiliyetleri vardır. tur, kolayca sikletini kaybeder. 
lier ikisi de çok iyi para kazan- O kadar yorgunluğa rağmen za Bu da ters tarafından ayni facia · · 
cltklan için biribirinden ayn he· iflamazlar. Hatta bazılarında sayılır. Sikletini ve endamının 
Saplar tutarlar. şişmanlığa temayül bile görü • hatlarını muhafaza etmek için 

EXLENCE VE ZEVK nür. yemek yemek mecburiyetinde·· 
U Mesela mevzun endamını 0 ka dir. Zoraki yemek de kolay bir 

· Ginger ve Lev hayatta eğlen• dar sevgi ile seyrettiğimiz Mar iş değildir. Onun için yemekle-
cc ve zevk için yaşıyorlar; he- lene Dietrich öyle iştihası açık rin arasında süt içrneği tercih 
~ecan için değil! Bu itibarla ha· ~· artistlerdendir ki, bu iştihanın eder. Hiç bir rejim takip etmez, 
~atları çok muntazamdır. Me· daima gemini kısmak mecburi- bilakis yemek listesinin çeşitle· 
8ela bir akşam evvel geç yat· ,, yetindedir. Hatta bir filmin çev rini arttırmağa bakar. 
tnışlarsa, ertesi akşam erkenden rildiği günler zarfında işin ver Greta Garbo ile Silva Sidney de 
~atağa girmekle muhakkak su- - ... ....,.,..., ~----.ı.. diği sinir yüzünden rejimini ta- rejim takip etmezler. Bunlar sik 
rette bunu telafiedeceklerdir. 'kip etmekten vaz geçer, bu ·yüz letlerile ' meşgul olmağa ihtiyaç 
b' Lev en ziyade çiftçiliği sever den ;ikleti artar. görmeyen imtiyazlı kadınlardan 
k~r insandır. Hollyvood'd~. elli Bu sebepten kazandığı kilola dır. İstediklerini yerler, şiş 
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c ======:=:o:====================================-T AN======================================== -
Tekaütler Maçı 
Nasıl Oldu? 

(Baş tarafı 1 incide] 
' Kısaeısı eski futbolcular arasında
ki bir maçın bu kadar nef e ve bu ka
dar ilgi uyandıraeağı umulmazdı. 

Hakem Komitesi Reisi Nüzhet'in 
rlüdilfU öttü. Fener bahçe ve Güneş 
mütekaitleri 1u ıekilde sıralandılar: 

- Fenubahçe -
J Nedim 

Cafer Kamil 
Süreyya Sadi Kadri 

Hikmet Bedri Zeki Suat Sabih 
- Güneı -

Ulvi 
Hüseyin Mehmet Nazif 

Ahmet Arif Kemal Rifat Hayrı 
Müfit Utif Necip Ziya Sabit 

• ' Fenerbahçe kapı tarafındaki kale
yi aldı. Gilneı, Papazın bahçesindeki 
kalede. 

Bir tarafın kaptanı Hasan Kamil, 
öb(ir tarafın Papaı Kemal. 

, H kem Baba Nüzhet. 
1 Kur'ayı Giineı kazandı. 
1 Oyun batlamak üzere. Herkeste 
bir heyecan. Bütün oyuncular yerle
rinde. Bunl&rı ıeyretmek için çoeuk· 
lan, çoluktan, kayın valideleri, kayın 
pederleri srralanmıılır, merakla &ey· 
re hazırlanıyorlar. 

Fenerbahçe'liler ileri akına başla
dı. Kemal Rifat ilk akını kesiyor. Su
at ortalıyor. Zel:i alamadı. Kadri akın· 
ları ke iyor ve Papaz Kemal canla 
çahııyor. Ziya dehıet 1 Gülmemek için 
insan kendini zor tutmalı. Halk kah· 
kaha dan kırlıyor. 

F'enerbahçe mUhlm bir tehlike at
lattı. 

Oyun ha hyah bir iki dakika ol
du. Top Dalgakıran Ha an Kimilde. 
Aptal Mehmet y man oynuyor. Ta
tar Lltif deh•etli bir Ut çekti ama 
tutturamadı. l~ • dahika sonra: Ne
dim kalenin direğine yanaşmıı. Sabi· 
tin ataeağı korneri bclcliyor. Korner 
çekildi. Yuıuf Ziya. Necip Şahin 
kalenin önünden ayrılmıyorlar 1 

Çoeukl r boyuna annelerine: 
- Babama bak! Babama bak! Ne 

gü%el koıuyor ı 
Diye heyecanla bağırıyorlar. 
Oyun u.m ortada, Şişme atlimi 

kendini göetedyor. Top Ziya'da. Şü
tu çekti ama, kenardan avuta gitti. 

Gülen ıutene. Halk kırılıyor 1 
Oyun oynanıyor a:na, rüzıar id· 

detli. Topu Zeki aldı, Bedriye verdi, 
Aptal Mehmet kesti. Hikmet bir §Ut 
çekti, Ulvi kurt.rdı. 

Mukabil akın: Hasan KAmit Neci
bi geçti, Hayrı kurtardı. Yere dUşUp 
kalk:.nlarr görmeyin 1 Fakat hacıyat
mu gibi bir düten beg dalçika sonra 
kalkıyor. liele doknn ile yüz: kilo 
arasındakiler, görUlece!· şey ... 

Top ortada dolaşıyor ve her iki 
takım bütün kuvvetlerini sarf ediyor
lar. Bu maç, en mühim maç kadar 
herkesi alakadar ediyor. 

Bir umanlar memleket futbolunun 
en yüksek ıahsiyetlerini görmeyin ... · 
Hep göbeklenmişler t 
Güneı kalesine doğru akın. Kemal 

Rifat kurtardı. Sadi kargıladı. Topu 
tutmak için vaziyet alanlar, ayakla
nnın arasında resmi geçit yapan to
pa seyirci kalıyorlar. Be11i ki, ti~kin
lik baıtadı. 

Fener kalesine gelen topu Kadri 
kurtardı, a.ağdan Sahihe verdi, teni6çi 
Suat aldı. Kemal Rifat yine kurtardı. 
Allah Allah! Çalım da yapıyorlar. Ze
ki aldı, ateş gibi gidiyor. Fakat Hay
rı kurtardı. 

1 Yuıuf Ziya ıüzel bir paı kaçırdı. 

' Ortada pürheyecan iki taraf çalı
~ıyor. Cafer görülmemi~ bir kurtan 
yaptr. Ziya ve Necibin kombine akı
nını kırdı. Fakat Ziya aldı, aUrüyor. 
Bizim e&rarenglz bugün ömür 1 Fakat 
bir tilrlü gol yapamıyor! t'i4......,.. 
Sağdan Sabih ile Güneı kalesine 

akın başladı. Kar d- :ıda U sturum
cah . Hiiıeyin. Fak t Hüseyin biraz 
sonra §i ti, yerine Hayati girdi. Aman 
ne zevkli futbol! Dügen ve kalkandan 
topun ilerlemesine j.-kin yok 1 

Aptal Mehmet alelusul gözü kapa

lı hücum ediyor.Ne olur ne olmaz,her 
kes ihtiyatlı. Kimse, bu tekaüt ma· 
cında ayağını klrdırmak istemiyor. 
Hakikaten ne ıcvkli oyun J 

Fencrbahçe kalesinin önU görüle
cek ıey: Hasan K mil topu kurtardı 
ama, az kalıın kendi kaleıine gol de 
yapauktı, fakat kornerle kurtardı. 

Netip Şahin bir gol yapmak için, 
kale önünde. delik arıyor. Korner çe
kildi. Kate önilne düştU ... Derken pe· 
naltı 1 

Nedim vaziyetini aldı. Top çizgide. 
7.iya çekiyor. "Plase atayım ı .. der· 
kcn top dı§arı gidiyor ve Necip te: 
''Keşke ben ataydım !" diyor. 

Ziya ctlerile : " Ne yapaylm kaç
tı! demek l6teiyor. 

Fakat hakikaten bu takımda iyi oy
nıyanlar var. Biraz antreneman yap
ı;alar, belli ki oynryabilecekler 1 Gü
neşe bir akın olup ta neticelenmeyin
ce Fener'liler: "Vah, vah!" diye bağı
rıyor} r, Ciilne 'liler iac: 11Çok §Ükür 

27 ine· Yıl 
Kutlu landı 

[Baş tarafı 1 incide] 

Bütün stadı ayağa .kaldıran 
İstiklal Marşı çahnıiiken bir 
sporcunun ağır ağır çekişilc 

Türk bayrağı, sevimli dalgalar
la tribünlerin önündeki direkte 
yükseldi ve bir alkış koptu. 

Bu arada Fcncııbahçelilcrden 
bir heyet, sarı ve lacivert çiçek
lerden yapılmış çok güzel ve 
büyük bir çelengi Atatürk hey
keline koydular. 

Güneş Kulübü adına da san 
ıkırmızı çiçekli çelenk büstün pi-
ycdestaline bırakıldı. . . 

Derin ve heyecanlı bır sessız
lik içinde Fenerbahçe Başkan 
Vekili söylevine başlıyor işte: 

"- Fenerbahçe 27 ind •kuru
luş yılım lkutlularken onun yapı
cılarından ıbiri olan Vasıf'ın ha-

F enerbahçe ikinci reisi ' 
Hayri Ceıaı ve Fenerbah· 

çeli Hasan KAmil 
[ Bu nbah aldı§'ımır. raaimlm ) 

t1rasmı aıunak için bir dakika 

susmanızı dilerim.,, 
Vasıf'm lhatırası bir dadika, 

içten gelen saygılı bir sessizlik 
içinde amlyor. 

.Fenerbahçe'nin Başkan Ve
kili Hayrı Celal kıyamet kopa
ran alkışlar arasında söylevini 
şu sözlerle bitirdi: 

.. Yaşas:n A tatürık, yaşasın 

Ciımhuriyet, yaşasın spor!" 
Hayrının ardından, sözü Gü

neş Kulübü Başkanı Cevat Ab
bas Gürer aldı. 

''- Bugünkü neslin. büyük 
galebclerin izinde, kuvvetle 
inanan adımlarla yürüdüğünü 
görerek bahtiyarım. Bugünkü 
kutlulama bu gidişin zengin bir 
örneğidir. Bu zenginliği bize 
gösteren, kardeşlik hayatının 
düzenini veren Fencr'liler kuru
luşlarının 27 inci yılını kutlulu
yorlar." 

Cevat Abbas Gürer gençliğe 
çok değerli öğütler vererek, 
Atatürk neslinin inancını §ah
landırarak sözl~ --ini bitiriyor. 

Bu merasimden sonra diğer 
sütunlarımızda tafsilatını oku
yacağınız küçükler ve biraz son
r~ da F:enerbahçc·nin ve GUne-
tn eskı futbolcuları sahaya çık

tı.klan 7.aman ortalığı çılgınca 
bır neş'e kapladı ve denilebilir 
ki, hiçbir takım bu kadar coş
gunca aLkı lanmadı. 

kurtulduk!" diye seviniyorlar. 
Zeki, eskisi gibi bir takım vücut 

harcketlerile topu alıyor, sUrilyor ı 
Fakat herkes öyle titmi tir ki, u

hayı terkeden edene ve bu esnada ha
kem imdada ycti§ti, dUdilğU çaldı. 

Oyuncular kan ter içinde, yavrula
rının, hatta torunlarının yantarma 
dönüyorlar. Çocuklar, babalarına Ji. 
mon yeti§tirmekle meşgul: 

Nedim me hur cakasında berdevam. 
Bu komedinin birinci dcvreıi böy· 

lece sıfır ıf ıra bitti. 
lkinci haftaym. 

Ayni oyun devam ediyor, derken 
beşinci dakikada Fenerbahçe'ye .bir 
fıenaltı verildi ve bu penaltıyı Zıya 
çekerek topu Fenerbahçc ağlarına 

takmaz mı?! 
Güneş: 1, Fenerbahçe: fiı~ır: 
Bundan onra Fencrbahçe nın akın

lan başlıyor ama. tesir&lz .. ~ornerler, 
utlar, driblingler gırla gıdıyor. Fa· 

Fenerbahçeliler dün çoktandır ~ a ~ k 1 n 

hasreti~i çe~tiğimi~ bir oyunla A İc 
1 
;,Ya 

hakkettlklerı zafer1 kazandllar -B~~~·~;~·r,~f~~~~~~:.~ 

_ "' "Servet'' in bugün çok beğenilen üç oyuncusu: 
•Merkez muavin Sağ muavin 

LOICHAT 

"Servet,, Ruvayal 
Otellne indi 
lniçre tamPiyonu "Servet" takr· 

mı Varna tıırikile ve bu sabah gelen 
Bulıarya vapurile, saat dokuzda Ga
lata nhtnnına çılcınıt ve sporcularla 
hviçre ICoMOloshaneıi erkanı tarafın
dan kartılanmııtır. 

Servet oyunculan rdoğru Beyoğ
lundaki Ruvayal oteline gitmitlerdir. 

Gelen "Servet'' takmu on yedi ki
şiden mürekkeptir. BuJılarm on dör
dü oyuncu, biri antrenör, ikisi idare· 
cidir. 

Bu sabah kendilerile ıörüıtüğÜ· 
müz "S...et" oyunculan laviçreden· 
beri seyahatlerinin fevkali\de iyj te· 
rait içinde seçtiğini ve iyice dinlen
mek için deniz yolunu kara yoluna 
tercih ettiklerini aöyledilc.r. 

aulNEHART KIELHOTZ 

Takım kaptanının 
Sö~ledikler.1~ ·~~~~~..__ 

T akmım görüıtüğümüz kaptanı bi· Bu ~bah gelen ve kartılanan ve bugün F enerbahçe takımile ilk maçını 
yapan Servet takımının oyuncuları 

2e dedi ki: 
"- htanbula gelmeği $Cneler'den• 

heri özlüyorduk. Nihayet bu emeli
mize kav uf t u k. iki takım ara
unda yapılacak bugünkü maçın h
viçre futbolu hakkında Türk halkına 
ıüzel bir fikir verec:eiini umuyorwn. 

Takmumnda hiçbir yorgunluk ara· 
zı yoktur. B Ü l ü n oyunculamnız 

CEVATLA FADILIN 
CEZALARI SiLiNDİ 

Fener-bahçe birinci taknn 
oyuncularından Cevat'la Fa
zıl 'ın kulüp tarafından verilen 
cezalarının 27 inci yıl münase
betile yine kulüp tarafından af. 
fedildiği Federasyon Merkezi
ne bildirilmişti. Bu cezaların 
Federasyon tarafından da silin
diği ve bu iki oyuncunun oyna
malarma müsaade edildiği dün 
gelen şu telgraftan anlaşılmış
tır: 

Fenerbahçe kulUbUna 
Bay Fadıl vt Cevat maçlara 

iştirak edebilirler. Değerli Fe
nerbahçe'lilerin b a 1- r a m 1 a-
rını kutlu/arım. \ 

- AZIZ 

kat birdenbire Fenerbahçe,Güne' ka· 
lesi onilndeki kargaplıktan iıtıfade 
tderck bir gol yaptı, §iddetle atkı -
landı ama, ne yazık ki, bu eol sayıl
madı. Ofaayt sayıldı. 

Ama çok ıeçmeden, hak yerini 
~uldu ve bir akın neticesinde Gilneş'e 
ılk gol oldu, Bu gol, aanki eski Fe
ner.· Galataaaray oynuyormu§ &ibi 
dakıkatarca alkıglandı. 

Kaleye doğru verilen pası Suat 
tam kale ClnUnde yakaladı ve ~ildafü 
çahmla geçerek golü tıkadı. 

Şimdi iki tarafta büyük canlılık 
var. Belli ki, iki taraftan biri galibi
yet gotunü yapm k istiyor. 

Fenerbahçe'liler boyuna akın ya
pıyor, fakat Ulvi de boyuna kurtarı
yor. 

Oyunun bitmesine pek az var. Fa
kat buna rağmen ikide bir ıaat soran
lar çok. Ve nihayet çok geçmedi. iki 
takım, berabere kalarak, miltekaitlcr 
maçı bitti. 

"fonn" dadlt' ve mükemmelen din· 
lenmitlerdir. Y apaCAinnız maçları kA· 
zanıp kazannuyacaiınnz hakkındaki 
sualinize hiçbir cevap veremem. Çün
kü takımlarınızı ıörmedim, tanuna· 
yorum, oyunlanru bilmiyorum. ilk 
maçtan ıonra ıizc fikrimi ıöyliyebi-

DUnkU oyunun kahramanı: 
F.kret 1 

Jeceğimi umuyor-..tı. Her halde eme· 
limiz ai.izel bir oyun göstermektir • 
Taknnnnızın en kuvvetli oyuncuları 
gelmittir.,. 

Sen:et takımı lıviçredcn çıkarken 
orada üç maç yapmıı ve o ıündenbe
ri hiçbir oyun oynrmamııtrr. 

."Servet,, in sol açıOı 

DUnkU maçta halkın sevincini gösteren bir enstantane! 

- Ya§ar kolay kolay bırakma' 
onul 1 

• - Tekaütlerin maçına baydıyo· 
rum... Bir defa, birkaç sene evvel 
görmüştüm. M ükemmcl oynuyor tar 
doğrusu ... 

- Zeki de oynıyacakmı§ ... 
- Ustat T' uhakkak durur durur 

ama turnayı gözü .. den vurur, bir gol 
sakıştrnr. • 

- 1 yi ama frikikleri çektirmiye• 
eeklermiş ona... J 

• - Zeki ile Ulvi yine kartı karşıya 
geliyorlar ... 

- Eski Galatasaray • Fenerbahçe 
maclarrndan biribirlcrine hınçları var~ 
sa göstersinler k~ndilerini .. , .~ 

• 
- Servet fsmi hO§uma cidiyor, 

Tayyare piyangosu çıkmıJ gibi geli• 
yor bana ... 

- Golleri yersek o zaman görür• 
sün piyangoyu 1 .. 

Kısacası nereye kulak versem yı1 
dönümü... Serv~t maçı .... Tekaütler 
ka11ılaşması ... 

Nihayet Kadıköye çıkabildik!. 
Nihayet Kadıköy iskelesine ıeldik. 

Herkes alesta ... Daha iskele görünür 
görünmez bir telaş ve daha iıkele ve• 
rilmeden atlamalar ... Belli ki, herkeı 
stada gitmek için bir tramvay, bir 
otomobil, bir araba bulmak heveıin• 
de ... Yaya gidecekler de herkesten ev• 
vel davranıp statta iyi bir yere yer" 
le§mck kayguıunda... _j 

• 
Otomobillerin motörleri homurda• 

myor, arabacılar kamçılarını taklatı• 
yor, dolan tramvaylar biribiri arka • 
srna gidiyor, vapur geldikten bet da· 
kika ıonra ne otomobil, ne araba, ne 
tramvay kalmıyor ve yU:lerce halk 
ortada... Sabırau:lar beklemektenae 
taba.na kuvv~t verme~i tercih ediyor• 
lar .. , J 

• Jıısıl mesele: Kalabalıli
tan stada nasıl girmeli? I 

Stadın kapısındayız. ...i· kalabalık, 
bir toplantı da burada. Galiba bence 
bu ''Fenerbahçe yıl dönümU" nUn en 
do.fru tarifi &U.:~~~c--<"--

!Köprüde kalabalık, vapurda kalaba• 
lık, Kadıköy iskele inde kalabalık. 
tramvayda kalabalık, stat kaprsmda 
kalabalık ve statta, tribunlerde görUl· 
memiş bir kalabalık ... 

Stadın kapmnda !ıtanbuldan ge• 
tenlerle Kmltoprak, Göz:tepe, Eren • 
kôv ve belki de daha ilerden gelenler 
biribirlcrine karışıyorlar. Biletini alan• 
lar içeri girdikçe kapının önünde bun• 
Jarrn yerini yeni gelenler dolduruyor. 
Fakat her eyden evvel atada girebil· 
mck büyük me6cle. Dar kapılar, oluk 
gibi, akan ıuyu alamıyor l 

Stat adam a k ı 1 1 r dolu. Daha 
da saat 2. Her gelen en uygun bir 
yer bulmak ümidile §Öyle bir dola§• 
tıktan sonra umdufu delil, bulduf\l 
yere yerleıiyor. 

Yıl dönUmU bayramını açacak olaıa 
geçit resmi ve tören saat on dört bu· 
çukta batlıyaeak ... Saate bakılırsa da• 
ha epey vakit var .. , Kartı taraf tri• 
bünleri ıimdiden hıncahınç l 

S. G. SAVCI 

Kü~ük Fenerlileri" 
Oyunu pek ~ok 
Alkışlandı 1 

Merasir. bittikten ıonra Fe• 
nerbahçe'nin en küçüklerinden 
yapılmış iki takım sahaya gel· 
di. İkisi bir arada Fenerbahçc• 
yi temsil eden bu küçüklerin bir 
takımı sarı, ikincisi lacivert giy• 
mişlerdi. Küçüklerin sahaya çı
kışı pek çok alkışlandı. Oyunu 
Alaettin idare ediyordu. 

Bravo küçüklere! Güzel, an• 
layışlı, teknikli oynuyorlar ve 
boyuna alkış topluyorlar. 

Küçüklerin bu oyunu on be• 
şer dakikalık iki haf taymdatı 
ibaret olmak üzere yanm saat 
sürdü. 

Netic:: şu oldu: İlk onuncll 
dakikada lacivert takım sarı ta'" 

kıma bir gol yaptı. 
~ .. &)(JO~ 

Lütfen 
Sayfayı 

~evirini% 
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Diinya Gazetelerine GOre Hidiseler 
UZAK ŞARKTA 
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Massaoua Limanında Susuzluk, 
Dizanteri Ve Güneş Çarpması 
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Daily Eııpress•tea: 

Mauaoua limamna bundan 
bir kaç ay evvel arada 11rada an 
cak bir vapur uğrardı. Halbuki 
liman bugün, her çqit İtalyan 
gemilerile doludur. Uzaklarda 
bir çok vapurlar demir •tnuf • 
lardır. Bunlar hamulelerini bo • 
pltmak için diğerlerinin aahi~ 
den aynlma11n1 beldemektedir· 
ler. İtalya, buradaki tahliye ve
laitini hiç nazari dikkate alma· 
dan boyuna uker ve malzeme 
ıöndennittir. Cenup Afrikuı • 
na gidecek ve Mı11aoua'ya yük 
bırakacak olan içi yolcu dolu bir 
gemi, telbit edilen tarihten an • 
cak üç hafta IODl"a hareket ede
bilmittir. Burada vuiyet dalına 
böyledir. İçecek •u yoktur. Çün 

Sir Nonnan Angell, bir konfe
rana vermek üzere Oalo'ya gel· 
miştir. 

Nonnan Angell, bir tehlike 
karsısmda Silveyş kanalmm 
kapanması hakkında ıunları söy 
lemittir: 

- Uluslar kurumunun bir sa
vaşın önünü almak için .kudreti 
dahilinde bulunan her feyi yap 
mau gerektir. Çünldi bu 1ava,, 
müşterek banıı mahvedebilir. 
Uluılar kurumu Kovönanmm ZO 
inci maddesi, büyük Britanya -

ÇekoalOftk Dq itleri Bakanı Bene· 
ain M>n Moakova seyahatine merkezi 
AYrupa ve dolu Avrupumda barit 
aiyMaaınm inkipft bllmnmdan bl • 
yük ehemmiyet veriliyor. Ve buna 
milfterek cüvenin teaiai için. amu
luaal çalıtmalarcla yeni bir batlangıç 
g6.Ue bakılıyor. Rm gazeteleri, bu bu 
auıta. ancak, bar111n muhafuaaı için 
çabtanlann, yeni bir faclanm anUnll 
alabileceklerini. n bant• bozmak için 
harekete ceçebflecekler, eter. ene!· 
den ıiddetll mukavemete maruz kala· 
bileceklerini billneder1e bundan da 
ümit edilen faydanm alırwmyacafnu 
kaydediyorlar. 

FilbakQta bu mOtekabil yardım 
paktlannı mqru ga.tennek için. ye
ılne delildir. Yalnu. bütün devletle
rin mütterek cilvenin tqkili fikrine 
inanmaları lbnndır. 

yı, icabettiği takdirde ·mevcut 
muahedelere ra&men • Süveyt 
kana1mı kapamaya mecbur eder 
samnın. -J 

lA Soir' dan: 

' ldl bum Aden'den cönderil. Muuoliniıün IÖylevinin to-
mekteclir. Hatalık vardır. Di. nunu ve 1ncütereye verdiii ce
anteri, güneş çarpmuı, hiim • vabr gördük. Bu, itin bant dahi 
ma, bu üniformalı gençleri kmp linde halledileceğine dair hiç 
l _...i"""'eaine -ıh.en tahlive ;.ı.. bir ümit bırakmamaktadır •• San 
~-- ....... 

1 ..-~ ki Roma, Hal'-=·•· ... ı.--· bir ri •ilratle yapdamamaktadJr. _..,... ......... ,. 
B i te ,__ ... L.!- -.:-.1- aavq açmak için karar vermit 

/oarıW tl•• DeNu'daa: "BU, Çini elde etmek isin. onan ttaı:U -:C~wı-J.b;ı7~ gibidir. 
Soa s1a1er4e paan Çin41 pba ceı;-.:!: ~~:':''iıt1ma tana uker ve malzeme naklet - Fakat lngiltere ve Franm, 

lald ..... _. orada Mbıf bir ~ tGma m&tanat etmlt •e tabliyeye bq mek için vapur utm alcbimı İtalyanm istiklilini tanıyan mu 
~k p.- ibtimaHnden c1oJa11 ele- Jamıttlr. Bu amen,. bir ay drecektir. yanyor ve pmJan ilive ediyor: ahedeye imza koydukları için 
li1. beDd Japoalann. Çinci• hiç bir Mnelenln lqllterecle •• Amerl • HUkOmet en son olarak Ro- bu devletlerin böyle bir ihtiW 
lblni ile lrartılaradan metodik bir bela memnuniyetle JwpJandılı an· yal Mail'den Nuina vapunmu kartmmda likayt kalabilmeleri 
91u'ette ilerlemelerini teni etmele- aoıuaamas. utın .1---. Bu - ,pur 7000 mii•kWd"-
lifti llltetuaek itlbarUe de mtlblmdir. Bununla beraber ne Amerika. ne _....., ... , .... ...., "'• 
~inin latlkM1I. n binaenaleyh bildin ele InaUtmı J•ponJUUD bu laareketl· ~~. cmindediı' ve yirmi sene • Bu itibarla İtalya ile Habqi• 
~,. ,.......,.n, Japoayanın an ne karp koymak lsta laarebte ppdt u.m- tan arasındaki anlafa!l18111Ulr -
~~el ıro,muı hiç ıtıplaais, delildirler. ~ tlphe etmeden .ayu. 30 bin liraya Atm ıbnm11tır. im bütün Avrupa üzerinde bii
:-.. TUS Mdceler clopracaktır. Bqtln yebillris iri. Japonya strittlli ı.a itte !talya buna hbrda fiatmm ild yük tesirleri görülebilir. 
lefde Amapa " AmerUra bnclilerine ancak bndWDe faik bir kuv•etin ,o- mislini vermiftir. 
"-ha JÜID •••lelerle alnftdr1ai'm· ıu as-- •,...mde dancaktır. ıra Şimdiki halde Pari• ve Lon -
dan ~ atlradeMn bu hareket kat bUcln pıü Vqlactaeda " ce- Dıblatlft'ten: dra efklrmı it&al eden mae1e 
~ tuıı ı•sw ftliyed almak· relr ı.oiidrada 1rilD Usüprkta blytlk :8arJf Nobel müWatrm alan budur. 
tadırlar. Halbald el• 1"a ll&dlte bat- tebJIMlerin isine pblllr. BlWda, ------------=----=-===-=-==-=-=-=-ı:::a ıra .- Pmı 011& idi ın...ı. his IOft 1.- bir gJpaf 111r1tt1k AmD Hahaalat.n 
le bu tüild• oJmudr. kanm .. tirli ~ ... ... ~ 
:a. Japonya. 11anpo,u ricucle setir· ıne1ı tsm 11:ap .._ ......_. eltcıe.,. V. ln81119N 
Qlli .. binaenaleyh, Jlansurlyi tama• 111 blkllrı ...... '-"- --..0.1 --ı~-IJ.J~ 
lftlle aldrlı aman, Rueya ile kartda· .__ Ndll>llM ............. ,. vıvu•-• u. ~·• uan: 

r:t"ı::.=.-:=-J:.:: =---~ ........ tedbirler... ~=-==d~r-J:r::: 
tir. ~ • ._. 4e1Rdlr iri. Der· arka bulmaya çahıtttğı söylen\_-
.. ,.,._,.., .... ~"'"'•rini atdulrı;a kuv- yor. İmparatorun Harar'da yap 
'°ttli hiale4orlel'9$ Ruayanm ban ara-
"liline biı111., VladiYosoa~~~~~~t;:~;;i;.~;iiil~~·ı;tıi:;.ı ı:~~_:;c;ezı~· d;eki;n' ~l•rrm::•riricr.;JNlbe ~etin;28s dlldbtyicel • en arasındaki uz 
~ nriitemmim bir puçar o- mektedir. Zaten • taşmayı berkitmek maksadile 
~ teWdd edilen Jebol'il iltill et· fmdan iltenllaı bütün no ka • İngı"lizlerle buluRmak ı·di. -
._. bul etmeli tıserine beyle bir andlq • :ı 
~ ide • •tJadılar. 31 mayıs 1933 ma Aittir. Bu ukerl mabafilde ta ka Ayni gazete, Giggiva'da böy-... --,Wou mtltarekeai, hldileyi oldu· ı h pw kabul etti. vı laattl Japonya· nut .ardır iri. Çin eter ba mmtakayı e görüşmeler olduğunu, fakat 
btn leldaı Wdl Çinin cenubunda bl· tabliye eder,.,. Japon:ya llt lllnçuko İngilizlerin ihtiyatlı hareket et -
-., bir mmtaka bile kabul etti. J•· aleylaine yapılan fuli)'ftl bir nihayet tiklerini yazmaktadır. 
l>ola ukerleri. Jaaydutlan tecalye et • ~=t ~~~~~11-;,: ': Habefiatan imparatoru Ber • 
lbelE IDÜl&dile. bu_ PJ!i mert mm· T- bir mmtaka - bir dnlet beraya gı' tmek için İngiliz soma 
ı.q,_ blcam etmlfllrdir. Fakat ora• -,,-- ·-ı-
dt a,_cblar. Mart a11 wfmda .,.. lnarmA aruretin1 Deri tt1rmekte " liıi hiikilmetile de görüşmek is 
tat bir üor ,.pddı. bu m11elentn Tlea-lln•de toplanacak temi§, fakat İngilizler bu dileği 

timdi Ja,_,. yeni bir adım at • bir koafenuta kon111alwlmr .e,.ı.. kabul etınemitlerdir. 
~· Japon,. ,...... kamanda mektldlrler. ]orırarden: Giomale D'İtalia ıuetesi, 
:.=.::;~ ~9:; hJI Japon 4-troJ_... Taq-Jıoo•. imparatorun tab'alanna, İtalyan 

bqmı • B1a • daa 'tila-tla'e pterken. annaı-ı • Habet enJatınadıfmda İngil • 
r._ -• -~ HS.000 ldloaııetre lrlprGaGn kap11nmw tlstrlae U... tereye dayanabilecefini ıcs.ter -

.._.... T-• =::ı=:. niba__. -.1AMa - - '- ,·.-..-..1:~ .. : ·--.a..,...1-. -~ ........ ..,,.... ebem , ......... - '~ -~ ..... ,.-~-uu-

;!t:'.: :l'::~=:cld. ~ Bu bacllee, =in mublfa.-na bıgiliz dış bakanı Sir Samuel 
haa kaydetmek lbmldlr. J•~ memar olan Ç le, Japoalar ara • Hoar ile göriltmüttUr. 
Çine bir tlltlmatom ftrlDitl•" ba· 11ncta blr ıerstnUk p1nna1111a AIDll ol Bu garüf111e, Japonlarm Ku-
"• mt1na1aı..- kabul ediJmıılnl la- •uıtur. zey Çin'e kartı giritdikleri ha-
~-- blttba aMclellrl net- Çln'ln l8vwutu reketten dolayi, Çin hUktlmeti-
~'"-~. Yalna Ja- barbiJe Londra, 15.A.A. - Reuter a- nin, devlet andlaşmasmı imza 
n~blr adam .,;:n.. Teles• JanllDID qıendiline Cke. eden devletlere yaptığı bildirik· 
hpla'm bir ıniabablrine ~iri: Londra'daki Çin büyük elçiai, le ilgilidir. 

lflll••dan 9kanlan 
Aınerlklllı 9mtecl 
Şilıaw• TriNn ...., .. ..,,,_.._ 

leı \ele ltal,adalri aytan Dcwit 
Darrah'ın,.,..,. dlf!ll'I ~
.r-.;1,ır 0ıtsA' ..- ,,,,. 

.,,.,,.,.,_ ...... C&U..,,_, -

,,,,.,,,,.. .w;ri-W.. •Wenlili 
tel.,.allonla, Maaolininin 6qiin i· 
Pıuie hlancfafa finaıuaJ H idari 
:ııorlalrlan anlatrnaltta üli. Diitatör 
liilin, il,.., ,..,.,,. .,. """-"fGlıi• 
ılolrrı iUı "'"" oW.,_-. A....n • 
lıalıl.rııt 6ilmui lnemlMlir. A,,.., ......._ A.....-.. nlı 1111• 6ir 
4ild•öriıt ._ i...,.ıifİlli 71lı -
mai. ,. ...... ,.....,. ,_,,_ .... 
cefini öl,.,.,,... la7flalulır. 

,,,..,.,,,., •• 1""7etıllllti ...., . ... 

nomiA llaıw """"""'• ..-ı•
M 6ir,.. •WenlilW• i l,.,... ,.,. ~ ...... ,,.,.,.. ,.,,.,..,,, .. 
lı llatuianlMır. Ba 7fUl'i• ~ • 
rrwıncla ltilbmt • H-., .,.,_,.._ . 
,,,_,,_ "" .......... .,. i41. 

• .,,,..,,..,,. ~ .ıq., lıiı 
,.lt,,q.,1• pAwnı.. o.n.Naa ,,. ............. • öıwl.,.,,.., • ..... 

lirn 70lttıır. ÇünW _. IMba 
ltiiJı ......... ..,,iJılerini )'ll&UcM 
.......... ,. 6ir .... ...,,.,,,.,, 
İfİn ~ 6ir .... ,, ..,...,. ...... 

Son baftalar zarfmda bu formtlltın 

Litviaol 

Avrupa pUnı O.erinde pyanı dikbt 
bir aurette llerledlttni ADnetmemek 
linmdır. Ne prk misakı. ne de Tuna 
miaakı üzerinde YUiyct bayledir'. 

Beaes 

~dilmiyecetüd bilen bl)'6k bir prp 
dnletinin ıntimaaili olarak sftmiftir · 

Çekoalonkya ile Jritçtik bir dnlet· 
tir. itler 8ktble, lnırbalanm hlklye· 
lini unutana ciddi teblikelere maru ı 
kalabilir. Bu teblilı:elerin en an, kü • 
sik andlapnanm teriJderi arumda 
rutıeJebileceli tefler detllcllr. H• r 
keain Moskoft hakmda Prqda clu • 
yuluı heyecanı hiıaetmai Jtgnncln. 

Le Solr'tl•n: 
iki memleket arawnd•Jri ~ ıne 

sai, bafb ubaJarda da teyit edllebi· 
lir. Ki19tik andlafma clabWnde •e B;ıl 
kanlarda pyuu dikkat bir kredi) c 
malik o1aa ve ehemmiyetli roller oy • 
na,an Benea iatikbalde. Blllran antan 
tı n Xliçilk andlapna De bJet Bu.
ya uumda bir awtaYlllUtlık .uifeai 
cörUr. 

Şllpbeab. :sen.. x• anclJatma· 
nm bu ayın 20 inci stllltl ası1acak kon 
feranamda arkadqlanm. Jloüovı 
f6rilpnelerinin aeticeliaden Jaaberdar 
edecektir. 

Yine bu clOfOncder dlbPW. diye· 
biUris iri, Ben• BeJcrat nudJDde de 
aynı tef&btlalerde buJun.aı kn Ya · 
sotlaYya U. &o.yet Ruaya arumda iı 
lerfn tabii bir yola ctrmafnl ,adan 
edecektir. 

... Benetln. Lltvlnof, Stalin, Molo
tof ile yaptılt mOWmtlardan aoma 
aqredilen bildirik, yalandan tetkike 
4oter. iki devlet arumda mevcut 
c!oatluk, bi1b11• ekonomik •• ldlltil· 
rel alanlarda ywlmılw ntea ıerü · 
..... serü ç.koeJoftk e11rtn amumı Ş.kocl• 61enler ,...... blldlll ..,....... Falaat Ud 
.-Jebtbaa..tet•,....narum~ Nn~dnme~üM 
annılaaal .. a,.t nasan dfkbte aha· füo harbi dlinyanm tlmdl1e b· 
dıtı zaman, hanım idamesi için, en- dar blldili harplerin en aJa1eu n en 
diıclerin dağılmaktan çok uzak oldu· faydaııılumdan biridir. Bu harbin 
i't'lu ıörmütleıdir. • tebeplerl "!:çlan ~ btt .... "" 

,...,... ..... Mfdl----'ttlr· lüo barWlicl• 
Pllrre Laftl, -.-..~ ..,. 100.000 .... a1majttlr. llu ·c1ence bO· 

yardımmm ebemmfyetfnl takdir eden yük kaJIPlar, harbin • kadar ltllum
•e ula Kremlin ıefleri tarafından 1ev ıu oldulunu ~. 

G•uteci - Hayatıımda altı bre evlendials delil mi baya• 
IJlm '! 

Yıldız - K•tibeme sonmıız. Giladelik besapl•rımı o tııt•r. 
Humorllt (Loadra) 

-- - ------------ --- ---- -

No.SI 

Etlı•r WALLACE 
~ ıeten Derrick Yale idi: 

- Efendimizi haqi rilqlr • 
1-r attı? 
.. _~ka tarafta duran bir bq • 
~ ı&rUnce: 

- Arkadaımız kim? diye eor· 
du. 

Yale eu cevabı verdi: 
- Tbalia Drummond. hak • 
~ bir tevtif mllzekkerai 
~. Onu icraya ıetdik. 

Genç im g&lerini kaldırdı: 
- Gene mi? Ben hayatımı 

ilı~ poli•in elinde mi geçirece • 
un? Neden ıuçluymuıum? 

~ Y ate cevap verdi: 
- Milnqar Willincı'i öldür· 

ll'lefe tetebbil• cUrmllnden dola
b tevkif edilİY.ORUDUJ. Haber 

vereyim ki, "' dakikadan itiba· 
ren vcreceiiniz bildin ifadeler, 
tahkikat dolyuma sirecektir'· 

Yale ile beraber gelen adam 
ilerledi ve ıenç kızı kolundan 
yakaladı. 

Thalia Drummond geceyi 
Marylbone karakolunda ıeçir· 
eli. 

-39-
HAP!SHANEDE 

Yale kendiaini dikkatle dinli· 
yen emniyet mllfettifine dedi 
ki: 

- Daha ne oldufunu iyi bil
miyorum. Willlnp'in evine 
ıittilim zaman, o biraz evvel 
Thalia Drummond ile kötke git. 
mit- bulunuyordu. Hizmetçiler 
evveli bir teY eöylemek isteme
diler. Fakat ben hakikati anla
makta gecilbnedim. Bir şeyi 
ivice bilmek liznnıeliyordu. 
İW mt erkeği, erkek mi km 
kandırdı? Fakat 1oem köşke gO
ya kerhen gittiği hissini bırak
tlfım anladnn. Uzun zamanlar
danberi ben bu kum Kızd Çan
berden olduğuna fi1phe ediyo
rum. Tabii enditeY.e dilftüm ve . 

derhal Willing•'in kötkilne kot· 
tum. Oraya vardığun zaman, ne 
göreyim, Willings vurulmuf, 
kan aarfediyor, Thalia da dostu
nun hususi otomobiline atlıya
rak bçmıf. Han ne kaçış? 
Bahçe kapıımı parça parça ede
rek .. Doğrusu bu kwn çelik gi
bi sinirleri var. 

- Willinp timdi nud? 
- Kurtulacak zannederim. 

Yara o kadar derin defil. Fakat 
bu cinayette taammüd olduğu
nu iyice biliyonun. ÇUnkU, 
adamcağum arkumdan indiri
len hançer, kendi kollebiyo
nundan çalman hançerdir. Bu 
hançerde, Willinp, gene; im •· 
tonda beklerken, .. pkumr ve 
panUSeU.ihıU almak Unre bir 
dakika dışarıya çıktıfr ande ye· 
rinden almmıttır. Yaralı ile ko
nuftum. Onun anlattığma göre, 
kız, hançeri yeninin içinde sak
tanuştır. Bu da alda yakm geli
yor. Sonra ıuikaıtten evvelki 
dakikalarda ne olup bittiğini 
pek anlatmak iıtemiyor. 

Parr sordu: 
_ - Nuı11 naad? Bu it kötkün 

hangi 'odaımda oldu? 
- Orada küçük bir ulon var 

ve bu salonda perde ile ayrılmış 
bir kwm daha var ki, burul 
alaturak d~tir. Bu perde
nin arkama Willinp'in hayli 
kadınlar ıilrükledifini zannede. 
rim. Zaten kendisini de bu per
denin önünde yaralı olarak bul
mu,ıar. 

Parr öyle bir diifünceye dal
mıttı ki, sivil hafiye uyudufunu 
zannetti. halbuki emniyet mü -
fettişi adamalalb uyanıktı ve 
tunu düşünürordu: "Kml Ceın· 
berin bir cinayeti daha oldu. 
Bunu bulup meydana çıkarmak 
eerefi de gene Yale'e nuip ol
du." 

Böyle ohnakJa beraber, m11-
lekdqmm bu yeni muvaffalaye
tine kartı bir kıskançlık duymu· 
yordu. 

Durup dururken cinayetle 
uzaktan yakından hiç alikuı 
obmyan bir teYler IÖyledi. De
diki: 

- Bütün büyük caniler, en 
küçük hataları yüıünden yakayı 
ele verirler. 

Yale gjilümsedi: 
- En küçük hatalar, evet.. 

dedi, bereket venin bu defa Kı· 
zil Çember adamını wrdu ama. 
öldüremedi. Eğer ölseydi, belki 
büyük bir kayıp 1ayılmuc:h. Fa
kat bir insanı daha öldüreme. 
dikleri için kendi hesabmıa 
memnunum. 

Parr yavaşça kalkarak IÖY· 
lendi: 

- Ben Willig•'den bahlet
miyorum, dolruyu siSylemesi 
lbmıgelen bir adamın küçük 
bir yalanmdan bahlediyorum. 

Parr bu acaip aözden sonra 
c:hfanya çıktı ve dofru Jack'm 
evine ıitti. 

Jack'a ewell Tha1ia Drmn
mond'un tevkif edildiilni haber 
vennek istiyordu. Fakat bu de
likanlıya ka"ı içinde derin bir 
sempati vardı. Hatta Jack'm 
zannettifinclen çok fazla. Onun 
için delikanlıya böyle katil bir 
haberi vermek istemedi. F.akat 
Jack haberi çoktan alm~tı. Ga
zeteler Thalia'nm tevkifıni bü
tün tafailltı ile ve illveleriyle 
C&Yll' cayır yıımıtlardı. 

Jack dedi ki: 
- En iyi uukatlan seçmek 

lizmı.. Ben de niçin bunu size 
aöyledim. O da tuhaf.. Çünkü 
•iz müdafaa tu'afmda defiJmniz 
ki .. 

Parr cevap verdi~ 
- Tabii.. Fakat ben vazife

min icaplanm yapıyonam. nn-
netmeyiniz ki o kadar inuni
yetaiz bir adamını. Ben tevkif 
ettilim canilere hiçbir aman 
kin ballamanufnncbr. Meaell 
Truland diye birini zehirliyen 
adam vardı. ölümüne kadar 
hapse mabkOm oldu. Hemen 
ertai ciin amJmadı iee. o da be
nim ayemdedir. Ne yalan .ay. 
liyeyim, bu çocuk çok botuma 
ıitmi•ti· 

Jack titredi: 
- Allah qkma bana ne ze

hirden, ne de Thalia'dan bah· 
.etmeyiniz. Öyle diyorum ama, 
sahi ıiz bu kızm Krnl Çember
le münasebeti oldufuna kani 
miaiWl 

{Arkalı var] 
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1SPOR BAYRAMI TAF.SiLATI 
SENENiN EN GÜZEL MAÇI 

Fenerbahçe, Slavya Günlerini Habrlatan 
Çok Güzel Bir Oyunla "Servet,, Takımım 

Büyük Bir Farkla Yendi 1 
Fenerhahçe : 5 - Servet: 2 

t" 

Fenerhahçenin Gollerini 
Ali Rıza 

Fikret, Şaban, Naci, 
Yaptılar! 

[ Muhabirimiz maçm laf sil3bm sahadan telefonla· bildiriyor : ] 
Şimdi, büyük maç başlayor. Saha 

~klrm tıklım. Kapıdan boyuna, ha
la akın akın halk giriyor. Tribün • 
lerin en önünde İsviçre konsoiosha 
nesi erkanı ve tertemiz: giyinmiş, 
kibar tavurla İsviçreli aileler otu
ruyor. İki takım çıktı. 

.İ$viçre takımında kaleci, orta 
mua\'in, sağ muavin, sol açıklan 
Edi, sol içleri Taks, merkez müha
cim Banella, sağ iç Kilhol. Hep 
beynelmilel, yedi kişi beynelmilel 1 

Fenerbahçenin mühacim , hattı 
bamba§ka bir §ekilde, §Öyle çıktıı 

Bedii 
Fazıl Yaıar 

Rc~t Esat Cevat 
Fikret Naci Ali Riza Şaban Niyazi 
Takımlar alkışlar arasında çıktı· 

lar. İsviçre takımı fevkalade 'temiz 
~iyinmiş, reislerinin elinde, kendi 
~lliplerinin renklerinden yapılmış bir 
çiç_ek büketile sahaya çıktılar. 

lsviçreliler balk1 selamladıl_rtan 
"onra, kapı tarafındaki kalede id • 
manlannı yapmağa başladılar. 

Beş dakika sonra, hakem Şazi 
Tezcan sahaya geldi, düdügü ç_al • 
dı, kura atıldı, İsviçreliler Papasın 
Bahçesi tarafına geldiler ve oyun 
ba§layor. Fenerbahçelilcr, kapı ta· 
rafındalar .. 

Oyun ba§layor. Top Ali Rizanın 
ayağında. bir tarafında Şaban, öbür 
tarafında Naci, hakemin düdüğünü 
bekliyor. Oyun başladı. 

Naci sıkışık vaziyette, bunu gole çe
viremedi, korner oldu ve Isviçreliler 
kurtardılar. 

Top kaleden kaleye gidip geliyor 
ve seri, güzel bir oyun. Bu esnada 
Niyazi kaleye indi, Şaban, Ali Rıza, 
arkalarındaki E sat' la beraber munta
zam, kombine bir ilerleyiş yapıyorlar, 
fakat netice vermiyor. 

Oyunun 17 inci dakika11ı, halkta 
heyecan pek çok. İsviçreliler, arasız, 
sessiz, makine gibi paslaııp duru· 
yorlar. 

Rüzgar aleyhimizde ve müdafileri 
de rüzgarla beraber akınları boyuna 
kesiyor. 

Akınlar, §Ütler ve topun boyuna 
kaleyi sıyırarak avuta kaçması heye
canı en yüksek haddine çıkanyor. 

Niyazi bir akında topu Naciye ver
di. Fakat orta muavin çok mükem • 
mel bir kurtarı§la topu uzaklaştırdı. 
Şimdi top, lsviçre muhacimlerinde, 
Esad kurtarmağa uğraşıyor ve kur -
tanyor, ileri atıyor, Fikret alıyor, 
Naciye veriyor, fakat lsviçrenin bey
nelmilel müdafii gene kurtarıyor. 

İsviçreliler aleyhine bir favl, Fik
ret atıyor, mükemmel bir şüt, fakat 
kaleci kurtanyor ve halk •1vah 1 vah l" 
diye hayıflanıyor. 

Top ortalarda, yeni bir fav1, orta· 
caki toparlağın içinden atrlan favlü 
İsviçreli müdafi kurtardı. Fakat bu 
esnada Isviçreliler aleyhine bir penal
tı veriliyor, Fikret atıyor, fakat kaçı· 
rıyorl 

Fenerbahçe b~ dakikada iki göl 
fırsatı kaçırdı. 

bir şütünil Bedii havaya %tplayarali 
kale köşesinde kurtardı. 

Bundan· sonra bizim ·bir- akınrmız, 
tehlikeli bir akınmu.ı; oldu. Ve birinci 
devre Fenerbahçenin 1 • O galibiye• 
tile neticelendi. . 

lkinci haftaym başlad;. 
Fener oyunculan &abaya çıktılar. 

Isviçreliler alkışlar arasında sahada 
yerlerini aldılar. Oyuna lsvi_çreliler 
başladı. Top Fener kalesine iniyor. 
Servetin şütünil Bedii tuttu, topu Ali 
Rızaya attı. Fener timinde değişiklik 
var. Reşad çıkarılmı§, yerine Necip 
girmi§ti. Top ortada. Fener akıncıla· 
n kaleye doğru ilerliyor. Fikret topu 
avta yaptı. 
Yalnız tribün değil, civardaki bu· 

tün evler, ağaçlar insanlarla dolu! 
Top ceza sahasında. Biraz sonra 

top Şabanın ayağında şüt, fakat ka· 
lecinin müdahalesi ile kurtuldu. 

Top iki taraf sahası arasında gl·• 
dip geliyor. 

Rüzgar durdu. 
Hücumlar ortalarda eriyor. Fe

ner, soldan İsviçre kalesini · tehdit 
ediyor. 

Servetin hücumunu, Fenerliler tas 
yaparak durduruyorlar. Yaşarın bu • 
lunmamasr, Fener müdafaamı zayıf 
düşürdü. Ve bu Fen.ere bir gole mal 
oldu: Berabere. 

Oyun Fener kaleaine doğru ilerli .. 
yor. bviçreliler kısa paıılarla hücum 
ediyorlar. Şütü kalecimiz kurtardı. 
İsviçreliler ağır basmağa başladılar. 
Fazılın ayağile ilerleyen top. lsviçr-a 
müdafii tarafmdan geri çevrildi. 

Fakat bir anda mukabil hüeumu • 

Top müdafaada Cevad'a 
v e r il d 'i, C e v a t E s a d 'a ver· 

di, ileriye akın, Şaban ilerledi. Fakat 
1 svlçreliler akını dağıttılar ve top or
taya geldi. "l'op \e~~r Şab~nda, fa
kat müdafiler kurtardılac. Top, ls· 
viçrenin sağ içinde. Reşat kurtardı, 
Fadd'a verdi. Top Fikret'te. Sol 
açıktan Fikret ilerliyor. Top Ali Rı-
7ada, Nacidc, kapalı tribünün önün
den ilerliycn topla Fikret ilerliyor ve 
l:orncr .oluyot. Fakat hakem avut 
saydı, avut atıldı. 

Boyuna akın cdiyonu. Tam bu 
esnada top Fikı-c. in ay ına c \i, muı: 1 v· rclilm rt • V-..... '"'.;<l."'J>'~~---"·-. 

kalecinin ellu i araaındın af Jıra tak· 
tı. Fener, iki bir galip vaziyette f · 

lsviçre takımı hücuinlarmı soldan, 
en sok beynelmilel oyuncusu olan ta
raftan yapmaga çalnıyor. Bir akın 
cıldu ve Fadıl yetişerek kesti. 

Şabanın karşısında sarıca, kabak 
kafalı bir oyuncu var. Şaban onu 
g~çti, top Esatta, Esat Niyaziye ver 
di ve Niyazi kaleye akın ederken 
top avut oldu. 

Top ortalardan Fener kalesine 
inmek üzere iken Yaşar topu kur • 
tardı. Rüzgar Fenerbahçenin alcy -
hine ama demin tekaüt maçında 
esen rUı:gar kalmadı. Fenerbahçe 
hücumlerini daha çok sağdan yapı • 
yor ve sağ oyuncular boyuna ilerli
yor. Servet muavirıi müşkül vazi • 
yette. 

Biraz sonra top İsviçre muhacim· 
lartflda.. M~rkcz mühacimi geçti 
ama, Fazıl yetişerek kurtardı. 

Esat Ali Rizaya, Ali Riza Şaha • 
na, ha 'gayret, ha gayret, derken gol 
o~du ama Nacinin ofsayt olması yü
zünden sayılmadı. Halk kızgın vazi
yette, bütün canile alkışladığı gol 
11ayılmadığı için müteessir. 

Top yine Servet kalesinin önünde 
dolaşıyor. Fener1iler bugün canla 
ha la oynuyorlar. 

Bu esnada onlann bir akını: Enter
nasyonal olmıyan sağ açıklan müthiş 
bir §Ut çekti ve bu müthiş şut Fener 
kalesini sıyırarak geçti. Fener büyük 
bir tehlike atlattı. Oyun o kadar gü
zel ki, muhakkak senenin en şayanı 
maçı yapılıyor. Bu esnada İsviçre ta
kımından birisi sakatlandı, yerine 
ba~ka oyuncu girdi. · 

Oyun bütün şiddetile devam edi· 
yor. lsviçre kalesine giden akm mü
dafileri tarafından kesildi. Muavinle
ri ve müdafileri ustalıklı kesi~ler ya
pıyorlar. 

Beynelmilel tsviçre muhacimlerini 
Fenerbahçe kalesi önünde kısa pas· 
1arla ilerliyorlar. Bu akını kestik ama, 
lsv\çre yeniden akına ba_Şladı. Fener
~h~e. kalesi önünde boyuna tehlike· 
lı vaııyetler yaratılıyor. Mütemadi • 
yen krsa paslarla behemehal bir gol 
yapmak arzusunda oldukları görülü
yor. 

Obür taraf tan, Fener bahçe de boş 
durmuyor. Ayni kuvvetli vaziyette 
topu ilerletmeğe çalışıyorlar. 

Merkez muavinleri topu boyuna 
keserek kendi muhaeimlerini besliyip 
duruyor. 

Bu Hnada bir akınrmız ve Ali Rı
.n Naciye gilzel bir ~s verdi, fakat 

Fikret ilerledi, kale önünde kinm 
yok, F ikret ilerledi ve mükemmel 
bir §Ütla ilk golü yaptı, brıısmda· 
ki müdafii geçerek ve kaleciyi §oi. • 
şırtarak fevkalade bir şutla yirmi be 
şinci dakikada ilk golü· İaviçre ·ağ· 

. lanna taktı. 
İsviçreliler çok güzel oynayor 

ama, Fenerbahçe harikülade oyna -
yor. Belli ki, bu golü hemen telafi 
etmek istiyorlar. Dört beynelmilel 
oyuncu akın ediyorlar, korner olu • 
yor ve Bedii güzel bir kurtanşla 
tehlikeli bir vaziyeti atlath, tekrar 
korner oldu, tekrar kurtuldu, yine 
korner oldu. 

Arka arkaya üç korner oluyor ve 
üçü de kurtuluyor. Fenerbahçe antre
nörü, heyecandan bayılmı~ gibi, bir 
kale arkasında maçı seyrediyor. 

İsviçreliler Fikretin tehlikeli ~n· 
cu olduğunu anlamış olacaklar ki, 
hep onu tutmağa ba~ladılar. Fakat 
bugün Fcnerbahçe cidden yµksek 
bir oyun gösteriyor. _ 
Beş dakika sonra Naci ile Fikret 

kombine bir iniş yapıyorlar ve bu ini· 
şi Şaban da paslarile takviye ediyor 
ama netice vermiyor. 

Oyun başlıyalı yanm • saat oldu. 
lsviçreliler daha güzel oynamağa ba~
ladılar. Bilhassa sol açıklan Edi mü· 
temadiyen tehlikeli vaziyetler yaratı· 
yor. . 

Fikret, bir akında çok kuvvetli bir 
şilt çekti, fakat hviçre kalecisinin 
göğsüne geldi ve kurtuldu. Bu esna
da lsviçreli müdafilerden biri yaralan 
dı, sahada antrenör kendisini tedavi 
e~ti, ayağa kalktı ve oyuna devam et· 
tı. 

İsviçreliler, bugünkü lcuvvetli o • 
yun karşısnda yarım sahayı güç geçi· 
yorlar. 

Bu esnada oyunun basında sakatla
n~n .oyuncu iyileşti, tekrar sahaya 
gırdı. 

Top İsviçrelilerin sağ tarafından 
Fener kalesine iniyor. Dehşetli bir teh 
like. Fazılı geçtiler. Çok tehlikeli bir 
hücumla kaleye indiler. Fakat Bedii 
yere yatarak yaman bir şütü kurtardı, 
tehlikeyi def etti. 

lsviçreliler Fener kalesi önünden 
aynlmıyorlar, tekrar bize korner ol· 
du. Çekildi. Tam kalenin üzerinde, 
kaleci kornere atıyor. Korner çekili
yor ve Bedii iki elite yakalayıp kur
tarıyor. 

Bu esnada İsviçreli bir oyuncu ile 
bir oyuncumuz çarpıştı, lsviçrelil'r 
aleyhine favl verildi, bu favl netice • 
sinde bir akın yaptık, Fikret aldı, or· 
taya attı, Ali Rıza topu süreyim der
ken orta muavinleri kurtardı. 

İsviçreliler gene akın yapıyor. Fa
kat Esad gayet güzel o~ıyarak bir 
çok kurtanşlar yapıyor. Bu esnada 
bvi~re oyuncularının çok kuvvetli 

Oyun devam ediyor. Niyazi topu 
ortaladı. Topu İsviçreliler kaptJtar. 
Lebip kurtardı. Niyazi . Y,etiıemedi. 
Sağ taraftan avt oldu. ·. . 

Fenerin her akınrnı' halk "Çı1~ca 
alkııhyor. Top Esadda. Niyazi ortala· 
dı. Ali Rızanın şütü kalenin üstün ,• 
den geçti. Naci favl · yaptı. Top tek· 
rar İsviçre kalesi önünde. Kal~ci ya· 
kaladı. . Her iki taraf azami gayret 
sarf ediyorlar. 
Oyuncularnnız açıldılar. Esad"kü. 

çük · boyile topu kurtanyor. İsviçre 

yarı eahasında top mekik dokuyor. 
Hücum kızııtı. Bir gol daha. Bu go.. 
lü Naci attı. . 

Vaziyet 3 • 1 Fener lehinde. 
İsviçreliler ııkı~ık vaziyetten kur· 

tulmağa çalışıyorlar. . 
Sokaktaki insanlar atadın · duvarla. 

rına tırmanıyorlar. Fener bu oyunu
nu devam ettirirse, Isviçreliler için 
panik muhakkaktır! 

Fenerliler, yedi beynelmilel oyun ;. 
cusu olan Servet takımını, son dere
ce mü~kül bir mevkie . aoktular. 

Heyecan son hızını buldu. 
Ali Rızanın ayağile top tekrar Ser-

vet kalesine girdi. · 
Yaziyet: Fener 4 - Servet ı. 

' Top Fenerin hakimiyeti altında. 
Derken bir gol daha: 

s - ı f 
lsviçreliler peritan •bir hale girdi • 

ler. Top İsviçre kalesi önünde. Ni
yazinin §Ütünü kaleci kurtardı. 

Orta Avrupanın bu meşhur takımı 
Fenerin ulak cüsseli oyunculan. kar
til&ında bozguna uğradı. Herkes çoş
kun. Halk Fenerin antrenörü lehine 
bağırıyor. 

Top" tsviçre kaleıinden aynlriuyor. 
tıviçreliler kendilerini topluyor gibi. 
Soldan bir akın yaptılar ve Fenere 
gol oluyor. 

Fener 5 - Servet 2 f 
1:op İsviçrelilerin ayağında. Fazıl 

kesıyor. Top tekrar Servet oyuncula
rına geçiyor. 

. Servetin sağdan hüc~munu Fener· 
ille~ kestiler. Oyunun bitmesine 13 
dakıka ~a~. Servet oyunculan son 
ga~retl~ranı yapıyorlar. Hücumlar te
vah edıyor. Top Fenere . geçti. Ali 
Rızanın vuruşu kalecinin göğsünde 
durdu. İsviçreliler cenahtan hücum 
yapıyor. Bizimkiler topu uzaklaştır • 
dılar. 

Oyunun sonu yaklaşıyor. Netice 
henüz 5 - 2 • 

lki taraf ta son gayretlerini sarfe
diyor. 

Tam be§ dakika kaldı. Fener oyun
cuları bütiln-varbğile §1.lı.§ıyor. _ 

.K·O LAV 
~ FUTBOL 
Yaranı 

M. !Bun1a" 

-s-

Çmrenr 
Sadun G. Savcı 

K -·Şüphesiz, ancak topu 
meharctle ' kontrol edebilmesi 
şartiyle. Topu kontrola laznn· 
gele'n meharet olmadıkça sürat 
faydasızdır. Diğer· taraftan, . to
pu kullanmaktaki meharctiniz, 
ne olursa olsun, ağır davranma· 
nıza da müsaade yoktur. 

Harekette süratli •olmanız Ia-
zımdır. ·Çabuk hartket eden o
yuncu evvela yetişir ve . topu 
alır. 

Giyim 
Fena giyinmiş · birçok oyun

culara rasladığnn için, futbolcü
Jerin kıhğı üzerine bazı öğütler
de ·bulunmak gerektir sanının .• 

İlk tavsiyem, iyi cins eşya hl- ı 
maktır, çünkü ucuz spor kılığı 
sonunda çabuk eskimek yüzün
den daima pahalıya gelir. 

i\:şağıdaki eşya her· halde la
zımdır. 

Kundura, çorap, kısa panta
lon. jerse forma veya gömlek, 
dizlikler. Dizlikler çok önemli:
dir. Bir-yün süveter de tavsiye· 
ye değer. 

Kemer, lüzumsuzdur. Başa 
giyilecek şeye gennce, b~ ancak 
kaleci için faydalıdır. 

Çor~p: Yün çorap, pamuk ço
raptan daha iyidir. Çünkü ayak
ları sıcak tutar ve daha rahattır. 

Not: Lastik diz bağı · hiçbir 
suretle kullanılmamalıdır. Sık-

Halk sahayı terketmeğe ba§ltyor. 
Fencrbahçe bugün fevkalade oyun ile 
alkışlar topladı. Tribünlerde binlerce 
halk birbirini tebrik ediyor. 

Son bir akın. Fikret bir şilt atıyor. 
Top kalecinin avucunda, bütün halk 
sahaya taşıyor, oyunculan omuzlan -
na alıyor. Herkea biribrini tebrik edi-
yor ı ~ .-. " 

•• 

; 

Bunyanın en son resmi 
madan iyi ba~lanmış bayağı bir olduğu zaman yün forma veya 
bandaj, kanın dönmesine engel gömlek giymek iyidir; ancak 
olmadan çorapları tutar. nomal bir sıcaklrkta futbol oy• 

Kısa pantalon - Geniş kesil.: namak için yün, fazla sıcak ge· 
miş olmalı ve sıkmamalıdır,zira lir. 
çok.dar bir kısa pantalon hare,. Dizlikler - Bütün futbolcı.ı • 
kederinizi bozabilir. Pantalonu- lar, hatta kaleciler, dizlik tak
nuzu çok kalın kumaştan seç- malıdırlar.' Birçok futbolcular, 
meyiniz. Zira yaş havalarda oy~ kalem kemiklerine bir tekme 
narsanız, çok, çok ağır olur. yemek yüzünden vaktinden ev
Pantalonun kemeri lasti~ olma- vel futbol hayatlarını sona er· 
lıdıı;: hiçbir suretle üstten tak- dirmişlerdir." Antrene manda d!i 
ma kemer kullanmayınız. dizlik ta.kı;nak lazımdır. Çeşıt 

Forma, gömlek - Bunlar da çeşit, bilhassa kauçuk, fötr, beZ 
vücudunuzu sıkmamalıdır. ve : saireden dizlikler vardır. 

Birkaç sene evvel, ·hcmcn bu- Kendim hasırla kuvvetlendiril· 
tün oyuncular jerse forma kul- miş .bez dizlikleri tavsiye ede· 
lanırdı, halbuki şimdi birÇokla- rim. 
nnm gömJek giydiğini görüyo- Kauçuk veya fötr dizlikler 
ruz . havalelidir ve fazla olarak ba~ 

Gömlekler, jerse formalardan caklara sıcaklrk verir ve deriY~ 
çok daha geniş ve çok daha ra- ta~riş eder. Halbuki üstü .bezh 
hattır. Futbol forması denilen hasır didikler tahriş etme~ 
şey, iyi cins pamuktan olmalı- Bunlar çorabın içine iyi yerleŞ1lr 
dır. Bununla beraber, çok soğuk ve ~ıkıntı 1:aQmaz [Arkası v-ar 
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HAZI RAN 

PAZAR 
1 9 3 5 

SAYISI 5 KURUŞ 

BUGÜN 
2 incide ; 
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14 üncüde: 

Peyami Safanm "Saz benizli 
rahib " - Orhan Selımin 
"Bekçi parast,. fıkraları -
Şehir haberleri. 
Ankara telgraf ve telefon 
haberlerimiz - İngiliz ve
liahdinin sözleri - Feleğin 
" Adam kılıfı " fıkrasL 
Bizde casusluk-Kendi ken
dimize çatıyoruz. 
Son haberlerimiz. 
Memlekette TAN - Sağlık 
öğüdleri. 
Özdil sayfamız. 
Ekonomi - Askerlik. 
Spo• - Avrupada nasıl 
ya arlar? 
Fatih İstanbulu nasıl aldı? 
Briç - Sevişmeler, evlen
meler. 
Çok gezen çok bilir. 
Avrupa gazetelerine göre 
hadiseler. 

Çocuklar için yazdar -
Faydalı bilgiler - Sağırlık 
kalkıyor mu? 
Kadm ve Moda. 

Romanyada 
Dış Ticaret 

Bükreş, 14 

Bank N asyonal genel çevir -
geni Gr. Demitrescu ile Ticaret 
Ve Sanayi Bakanı Manulescu St 
:runga arasında Romanya dış ti 
<:areti hakkmda altı aydır sü -
ren savası bankacı kazandı. Bu 
güne kadar Ticaret ve Sanayi 
:Bakanının prensipleri yürüyor -
du.Bundan sonra Bank nasyonal 
.genel çevirgeninin düşündüğü 
rejim tatbik edilecek ... 

Eski sistemin fena neticeleri
lli şöyle toplayabiliriz: 

Klering, Compensation ve 
diğer tarzlarla yürütülmek is -
tenen dış ticareti bir şey g~ti~e· 
iln.erniş, ekonomik durum gıttik
ce daralmıştı. Fransızlarla, Çek 
e le, l « yanıarıa, ..Macarıar.ta 
)ıapılmış olan klering anlaşma
'lcııl yeı lt:ı lw.lc ~ayını~Ic:U'<.11. n~-
1lebi sermayesinin bloke olması 
~Üzünden dışarıdaki itibar azal
lllıştr. Döviz kontrolü, ihracat 
\>e ithalat yollarının takas
la denkleştirilmesi monopolü
llü a 1 a m a m ı ş olan Bank 
N asyonal hükumetin acele dö -
Viz ihtiyaçlarını karşılamak do
layısil e ithalatçıların ihtiyaçla -
tını örtecek kadar dövizi piyasa 
~a yetiştiremiyordu. İthalatçı • 
lar getirttikleri malların bedel -
lerini kara borsadan arayarak 1 e 
~in iştira kıymetini içerde de 
düşünnüslerdi. Bundan hayat 
~ahahlasnuş bir nevi gizli infla
tıon hasıl olmuştu. Hükumet 
fazla ecnebi dövizi sokmak ümi
<iile dışarıdan ley getirilmesini 
tnenettiğinden ley hariç piyasa
larda tepetaklak olmuştu. İçer· 
tie ecnebi dövizini fazlalaştır .. 
:tııak ümidile yapılan şeyler u -
tnulan semereyi vermediği için 
tl'ıilyarlara varan ecnebi serma -
Yesi Romanyada donup kalmış, 
borclarm ödenebilmesi icin de 
llıemleketin en verimli m~ınba
larının varidatı oıalara ayrılınıs t ~ 
!.,. 

Altı aydanberi iyice açık bir 
§ekilde görünen şu neticeler, ti
cari v~ ekonomik durumun baş
~a bir sistemle idaresini emredi 
~Or<lu. 

Bu vaziyetler Nasyonal Bank 
~enel çevirgeninin haklı oldu -
gUn.u daha fazla göstermiş ve ni 
ilayet fikirlerinin üstün çıktığr
tıa işaret olan yeni rejimin 11 
~azirandan itibaren tatbikma 

arar verilmiştir. 
Bu yeni rejimle tamamen 

13ank N asyonalin monopolüne 
~ececek olan dış ticaretinde bun 

an sonra tatbik olunacak siste
tnin esasları şunlardır: 

I - Bütün ihracatçılar yolla
?1kları mallara mukabil alacak
k.a.rı dövizleri, 1929 stabilisation 

anunile tayin edilmiş olan e
~as dahilinde, resmi kurstan 

ank Nasyonale tamamen yatı
ta.caklardır . 

r Arkası 5 incide 

BUGÜN 16· SAYFA 

JSTANBUL 

SPOR ULUSAL 
BiR ÖDEVDiR 

SAYI: 55- 3358 
Onbirinci YIL 

SAHIBve 
BAŞMU H ARR1 Rl 

Mahmud SOYDAN 

TELEFON { Müdiır : 24318. Yazı işleri : 24319. 
İdare ve Matbaa : 24310. 

Vehip Paşanın Türkiye ile ilişiği yok! 
YUNANiSTAN REJiMi 

Kondilis Ve ÇBlda-ris 
Fikirlerini anlat.yor 
Hükumet Muhaliflerin · İstek
lerine HenUz Cevap fi ermedi 
Atina,15.- Başbakan muavini 

ve Harbiye Bakanı General 
Kondilis aşağıdaki beyanatta 
bulunmustur. 

- Kaf andarisin "rejim me -
selesinin mevzuu bahsedilmesi 
geçen mart isyancılarına sonra
dan hak verdiğinden genel af 
ilan edilmesi daha bilmem· ne -
ler verilmesi lazım geldiği hak
kındaki., iddiası hakikate teva -
fuk etmiyen safsatadır. 

Hadise tamamile bunun zıddı 
dır. Çünkü 1 mart isyanından 
evvel rejim meselesi yoktu. 
Doğru adnnlar ile bütün parti .. 

KONDlLlS 

leri temsil edebilecek bir seçim 
tarzı bulmağa ve hatta iki büyük 
partinin teşriki mesai etmesine 
doğru gidiyorduk. Bu istikamet 

ŞEKER iÇiN 

'ÇALDARIS 

ten bizi mart isyanı uzaklaştır -
dı. Eski muhaliflerin reisinin 
1933 denberi hazırlamış olduğu 
bu hareket akim kaldıktan son
ra rejim meselesi ortaya çrktr. 

Bu meseleyi ortaya çıkaran 
hükumet değildir. Hükumetin 
isyancılara galebe çalmasından 
istifade edenlerdir. 

Hükumet son isyan hareke -
tinin memlekete verdiği sarsın 
tılar tamamile iza1e edilm en 
rejim mesel~sinin oH:ay_a kon ~ 
mcunc:r:sma çanştr. J:< aka t eski 
muhalefet reisi Venizelosun Cu 
muriyet rejimini alet ederek iki 
sene içinde biribiri arkasına cx
kardığı iki isyan hareketi rejim 
meselesini doğurmuştur. Bu -
gün de hükUmet Yunan milleti
nin iyice düşünmesi için her tür 

[Arkası 10 uncuda] 

EMiR GELDi 

Ekonomi Bakanının 
• 

ilbaylara Tebliği 
Ucuz Şeker Satışı Salı 
Gününden İtibaren Başlıyor 

Seker fiatlarını indiren ka -
nuJ;., Salı günü resmi gazetede 
neşredilecektir. Kanun neşri ta 
rihinden itibaren muteber tutul 
duğu için, şeker ayni günün sa
bahmdan itibaren her tarafta ye 
ni fiatiara göre satılacaktır. 

Dün de yazdığımız gibi, yeni 
fiatlar şunlardır: 

Kesme şeker toptan 28, pera 
kentle olarak 30, toz şeker top -
tan 25, perakende olarak da 

J 

Servet Takımı 
Dün Gelmedi 

Bugün ekspres veya 
Konvansiyonelle 
gelmeleri bekleniyor 

Bugün Fenerbahçe ile karşılaşma
ları beklenen ''Servet .• takımı dünkü 
trenden çıkmadı. Halbuki, takımın 
evvelce buradaki alakadarlara yazdı
ğı mektuplara ve o mektuplarda tes
lıit ettiği ve üzerinde mutabık kalı
r.an tarihlere göre, dün şehrimize gel-

1 mesi lazımdr. İsviçre konsoloshanesi 
yanında tahkikat yaptık: lsviçre kon
solosunun da dün takımı karşılamak 
üzere istasyona gittiğini, fakat çık
madrğmı görünce Sofyaya telefon et
tiğini ve orada ''Servet,, in Istanbul 
dönüşü beklenildiği cevabını aldığını 
öğrendik. Kulüplere sorduk: ''Ser
vet,, ten telgraf almamakla beraber 
bugün için beklediklerini söylediler. 

O halde, takımın ya bugünkli kon
vansiyonel veya ekspresten, veya Ro
monya vapurundan çıkması bekleni -
yor demektir. Fakat ya çıkmazsa? 
Cıkmazsa da tabii kıyamet kopacağı 
yoktur ve Fenerbahçenin 27 inci yıl
dönümü yine büyük merasimle kutlu
lanacaktır. Ancak, lstanbula gelmek 
· 7.ere bir hafta evvel lsviçreden yola 
çıktığı muhakkak olan "Servet,,in, e
ğ er yolda bir fevkaladelik olmamış 
ve bir arızaya uğramamışsa, gelme
mesi için sebep tasavvur edilemez • 

Bizden 
Olmıyan Adam 
Ankara, 15 A.A. - Vehip Paşa 

İstiklal mücadelesinin başlangıcından 
beri Türkiyeden ~ıkmış ve bin bir 
m g •f • adamdu. Mem
.le.ICetinden başka her emele hizmet e
decek bir yaratılıştadrr ve Türk va -
tandaşlığından bir çok seneler evv.el 
h:kat edilmi~tir. 

Bursal,ılar 
An karada 

[HUSUS! MUHAB1RIM1Z1N 
TELGRAFI] 

Ankara, 15 
Bursa Halk Partisinin tertip ettiği 

gezintiye istirak eden büyük bir kala
balık bu sabah sehrimize geldi ve bu
radaki Parti mümes~illeri tarafından 
karşılandılar. Şehrin muhtelif yerleri
ni gezdiler. Oğleden sonra Parti U
mumi merkezinde hazırlanan büfede 
i:ıaz edildiler. 

Heyet Bursadan getirdiği büyük 
bir ~elcngi Atan.irk heykeline koydu. 

An karada 
Bir Yangın 

[HUSUS! MUHABIR1MlZ1N 
TELGRAFI) 

Ankara, 15 
Bugün Kavaklrderede Lehistan se

farethanesinde yangın çıktı ve kırk 
dakika kadar sürdü. 
Bacanın tutuşması yüzünden ateş, 

kaplamalara ve oradan çatıya geçerek 
çatı yanmağa başlamıştır. İtfaiye der
hal yetişmiş ise de binanın yarısı yan 
mıştır. 

Saylavlar geliyor 
Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz -

den) - Saylavların çoğu bu akşamki 
trenle lstanbula ve dairelerine git -
mektedirler. 1 

Gökten Büyük 
Bir Taş Düştü 

Atina, 15 (Hususi muhabiri
mizden) - Gece Megura'dan 
alınan bir telgraf ta elma gibi 
büyük bir taşın düştüğü ve dü -
şerken büyük gürültü hasıl ol .. 

O-u bildirilmektedir. 

EKMEK BULAMIY AN HALK 

Buğdayın Artması 
Ekmeği de Artlrıyor 
Fırıncılar Bazı Yerlerde Dün 

Az Ekmek Çıkardılar 

Zahire Borsasrnda dünkü alış veriş intibaları ••• 
Buğday fiyatları dün istikrarlı bir 

duruma girmiş, borsada satılan 50 
ton yumuşak buğday 6 kuruş 10 pa
radan 25 ton sert buğrlay da 5 kuru§ 
10 paradan muamele görmüştür. Bu 
fiyatlar, evvelki güne nazaran yükse
liş göstermemiştir. Dün şehrimize yal 
nrz Samsundan 384 ton buğday gel -
miştir. Buğday piyasasının istikrarlr 
kalmasmı temin eden bir amil de bu 
olmustur. Bir haftadanberi sehrimize 
ilk defa bıı kadar fazla buiday scv
kedilmit bulunuyor. 

Ziraat Bankası dün de buğday sa
tı~laruıa girmemiştir. Cenubi Anado
luda, lzmir henterlandında. Marmara 
havzasında mahsul vaziyeti fevkala
de sayılacak kadar iyidir. Yalnız Ma
latya, Ankara, Konya, Sıvas ve civarr 
yağmur gecikmesinden biraz mütees
sir olmuştur. 

Fırıncıların ekmek narhınm arttı • 
rılması yolunda belediyeye yaptıklan 
müracaat tetkik edilmektedir. Ekmek 
narh komisyonu yarın toplanarak ye
ni narhı tesbit edecektir. Fiyatlara, 

[Arkası 5 incide] 

LAVRENS 

Borsada fiyat değişiklikleri 
takip ediliyor. 

HORTLADI 

İngiliz Casusu Meğer 
Habeşistana Gidiyormuş 

Casus Lavrens 

Roma. 15 A.A. - Ottobre 
gazetesinin Portsaidden aldrğı 
bir habere göre Albay Lavrens 
ölmemiştir ve şimdi Adis Aba -
baya gitmektedir. 

p- ~ 

~\', ..... -.~-

isteğile Lavrensin ailesi bir ka -
za yüzünden Albayı ölmüş gibi 
göstermiştir. Ta ki, Lavrens is
tediği gibi yeni işler arkas~ndan 
koşabilsin. 

Bir İngiliz petrol gemisi Port 
saide uğradığı sırada geminin 
kaptanı yanında bir bahriyeli ve 
bir yüzgeç olduğu halde yiyecek 
almak için karaya inmiş ve 
dükkana uğradığı sırada Arap 
tecimen yüzgeçin Lavrens oldu
ğunu görnıüs ve onu selamla -
maktan kendini alıkoyamamış -
tır. Lavrens karadan ve Sudan 
yolu ile gezisine devam etmiştir. 
Bu ünlerde Adis Ababa' a vara 
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SAZ BENiZLi RAHiP 
J(llık değişmesi kanununun 

tatbik edildiği ilk gün, yeni ve 
cok bol bir sivil elbise giymiş, 
genç bir rahip gördüm. Bir va
purun güvertesinde, benden iki 
sıra ötede oturuyordu. Gevsek 
ve rahat caketinin etekleri, ge
niş pantalonunun paçaları, en 
hafif bir hava cereyanile salla • 
nacak kadar vücudünü serbest 
bıraktığı halde, ruhunun fazla 
semizlemiş bir tarafmı sıkıyor -
mus gibi onu rahatsız ettiği bel
liydi. Mahzun duruyordu cok ' ~ 
mahzun. Gözlerinin yorgun genç 
liğini daha çok belirten seyrek 
ve yumuşak bir sakalın cevirdi 
ği sazbenizli yüzünde, ba"'ygm -
lığa benzer bir ucukluk ve derin 
bir keder hazıms;zlığı vardı. 

Daha dün, rahip elbiscsile, 
bir yıldızın havuzdaki aksi ka -
dar bize yakın, fakat o yıldı -
zın kendisi kadar bize uzak du -
ran bu semavi genç, sanki o gün, 
ilk defa olarak toprağa ayak ba 
sıyor ve gökten yere hızla inmiş 
olmanın baş dönmesini duyuyor 
du. Sanki o gün, ilk defa olarak 
anlamıştı ki, tıpkı biz faniler 
gibi kendisinin de ergeç dura -
cak bir yüreği, çürüyecek bir 
hazım cihazı, işlemiyecek bir 
midesi, veresiye ve iğreti bir 
vücudii vardır. Sebatsız madde 
alemi onu da zaruretleri içine 
almış ve buluttan şiltesini al -
tından çekerek fani gövdesini 
toprağa oturtmuştu. 

Ben, realitenin bu ikinci bü
yük kutbunu da yakından gör -
me~e ve hissetmeğe fırsat bul
duğu için. bu setre pantalonlu 
gene rahibi tebrik etmek iste -
riın: tebrik etmek ve kendisine 
anlatmak isterim ki, ruhun en 
fani kisvesi telakki ettiği bede -
ne ehemmiyet vermeyen bir ra
hip, o bedenin daha fani kisvesi 
olan kıyafete her yerde bağlı 
talmayı büsbütün manasız bul-
J1alıdır. 

Peyami SAFA 

Üniversite imtihanlC:ırı 
Universite talebesinden mlihim bit 

kısmı bu yıl imtihanlara girememiş • 
lcrdir. Bunun sebebi yabancı dil im
tihanlarında çok fazla talebe dönmüş 
olmasıdır. Yabancı dil imtihanların· 
cia muvaffak olamıyan talebeler, ken
di fakliltclcrinde imtihana alınmamak 
1adır. Bu vaziyete dlişen talebeleı 
Küttür Bakanlığına müracaat ederek 
sikayettc bulunmağa karar vermişler
dir. 

Tam yevmiye verilecek 
Hafta tatilinin cumartesi glinü sa

at 13 ~c başlaması dolayısilc ortaya a
mclcnı_n gündeliği işi çıkmıştı. Bu iş 
h~llcdılemedigi için dün de baz:ı fab
rı~alar~a ~ı;nele ile sahipleri arasında 
~unde~~k ısı. ~örü§ülmüştür. Amele 
tam gundchk ıstcmektcdir. Miiesse • 
ı;clcr ya~~ ~ündelik vermişlerdir. Bu 
arada hır ıkı resmi müessese de var
<lı r. 

AmC'lcnin istekleri hükumete bildi
rilmiştir. Tatil saat ı 3 tc, yani öğle _ 
dcı: sonra olduğuna göre çalışanların 
lchıne olarak tam yevmiye verilmesi
nin muvafık görüleceği kuvvetle tah-
min edilmektedir. 

1 

No. 55 

Erik Çiçekleri 
Mahmud Y ES ARI 

alışkanlığı ile şişeyi açtı, yay-. 
vaıı kadehleri doldurdu, birini 
bana uzattı: 

- Al, sevgilim! 
Bu, onun en büyük iltifatı 

idi. Fakat bu iltifatın sonu ne 
cıkacaktı? 
.. içime korku gelmişti. Çünkü 
cok defa o, zehirden evvel şurup 
veriyordu. Acaba, bu iltifat da, 
sonradan dayıyacnğı zehirden 
evvel verilen bir meşrup muydu 

Öteki kadehi aldı, yanıma 
geldi. Oturduğum geniş kana • 
penin kenarma ilişti: 

- işte böyle arkadaş! 
Kadehini kadehime dokun

C:Iurdu: 
- Şerefimize içelim, arka· 

daş ! içimden geldi. Haydi içe
lim ! 

BEKÇi PARASI 
Bekçiler eskiden kalın sopalı, 

pos bıyıklı, gocukluydular. Şim
·li üniformaları, düdükleri ve ço 
~unun uçları kesilmiş bıyıkları 
ıar. Bu giyim kuşam işinde ye
ıi bekçi eski bekçiden ayrılıyor. 

Dün ispanya elçisi geldi - Amerikan Kız Kollejinden mezun olanlar diplomalarını a!dalar - Tapu ve Kadastro 
Mektebinde imtihanlara başlandı 

Bekçiler eskiden ramazanlar
la davul çalarlardı. Şimdi de ça 
lıyorlar. Bekçiler eskiden bay -
ramlarda mendil ve para toplar 
lardı, şimdi de topluyorlar. Bay 
ram ve ramazan bakımından es
ki bekçiyle yeni bekçi arasında 
ayrılık yok. Olmalı mı? Bilmem. 
Ben eskiden çocuktum, oruç 
tutmaz ve sahura kalkmazdım 
ki, davulu düşünmüş olayım; 
şimdi ele oruç tutmuyorum ki, 
bekçinin davuluyla uğraşayım. 

Evli Kadın 
Öğretmenler 

Tlirkiyede ilkmekteplcrdeki mual· 
lim adedi on sekiz bine yaklaşmıştır. 
Her yıl açılan yeni mekteplere, her 
yıl muallim mekteplerinden mezun 
olan yeni muallimler tayin edilmek
tedir. Yapılan bir istatistiğe göre, 
Türldyede ılkmcktcp muallimliği, ya 
ni mürcbbiliği gittikçe kadınlaşmak· 
tndır. İlk mekteplerde erkek hocala
rın sayısı her yıl biraz: daha azalmak· 
tadır. Yapılan bir hesaba göre ilk· 
mektep muallimlerinin üçte ikisi ka· 
dındır. Muallim mekteplerinden me-
zun olan kız: ve erkek gençlerin (8) 
yıl mecburi hizmetleri vardır. Kültür 
bakanlığı son zamanlarda bir karar 
vermiştir. Evlenen kadın muallimler, 
isterlerse muallimlikten ayrılabilir
ler. Bu \'ar.iyettc meslekten ayrılan 
kadın muallimler, henüz mecburi hiz
met miiddetlcrini doldurmamış oba
lar dahi, kendilerinden bir tazminat 
istenmez ve cahştırtmak mecburiye
tinde tutulmaz:. 

Bakanlığın bu kararı, ilk tcdri"at 
kadın muallimleri arasında iyi bir te
sir bırakmı§tır. 

Amerikan kız kollejini 
bit renler 

Arnavutköy Amerikan Kız Kolleji 
yeni mezunlarının dün diplomalarını 

vcrmi§tir. Bu merasimle olmuştur. Ev 
vela lstiklal marşı çalınmış, bundan 
1.onra Birleıik Amerika devletleri bü
} Uk elçısi Mr. Sklnncr bir nutuk ~ö • 

lemistir. Bu nutuktan sonra mektebin 
rski mezunlarından Malatya saylavı 
Mihri Pcktaş güzel bir hitabe okuya· 
ıak mektebi bitiren genç bayanları 

J...utlulamış, Inkılap Türkiyesindc kcn 
dilcrinc düşen vazifeyi hatırlatmı§tır. 
Bundan sonra mektebin genel direk
törü D. Paul Monroc bir nutuk ıöy
lemi~tir. Nutuklar bitince genç bayan 
ların diplomaları verilmiştir. Bu yıl 
mektepten 31 talebe çıkmıştır. Iki ba
ran şeref diploması almağa muvaffak 
olmuşlardır. Bu iki talebenin isimleri 
Meri ve Halettir. 

Bebek - Eminönü 
yotu kısalflldı 

Bebek ile Eminönü arasında sefer 
yapan tramvayların en çok 40 dakika· 
da bu mesafeyi katetmesi sosyetece 
kararlaştırılmıştır. Halbuki evvelce 
bu mesafe 55 dakika olarak tcsbit e· 
dilmişti. Bu mesafenin az zamanda 
katedilmesine sebep, vatmanların faz 
la süratle hareket etmeleridir. 

Alakadar bu yüzden kaza olması 
ihtimalini önemle göz:önUnde tutarak 
tetkikata başlamışlardır. 

tı ve k~sme billur yemiş kase
sinden buz icinde dura dura buz 
kesilmiş ka"ysılardan iki tane 
aldı, birini bana verdi. ve tek
rar kadehleri doldurdu: 
. - Arkadaşlığımız için içe· 
lım! 

~özler~ •. pı:ıl pırıldı. Şampan
ya ılc dcgıl, ınsan, onu görmek
le sarhoş olurdu. Kırmızı abaju
run kızıllığı, ateşi al kimono 
kırmızı ipek kamisol ve onu~ 
ateş dudaklı ağzında yanar gibi 
kırmızılaşan kaysı ... 

Bu, bir adamı değil, binlerce 
adamı, sarhoş etmeğe, kendin
den geçirmcğe yetişir ve artar
dı.. 

Terkos suyu 
Kesilecek 
Şohre çok su vermek için Terkos 

fabrikasında ve yollarındaki borular 
büyütülmektedir. Bundan dolayı bu
gUn ve yarın Terkos saat 21 de kc· 
silecek ve saat 5 te şehre tekrar su 
verilecektir. Su kesileceğinden yan· 
gma kar ı depolar dolu bulundurul
maktadır. 

Tramvay şirketinin borcu 
Tramvay 6osyetcsinin hilkumetc 

borçlu olduğu Z,5 milyon liranm ia • 
desi için verilen mühlet cuma günti 
bitmisti. 

Aldığımız: mallımata göre, direktör 
Gindorf mühletin bitm~sindcn bir 
gün evvel Bakanlıkla müzakerede bu
lunmak Uz:ere Ankaraya gittiği için, 
bu işin sonucu ancak bu müzakerenin 
sonunda belli olacaktır. 

Yol vergilerindeki 
yanlışlıklar 

Yol vergisi tahakkuk listelerinde 
bazı yanlı§lıklar görülmüştür. Kanu
na göre beş çocuk babalan, okul tale
besi, bütiın askerler, ı 8 yaşından ufak 
ve 61 yaşına basmış olanlardan yol 
vergisi alınmaz. Bu 'gibilerin listeye 
konulmaması ve vergi vereceklerin 
de adları yanına yaşlan ve ne iş yap· 
tıklarının yazılması. böyle yapmıyan 
memurların ceza görecekleri şarbay
lıktan dircktörlilklere yayılmıştır. 

Bakırk6yUndeki eroin 
fabrikası 

Balmköyünde Nifos köyünde dişçi 
A tıfın çiftliğinde Kemal tarafından 

kurularak basılan eroin fabrikası hak 
kındaki tahkiklcre devam edilmekte
dir. 

Bunlar, çiftlikte yeraltı bir mahzen 
de yapmışlardır. Eroin yapıcılığı ve 
kaçakçılığı İJinin büyük ve başka kim 
selerin de eli olduğu anlaşılmaktadır. 

BüyUk adada açılacak sergi 
Ziraat odasilc Adaları güzelleştir

me cemiyeti tarafından Büyükadada 
22 haziranda açılacak çiçek sergisi ha 
tırlıklarına devam edilmektedir. Bu -
gün ziraat direktörü ile ziraat odası 
üyeleri Biiyükadaya giderek sergi ye
rini göreceklerdir. 

Afyon satışları 
Afyon alımı ve satımı işleri etrafın 

da bazı önemli kararlar alacak olan 
müsteşarlar komisyonu önümüzdeki 
hafta sonunda Ankarada toplana
caktır. Uyuşturucu maddeler inhisarı 
idaresi genci direktörü Ali Sami, bu 
iş için bir iki gline kadar Ankaraya 
gidecektir. 

rasgeldim. Pek, çiçeği burnunda 
genç değil ... Hatta, biraz da orta 
yaşlı sayılabilir. Fakat çok çir
kin! Evet, çok çirkin .. 

Elleriyle tarif ediyordu: 
- inanır mısın, hazan çir

kinliğin de kendine göre bir gü
zelliği var. Sana, nasıl anlata· 
yun? Keınikli, sert çizgili bir 
yüz ... Zayıf değil, lakin kalın 
kemikli, sert bir vücut.. Boy, 
ortanın uzunu ... Bakışları çelik 
~.ibi. .. Adaleleri de çelik gibi ... 
Oyle, hantal sporculardan de
ğil ; yay gibi.. . 

Uzak günlerin hatıralarivle 
uyuşmuş gibi gözleri dalmıştı: 

O, tekrar yerine oturmuştu: 
- Avrupadan döndüm. Def

terde, ben, biraz kapalı ve kısa 
geçtim. Neden mi? 

Çıngıraklı bir kşhkaha attı: 
- Neden mi? Utandım. Şai

rimden utandım. 

- Bahriye zabitine benziyor
du; ~ahriyeli değildi. Sporcuya 
benzıyordu, sporcu değildi. O 
fı( ,. h ' nev ı şa sına münhasır., bir 

Kaşlarını birden çatmıştı: 

Sandığın hesabı 
Verilecek 

Tramvay işçilerinin sosyetedeki 
"Yardım ve Ceza,, adlı sandıktan ha
va kurumuna teberruda bulunacakla
rını, ancak şimdiye kadar kendilerine 
hesap verilmediğinden sandıktaki pa· 
ranın tamamını bilmediklerini yaz -
mıştık. 

Duyduğumuza göre, sosyeteden he 
sap istemek üzere teşcbbüsata girişen 
i çilcrinin bu müracaatları yerinde gö 
rülmliştür. Sosyete ameleye bu san • 
dığın hesabını verecektir. 

Rıhtlm şirketi memurları 
sandıOı 

Rıhtım sosyetesi memurları tasar • 
ı uf ve taavün sandığı, dün yıllık ge
nel toplantısını yapmı§tır. Bu toplan· 
tıda, bir yıllık iglcr görüşülmüt ve ye 
ni idare heyeti seçilmiştir. İdare he
yetine Hüsamcttin, Saim, Rüştü, Hil· 
mi, Ziya Scydi, Halit Göksu, Niza • 
mcttin scırilmiştir. Muhasebeciliğe Şe 
rif Ocal, veznedarlığa Ferruh, mura
l~ipliğe Kadri ve Ahmet Fevzi seçil
mi,Şlcrdir. 

Yeni şeker fiyatları 
Şarbaylık lktisat direktörlüğü şeke
rin yeni toptan satış fiyatlarına göre 
halkın her hangi bir ihtikarla karşı -
!aşmaması için tetkikler yapmış ve 
lüı:umlu görülen. ttrtibatı almııtır. 
Toz: şeker en çok 27 ve kesme ıcker 
30 kuruşa satılacaktır. 

Şeker kaçakcaları 
Şeker kaçakçılığından suçlu Sata • 

~dln, Ilif,,.., C .. lip, D .. rı • ....,., ıı;;.--

mcttİn ve lsmailin duruşmalarına dün 
sekizinci ıhtlsas hd.kycıinclo LGI.ılm•s
tır. Dinlenen şahitlerden tecimen Kc· 
rim, bir çok göçmenlerden şeker ala
rak muamelelerini takip ettiğini an
latmış, ikinci noter katibi Suatla, dör 
düncü noter katibi Ahmet tc bildik
lerini söylcmi~lcrdir. Göçmenlerden 
şahit lbrahim ''bir yıldır ne sekiyor
sak, hep bunlardan çekiyoruz.,. diye 
söze başlamış, işin iç yüzünü anlat • 
mıştır. Duruşma gclmiyen p.hitlcrin 
çağırılması için başka güne bırakıl • 
mıştır. 

Esnaftan ahnan yılhk aidat 
Esnaf cemiyetlerine yazılı cınaftan 

alınan yıllık aidat ç~k ağır ve yüklü 
olduğu yolundaki ~ikayctlcr üzerine 
bu mesele önemle gözden geçirilme
ğe başlanmıştır. Duyduğumuza göre, 
ilk olarak berber rsnafının cemiyete 
ödedikleri aidatın azaltılması karar -
]aşmıştır. Diğer esnaf cemiyetleri ü
yeleri için de aynı şekilde kolaylıklar 
gösterilecektir. Bundan başka, bu ai
datın taksitle alınması da muvafık 
görülmüştür. 

iş adamıydı. Belki karanlık, ka
rışık işlerle uğraşıyordu. Lakin, 
o kadar sert ve dikti ki sorma
ğa korkuyor ve ondan ürküyor
dum. ih'Smal ki ona karşı duy
duğum sevgi, - geçici de olsa, 
gene sevgidir r - bu korkudan, 
bu ürkmeden ileri geliyordu. 

Ara sıra gözlerini yumuyor, 
di;r.leri üstünde yumruklarını 
sıkryordu : 

- Ne yapıyordu? Nereden 
para kazanıyordu? Onun parası· 
na ihtiyacım yoktu. Fakat o, 
benim para harcamama vakit 
bırakmıyordu. Çok hovarda idi. 
Hatta, benden hovarda idi, di· 
yebilirim. Su gibi, sarfecliyordu, 
su gibi •.• 

Durdu, hala çözemediği dü
ğümün, kendini sıkan hatırasiy
le yorulmuş gibiydi; tekrar 
gözlerini yumdu, içini çekti. 
Gözlerini açtığı zaman huin 
hazin bakıyordu: 

* Haseki hastanesine ek olarak ya
pılmakta olan pavyon yakında bite· 
ccktir. 

o: Şarbaylık sınırları iscrsindeki 
pazar yerlerinde !\atılan deve, at, 
manda, eşek, katır gibi hayvanların 
satışlarında ihtisap vergisi ahlJacak
tır. 

"'Fransız: Verdon torpidosu yarın 
schrimize gelecektir. Torpido 5 gün 
iimanımızda kalacak ve ayın yirmi 
birinde Çanakkalcye gidecektir. 

• tstatistik genel direktörü Celal 
Ayba, genel nüfus yazım işleri için 
yapılan hazırlıkları gözden geçirmek· 
tcdir. Bu i§lcrin ağustos sonuna ka
dar bitirilmesi ilgili olanlara bildi
rilmiştir. Celal Ayba yann Ankaraya 
gidecektir. 

ı;: Şarbaylık kalem işlerinin düz:giin 
gitmesi için her kalem şefinin yanın· 
da o şube memurlarının ev adresleri 
de bulundurulacaktır. Lüzum görül
düğü vakit istenilen memur ~bucak 
evinde buldurulacaktır. 

* Gümriik muhafaza teşkilatı tek
neleri lstanbulda kurulan gayet sürat 
li iki motor yaptırmıştır. Kaçakçıların 
takibinde kullanılacak olan bu motor
ların dün tecrübeleri yapılmış, iyi so
nuçlar alınmıştır. 

"' Cumuriyet Halk Partisi Süley
maniyc ocak merkezinde dün ak§am 
saat ZO de bir toplantı yapılmış, iki 
piyes temsil edilmi§tİr. 

Yalnız, eskiden yapmayıp 
şimdi yaptığım bir iş var. Çocuk 
ken bekçi parasını babam ve -
rirdi, simdi ben veriyorum. 

Bekçiler hangi esas üzerin • 
den aylık toplarlar? Bizim evden 
bizim bekçi ayda 40 kuruş ah -
yor, sağdaki komşudan 30, sol
dakinden elli, karşıdakinden 45 
kuruş .• 

Bekçi aylığını mahalleliler 
verecekse, bunu her ev ne ka• 
dar verecek? Gönlünden kopa -
nı kadar mı? Yok eğer bekçi her 
kesin gönlünden kopanla geçi
nen, iş gören bir yurddaş değil 
se, her evin ne vereceğini nere -
si bildirir? 

Bunu çok merak ediyorum. 
Acaba " makamı aicli beni ten
vir,, eder mi? 

Orhan SELiM 

Olgunluk imtihanlarına 
başlandı 

Dünden itibaren liselerde olgunluK 
imtihanlarına ba§lanmıştır. Bu imti· 
hanlara liseyi bitirme imtihanlarında 
muvaffak olan son sınıf talebeleri, ha 
riçtcn müracaat edenler ve geçen yıl 
bakaloryada dönen talebeler girmek
tedirler. 

• Tuzu ucuzlatan kanunun tatbiki
ne dilndcn itibaren ba.Şlanılmıştır...ln
hisar memurları tuzun her tarafta ay-

lstanbuldaki hususi liseler talcbe
_si mıntakalarındaki resmi lisclerdcJm 
-tıhan-Oımaı«"d DU ımtındim:nuCL u::>ııu 

nı fiyatla satılmasıni temin için kon
uoıı .. , .. ucı.:ılaıııı~ı .. ı 1.111. :ı cnı tuz fiya-
tı yedi kuruştur. 

• Kadastro meslek metkebindc İm· 
tihanlara dün sabahtan itibaren baş • 
lanmıştır. 

.. • Kızılayın Istanbul mümcssilliğin
de önümüzdeki sah günü kaza baş • 
kanlarının i§tirakile bir toplantı ya • 
pılacaktır. Bu toplantıda Kızılay haf
tasında yapılan faaliyet ve kaydedilen 
üye miktarı tcsbit edilecektir. 

* Kıyafet kanununun tatbiki mü· 
nascbetile Fener patrikhanesi papas 
ve Metropolitlere bir tebliğ gönder • 
miş. &akal ve bıyığa ustura sürülme
metıini, eacın enseyi kapatacak şekil
de kesilmesini lıildirmi~tir. Papa EI • 
tim de ıakahnı kestirmiştir. 

• Kızılay Alemdar nahiye kolu ta
rafından tertip edilen Yalova gezinti
si bu sabah saat 9 da Akay idaresinin 
Kadıköy vapurile yapılacaktır. 

"' Yugoslavyanın Ankara sefiri 
Yankoviçin ailesi Mari Yankoviç ve 
c;oeuklan dün sabah ekspresle lsviç
redcn şehrimize gelmiş, sefir tarafın
dan karşılanmıştır. Bugiin Ankaraya 

de bir hırsız çetesinin başı idi. 
Bu şüphe de, ona olan zaaf ımda 
büyük bir rol oynuyordu. Onun
la bir yere giderken, kalabalık 
bir yerde otururken, korkudan 
titriyordum. Birden polisler gö
rünüverecek ve kanun namına 
tevkif ediyorum! diyecekler, 
onun bileklerine kelepçeyi geçi
riverecekler ... Bir sinema, bir 
roman hayatı yaşıyorum, gibi 
geliyordu. Ve heyecan içinde ya 
şamanın zevki başka ... Hakika
ten bu, tadılacak bir zevk ... 
Ayağa kalkmıştı, üşüyormuş 

gibi titredi ve bir bardağa şam
panya doldurup içti: 

liselerden bir mUdürlc başmuallim ve 
hUSUııl liı:.eOc:u uc l.iı ıulldü&, n•Ünu:y
yiz olarak bulunmaktadır. 

Olgunluk imtihanlarının haziran 
devresinde muvaffak olamıyan tale· 
beler, eylülde tekrar imtihana girebi
leceklerdir. Olgunluk imtihanlarında 
muvaffakiyct kazanan talebeler Uni • 
vcrsite fakültelerine ve yüksek mek
teplere kabul edileceklerdir. Yalnız li 
scyi bitirme imtihanını verip te ol • 
gunluk imtihanında kazanamıyanlar, 
yüksek tahsile devam cdemiyecekler· 
dir. 

gideceklerdir. 

ı;: İngiliz bandıralı Orama vapurilo 
yarın şehrimize 450 ıeyyah gelecek
tir. Seyyahlar bir gün §ehrimiz:de ka· 
larak muhtelif yerlerle cami ve mil • 
zeleri gezeceklerdir. Kraliçe Marya 
vapurilc gelen seyyahlar da bugün gi 
deccklerdir. 

e: Lise ve orta mekteplerin son sı
nıflarında, dün sözlü imtihanlar bit • 
mi~tir. Bu yıl imtihanlarda muvaffak 
olan talebe sayısı yüzde yirmidir. Ey 
Jül devresi imtihanları da yapıldıktan 
sonra, hakiki vaziyet anlaşılacaktır. 
Mühim bir kısım talebe doğrudan doğ 
ruya sınıfta kalmışlardır. 

tımanımı göstermedim. O, beni, 
serseri ruhlu, dejenere bir aşif • 
te zannediyordu. Ben, para sar· 
f ederken, onun, sinsi sinsi bir 
gülüşü vardı, kanıma dokunu· 
yordu. O, benim para sarfedişi
me sinirlenirdi de ..• Bu garip ti· 
pin, inkar olunmaz meziyeti, er
kekliği idi. O, erkekti. Yanında· 
ki kadına, yan baktırmazdı. Ka
dının parasını yemezdi. Yedir· 
diği parayı başa kakınazdı. Vü
cudu, yüzünün çizgileri kadar. 
sesi de sertti. Sözüne karşılık 
verilmesini, itiraz edilmesini 
istemezdi. Evet, itiraza, hiç ta
hammül edemezdi. Sözlerinde 
ve kararlannda sert ve kat'i idi. 

iki elini koltuğun kenarlarına 
vuruvordu: 

Ve kadehlerimizi bir içişte b"' 
şalttık. Kadriye. kanapenin ke
narından kalktı, masaya yaklaş-

- Utamlacak kadar da var, 
Y csari ! Bak, anlatayrnı. istan
bula dönünce gene can sıkısı 
başladı. Bir baloda, bir gence 

adamdı. Evet, yaradılışında 
tekti. Birkaç dil biliyordu ve 
hepsini ana dili gibi konuşuyor
du. Nerede, ne okumuştu? Mes
leki neydi? Bilmiyorum. Sorma
dım. Tüccar mıydı? Komisyon
cu muydu? Müteahhit miydi? 
Onu ela bilmiyorum. Miras ye
diye benzemiyordu. Her halde, 

- Bu parayı nereden bulu
yordu? Çalıyor muydu? Bu tip 
ınsanlar, çok korkulu ... Onlar
dan. her şey umulur. Belki yan
kesici, belki kasa hırsızı. Belki 

- O günleri, andıkça korka
rım. O günlerde, yaşamıştım. 
Evet, tam manasiyle yaşamış
tım. Ben, sessiz, sakin, hareket
siz, uyuşuk, miskin hayattan 
bir şey anlamam; hatta, tiksini
rim. insanın, bir tcviye heyecan 
içinde yaşaması, korkması, tit
remesi, yabana atılır bir keyif 
mi? Her an, kendimi tehlikede 
görüyorum. 

Tekrar yerine oturmuştu: 
_ - Korkuyorum. Ona,_ apar-

--Tam erkek, diyorum sana 
Tam erkek ... Hırsız da olsa, ka
çakçı da olsa, umurumda değil· 
di. Onun erkek üstünlüğü, bana 
yetiyor. ve artıyordu. Onun ya• 
nmdaykcn kendimi emniyette 
sanıyordum. Onunla her yere 
gidebilirdim. Ve, beni nereye 
götürüyorsun? diye sormaduı1 

· . (Arkası var), 
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SiYASAL KONUŞMA 

İngiliz Veliahtının Sözleri 

BUL GARLARLA TiCARETiMiZ 

Yeni Anlaşmaya Göre Neler 
Alıp Verebileceğiz ? 

[HUSUSl MUHABlRlMlZ BlLDIRlYOR] 

Ankara, ıs 
Türkiye ite Bulgaristan ara -

•ırıda akdedilen ticaret anlaşma 
il 11 hazirandan itibaren meri -
Yete girmiştir • 
Anlaşmaya göre, Türkiye hü

kameti 1 numaralı listede yazılı 
kendi mahsulitıru mikdar tahdit 
etmeksizin Bulgaristana ihraç 
edecektir. 1 numaralı listede gös 
terilmiş olan Türkiye mahsuli
tınm ithali l>u listede her mad -
de için tayin olunan mikdarla 
teıbit olunacaktır. Bulgaristan 
3 numaralı listede yazılan mah
•Ulitmı, mikdar tahdit etmeksi
zin, Türkiyeye ithal edecektir. 

~ 4 numaralı listede gösterilmiş 
~lan Bulgar mahsulitınm itha
li, bu listede her madde için ta
l'in olurum mikdarla tahdit olu 
llacaktır. Yukarıdaki maddeler 
de gösterilmiş olan iki memle -
ket menşeli mallar A listesinde 
derpiş edilen usule göte, müte
kabilen hususi takas yolile tara 
{eyn arazisine seflbestçe ithal o
. unacaktır. Bu anlaşma bir yıl 
ıçindir. Bir sene sonra tarafeyn 
anlaşmanın temdidini isterlerse 
anıa,ma devam edecektir. Tica 
:ret anlaşmasmm 4 üncü madde 
•inde derpiş edilen takas mua -
ltıeleleri her iki memleket sali -
hiyettar makamlarının müşte -
tek muvafakatlan ile verilecek 
ıtlüsaadeye tabi tutulacak ve 
1?ft fiatma göre hesap edilecek 
tır. 

,. ••• ' • •• 1 • 2 --- ... .J, •• 1..... "' 
~n~:~ ~!:!ı kıymette bu 

terilen salahiyettar makamata 
\'eritecek iki nüshalı beyanna -
ille ile iktifa edilecektir. 

~ulgaristana serbestçe ithal 
~ılecek Türk pulları şunlardır: 

aze yahut canlı balık, zeytin, 
2eYtin ya,ğı, kuru üzüm, kuru 

incir, portakal, palamut: pala .. 
mut hülisası, bundan başka 50 
bin kilo huryar, 250 bin kilo bal 
mumu, 350 bin kilo yün, 50 bin 
kilo kabuklu fındık, 50 bin kilo 
iç fındık, SO bin kilo gayri safi 
kemik, boynuz, tırnak, 20 bin 
kilo kuzu, koyun, keçi derisi, 
100 bin kilo pamuk, 250 bin ki
lo susam. 

Bulgaristandan Türkiyeye 1 

serbestçe ithal olunacak mallar 
şunlardır: gliserin, kaolin, hay
vani tutkal, 'eker pancarı tohu
mu (Ziraat Vekiletinden evvel 
ce müsaadesi istihsal edilmek 
şartile) ,mikdar itibarile Bulga
ristandan Türkiyeye gelecek 
mallar ıunlardır: 

ı 5 milyon kilo odun kömürü, 
100 kilo kaşkaval ve kaşar, (2) 
bin kilo yaş domuz. 

Türkiye ile Bulgar murahhas 
ları arasında teati edilen mek -
tuplara göre, 933 tarihinde im
za edilmiş olan resmi anlaşma
ya tevfikan verilen takas müsa
adeleri bunun gelme tarihinden 
itibaren üç ay müddetle temdit 
edilmiştir. 

Türk - Bulgar anlaşmasının 
imzası anından 15 ağustos tari
hine takaddüm eden devreye ait 
100 levaya kadar olan ticari a
lacaklar dört taksitte tediye 
edilmek üzere Bulgar milli ban 
kası tarafından TUrkiyedeki is
tihkak sahiplerine serbestçe ö
denecektir. 

Umumi, hususi takas yolile 
.100 ulu Twk liAAolUUc& kctJ.tc Bul 
garistandan Türkiyeye ithal 

-ı.-.. ~1i •»Tlr1·-
mış veya ayıklanmamış pirince 
mukabil Türkiyeden Bulgarista 
na Türk menşeli ve her biri 
ellişer bin liralık kıymette ba -
bk ve zeytin ihraç etmek husu
sunda Türkiye serbest buluna -
caktır. 

İngiliz Veliahdı Prens de Gal'in 
sabık savatçılar kurumuna gelerek, 
uluslararası alakalar etrafında aöz 
aöylemesi lngiliz hayatında dıtnomal 
bir hadisedir. Hele bu hadisenin 
Avam Kamarasında İngiliz faşistleri
nin başkanı olan Lansbury tarafından 
tasvip edilmesi, hadiseye başka bir 
anlam ve önem vermektedir. 

Malfnnsiur ki, İngilterede ana yasa 
denilen nesne yoktur. lngiliz parl
manı, ulusun ta kendisi sayıldığın
dan, kanun kurmakta, değittirmekte 
hiçbir kayıtla bağlı değildir, istediği 
tarzda davranır. Ote taraftan, Ingi
liz kıralını ve veliahdını da herhangi 
bir mesele hakkında dütünce beyan 
etmekten yasak eden bir yazılı türe 
yoktur. 

Fakat bu, böyle olmakla beraber 
Ingiliz parlmantarimıinin dayandığı 
bir taknn yazılı olmayan an'aneler 
vardır ki, batka memleketlerdeki ya
zılı ana yasalardan daha muhkemdir, 
daha kuvvetlidir. 

Bu an'aneıe1en birisi de 'udur: 
İngiliz kıralı kırallık yapar, hükUme
te karıımaaı. iç ve dıt siyasayı parl
man adına idare etmek ve yöndemle
mek (istikamet vermek) yetkesi, parl
manda çokluk olan partinin lideri baş
vekile aittir. Kıral ve prensler buna 
karışmazlar. Vakıa kıralı ve prensleri 
kanımak yetkesinden yasak eden hiç 
bir yanlı kanun yoktur: Şiyle ki, ın,. 
giliz hukukçularının dütüncelerine 
göre İngiliz kralı bugün bile, en 
mutlak hükümdarın bütün yetkelerini 
haizdir. Onun yapamıyacağı bir teY 
yoktur. Ayni huku' .çular diyorlar ki: 
''İngiliz kralı mesela, istediği adama 
istediği unvanları, nişanları, rütbele-

A nkara postası: ri verebilir. istediği zaman savaş ya
par, andla!ına kurar, istediği kadar 
ordu toplar, lngilterenin herhangi 
parçasını bahteder ve ilih .... · bütün 
bu yetkeler orta çağlardanberi llalmış
tır ve hiçbir yasa ile açık olarak kal

i smet lnönü Kız Enstitüsünün 
senelik sergisinin açılışından 

iki görünüş 

Çiftçinin 
Borcu 

dırılmamıttır !" 
Fakat bütün bunlara rağmen kral, 

bu yetkelerin hiçbirisini iki yüz sene
denberi kullanmamaktadır ve yetkeli 
iş te parlmana geçmiştir. Yine ayni 
hukukçular ilive ederler: ''Bugıün In
giliz kralının ödevi, İngiliz yüksek 

[ Çiltçinin Ziraat Bankasına çevrelerine örnek ve önder olmaktır, 
olan borçlarının on Hf yıl tak- bu çevrelere. yüksek yapylf tarzın
site bağlandığı bak/undaki K• da, nUmune söetermektir."' 
mutay kararını diln bildirmİf- Iıte iae idari, ıdyul. mali ,,. eko
tik. Bu borçlar hakkında ajan- noınik yetkeler parlmana g'çmiftir ve 
sın verdiği yeni tafsilatı da bu- parlmanrn güvenini kazanmış olan 

gün neşrediyoruz.] başvekil tarafından kullanılır. 
, ..... ır..ı o ................. 

Ankara. 15 A.A.. - Kamutay \!Un, mr-ft11Nsundan saray .Jıe ı.~.a.. bl-
yas tatili.Jrarannı aleee •• .._. dt:S" .... ~ 
\'aft'ilililr surette yaptığı toplantıda mamaktadır. Mesel~, bat~ekil hazır 
tarim, e~ongpfi, kültür ve finans ba- bulunma:fan ~ral kıms~yı ~~zuruna 
kımından ~ değerli bir &eri kanun alamaz. Ve yme başvekıle gosterme
liyıhasını kabul etmitti. den kral .~iı:-~eye mektup raıamaz, 

Ziraat Bankasının 1931 yılı sonuna telgraf gondercmez. Başvekıl sa.ra>:a 
kadar olan ipotekli ve müteselsil ke- a~!nan kullukçulardan, ahçıya ve .~ır 
faletli bütün zirai alacaklarının yüz- yuksek .?'cmurlara kadar kanş~bılır: 
de üç faizle on bet yıl için taksiden- Bu yu.zdcn m~şhur :G.la~ston la, yı
dirilmesine ait kanun bunlann başın· ne meşhur Kralıçe V orıa arasında 

çıkan diditmeler malQmdur. Kraliçe, 
liberaller lideri olan Glandston'a mu
hafazakirlar lideri Beaconsfeld'i ter
cih ediyordu. Liberaller galebe çal
dıkları ıaman Gladaton'a ister iste· 
mcz tahammül ediyordu; çünkü İngi
liz parlmantarizminin an"anelerinden
dir ki, galip fırkanm lideri mutlak 
başvekil olur, ister hükümdar istesin, 
ister istemesin. Tabii Gladston da 
kraliçeye karşılıkta 'lıulunuyordu. Me
sela kraliçenin beğendiği ahçıyı ko
vardı, çok ambisyonlu olan kraliçenin 
devlet işlerine karıımasına yol ver
mezdi. Bu y:ızden zavallı kraliçenin 
çekmediği kalmamıstır. Kaç kere ih
tiyar tacdar, Hindistan imparatoriçe
si, dört yüz milyon insanlann ve dün
yanın dörtte birinin egemeni, başve
kilinin yanında, hilngür hünpr ağla
mıttır. Fakat parlmandaki çokluğa 
ve çokluk vasrtaaı ile de ulusa daya
nan st'rt başvekil aldırmazdı. 

lngiliz hukukçuları başka çevreler 
için pek dı§nomal gözüken bu duru
mu §öyle anlatıyorlar: 

InKiliz kralı mes'uliyetten azade
dir. O ne yapsa, adam öldürse bile 
mes'ul değildir, hiçbir mahkf&D1e onu 
muhakeme edt-mcz. Onun bütün iş
lerinden, hareketlerinden mes'ul baş
vekildir. Bununla beraber Ulkenin 
idaresinden, ulus işlerinin gidişinden 
de mes'ul kral değildir, başvekildir ve 
partisidir. İngiliz hukukçuları bu 
mes'uliyet meselesinden şu sonuçlan 
almışlardır: Mes'ul olmayan birisi ne 
iyilik ve ne de kötülük kaynağı olur. 
Buda göre böyle birisini methetmek 
te, zemmetmek te abestir.,. iyilik ve 
kötülük kaynağı, mes'ul olandır. Me
dih ve zem de ona ait olabilir. Baıve
kil, fena idaresinden dolayı ve yahut 
saraya fenalık yapmak, kötü hareket 
etmek imkanını vermiş olduğundan 
dolayı, parlınanea muhakeme altına 
alınabilir ve eczası hatta idama kadar 
varabilir. O halde mes'ul olan bu ma
kam, nomal olarak mes'uliyetle mü
tenasip yetkeleri de haiz olmalıdır ki, 
gerek ülkeyi idare ve gerek sarayı 
elinde durdurmak için lizımgclen ted
birleri lazım olduğu çağlarda alabil
sin. 

Fakat ne gariptir, yalnız İngilizle
re mahsus bir haldir ki. bu nazariye 
sırf bir doktrin olarak kalmakla, bir 
kanun teklini almamakla beraber. en 
muhkem bir ana yasa &il>i tatbik edil
mektedir. 

Yukardanberi izah ettiğimiz bu du

rumdur ki, bize lngiliz veliahdının ellld...... Ml"•HrM bnırllJunda 
bilhaua bu aralık, çok nuik olan In
giliz - Alman münasebetlerine ait söz 
söylemesini İngiliz hayatında dışno
mal bir hadise gibi telakki ettik. Böy
le bir hadiseyi lngiliz ulusu çoktanbc
ri görmemiştir ve hiç şüphe etmeme
lidir ki, başvekil bundan pek mem
nun olmamıttrr. 

Ahmet AtlAOtlLU 
da gelmetkedir. ============================= 

SON DAKiKA 

Dış işler Bakanının Ziyafeti 
ita Ankara, 15 (Hususi muhabirimizin telefonu) - Dq işler Ba
. nı Tevfik Rüıtü Aras bu akşam selüzde Gazi orman çiftliğinde 

~ır kır ziyafeti vermit. ziyafette hariciye erkim ile kor diploma
tikten bazıları hazır bulunmuşlardır. 

Beşiktaş 8 Golle Kazandı 
. Ankara, 15 A.A. - Ankarada iki maç yapmak üzere gelen Be

ııktaş jimnastik klübü bugün çok kalabalık bir seyirci önünde ilk 
lrıaçım Ankara gücü ile yaptı. . 
"e Ço_k ~üzel bir oyun .?ynayan Beşiktathlar birinci devrede dört 

. ıkınc_ı devrede de dort gol atarak sıfıra karşı sekiz golle yen _ 
llıiılerdır. 

beklenen Yağmurlar Başladı 
d' Ordu, 1 S A.A. -Bir buçuk aydanberi ıüren ve herkesi diifün
-~~n kuraklıktan sonra dün akşam faydalı yağmurlar başlamq 
~nıere, fındıklara yeniden hayat verdinniştir. 

. Giresun, 1 S A.A. - Uzun zamandanberi süren yağmursuzluk 
~~nden ekinler sararmaya başlamış ve buğday fiyatları da bir 
lllislı yükselmiş iken dün akşamdanberi baılayan ve bol bol yağ
~~ta d_ev~m ~d~n yağmur her türlü korkulan ~idcrmiş ve her-
eaı sevındinnıştır. 

ikinci Tip Yeni Bir Köprü 
" M~ğla, 15 A_·J:.·.- Türkiyede ikinci tip olarak yapılmakta olan 
~ dunyada ~· ıkı tane bulunan Dalaman köprüsünün iki ayağı
b Yapdışı bitmiş, üçüncü ve dördüncü ayaklarmm yapılmasına 
iflanmqtır. 

~ine Muğla - Fethiye yolÜ üzerindeki büyük bir önemi bulu -
e'1'h .. ~amnam Köprüsünün de üatermesi (ihalesi) önümüzdeki 

., -,uıda yapılacaktır. 

Stratosferden ilk Uçuş 
p Burbank (Kalifomiya) ıs A.A. - Amerikan uçmam Viley 
~~·bu sabah Stratosfer yolu ile New - York'a u911uştur. Ara -
il ~~ık 2450 mildir. Bundan evvelt üç kere, Stratosfer yolu 
~ka'da batıdan dojuya doğru uçmak iatemiıse de, bap-

Bilindiği gibi, 1929 yılından önce 
ve onu takip eden yıllarda ürün de
ğerlerinin dünya ekonomik buhram 
karpmda gittikçe düımesi, çiftçileri
mizi üretim maaraflarmı koruyamıya· 
cak ve bankaya karşı olan borcunu ö
deyemiyecek bir hale dütürmüttü . 

Ödemesinde çiftçilerimizin zorluk
larla karşılaştığı ve 20 milyon liraya 
vardığı tahmin olunan bu borcun çift 
çiyi sıkmadan ödenecek bir şekilde 
taksitlendirilmesi işi ise son yıllar i
çinde hükilmetin bir hal sureti bul • 
mak için üzerinde durduğu batlıca 
meselelerden birini ve belki de en mü 
himmini teıkil etmekte idi. 

Türk çiftçisinin hayatında bir dö -
nüm noktası teşkil edecek ve onu iç 
ferahlığı içinde tarlası üstünde çalış
tıracak olan bu kanunun ana hatları
na göre, ve yukarda ipret edildiği gi 
bi, bankanın envanterinde yazılı va
desi gelmiı veya gelmemit ve 
yine bu tarihten sonra yeni senetlere 
bağlanmış veya bağ1anmamıı ipotekli, 
müteselsil kefaletli bütün zirat ala -
caklar yüzde Uç faizle ve on bC§ yıl 
müddetle taksitlendirilecektir. Su ka
~r var ki taksit adedi her biri bet 
bradan atağı düımemek üzere ilk tak 
ait 936 yılında alınacak ve taksit va
deleri her yerde mahsul toplama ve 
satma mevsimlerine göre hesap oluna 
caktır. 

Bankanın 1932 yılı başlangıcından 
sonra yeniden yapılmış her nevi ipo
tekli ve müteselsil kefaletli zirai is
tikrazlardan mütevellit alacakları bu 
kanunun hükmü dıtındadır. Ziraat 
Bankasının bu kanunun hükümleri i
çinde taksite tabi müteselsil kefaleti 
alacaklanndan, kooperatif ortaktan 
nezdinde olup teşekküllerini mütea -
lup bu kooperatiflere devredilmiş o -
lantan da tecile tabi tutulmaktadır. 

Kuraklık ve her hangi bir afet ve
ya mücbir ve fevkalAde bir sebep ile 
bir kaç ~.bitin kısmen veya tama
men teciline zaruret görülecek hal • 
lerde bu tecil, bankanın teklifi ve ban 
katar kurulunun taavibile kararlattı
nhr ve tecil edilen bu taksitler yüzde 
Uç faize tabi tutulacaktır. 

Diğer taraftan bu kanun ile zirai 
borçlann bu suretle uzun yıllar için 
tabitlendirilmesi yüzünden bankanın 
ifleme ve kir, zarar vaziyetlerinde 
ıck tabii olarak huaule celscck mil • 

Birinci genel 
Miifettiş geliyor 

Ankara, 15 (Muhabirimizin 
telefonu) - Birinci genel müfet 
tiş Abidin Özmen bu akşam ls
tanbula hareket etmiş, istasyon 
da İsmet İnönü, Recep Peker, 
Bakanlar ve dostları tarafından 
uğurlanmıştır. 

Başbakanın şark'seyahati ya
kınlaştığından Abidin Özmen 
İstanbulda ancak bir kaç gün 
kalacak ve oradan Diyarıbeki -
re gidecektir. 

İç Bakam Şükrü Kaya trenin 
hareketi sırasında Atatürk'ün 
emrinde bulunduğu için istasyo 
na ~elememiş, sonradan bir tel
graf cekerek hem Atatürk'ün 
teveccühlerini, hem de kendisi
nin sev~i ve başank dileklerini 
bildinnistir. 

Telefon it leri r eisliOi 

Ankara, 15 (Hususi muhabi
rimizden) - Dün meclisten cı
kan posta ve telgraf teşkilatı 
kanununa ::;öre. merkezde posta 
ve telgraf işleri reisliklerinden 
baska telefon islennin daha mun 
tazam bir şekilde idare edilmesi 
icin bir de telefon isleri reisli ~ 
ği ihdas edilmektedir. 

Eti bankası 

Ankara, 1 S (Hususi muhabi
rimizden) - Ekonomi Bakan
lığı maadin isletme islerile uğ -
rasacak olan Eti Bankasının te
sisi hazırbklanna başlamıştır. 

him tesirlerini karşılamak için de dev 
Jet, 1936 mali yılından batlayarak her 
sene, bankanın f evkalide ihtiyat ak • 
çeaini tqkil etmek üzere bir milyon 
lira vermdi iiHrine alaut lNlumnak· 
tadır. 

Türk • lngiliz 
Kleringi 

Ankara, 15 (Muhabirimizin tele
fonu) - Türk - İngiliz klering an -
taşması metni ile anlatmaya bağlı 
protokol ve listeler pek yakında güm
rüklere bildirilecek, resmi gazete ile 
i1in edilecektir. Alikalılar bunlan o
radan takip imkinıru bulabilecekler
dir. 

Terkos suyu 

ADA M KIL IF I 

Çarıktan başka ayakkabı gör
memiş bir köyde bir çizme teki 
bulmuşlar .. Evirip çevinnişler. 
Ne olduğunu bir türlü kestire -
memişler. En sonunda okur ya
zar adamdır, belki bilir,diye kö
yün imamına götürmüşler. 1 -
marn da bakmış, o da kestiremc 
miş ama demiş ki; 

- Ya kazma kılıfıdır, ya 
gönden düdük! 

• Bugünlerde Ankaraya gitmiş 
ve yataklı vagonda yolculuk yap 
mışsamz,köy imanının çizmeye 
benzettiği gibi,siz de yataklı va
gon kompartımanlarını bir şeye 
benzetmeğe çalışırsınız. Bütün 
yataklı vagon işleyen hatlar 
içinde, hele şimdi, Ankara hattı 
kadar verimlisi yoktur. Nasıl 
methedeceğimi bilmediğim bir 
açıkgözlükle Devlet Demir Yol· 
ları idaresi, bilet ücretlerini ya
rıya indirince herkes oradan et· 
tiği karla yatakb tutuyor ve on 
dan dolayı her gün üç araba hm 
cahınç doluyor. iyi ya! Buna 
karsı yataklı vagon kumpanya· 
sı bakınız ne yapıyor?.. Bir ge
celik yolculuk için birinci mevki 
almak isteyenler pek az olduğu 
nu görünce arabalardaki tek ya 
takh birinci mevki kompartı -
manian çift yataklı ikinci mev 
kie çeviriyor. Çeviriyor ama, bir 
kişi için yapılmış daracık yer 
genişler mi?. Hele yatak ikile -
şince orada dolaşmanın imkanı 
kalmıyor. Bu kompartımanlann 
lavaboları da dışarıda olduğun
dan büsbütün kerıaze bir hal alı-
yor. Son günlerde yaptığnn An· 
kara seyahatinde giderken de, 
gelirken de böyle birinciden boz 
ma ikinci, kompartmanlara düş 
tüm. Yataklar yapddıktan son -
ra dolaşmanın -hele yüz Yıka· 
manın - yolu yoktur.Çünkü la· 
vabo açılınca küvet alt yataj"m 
ayak ucuna dGıflYor ve siz yü~ 
zünüzü yıkamak için alt yata -
ğa oturmağa mecbur oluyorsu
nuz .. Artık o sırada alt yatak ~ 
taki adamın da ayaklarım nere· 
ye koyacağını kumpanya düşü· 

necek değil ya!. .. 
Bu halile bu kompartnnanla· 

ra: 
- Ya adam kıhfı, yahut ge

ce kutusu (Boite de nuit) de 
mek çok uygun olur. 

Benim şaştığnn, kumpanya· 
nın bunu Ankara hattında yap
mağa cesaret etmiş olmaaı ve 
Demiryolu Müfettişlerinin de bu 
nu gönnemif olmalarıdır. 

B. FELEK 

kesilince •• 
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No.55 Aziz Hüdayt AKDEMiR 

Casus Eğer Yurdu İçin Çalışıyorsa O Bir Vazif~ 
Yapıyor Demektir. ·Hain Bunun Tama men 
! ~rsidir Ve Onun İçin Vebali Daha Ağırdır 
B~~uk harpte büyük işler gö- ___ __ ..,._.._.......,._,,.._ 

ren, unler alan, ölen ve öldürü
len casus kadınların sayısı bini 
bulur. Fakat biz daha ziyade 
yurdumuzdaki casusluklardan 
bahsedeceğimiz için bu bahst 
b~nd~~ fazla uzatmıyacağız. 
Kımbılır ya düşmanlarımız biz
de kadın casus kullanmadığın -
dan veyahut biz bunları yakalı
yamadığımızdan, böyle bir suç
ta~ dolayı bizde ağır ceza gör· 
muş veya öldürülmüş kadın yok 
tur. ~iz bu hususta, haklı ola -
rak, Ingilizlerden daha çok öğü
nebiliriz. 

Yurt hainleri 
Bu bahsi yazarken insan, ru

hunda bir ürperme duyuyor. 
Gazetelerde çocuklarmı öldüren 
analar, anasını boğan oğullar 
küçük çocuklara yapılmış cana: 
varlıklar okuduğumuz zaman 
içimizde nasıl bir acı nasıl bir 
öç hırsı duyuyoruz?' Halbuki 
vatan hainleri, düşününüz, kaç 
ananın, kaç çocuğun, kaç mil
yo~ vatandaşın hayat ve emni
y~tı~e saldırıyor.. Diyeceksiniz 
kı b_ı~ vatan?a böyle kaç kişi çı
kabılır. Tarıhin eski sayfaları
m geçelim. Büyük harp ve on-

Sayırı kadın casuslardan Georgivlçi bu fotografta 
kızile beraber görUIUyör. KöylU kıyafetindedir. 

Menzil hatlarında bu kıhğı ile Ruslar 
hesabma casusluk yapmaktadır 

kultanış, yakıp yıkma, talan ve güçlük ve tehlikeden hiçbir şeye 
buna benzer hareketler. .raslamadıklarmı, doğrudan doğ 

Dış ve iç hayinlar nomal za- ruya k~mandana müracaatla pa
manlarda Devlet mahkemeleri - ra teklıf ettiklerini ve onun da 
ne veyahut, yüksek divanlara, bunu herı:en. ka~ul ettiğini ya
istiklal mahkemelerine örfi ida- zıyor. Hamlık meselsi ulusal 
re zaman ve yerlerinde ve sefer- terbiye işi, erginlik ve yurd se
berliklerde süel harp divanları- verlik işidir. İngilizler ve Belçi
na verilirler. kalılar kendilerinden hiçbir ha-

Netekim istiklal mahkemeleri in çıkmadığını, yahut pek az ve 
kanununda vatan hainliğiyle as- ancak kanı bozuklardan çıktı
keri ve sair casusluk, suikast ve ğını söylemekle onurlanıyorlar. 
asker ailelerine taarruz ve teca- Başta Ruslar olmak üzere 
vUz su lan bu :mahkemelerin Avuatu lı , l • F'ran-

bakabileccklcri suçlar arasında- sızlar ve daha birkaç devlet 
dır. adamları ise büyük harp hain-

Hainler halısını yazarken En likleri ile yüzlerinin kızardığını 
tellicens servis şeflerinden Ca- yazmaktadırlar. 
pitaine Hill istiharat noktasın- Şimdi bu suçlara tarihten ör-
dan şöyle bir tarif yapıyor: nekler alalrm; fakat hainlik de 

"Bağlı olduğu şeflere ve ge- casusluk kadar eski olduğundan 
nel olarak kendisine inan ve pek uzaklara gitmek bahsimizi 
güven bağlamış olanlara ihanet çok uzatır. 
edenler haindirler. Devletinin Söz gelişi deniyor ki: Fransa
başkanma veya hükumetine kar yı İngilizlerin elinden kurtaran 
şr doğruluktan ayrılanlara da ünlü Jandarkm nihayet ingiliz
hain derler. lerin eline düşmesi ve diri diri 

İzmir Emlak 
Bankası 

Size talihsiz bir evin hikaye
sini anlatacağım: Bayan Sıdıka 
ve Melek, izmirde, ikinci Kor
dondaki müşterek evlerini, beş 
altı yıl önce, Emlak ve Eytam 
Bankasının lzmir şubesine 2000 
liraya ipotek ettiriyorlar. 

Peşin alman ilk taksit, ko
misyon, keşif, sigorta, pul, no
ter, tasdik haçları ve öteki mas· 
raflar içinden çıktıktan sonra 
ellerine ancak 1700 lira kadar 
bir şey geçiyor. Bu iki bayan, 
borçlarını yıllarca, şaşmadan, 
yüksünmeden ödüyorlar. Fakat 
kiralar baş döndürücü bir ça
buklukla, bu yıl, geçen yılı arat
tırarak düşmeğe başlayınca her
kes gibi onlar da bor~larım ye
nilemekten başka çare bulamı
yorlar~ Aldıkları topu 1700 li
ra ... Şimdiye kadar ödedikleri 
2000 liraya yakın ... Fakat borç· 
ları hala, ( ı 000) rakamının üs
tünde .. Buna yıkım demezler 
mi? Üstelik aylık taksitlerden 
biri, iki gün gecikti mi, banka, 
hemen icra pusulasını dayıyor. 

Borcunu, yıllarca günü günü
ne ödemeğe çalışan bir borçlu
nun, elinde olmıyan sebepler 
~·üzünden verdiği sözü. yerine 
getirememek mecburi yetinde 
kalması, sanırız ki, olağan iş
lerdendir. 

Taksitlerini muntazam ödi· 
yen borçlular, bu kadar sıkbo· 
ğaz edilirse, borcunu hiç ödemi
yenle,re yapılacak muamele ne 
olabilir, diye düşünüyorum. 

Birkaç günlük gecikme, bütün 
ailenin ümit bağladığı bir sığı
nağı.hatta hazan sahibine haber 
bile vermeden satılığa çıkarmak 
için sebep teşkil eder mi? I po
t ekli mal sahiplerine gösterilen, 
bu güçlükler, sanırrm ki, vazi -
yetlerin icabını göz önünde tut
mamakta~ ileri geliyor. 

Borç octemekte ıyı nıyetı 
olan ıkimseleri bu kadar sıkıştır
mak, bilmem ama, doğru olına· 
sa gerektir. İcra, sık sık ele alı
nan bir tehdit vasıtası olmaktan 
çıkarılmalıdır. Kaldı ki, barına
cak başka yeri olmıyanların ev
leri satılamıyacağına dair bir de 
kanun var. 

Emlak Bankası Genel Direk
törlüğü, İzmir Şubesinin ipotek 
muamelelerini, yakından tetkik 

SEYRISEFERE iTHAF 

Fazla söze ne hacet ? 

Ne Deırsnruı~? 
ŞEKER KALMADI ... 

Bugünlerde hangi bakkala gitseniz 
size: 

- Şeker yok! kalmadı. diyor. Az, 
şöyle yarım kilo falan isterseniz bel
ki bulabiliyorsunuz ama şöyle reçel 
kaynatmak isin falan isterseniz bula
mıyorsunuz. Çünkü §eker ucuzlaya
cak diye toptancılar fabrikadan şeker 
almıyor. Bakkallar da aynı sebeple 
toptancılardan alamıyorlar. Böylece 
(yapma) bir şeker buhranı halkı bi
raz sıkıyor. 

Bereket ki, işin sonunda §ekerin u
cuzlayacağı gibi bir umut var da pek 
aldırış edilmiyor. 

ll" -ı:.-..... ıu. .. 1.,. hir nhlrt.2.s.Ca nnr-
mak basmak isteriz. Bir takım ekono
mi tedbirleri almak istiyoruz. Bu ted
birler iyi ;ıı:ylı:ı. Lakin her ekonomi 
tedbiri gibi piyasayı ve dolayısile hal-

ettirecek olursa. gözü buna ben
zer pek çok haklı şikayetlere, 
ilisecektir. 

Ankara ve İstanbul Emlak 
Bankalarının halka, çok büyük 
kolaylıklar gösterdiğini işitip 

~-

kı alakadar ettiği için tedbirlerden ev 
vcl lakırdısı çıkınca ya speküla yona 
yol açıyor. yahut halk zarar etmemek 
isin ihtiyatlı bulunuyor. 

Bir kaç zaman oluyor, radyoların 
gümrüğıü azalacak diye bir rivayet 
sıktı. o yüzden memleketteki radyo 
satışı yüzde 7 S eksildi. Gümrük aza
lınca ucuzlayacak diye kimse bugün· 
kü fiyatlarla radyo almaz oldu. Rad· 
yo satıcıları siparişlerini kıstılar ve 
devlet gümrük yüzünden zarar etti. 

Şeker işi de aynı ucuzlamadan ev
vel ucuzlayacağı rivayeti çıktığı isin
dir ki bugilnkü sıkıntıya yol oldu. 
"S":s""• _,__ •• •• .. " ... _ .. ı..:~ -
dilirken duyulmalıdır. Biz böyle dil • 
şünüyoruı:. 

Siz ne dersiniz? 

duruyoruz. Aynı kolaylıkları, 
ipotek işleri, bütün merkezler • 
den daha çok olan İzmir şube· 
sinden de beklemek ipotekli 
mal sahiplerinin hakkı değil 
midir, diye soruyoruz. - S. G. 

Casusluğun amacı mümkün yakılması bir hainlik yüzünden- l ı 
olduğu kadar düşmana zarar dir. İngilizler ilkönce Jandarkm 
vennek ve hizmet ettiği tarafı sürdürdüğü Bauvais nıetrepoli
ka7,1dırmak olduğuna göre ca- di Courchon'u, daha sonra kart 
suslann en korkuncu vatan ha- yedinci Charles'in dalkavukları
inleridir. "Kaleyi içerden zaptet nı elde etmişler, daha sonra 

lstanbul Gayri Mübadiller Komisyonundan: 
Cinsi ve hiueai Hisseye röre 

1 Yine Georgiviçi kızı ile beraber 
§ehir~ kılığında Almanyanın iç 

yuıünli Rualara veriyor J 

Öan sonraki yıllar bize bu yara
tılıştaki adamların az olmadığı
m, kadınları yakan Fransız 
Landruların, çocuklara kötülük 
yaptıktan sonra onları kesen ve 
akan kanlar karşısında zevk du
yan Alman gibi canavarların 
bunlardan çok az olduğunu gös
terdi. 

Örneklerimize geçmezden ön
ce hainliğin ne olduğunu görc
liın: 

Hemen bütüp kanunlar yurd 
hainliğini şöyle tarif ediyor: 

"Hainlik vatanın emniyetine 
karşı işlenen cinayettir; cezası 
ölümdür. Kendi yurduna karşı 
silah kullanmak, yurda karşı ya
bancı devletleri kışkırtmak, diiş 
mantarın toprağımıza girmesini 
kolaylaştırmak, bir şehri, bir is
tihkamı, bir gemiyi düşmana 
teslim veya ordularının ilerleme 
sine yardım etmek, devletin 
gizli bir konuşma veya anlaş
masını başkalarına söylemek, 
müstahkem mevki planlarını 
:vermek hainliktir. 

Süel kanunlar, hainlere ayrı· 
ca tard cezası da verir. Rütbe 
ve üniformalarını alırlar •• 

Devletin iç emniyetine karş~ 
hainlikte de şunları sayarlar: 

Devlet başkanına karşı saldı
rım "Attentat,, devlet emniyeti
ne karşı silahlı sivil kalabalık
la saldırım1 askerleri kanun dışı 

mek,, sözü bu düşünce ile söy- (Arkası var) 
leıamiş olsa gerek. r 

Rusyaya saldıran orduların 
silahla mağliip olmasa bile, bit
mez tükenmez kilometreler icin
de nihayet eriyip döndüğünü 
tarihler gösteriyor. 

- Bugün --ı 

Buna karşı Klousevitz'in bir 
sözü var: 

"Rusya ancak içinden çürü
yerek düşebilir,, diyor ki, bu,. 
orada vatan hainleri bularak, 
halkı biribirine düşürere~ hü
kumete karşı ayaklandırarak .. ,, 

Bunun içindir ki istihbarat 
servisleri bozmak istedikleri ül
k~ ve ordu için oralarda hainle
"· ~u~~~a çalışırlar. Pek güç 
gıbı goruncn bu iş hazan umul-
madık _k~laylıklar gösterir. Al
man ıstihbaratından bir subay 
rus ordusu kumandanlarından 
birini nasıl elde ettiklerini an
latırken önceden. düşündükleri 

SARAY 
Sinemasında 

. Zengin bir program 
1-MİKI TÜCCAR 
2 • NUHUN GEMİSi 

Renkli Silly 
Symphoni 

3 • BÜYÜK KATERll'IA 

Elisabeth Be rg ne r 
Douglas FairbanksJr. 

Tenzilatlı fiyatlar 
20 - 25 - 35 Kr. 

ve Otomobil 

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

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

1 
I , 

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

O. N. Semti n mahallesi Sokatı Emlak No. 
muhammen K. 

1523 Bilyükdere Lokanta E. 74n 563 metre arsanın tamamı 564 açık 

Y. 3517 arttırma 

2758 Boıtancı Çatalçeıme Ardıç Mü lS 198 " 
320 n 

harita 67 

4120 Heybeliad• Yüksek 12 Ah,ap hane n bahçenin 186 " 
12/48 bisaesi • 

4174 Kuııuncuk Yenigül 28 109 metre arsanın tamamı 180 
" 

5078 BostanCJ Çatalçe,me Kaynak Mü 15 146,50 metre ananın tamamı 240 ,, 
harita 113 

5226 Beyotlu Kamerhatun Irmak E. lS Y. 33 Ahşap hanenin 2/3 his eesi 340 ,, 
5317 Kuııuncuk E. Kumboğlu 7 Ki.gir hanenı n 1/4 bisaesi 350 " 

Y Hamam 
5619 Gıılata Y enicanıi F ermeneciler 86 Kagir dükkanın 714/840 his. 1900 kapalı 

ve Ali yazıcı - zarf 

5786 Fener Abdı Subatı Sancaktar E. 14 Y. 16 Kagir hane ve bahçenin 600 açık 

yokutu tamamı arttırm r 

5839 Beyotlu Hüaeyinata SakızaA-&s• E. 23 Y. 19 Kagir apartmanın 1/12 Hiı 900 " 
Cad. 

5864 Büy6kçar,ı Çuhacı hanı E. .,.. Y. 23 Klair dükklnın 8/24 Hiı. 700 • 
10kak 

6290 Bostancı Çatalçetme Ardıç Mü lS 198 metre ananın tamamı 320 ,, 
harıta 68 

Yukarda enafı yauli rayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 217/935 
tarihine teaadüf eden Salı rünü saat on dörttedir Satış münhasıran gayri mübadil bonoııiledir 
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SON HABER 
k~~ 

Fransada 5 Milyar F~an :~~t,::.~::~AAT~~~ 
Tasarruf için __ Te~b.!r~_er Kondilis Bir 

Paris, ı S A.A. - Kapital gazctcsının yazdıgına gorc,_ ~ukQ -
met, yasa hükmündeki kararnameleri bir temmuzdan ıtıbaren Dava Açtı 
tatbik etmek niyetindedir. 

Alınacak tedbirler arasında şunlar vardır: . . 
Bir takJlll aylıklar azaltılacak yahut ki, büsbütün kesıleccktı~. 

Meslekten yetişme askerlere verilen "muharip,. paraları da kcsı-
lerek, böylece 1,500,000,000 frank ~lde. ed~lcccktir. . 

Ik.inci derecedeki demiryollan ışletılmıyecek ve demıryollar 
işyarlarmın sayısı azaltılacaktır. Böylece de 2,000,000,000 frank 
elde edilmiş olacaıktır. . .. 

Hükfunet işyarlarrnın sayısı gitgide eksil!ilcc~k, bir _takım ödek 
(tazminat), ikramiye, fazla çalışma karşıhgı adıle vcnlen p~ralar 
kesilecek, bazı ödevler kaldırılacaktır. Bu da hazıneyc 
1 000 000 000 frank kazandıracaktır. 
'~yal 'sigorta işlerine yeniden düzen verilerek, buradan da 

550 milyon arttınlacaktır. 
Bütün bunlann yekunu 5 milyar franktan artık tutulacaktır. 

Romanya da Casusluk 
Bükrcf, 15. A.A. - öteye beriye dal budak saldığı anlaşılan 

bir casusluk kurwnu meydana çıkarılmıştır. . 
Son derece gizli güdülen araştırmalardan son~a, hır ç~k Macar 

yakalanmıştır. İçlerinde, Tuna üzerinde vapur ışletcn bır Macar 
sosyetesinin direktörü de vardır. , . _ 

Bu casusluk işinde, Romanyalı bir Tegmen nın de oarma~ı ol
duğu aruaşılıyor. 

De Valeraya Karşı Suikast 
New-York, 15 A.A. - Nevyorker Herald Tribün gHetcsi ya

%Iyor: 
- 250.000 üyesi bulunan lrlanda - Amerika kurumlarından 

8 tanesi, de Valcra hükiımetini devirmek amacile bir suikast ha
zırlamaktadırlar. 

Yagmçcılar, Irlanda Cumurluk ordusuna güve~ektcdi~l~r. 
Dün akşam, clcba§ılarmdan 1 7 kişi, N cvyork otcllcrındcn bırın
de toplanmışlardu. Bunlar, 500 bin İrlanda - Amerikalının Finan 
sal ve tinel yardımlarını sağladıklarım söyliyorlar. 

Süveyşten geçme meselesi 
Roma, 15 A.A. - Iskcnderiye'den bildiriliyor: Elbelağ . ad!ı 

M1'ır ı!'a~tf'!.'lli hııııı= hetkesindP. ~iivPus k;ınalmm ltalvan gı-mılP.rı· 
ne kapatuması ihtimali haKicında son günlerde lngiliz gazeteleri 
taraf ıpğan ileri süriilf"n nı.ıı_..~.: ..... 4tJemektedir. 

Bu gazete, .Ingilizlerin ortaya attıkları delillcn reddettikten 
aonra 1888 tarihli andlaşma prensiplerine göre şunları yazmak -
tadır: 

1 - Süvcyş kanalı gerek barış ve gerek harp zamanlarında 
bütün ulusların harp ve tecim gemilerine açık bulundurulması· 
gerektir. 

2 - Gemilerin Süveyş kanalından özgür olarak geçmelerini 
&ağlamak işi Mısır hükfuneticin kuvvetlerine düşer. 

italyanlar Ve Boğazlar 
Roma, 15. A.A. - Banş No

bcl mükifatmı almış o 1 an 
Angellin Norveçli Dagbladet 
gazetesine yap<!ığı söylev ttal
Yan razetelennde kuvvetli pro. 
teatOlara yol açmıştır. 

Angell, İtalyan-Habeş çekiş
mesinde ulualar sosyetesinin i
§e karışarak Süveyiş kanalını 
İtalyan gemilerine kapamasını 
ileri sürmektedir. 

Giornale d'italya diyor ki : 
Süveyiş kanalının ve genel o

larak boiulann uluslar sosye
tesi elinde bir alet olabileceği 
kabul edilirse ilk önce bütün 
boiazlar rejiminin değiştirilme-

ltalyan elçlsl 
G611yor 

sine girişilmek laznndır. Artık 
ne Cibraltada ne de Süveyş ka
nalında İngiliz bayraklanrun, 
toplarmm ve askerlerinin yeri 
yokdur. Çünkü dünyada hiç bir 
memleket uluslar sosyetesi jan 
darmahğımn tek bir devlete ve
rilmesini kabul edemez. Bo
ğazlar yalnız italyaya karşı de
ğil, fakat öteki devletlere karşı 
da ve bunların arasında geç
mişdc olduğu gibi Afrika ve As
ya memlcketlerile olabilecek ih 
tiliflarda İngiltereyc karşı da 
ileride kapatılması lazım gele
cektir. 

ismet pa,a 
Enstitüsünde sergi 

Ankara, ıs (Mahab\rimizin Ankara, 15 (Hususi muhabi-
tclefonu) - İtalya büyük elçisi rimiıdcn) -İsmet Paşa kız ena 
lıtanbula hareket etmiştir. titüsü sergisi umuma açıldı. 

l•rbaylığın yaptır(llğı sebze halinin inşaatı bitti. Küşad resmine 

Atina, 15 (Hususi muhabiri
mizden) - General Kondilis 
Atina müddciwnumisine müra
caat ederek Atina garnizon za
bitlerinden 28 kişinin garnizon
dan uzaklaştırılacağı hakkında 
yalan havadis neşreden Metak
sasm gazetesi aleyhinde bir da 
va daha açmıştır. 

Kondilis bu meseleden balı -
scdcrken muhaliflerin evvel ve 
ahar ordu arasına nifak sokmak 
için uğraşmakta olduklarını söy 
!emiştir. 

Danzig'in Finansal 
Durumu karışıkhğı 

DANZtG, 15. A.A. - Dan
zig tecimcnlerinin önünde, Şaht 
demiştir ki : 

" Almanya, Dantzig hakkın
da ağır f edakirhklarda bulun
du. Ancak, bugün, şehrin kendi 
kendine yardım etmeai zama
nı gelmişdir. Eğer ben, Dançig 
bankasının başkanı olsaydım, 
spekülasyonla savaşmak için 
şiddetli tedbirler almakdan çe
kinmezdim. Bugünkü durumun, 
soravı (mesuliyeti) andlaşmala 
ra aiddir. 

Nasyonal sosyalistlerin ö
nündeki başka bir diyevindc de 
Alman finans bakanı şunları söy 
lcmişdir : 

" Danzig, mevcud bonolar 
yüzünden, gereken tedbirleri 
alabilmekden acızdır. 

Bölge başkanı, nasyonal-sosi 
yalistlerden Alber Forste de 
qemi.ştir ki : 

u Versay andl:@ltJD•st ~ 
-um:kn, Danzıg ne yaşayabil-

mekde ne de ölebilmckdedir. 
Almanya, V crsay andlaşması
mn başka ülkelerin de sayma
dıkları bir noktasını ortadan kal 
dırmışdır. Danzig, kendisi için 
en uyğun olacak dış siyasayı 
güdcmediği için özgür değil 
dir.,, - -

Tien-Sin'deki 
Amerikan askeri 
Vaşington. 15. A.A. - ~ 

işleri bakanlı~ı, Amerika birle-; 
şik devletlerinin, bugünkü gün· 
de Tientsin'de bulunan 15 inci 
piyade alayı kıtalannr, hadise
lerden ötürü geriye çekeceğine 
ilişik olan haberleri yalanlamış
dır. 

Oradaki bu alay, Pekin Ame
rika elçiliğinin denizle olan bağ 
lılığını korwnakdadır. 

HARiCİ KUÇUK 
HABERLER 

* Vaşington, 15. A. A. -
Macaristan, Polonya, Letonya, 
Litvanya hükUınetleri bugiin 
günü &elen harb borçlarını öde
miyeceklerini Amerika hilkll· 
metlerine bildirmişlerdir. 

• Nevyork, 15. A.A. - Porte 
kiz tayyarecilerinden Montever 
de kardeşler, durmadan yapa
cakları Nevyork. Roma yol· 
culuğunu havanın fenalığından 
dolayi başka bir güne bırakmış
lardır. 

* Nevyork, 15.A.A. - Max 
Baer bu ayın 2 5 inde yapılacak 
olan Kamera - Louiı maçını 
kazananla döğüşmeyi kabul et
mişdir. 

• Vafington, 15. A.A. 
Ruıvelt uluıa1 ke 1kınma yöne
timinin devamından yana oian 
karan imza etrni,c:lir. 

• Londta, 15. A.A. - Sil ba
kanlığı Londra bCSiıesindeki 8 
alay müstahfızı hava korunma· 
sına ayırmıştır. Bunlardan beş 
alayı uçaklara karşı topçu kuv
vetlerine, üç alayı da iıtihkima 
ve daha doğrusu projektör kıta 

'c MAL Romangada Şeker için 
15 Haziran Dış Ticaret Emir Geldi 
T 5 Birinci kanun 

Dün Amerikanın Avrupa devletle
rinden alacağı olan borç taksitlerin
den birinin daha vadesi geldi. Borçlu 
devletler, bermutat, paralan ödeme
diler. Amerika gazeteleri, bermutat 
borçlu AYrupa devletlerine kartı teh
ditler savurdular. Amerikanın büyük 
sava§ içinde itilafçılara yaptığı yar
dımlardan ve itilafçıların bu yardım
lara karşı gösterdikleri nankörlüklcr
den bahsettiler. Amerika, Avrupa 
devletlerinden azıcık daha soğudu; 
fakat arsıulusal borçlar meselesi de 
azıcık daha ziyade tarihe karıştı. 

Genel aavaşın sonunda alacak, ve
recek itleri tasfiye edilirken, iki çeşit 
borç belirdi: 

1 - Savaşı kazanan devletlerin Al
manyaya V ersailles andı ile kabul et
tirdikleri tamirat borçları, 

2 - Kendilerinin aavaş içinde A· 
merikadan aldıkları borçlar. 

itilafçılar, Almanyadan alacakları 
tamirat borçlarını ölçerken, kendileri
nin Amerikaya olan vereceklerini de 
göz önünden kaçırmamıılardı. Yani 
tamirat borçlarını öyle hesaplamıılar
dı ki Almanyadan bu nam altında ala· 
cakları parayı aşağı yukarı arsıulusal 
borç adı altında Amerikaya verecek
lerdi. Uzun zaman bu tamirat ve ar
sıulusal borçlar fU yolda ödendi: 

Almanya Amerikadan borç para a
lır ve bununla itilafçılara tamirat borç 
lannı öder. İtilafçılar Almanyadan al
dıkları tamirat parasile kendi borçla
rını Amerika ya öderler. Amerika da 
itilafçılardan aldığı parayı Almanya
ya ikraz eder. 1931 yılı krizine kadar 
bu daimi devir devam etti. Para, Al
manyadan tamirat borcu 9eklinde iti
lafçılara geçer, itilafçılardan borç te
diyesi şeklinde Amerikaya geçer, A
merikadan da ikraz şeklinde Alman -
yaya geçer ve oradan da tekrar devir 
başlardı. 

1931 yılı krizi bu devri ansızın dur
durmuştur. Almanya, Amerikadan 
borç alamaz ve itilafçılara da tamirat 
borcunu ödeyemez oldu. İtilafçılar da 
Amerikaya borçlarını ödemek isteme
diler. 1931 yılı yazı içinde meydana 
gelen bu kriz üzerine Amerika Cumur 
Ba§karu Hoover bir yıllık bir mora -
torium önergeledi (teklif etti). 

Bu önergeye göre, bir yıl için A
merika itilifçdarclan borçlanru iste -
miyecek, ftillfçılar da Almanyaclan 
tamirat borcu istemiyeceklerdi. Yani 
esasen krizin meydana getirdiği fili 
lıir durumu, Hoovcr, arsıulusal anlaş
ma şekliqc çeviriyord . Hoover'in 
~ ............ Jtabul eclDclf ·
mil, moratorium yılı geçtikten son-
ra Almanya tamirat borçlarını öde
mek istemedi. Bu borçlar nihayet Lo
~anda toplanan bir kon{ eransta Ame
rikanın da kendi alacaklarından vaz
geçmesine bağlı olmak üzere ilga e
dildi. ltiliifçılann kendi alacakları o
lan tamirat borçlarının, Amerikaya 
verecekleri olan paralara bağlanması
nı Amerika kabul etmemittir. Alman
yadan tamirat borcu almadıkları hal
de dahi, kendi borçlarını Amcrikaya 
vermek zorağında bulunduklarını A
merika o zamandanberi iddia etmİ§tir. 

ltilar devletleri ise. iki borcun 
birbirine bağlı olduğu noktasında ıs· 
rar etmiılerdir. Fransa, Almanyadan 
tamirat borcu almayınca Amerikaya 
borcunu vermemi§tir. Ingiltere bir 
kaç takaitr verdikten aonra vazgeç
mi§tir. Şimdi yılda iki defa Amerika
nın alacağı olan borç taksitlerinin va
desi geliyor: 15 huiranda ve l 5 bi
rincikanunda. Her vade geldikçe, A· 
merika "paraları tediye ediniz., diye 
borçlularına alelüsul bir ihbarname 
gönderir. Onlar da alelUıul tediye et
miycceğiz derler ve 15 haziran ile 15 
birinci kinun gelip geçer. Fakat bu i
ki gün her gelip geçtikçe, Amerika 
gazeteleri, Amerikanın büyük savaş 
içinde itilifçılara yaptığı yardımlar
dan ve itilafçıların bu yardımlara kar
§ı gösterdikleri nankörlükten bahse -
derler. Amerika Avrupa devletlerin • 
den azıcık daha soğur; arsıulusal 
borçlar meselesi de azıcık daha ziya
de tarihe karııır. 

• 
Amerlkada seyllp 

Ovalde-Taxas, 15.A.A. - Bil· 
tün sular taşmışdır. 8 kişi bo
ğulmuşdur. Ayrıca birçok kişi 
de kaybolmuşdur. Birçok köy
ler sular tarafından götürül
müşdür. Yüzlerce kişi kaçmak
dadır. Şimdiye kadar maddiğ 
zarar iki milyon dolan gcçmiş
dir. 

kömUr ame•esln grevi 
Vaşington, 15.A.A. - Baş

kan Bay Ruzvelt ile görüştük
ten sonra, kömür endüstrisi 
sendikaları baışkanlan, bu pa
zartesi gilnll başlayacak olan ve 
45.000 isçiye $amil bulunan ge
nci grevin bir temmuza kadar 
ge<;ikdirilmeıini kabul ettikleri
ni bildirmi,lerdir. 

Kömür endüstrıine, işçilerin 
dileklerine uygun olarak düzen 
verecek olan, ayadan Guffi'nin 
yasa önergesinin bu tarihten 
önce onaylanacaiı umud edili-

[Baş tarafı 1 incide) 
II-Buna mukabil Bank Nas 

yonal, kontenjantman koınisy~
nunun müsaadesile ithal edi
lecek malların takas karşılıkla
rını, . gene resmi kurstan, itha
latçıların emirlerine hazır bu
lunduracaktır. 

III - Diğer taraftan ihracat· 
çıJarın dış piyasalarla rekabet -
lcrini kolaylaştırmak ve Romen 
mallannı fazla sürebilmelerini 
temin etmek için bir "Ekono · 
mik prim" tesis olunmuştur. 

iV - Ekonomik primler it
harntçılardan alınacak, ekono -
mik prim taksilerinden çıkarıl -
mış olacaktır. 

Prim ekonomik namile ihra -
catcılara verilmek üzere ithalat 
çılardan alınacak taksilerin mik 
tar ve nisbetleri üç ki§ilik bir ko 
misyon tarafından tesbit edile
cektir. (Uç kişilik komisyonda, 
Bank N asyonal genel çevirge -
ni, ticaret ve sanayi bakanlığı 
baş murahhası ve finans bakan
lığı baş murahhaslarmdan ya -
pılmıştır.) 

V - İhracatçılara verilecek 
ekonomik primlerin miktarları 
da, ihracat maddelerinin cinsle
rine ve gönderildiği memleket
lere göre komisyon taraf mdan 
tayin edilecektir. "Romanya 
petrolları için rekabet mevzuu 
bahis olmadığından bu madde
ye prim ekonomik verilmiyeceği 
söyleniyor.,, 

Şu kararlara göre, şimdiye 
kadar tatbik edilen Compensa
tion sistemi 11 hazirandan son
ra kalkmış olacaktır. Bu güne 
kadar yapılmış olan ticari anlaş 
malar da yeni rejimin icabatma 
göre değiştirilecek ve alakadar 
hükumetlerle yeni müzakerele
re başlanacaktır. 

Romanya dış ticaretinin bu 
yeni rejimi dolayısilc, Romanya 
piyasasında tutulmuş olan pala
mut, kuru yemiş, susam, tiftik, 
koyun derisi gibi mallarımızı 
tüccarlaıınuı:ln rahatça ve bol 
bol sokabilmeleri için konten -
jantman komisyonunun geniş 
müsaadesi şarttır. Bu vaziyete 
göre şimdiden teşebbüs edilirse, 
şimdiye kadar olduğu gibi, tüc
carların epey yekun tutan bura
daki bloke sermayelerine bir 
kaç milyon daha ilave edilme
miş olur. 

Eşref ŞEFiK 

Fransa ve ltalyamn 
c ev a b ı bekleniyor 

Londra, 1 S.A.A. - İngiliz
Alman deniz uzmanlan bugün 
da konuşmaların devam etmiş
lerdir. Delegeler arasında pa
zartesi genel bir toplanu yapıla 
caktır. Yanlan prensip anlaş
masının Almanya tarafından 
şimdiden onandığı, bu mesele 
hakkında Fransa ve İtalyanın 
cevabı beklendiği bildiriliyor. 

Bu anlaşmada, Alman deniz 
programının yertilmcsi için altı 
veya yedi yılın düşünüldüğü ve 
iki donanma arasındaki nisbc
tin gerek tonaj ve smıfda, ge
rek silahlarda gözetileceği bil
diriliyor. 

* Londra, J 5. A.A. - Alman
fngiliz eksperleri, bugün İngi
liz deniz bakanlığında yeniden 
toplanmışlardır. Bu toplantıdan 
sonra resmi hiç bir bildirik ya
pılmamıştır. 

Orevilerle polis 
arasında sillh 1 

Sprinsfcld (illinois), 15. A. 
A.- Bir fabrika önünde 500 
grevci işçi ile 25 polis arasında 
bir boğusma olmuşdur. Polisler 
grevcilerin üzerine gözyaşı 
dökdürcn el bombaları savur
muşlar ve grevcilerden üçünü 
yaralamışlardır. Sonunda döğüş 
yerine gelen dört bölük asker 
grevcileri daiıtmışdır. 

Cenubi Amerikadakl 
harp durdu 

ASS-OMPStYON, 15.A.A.
Bolivya ve Paraguay orduları 
komutanları dün öğleyin savaşı 
durdunnuşlardır. 

Buna ilişik olarak her tarafa, 
telgrafla, radyo ile ve her türlü 
araçlarla (vasıtalarla talimat 

(Baş tarafı 1 incide]_ .. 
Piyasada şeker kalınadıgı ıçın 

bir kısım tecimenler dün şeker 
şirketlerine ba, vunnuşlar ve 
o-ünlük hatta saatlik ihtiyaçları 
b 

karşılayacak mikdarda şeker a-
larak piyasaya dağıtmışlardır. 

Elinde şeker kalmayan bak -
kallar bu suretle müşterilerinin 
isteklerini karşılayabilmişler -
dir. 

Dün şeker şirketlerine pe_k 
çok müracaatlar yapılmış~ ?~~ 
çok kimseler ~anun ~cşrcdıldıg~ 
gün teslim edılmek uzere angaJ 
manlara girişilmiştir 

Ankara, 15 A.A. - Ekonomi 
Bakam CeJil Bayar İstanbul, İz 
mir ilbayları ile diğer bütün il
baylıklara şu telgrafı gönder • 
miştir: · 

"Hallmnıza ucuz ve çok şeker 
yedirebilmek gayesile Kamuta -
ya sunulan kanun 13.yihası onay
lamruştır. 18-6-1935 salı günü 
resmi gazetede neşri mümkün 
olabilecektir. O tarihten itiba -
ren atideki hususlara riayet olu
nacaktır: 

1 - lstanbulda ve şeker fab
rikalarında teslim edilmek üze
re toptan ve toz şeker şimdiki 
fiat olan 36,75 ve 37 kuruş yeri 

1
, ne 25 ve kesme şeker 40 kuruş 
yerine 28 kuruş fiyat ile satıla -
caktır. Bu fiyata bütün vergi ve 
resimler dahil olup fabrikalarda 
vagon İstanbulda anbar dahili 
teslim fiyatlarıdır. 

2 - Sair mahallerde toptan 
satış fiatı yukariki fiyatlara yal 
mz nakliye ve buna ait diğer 
masrafların ilavesilc bulunacak 
fiattan ibaret olacaktır. 

3 - Perakende fiatlar ile yu
k~rıdaki maddelerdeki toptan 
satış fiatları arasındaki fark bu 
gün mütcamil bulunmakta olan 
ve perakende satışçıların cari ve 
normal karını tetkil eyliycn rnik 
tardan ibaret kalacaktır. 

4 - Bu suretle tespit edile -
cek olan toptan ve perakende 
satıs fiatlarmm fevkinde fiatlar 
la sa~ "8pmalr ihtikar teiAkki 
edilecektir. 

5 - Havayici zaruriycdcn o
lan bu gıda maddesinden bilais
tisna herkesin istifade edebilme 
si için valilerle belediye reisle
rinin vazife noktasından hassa
siyetlerine müracaat ederim .• , 

Şekeri ucuzlatan kanun 
Ankara. 15 A.A. - Şeker yoğal

tım ve gümrük resimleri hakkındaki 
2785 numaralı kanun 17 haziran 935 
tarihli resmiğ gazetede çıkacaktır. Ka 
nun o günden yürütülecektir (mute .. 
berdir). 

Ekmek Bula
mıyan Halk 

[Baş tarafı 1 incide] 
Istanbulda mevcut atok ta gözönün
de tutularak 'imdilik 30 paralık bir 
zam yapılacaktır. 

Ziraat Bankaamın buğday aatqına 
batlamau için tecimenlerin öne sür
dükleri istekler alakadarlarca gözd~n 
geçirilmiş ve bankanın ihtiyaç ıörül
düğü anda ve genel duruma göre der· 
hal aatrp geçebileceği cevabı veril -
mittir. Bizim duydutumuza göre, Zi
raat Bankası salı veya çar§amba gü
nü satı§lara başlayacaktır. Eaaıen. 
buğday fiyattan istikrarlı yaziyete gir 
miı. ve Anadoludan bol mal gelifi, 
Bankanın a&tlfl kesmesinden doğan 
yersiz endifeleri de gidennittir. 

Evvelki gün ve dün şehrin ban 
semtlerinde bir kısım fınncılar az ek 
mek çıkarmışlar, bilhassa Eyüp taraf 
lannda halk ekmek bulmakta çok ır -
kıntt çekmiftir. Belediye bu vaziyeti 
meydaN getiren sebepleri de gözden 
geçinnittir. Ekmekçiler, fiyat yüksek 
liği karşısında zarara çalııtıklarını ve 
bu yüzden az ekmek çıkarmak vazi
yetinde kaldıklarını tekrarlamışlar • 
dır. Narh değiımedilrçe her şeye rağ
men ihtiyacı karııJayacak nisbette ek 
mek çıkarmaları icap ettiği kendileri
r.e ihtar edilmiştir. Yarın narh değiş
tirileceğine göre bu şikayetlerin de 
önüne geçilmit olacaktır. 

-
17 Haziran Pazartesi 

SAAT 16 DE 
Ye§ilköy, Yqilköy palas otelinde 

elektrik fırınının tatbikatı gösterile -
cck, ve bu meyanda, gelenler arasın• 

da kura çekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
HEDiYE EDiLECEKTiR 



G 

- =· - u aJ == - on - uca ...... 
....... 
Sebze ihracatını Çoğaltmak 
için Denemeler Yapıhyor 

11 ersin, IS 

(Hu.s~si muhabirimiz bildiriyor)" - Mersin Türk Ofis Şubesi 
sebzAecılık hakkmd~ etraflı malfımat toplamağa başlamıştır. Bu 
ma_ı~mattan sonra ıhracat vaziyeti daha ıslah edilecektir. Türk 
Ofısı, bu mmtakad.a retişen kamış ve ambalaja elverişli diğer 
nebat. sapl.~nndan ıstıfade imkanlarım tetkik ettirmektedir. El
de edılen ornekler, iyi netice verirse derhal bu çeşit ambalajlar 
kullanılacaktır. 

Yaş meyva ve sebzenin tahta ambalajlardan kurtarılması 
memleket ormanlarının israf edilmemesine ve yeni bir ambataj
cılrk san'atmın kurulmasına da vesile olacaktır. Ayni zamanda 
daha ucuza mal olması mümkün görülmektedir. 

seyyar Tiyatro Truplarına 
Müsaade Edilmedi 

Çanakkale, 1 S 

'(Hususi muhabirimiz b~ldiriyor) - Ayvacık panayırı 26 Ma
yısta kurulmuş ve beş gün devam etmiştir. llçebaylık sınırı ge· 
niş olan Ayvacık, bu panayır dolayısile Ezine, Bayramiç, Ça
n.akkale ve yakın ilçelerdeki halk ve esnafı da kendisine çekmiş
tır. Panayır bu yıl çok rağbet görmüştür. Fakat, bilgi ve tekni
ğe uyularak daha düzenli bir hale konulduğu takdirde fazla 
takdir kazanacağı muhalcl<aktır. 

Panayıra giden bozuk ve çirkin yapılı yolu bir an önce düzelt
mek gereklidir. 

Geçen yıl panayırı teftiş eden Trakya Genel Inspektörü İb
rahim Tali Onıgörenin verdiği emir üzerine, seyyar tiyatro 
oyuncularile, saf köylüleri kandıran sarraflara bu defa müsaa
de. e~ilmemiştir. Panayırın umumi havası bu yüzden sessiz geç
mıştır. 

•• 

Odemiş Yaylasında Yeni Ve 
Modern Bir Mahalle Yapılıyor 

lzmir, 15 

·(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Oclemişin 1080 rakımm
'daki Bozdağı köyündeki evler, bu yıl istirahat için yaylaya gi -
ıdenler tarafından tamamen tutulmuştur. Oğrendiğime göre bir 
sosyete teşkil edilmektedir. Bu sosyete, gelecek yıldan itibaren 
kayak sporlarının da başhyacağı bu yaylada modern bir ma
halle yaptıracaktır. 

ara a arı 
Aydrn, ıs 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Paşa yaylasında vereme 
müstait çocuklar için hususi idarenin yardmu ile verem müca
dele kurumu tarafından barakalar kurulmaktadır. Eu barakalar
da bu y1l 50 zayıf çocuk barınacak, yiyip icıneleri kurumca te
min olunacaktır. Yaylaya elektrik tesisatı da yapılmıştrr. Bir
çok aileler de yaylaya göçerek yazr gecirmeğc hazırlanıyorlar. 

Eğridirde Yapllan Tören 

o --

Ya Düzeltmeli 
Ya Kurmamalı 
Çanakkalenin Ayvacık panayı • 

rından bu sütunlarda bahıediyo,-uz.. 
Ayvacıktan aldığımız. yeni bir mek
tup, bu panayırın hakikaten ıslaha 
muhtaç vaziyette bulunduğunu gÖı· 
teri yor. 

Onümüz.deki panay:r mevıimmde 
göz.den uz.ak tutulmaması gerekli 
noktalar ıunlardır: 

P a n a y ı r civarındaki dereleri 
umumi hela vaz.İyetinden kurtar • 
mak için açık hava apteshaneleri 
yapılmalı, belediye her akıam bu 
muvakkat helaları Örterek yenisini 
açtırmalıdır. Bu nokta halkın aıh
hati bakımından yüz.de yü.z önemli· 
dir. Sonra, hayvan paz.arınrn yiye
cek ve icecek aatılan mahallin bir 
haylı uz.ağında kurulması lciz.ımdır. 
Uçüncü bir nokta da, panayır ye• 
rinin toz. ve topraktan korunması 
için daima sulanması meselesidir. 
Ayvacık belediyui hortumsuz. tu
lumbasına bir hortum tedariki liU• 

rf!tile bu ihtiyacı da pek ala harfi• 
laya bilir. 

Biz., kötü ıartlar altılnda kurulan 
panayırların faydadan .ziyade kö
tülük doğuracağı kanaatindeyiz.. 
Ne kadar kuytu bir köıede olursa 
olsun, bellibaşlı sıhhat kaidelerine 
riayet etmek her belediyenin en bi
rine; vazifesi olmalıdır. 

Aksi halde, Ayvacık panayın
nın gell!cek yıllarda kurulmasına 
mani olmak laz.ımdır. 

Gaziantep 
Hastanesi 

f 

Yeni pavyon 

Gaziantep, ( ll usu si muhabirimiz· 
bildiriyor) - Hastane için yeni ya
pılan pavyon bitirilmiştir. İç ve dış 
hastalıkları ile kulak, bÖğaz, burun 
mütehaıısıslanna ait yeni poliklinik 
de bitirilmiş ve faaliyete geçilmi~tir. 
Yukarki resimde yeni pavyon qörü
lüyor. 

Suda boğulan 
Bir arabacı 

Antalya, 15 (Hususi muhabirimiz 
I.ıildiriyor) - Ali Oğuzun Serik kaza
sı civarındaki Pirinç Çiftliğinde ça
lışan lbrahim isminde birisi Akan 
Köprü Pazarı çayında boğulmuştur. 
İbrahim tek ath arabasını. hayvanı 
sulamak maksadile çaya sürmüş, fa. 
kat hayvan ve araba su cereyanına 
kapılmıştır. İbrahim atı kıırtarmağa 
uğraşrrken muvazenesini kaybetmiş, 
düşerek boğulmuştur. 

rende kalabalık bir halk · .ütlesi ılc 

haz ır bı:un-· .~ur. Tı : nin lokomo· 

Egridir, (Husust muhabirı' • b'l h t "lk t . E " "d' d ha eket ı tifi Coşkun Spor gençleri tarafından d ' . mız ı - ı at ının ı renı • grı ır en r 
ırıyor) - Devlet eline geçen Aydın ederken büyük tören yapılmıştır. Tö- büyük bir itina ile süslenmiş bulunu-
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o-üzel dağlı kız yalnız nişanlısı
~ı değil, etrafındaki bütün er -
kekleri meşgul ederek kendi ü
zerinde toplanan takdir ve ala
kaları çürütüvermişti. 

Onun en zayıf tarafı da hemen 
hemen elindeydi. Erguvanı ku
durtmak için en kuvvetli silah, 
gene onun nişanlısıydı. 

- Yolum yerde değil hava
da! 

Kapınrn önünde Erguvan ve
da etmek için ilk önce elini 
Turgud'a uzattı. Patron genç 
kızı hürmetle selamlarken Şa
hin'e: 

- Atik ailesine kansan er
kek böyle gecede ni~anlısından 
geri kalmaz. 

Dedi. 
Şahin gülümsedi: 

HAKYERLERINDE 

Avukatın a Deli O ... 
Diye Bağ ırdı! 

ÇATALCA CiNAYETi 
Çatalcanın Halaçlr köyünden Halil 

lbrahimi öldüren Aziz, Mehmet ve A
rifin duruşmalarına dün de ağtr ee • 
zada devam edildi. 

Geçen celsede suçlulardan Azizin 
vekili, Azizin ruhi zaafı olduğunu ve 
fikirlerinde dağınıklık bulunduğunu 
soyliyerek kendisinin Tıbbı Adlice 
muayenesini istemişti. 

Dünkü celsede, .\zizin Tıbbı adlice 
muayene edildiğini bildiren rapor o
kundu. 

Raporda, Azizin deli olmadığı bil
diriliyordu. Durusma, zabıt varaka -
sında imzası olanlarla suçlular aleyhi
ne şahitlik yapanların çağmlması için 
başka güne kaldı. 

Aziz, Ilakyerinden dışarı çıktıktan 
sonra : 

- Ben deli değilim. Bana deli di
yen avukatım Etem Ruhi galiba deli 
olacak ki beni Tıbbı adliye göndertti. 
diye bağırmıştır. 

* Dün tramvayla Sultanahmetten 
Sirkeciye gelirken bir yolcunun i 50 
lirası çalınmıştır. Zabıta yapılan ta
rif üzerine, çok geçmeden sabıkalılar· 
dan Celal isminde birini yakalamıştır. 

Celal ilkin inkarda bulunmuş. fakat 
evinde yapılan araştırmada 250 lira 
para, sakladığı yerde bulunmuştur. 
Celal, çaldığı paranın 7 50 lira değil, 
250 lira olduğunu iddia etmektedir. 

, .. - ÖçüK TELGRAF 1 
ABERLERI 

* Merzifon, (Hususi muhabirimiz 
bildiriy r) lki çocuk ~açma tüfeği 
ile karga avlarken bir kaza neticesin· 
de çıkan saçmalardan biri çocuklardan 
birisine rastlamış_ ve sırtından yara
lanmasına meydan vermiştir. Küçük 
derhal hastahaneye k:ıldırılarak teda· 
vi altına alınmıştır. 

* Merzifon, (Tan) - İlçemizin 
Hükfımet Doktoru Ahmet Bilgin 34 
senelik memuriyet hayatınrn verdiği 
yorgunluk dolayısile tekaütlüğünii is
temiştir. Yerine Belediye Doktoru 
Hakkı'nm getirilmesi muhtemeldir. 

* Merzifon, (Tan) - Parti Ku-
rultayından dönen Hakkı Kentel. 
Halkevi İdare Heyetini tophyarak 
bütçe içtimaını yapm:ştır. Verikn 
karara göre, Halkevi eski Taşan 
mecmuasını yeniden ,1eşre b:ışlıya-
.... a.. .. .-. 

* Balıkesir, (Tan) - Tüccardan 
Halil ve Ahmet Hava Kurumuna 
100 er lira vermeği taahhüt etmişler
dir. 

* Sıvas. (Husu si muhabirimiz bil
diriyor) - Temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya giden belediye baş· 
kanı Hüseyin Veli Gürlcyük şarımı
za dönmüştür. 

• Sıvas, (Tan) - Gülün belediye 
başkanlığına halk partisi başkanı 
Fuat Orhan oğlu seçilmiştir. 

• Sıvas, (Tan) Kadripaşa 
okulu okutanı Bedia Tan tarafından 
batın itikatlara inanmıyalım mevzulu 
bir konferans verilmiştir. Halkevinde 
verilen bu konferans epey alaka 
uyandırmıştır. • 

"' Kütahya, (Tan) - Genel Ku
rultay ayın 15 inden sonra toplana
rak bütçeyi yapacaktır. Bunun tuta
rı 160 bin lira raddesindedir . 

• Çorum, (Tan) - Bunaltıcı sı
caklar başlamıştır. Sıcaklık derecesi 
36 yı bulmuştur. 

"' Siirt, (Tan) - Şehrin güzel
leştirilmesi için yeni yolların açıl
masına ba'ilanmıştır. 

yordu. ~ .::! irilen kurhan, Belediye 
Başkanı Fevzi Çcli~in kısa söylevi sı
rasında kcsilır" tir. Trenin hareketin
den sonra, Coşkun Spor bisikletçileri 
ilk istac::·ona kadar takip etmişlerdir. 

Ötekiler bekliyorlardı. 

* Şefkat dispanserinde Ayşe adh 
bir kadına kolundan dizanteri aşısı ya 
parak ölümüne sebep olmaktan suçlu 
hasta bakıcı Katerinin duruşmasına 
dün üçüncü cezada devam edildi. 

Şahit olarak Fransız hastahanesi 
doktorlanndan Gassen, müdafaa şa
hidi sıfatile doktor Hüseyin Kenan, 
Cevat Sezai dinlenildiler. 

Şahitler. mikrobun mutlaka iğne 
ile girdiğine hükmedilemiyeceğini 
kangren olmakta daha ziyade hasta -
nın vücudundaki mukavemet derece
sinin amil olduğunu söylediler. Du -
ruşma, öteki müdafaa şahitlerinin din 
lenilmesi için kaldı. 

* Aynı odada yattrklan Mehmedin 
300 lira parasını çalmaktan suçlu 
Hakkı ve Ismailin dün ikinci sulh ce
z_ada duruşmala~ ıyapıldı. Bir kaç po
hs memuru şahıt olarak dinlenildiler. 
Şahitler, paranın çalındığına dair ha
berleri olmadığını söylüyorlardı. Gel· 
miyen bir şahitin zorla getirilmesi i
çin duruşma kaldı. 

• Dükkanında yapılan aramada çak 
mak taşı bulunan Mustafanm duruş
ması dün 9 uncu ihtisas hakyerinde 
bitirilmiştir. Suçlunun taşları kaçak
çılık maksadile bulundurmadığı anla
§ıldığmdan beraatine karar verilmiş· 
tir. 

P O LiS 

Acele i~in öldü 
Dün Köprüden Kadıkpyüne 10,35 

postasını yapan Bağdat vapuru Ka· 
dıköy iskelesine yanaşırken yumur -
tacı Yani isminde birisi iskeleye at
lamak istemiş ve denize düşmüştür, 
Yani yirmi dakika kadar arandıktan 
sonra ölü olarak bulunmuştur. 

• Beylerbeyinde Çamlıca caddesin· 
de 11 numaralı fırının alt kat duvar
ları tamir edilirken ikinci katı birden
bire çökmüştıür. Yalnız fırına ekmek 
almağa gelen 60 yaşında Hatice is • 
minde bir kadın hafifçe yaralanmıştrr. 

* Ceylanı Bahri isminde bir motor 
Gemlikten gelirken Hayırsızada önle 
rinde boyalı bir sandala rastlamış, 
sandal bağlanarak Istanbula getiril -
miştir. 

* Muradın idaresindeki otomobil 
Tophaneden gecerken Hüseyin oğlu 
~Q_h ... ; ; • ......._;.,...ı. h.:"' c~uö::. e!>rl'-•• ...._ 
şından yaralanmasına sebebiyet ver -
miştir. Yaralı hastahaneye kaldırıla
rak tedavısıne başlanmıştır. 

* lzmir limanında demirli bulunan 
Fransız bandıralı Stctatens mazot va
purunda infilak vukua gelmiş ve ge· 
minin çarkçısı Sporedov yanarak öl -
mü~tür. Tayfa gemiyi yanmaktan kur 
tarmıştır. Çarkçının cenazesi dün sa
bah limanımıza getirilmiş ve acente
ce gömülmüştür. 

Hava tehlikesine 
Karşı 

• lzmir, 15 A.A. - Hava tehlikesi
ni bilen üye yazmak için seçilen ku -
rul toplantılarına devam etmekte, te
dm odasından gelen defterleri ince -
!emektedir. Bu iş bittikten sonra ge
nel bir toplantı yapılacak, tecimenle
rimiz üye yazılacaktır. 

Dün bir çok yurttaşlarımız, Osman 
lı Bankası işyarları ve palamutçular 
soııyetesi hava tehlikesini bilen üyeli
ğe yazılmışlardır. 

* Elaziz, 15 A.A. - Türk hava ku· 
rıtmuna yardım için bugün Halkevin
de ilbayın başkanlığında büyük bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıya gelen 
lc:rin hepsi hava tehlikesini bilen üye 

- Sauvage ! 
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S AGLIK 
OCi ÜTLERi 

Deniz yosunları 
Nebatat alimleri deniz yosunlarının 

iki bin türlüsünü sayarlar. Belki bir 
gün geleC'ck, bu iki bin türlü yosun· 
dan herbirinin hassası ayrı ayn araş· 
tırılacak ve herbirinden bir türlü is· 
tifade etmenin yolu bulunaca'ktır. 

Şimdilik deniz yosunlarının cinsle· 
ri ayırt edilmiyerek onlardao toptan 
istifade edilir: Çiftçiler den~ dalga
larının kayalar üzerine getirdikleri 
yosunları pek makbul gübre sayar
lar. Ağaçları olmıyan ülkelerde de de
niz kenannda oturan yoksul balıkç!• 
lar onları kurutarak kışın odun yerı
ne kullanırlar. 

Hekimlere gelince, denizin suyunu, 
havasını ve içindeki her şeyi tetkik 
ederek herbirinden hastalarına bir 
fayda aradıkları için denizin içini 
dolduran yosunları unutmaları elbet
te kabil değildi. Freundler adında bir 
Alman hekimi nebatat dilinde Lomi
naria digitata denilen bir deniz yosu
nunu derin tetkik etmiş ve pratik ba· 
kımdan pek işe yarayacak birçok bil
giler çıkarmıştır. 

Bir kere deniz yosununda bir giT.
li iyot olduğu meydana çıkmıştır. 
Hem de bu madde kalay ile iyot ara· 
sında, yani her iki maddenin haline; 
geçebilecek bir şeydir. Kalay olabil
mesi hekimlik bakımından şimdilik 
işimize yaramazsa da, iki maden ara
sında müşterek bir madde bulunma
sı, bir gün, topraktan altın yapmak 
istiyen simya ilmi meraklılarının söz· 
lerini doğru çıkarabilecek bir mahi
yette olduğundan felsefe bakımından 
gayet önemlidir. 

Deniz yosununda bu gizli iyottan 
başka bol miktarda çelik, kireç, arse
nik, fosfor maddeleri de bulunmuştur. 
Bunlar da, bilirsiniz ki. hekimlerin 
hastalan hesabına pek sevdikleri ilaç
lardır. 

Onun için hekimler deniz banyola
rında yosunlan kullanmak yolunu bul
muşlardır. Yosunlu deniz banyosu 
iştahı açar, kan deveranını kuvvet
lendirir; hazmı düzeltir, böbrekleri 
daha işlek yapar. 

Narin yapılı ,lenfatik, sinirli. hare
ketleri gevşek ve yavaş çocuklar yo
sunlu banyolardan çok fayda bulur· 
lar. Sıracalı çocukların da yosunlar 
arasında şifa buldukları görülmüştür. 

Yosunlu deniz banyosunu yapmak 
hiç te güç bir şey değildir. Denizin 
alçaldığı bir vakti seçerek çocuğu, ye
sil bir cimen ilzerindf! "'ibi. vosunla
nn ortasına oturtmalı:, murrtkun oıur• 
sa yatırmak yeti ir. 

Çocuk fazla nazik olup ta soğuk 
deniz banyosuna sokulmak kabil ol· 
mazsa. evde deniz suyunu ısıtarak, 
denizden yosunları kopararak banyo
nun içine koymak ta mümkün olur. 

Deniz yo:;unlarının büyük fayda· 
sından dolayı, deniz kenarına hiç gö· 
türülemiyeceJc çocuklar ve çocuk ol• 
mayan hastalar için, yılın her mevsi
minde kullanılabilmek üzere. paketler 
içinde hazır deniz yosunu da bulmak 
mümkündür. 

Bizim Florya plajı yapılınca orada 
elbette bir de yosunlu banyo yapmalı' 
için ayrı bir yer bulunacaktır. 

Lokman Hekim 

ltalyada sUel talimler 
Roma, 15 A.A. - Bu sabah Bakan 

lar kurulunun kabul ettiği bir kanun· 
la işler cumartesi günleri saat 13 tc 
bırakılacak ve işyarlar, siyasal, kül· 
türel ve hele süel talimler görmek Ü· 
zere bu azat saatlerinde bağlı bulun
dukları Faşist kurumlarının emri al • 
tında bulunacaklardır. 

yazılmış ve yıllık yüke.nlerde bulun· 
muşlardır. Uye yazılma işi hararetle 
devam ediyor. 

Bu muhavereden bir şey an· 
lamıyan Nadya genç kızın ken
disine sadece başile bir selam 
verip atma sıçradığım görünce 
iğneyi batırmak zamanı geldi· 
ğini hissetti. Hayvanını bekli
yen Şahin'e dönerek: 

Erguvan bunu duymuştu. 
Ateş püsküren gözleri ipekli ka
pma sarılan bu altın kafaya di
kildi ve bir anda havayı yırtan 
keskin bir rüzgar ıslığı ile Sarı 
Bal'm pembe yüzünde Erguva
nın kırbacı sakladı. 

San Bal gururu yüzündeki 
kırbaç yarasından daha çok sız· 
!ayarak dostlarının kollarında 
evine getirilirken toz bulutları 
arasında Gökdere vadilerine doğ 
ru uçup giden Erguvan'ın peşini 
bir süvari daha takip ediyordu. 

Bu, ona yetişmeğe çalışan Şa· 
hin'di. - Dostum, dedi. Park eğlen

cesi pek çabuk bitti. Bizde supe 
edeceğiz. Haydi. 

Bir çığlık ve şahlanan kısrak 
kişnemeleri arasında kalın bir 
toz bulutu bu heyecan sahnesini 
bulandırdı. 

• 
Bu çizmeli, beli kayışlı, kız -

dan ziyade atlet bir delikanlıya 
benzeyen Erguvan toyluğuna, 
hamlığına rağmen nasıl olup ta 
buna muvaffak oluyordu? ... 

Şimdi beraberce kalkmıslar 
parkın kapısına doğru inerl.er : 
ken içiniçin heyecanlanan Nad
ya bu hıncını bir an önce ala -
bilmek ~çin planlar hazı:hyor -
du. Şahın yumuşak bir gençti. 
Onu bu küstah dağ kızma karşı 
oynatmakla salon kadınımn üs
tünlüğünü, inceliğini isbat ede
bilecekti. 

Turgut, Erguvanla önde gi -
diyorlardı. 

- Zaten hayvanımı hazırlat
tım. Ben de gidiyorum. 

Erguvan irkildi, haşı dikildi. 
kuru, hakaret dolu bir sesle: 

- Ne yazık madam. dedi. Sa
hin uzun bir yolculuğa çıkıyor. 

Nadya bayılım~tı. 
Beş altı kişi onu kollarına al

dılar. 

Basibrin'in durgun ve biribi· 
rinin eşi günleri arkada kalalı 
çok olmuştu. 

İşler genişledikçe küçük k:ı
sabanın yaşayışı da değişiyor, 
her kaliteden nüf ı..s gelip yerle• 
şiyor<lu. 

Nadya, için icin doluyordu. 
Daha akşamdan kendisine e· 

lini vermemekle başlayan ha -
karet, sonra sonra, Iakrrdısını 
dinlememek, çizmesini burnuna 
doğru uzatmakla devam edip 
gitmişti. 

Onun bu kiistahça, hoyratça, 
dağlıca yaptığı hakaretlere kar
sı kurnazca, şehirlice, tecrübeli 
~ir kadın pişkinliği ile mukabe
le etmek lazımdı. 

N ad ya, buna karar vermişti. 

Grupun parkr bıraktıklarını 
gören meraklı hir kalabalık on
ları daha yakından görebilmek 
icin daha kestirme yollardan ka 
p

0

ıya gelip yığılmıslardr. 
Erguvanın hayvanı kapıda 

bekliyordu. 
Onun gcceyarısmdan sonra 

Atik'e döneceğini duyan More
no gene kıza sordu: 

- Peki ama karanlık ... Yo
lu nasıl bulacaksınız? 

Erguvan kamçısının ucu ile 
yıldızları gösterdi· 

Erguvan bunun, kendisini yal
nız bırakmamak arzusundan ge
len, bir zahmet olduğunu zanne
derek kaşlarını çattı. 

- Onun burada daha mühim 
vazifeleri vardır, dedi. Atik vo
lu güneşten önce geri dönülmi
yecek kadar uzaktır. 

Patron başını salladı: 
- Dönmek için değil, geceyi 

nişanlısının evinde geçirmek 
icin gelecek .. Bunu istemeı mi-

• • ;> 
sınız .. 

Erguvan gülümsedi: 
- Çok naziksiniz Turgut 

Bey. 

Nadya, genç kızın bu manalı 
müdahalesinden büsbütün alev
lendi. Bu manalı ve istihzalı 
clarhenin cevabını vermiş olmak 
için çapkın bir kahkaha attı: 

- Erkekler için geri dönül
miyecek yol yoktur matmazel. 

Erguvan'm kaşları çatıldı: 
- Bunu erkek gibi düşünen 

kadmlar söyliyebilir. 
Bu ilkinden daha ağır oldu. 
N ad ya bu pervasız, dik baslı 

k~~ı~ ~amlelerinden yılmış gibi 
yuzunu buruşturdu. İğrenir tik-
sinir gibi mırıldandı ; ' 

Çokları ne olduğunu anlama
mışlardı bile. En yakındakiler 
iki kadın arasında geçen heye
canlı muhavereyi işitmişlerdi. 

Turgut Nadya'nın savurdu
ğu ağır kelimeyi duymuştu. 

Bu kadının Basibrin'de bir 
hadise çrkaracağını tahmin et
miyor değildi. Fakat bunun er
kekler arasında patlıyacağını 
zannediyordu. 

Atik kızı bu aristokrat tortu
sunun hakaretine hayvanına bi
le indirmekten çekindiği o müt
hi§ kırbacı ile cevaP. vermişti. 

Kasabanın Pirovani tarafın -
dan çb..ilen yeni planına göre ka· 
saba doğu yoluna doğru ilerli
yecekti · :alabalık artıyordu. 

Ve burada yakın ve eski mer· 
kezlerde ~örülıiyen bir yaşayış 
vardı. Yarı ecnebi kokusu, yar:ı 
iş hayatı ve kuruluşundaki ser· 
bestlik havasında hoş bir petrol 
kokusu eksik olmıyan bu kasa· 
bayı doğu şehirlerinden ayır· 
mıştı. 

[Arkası var l 
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Havalarımızı kuv· 
vetlendirmek, ken
dimizi sigorta 
Etmektir 

Geçen gün, istanbulda oturan 
bir Bulgar yurddaşnnız, hava 
tehlikesini bilen üye olmak için 
Yılda yirmi lira vermeyi üzeri
ne alırken :"Ben bu memlekette 
oturuyorum ve bu memlekette 
oturacağnn. Türkiyenin hava 
tehlikesinden korunmasında be
nim de faydam vardır,, demiş ol
duğunu bir gazetede okumuş
tuk. Ancak hava kurumunun 
neşrettiği gündelik yardım lis
telerinde Türk olmıyan yurd
daşlarımızın adlarına pek sey
rek raslamam:r.z, bize bu doğru 
fikrin onların arasında geniş öl
çüde yer etmiş olmadığını esef
le gösteriyor. 

Hava tehlikesi artık bir ulus 
nıeselesi olmaktan çıkmıştır. 
~ıpkı kolera, verem veya Y.an
g1n tehlikesi gibi, bir memleke
tin bütün çocuklarını birlikte 
ilgileyen geniş bir sosyal mese-
le halini almıştır. , . . 

Havadan yapılacak hır saldı-
tımda, düşman, bombalarını 

atarken, öldüreceği kimselerin 
hangi din ve ulustan oldukları
ıu araştırmıyacağı gili, bizim, 
halkımızın yapacağı yardımlar· 
la meydana getireceğimiz filo -
lar da, üzerinde havalanacakla
rı toprakların, ayrımsız, bütün 
fertlerini birlikte koruyacaklar
üır. 

Yangına karşı evini, görün· 
nıez kazalara karşı hayatını si
gorta eder gibi, bütün Türk 
Yurddaşları, canlarını, malları
nı ve evlerini, felaketlerin en 
korkuncu, en yıldırıcısı olan ha-
• "4 ~\,,ı,..._,u • .,..,ı .... AG4 9ı '-l 'Lll• llt)lJ l'-

ligorta etmek zorundadırlar. 
Bu memlekette ya,şıyan, bu 

llıcmlekctte kazanan, bu toprak
lann verimiyle geçinen bütün 
~urddaşlarm, Türk olsun olma
sın, bu birge tehlikeye karşı 

birge tedbir alma yolunda c;tla 
haşla çalışmaları en büyük bir 
odevdir. 

Çoğu, tecim ve endüstri gibi 
ıncmlekctin en fazla gelirli işle
rinde çalışan ve gene çoğu pek 
az Türke nasip olacak kadar 
genlikli ve zengin bir hayat ge
ç.iren başka ulustan yurddaşla· 

nmızın, ulusçuluğun bütün dün
yada en aşkın ve en amansız bir 
şekilde hüküm sürdüğü bu za
manlarda kendilerine karşı hiç
bir zaman dürüstlük ve cömert· 
likten ayrılmamış olan bir mem 
lcketin savgasını kuvvetlendir
meye, bir vicdan borcunu öder 

Hergün 5 Söz 

29 UNCU LiSTE 

ı - Tamir etmek - Onannak 
Tamir - Onamn 
Örnekler: 1 - istanbulda bü 
tün eski eserlerin onaruna 
ihtiyacı var. 
2 - Kınlan kalp onarıhnaz. 

2 - Tamim - Genelge 
Ömdt: lç B a k a n 1ı ğ ı
mn göçmenler hakkındaki 
son genelgesini okudunuz 
mu? 

3 - Timsal - Sembol 
Örnek: Atatürk, Türk ku
ruluşunun bütün davaları -
nm sembolüdür. 

4 - Ekseriyet - Çoğunluk 

Ekalliyet - Azınlık 

Ekseriya - Çoğun, çokva
lkit 
Örnekler: 1 • Fransada par
lamento çoğunluğu Flan
din'in önergesini reddetti. 
2 - Uluslar s o s y e t e -
sinde azınlıklar meselesi 
her vakit ortaya konur, bir 
türlü kotarılmaz. 

5 - Takrir - Dilerge 
Örnek: Kültür Bakanlığı 

bütçesi hal:clmı.da üç diler
ge verilmiştir. 

Not: Gazetemize gönderilecek ya· 
zılarda bu kelimelerin osmanhcaları· 
nın kullanılmamasını rica ederiz. 

gibi, canla başla koşmaları la
zım değil midir? Hele bu savga 
işi, yukarda da söylediğimiz gi
bi, bütün yurddaşlarm şahsiğ 
güven ve varlıklarım korumak 
:r- ,. .. rl ,l'\lnrıaa 

Kendilerinden istenilen kanu
niğ bir vergi olmadığına göre, 
yurddaşlarımız bu hususta hiç
bir zor görmiyeceklcrine güve
nebilirler. Ancak, Türk ulusu, 
kendi kucağında barındırdığı, 
kendi boğazından ayırdığı ile 
beslediği, kendi çocuklarından 

asla ayırt etmediği insanların, 

ona, bir üvey ana gözü ile bak
tıklarım, onun iyiliğini isteme· 
diklerini, zor zamanında ona 
yardnna koşmadıklarını görür
se elbette ki bu nankörlüğe gü
cenecek ve büyük bir hayal kı
rılışına uğrıyacaktır. 

Yaşar NABi 
İlgilemek - alakadar etmek; ay

nmsız - farksız, istisnasız; birge
müşterek; tecim - ticaret; endüstri 
- sanayi; genlik - rcf ah, savga -
müdafaa. 

N o. 28 lile, varlığile senin olsun!. 
Dedi, sözüne ekledi: 

V O S M A 1 - Senin de paran, incilerin, 
• cicilerin olur. Yeter ki sen be-

Etem izzet BENlCE nim ol. 
Taze kadın bakışlarında di· 

- Ya ne ile olur?. rilttiği bütün çekiciliği ile Tu-
- Parrrra ile olur.. fan'ın gözleri içine baktı, sordu: 
- Senin paran yok mu?'. - Ben senin değil miyim? .• 
Sevim, d~k dik kucağında çev- Tufan, kolları arasında kanı-

:tildiği erkeğin gözleri içine nin tükel sıcaklığı ile fıkır fıkır 
baktı. Bu bakış sertlikle, acı ile, kaynayan taze kadının çıplak 
öç ile boyun eğikliğinin, sızının, kollarını, giyisi dışmda kalan 
'Yapmacığın biribirine katıldığı omuz, sırt etlerini okşadı okşa 
bir bakıştı. Tufan hiçbir şey an· dı: 
lamamış gibi sözünü tazeledi: - Benimsin canım ... Benim. 

- Gerçek, ısenin paran yok Dedi. O bunu böyle derken 
trıu?.. ışıklar yine aklandı ve çalgı sus 

Genç kadın, taze kadın ka· tu. Yerlerine dönüyorlardı. Se
ntndaki bütün oiveleklikle kal- vim sordu: 
Çalarım oynattı, gövdesini sanı. - Ama incilerim bu kadının 
ıdığı gövdeye bir kat daha yaa- kinin tıpkısı olacak değil mi?. 
la.eh: Tufan, 

- Cicim param yok ama, Tu- - Tıpkısı olsun şekerim ..• 
fan•ım var!. Dedi. Hemen yol üzerindeki 

. Dedi. Tufan kaba, tkalın SC· boş bir masaya oturdu: 
\ıle: - Garson buraya bir şişe 

- Kah .. kah .. kah... J şampanya getir .. 
Güldü: l Ve.. Cebinden çek defterini 
~ l'lıfa.n bütün ~rasile2 P.U· _çıkardı ... Yazdı: 

( TAN) 1 N ô Y K 0 S 0 I HIKA YE 1 

Arkadaşının Karısı 

•.. "Eralp,, yazı evine gelince, 
geniş masasının oaşma geçti. 
Elleri arasına başını dayayarak 
düşünmeye başladı. Gözlerin -
den kansının asık yüzü, kulak -
!arından mızmız sesi gitmiyor -
du •.. Yazı masasının üstünde, 
gümüş çerçeve içinde gülen, yu 
muşak bakışlı güzel kızla, şim
diki hırçın asık yüzlü kadın ara 
sında hiç bir bağ yoktu .. Bütün 
günün didinerek çalışmaların -
dan sonra, eve gidince karısının 
gülmeyen yüzünün çizgilerine, 
Qİraz olsun yumuşaklık verebil 
mek için yoruluyordu ... Daha 
ne kadarlık evliydiler. Henüz 
üç yıl olmuştu .. Bu üç yıl için -
de işleri yoluna girmiş, genç ka
dına güzel bir ev, bir hizmetçi, 
(türkçedir) iyi bir aşçı tutmuş 
tu... Bütün bunlara dcgin genç 
kadının her gün biraz daha key 
fi kaçıyordu. İlk defa evlendik
leri vakit evine dönünce onu gü 
ler yüzlelfarşılayan, elile üzene. 
bezene nisirdiai V"'"".ı.ı.n oo!
raya çıkaran, günün bütün yor-
gunluğunu, güler yüzü, tatlı di
lile alan genç kadın şimdi ne ha 
le gelmişti... Eralp çaresizlik 
içinde ne yapacağım düşünür -
ken, yazı evinin kapısı açılarak 
içeri, kaç vakittenberi görmedi
ği bir arkadaşı girdi! 

- Bu ne hal carum ... Ne dü -.. .. , 
şunuyorsun ... 

"Eralp,. karşısında onu görün 
ce yerinden kalktı. Öbür yanda
ki maroken koltuklara karşılık
lı oturdular, şuradan buradan 
konuşurlarken laf, evlenme yo -
luna döküldü. Eralpa arkadaşı 
sordu: 

- Nasıl sen hayatından sızıl
tı (sikayet) cı nllSın? .. Ben çok 
bahtiyarım doğrusu .. Buraya se 
ni evime çağırmaya gelmiştim .. 
Bu öğlen yemeğini beraber yiye 
lim .. 

• ... Eralp arkadaşının karısını 

- Getirene bin lira veriniz!. 
Bu saniyede Sevimin toy, bön 

bir duruşu, fakat gözler.inde e
nerjisinin bütün çıldırtkanlığı 
m derleyen bir bakışı vardı. 

Tufan, çeki doldurup: 
- Canım, sen beğendiğin gi 

bi alırsın ... 
Diye uzatınca Sevim his bil -

memezlikten geldi, kaadı eline 
aldı: 

- Bu ne?. Bu ne?. 
Diye sordu, üzerindeki para 

sayısına göz gezdirdi. 
Tufan: 
- Sana küçük bir armağan. 

Beğendiğin inciyi almak için ... 
Dedi. Sevim çek üzerindeki 

tutan yeni görmüşçesine dudak 
tarını büktü, yüzünde üzüntülü 
çizgiler belirdi : 

- inhhh ... bu kadarla almmaz 
ki... 

Diye mırıldandı. 
Garson §ampanyayı getirmiş 

ti. Mantarı patlattı. Kadehleri 
doldurdu. Sevim hemencecik 
kadehini kaldırdı: 

- İçelim şekerim .• 
._-İçelim canım .•. 

görünce içi sızladı. Bu ne can -
dan, ne içli kadındı. Gü~e! h~. -
zırlanmış sofra başında, ıyı pışı
rilmis tadına doyulmaz yemek
leri yerken genç kadın anlatı -
yordu.! 

- Evimin bütün işlerini ben 
yapıyorum. Bundan büyük bir 
zevk duyarak .. Kocam bir ara -
lık bana yardımcı bir kadın tut 
mak istedi. Ben istemedim. Bir 
ev kadınının İ§lerini başkaları 
yaptıkça, o evinde yapacak iş 
bulamayınca iç sıkıntısı hasta -
lığına tutuluyor .. Ben işlerimi 
öyle sıralı yapıyorum ki; oku -
mak, gezmek, sinema için bile 
çok vaktim kalıyor .. Bir çocu -
ğumuz olursa, o vakit iyi bir da 
dı tutacağnn .• 

Bu sözler, Eralpın içindeki 
karanlıkta bir şimşek gibi çak -
tı. Aradığı çareyi bulmuştu ..• 

• 
... AJt~~üşsüz bir 

yüzle sorgusd 
na başını sallayarak: 

- işler bozuk gitmeğe baş -
ladı. 

Cevabınt verdi. Her gün bu -
nu tekrarladı. Genç kadın ina -
nıyor ve üzülüyordu. Eralp bir 
gün ona yalvardı: 

- Karıcığım.. Hizmetçiyi 
savmak gerek .. Masrafı kısma
lıyız .. Sen bir vakit isin ev işle -
rini yapacaksm .. 

Genç kadın bir kaç gün zor -
lük çekti. Sonra alıştı. Bunu gö 
ren kocası ahçıyı da böylece sav 
dL. Karısını arkadaşının karısi
le tanıştırdı. Onlar sıkı fıki dost 
oldular. Genç kadn her gün eli 
çenesinde düşünecek vakit bula 
madığı için iç sıkıntıları yavaş 
yavaş geçmişti. Yine eskisi gibi 
güler yüzlü olmuştu. Bir akşam 
kocası eve gelince: 

- Karıcığım, dedi. İşler yo
luna giriyor .. Bugün toptan epey 
ce bir para da aldun. Hizmetçi 
ve ahçı mı istersin .. Yoksa onla 

Ve .. İçtiler. Sevim: 
- Birer tane daha ..• 
Dedi ve sözünü sürdürdü: 
- Bu gece öyle tatlı, öyle eğ 

lenceli ki... Durmadan içmek is
tiyorum. Bilmem bu senin ta -
dından mı? .. 

Tufan: 
- Senin verdiğin tatlılıktan .. 
Diye Sevim'in bu sorgusunu 

karşıladı, sonra yine Sevim'in 
demincek çeki verince yüzünde 
gerilen üzüntü çizgilerini, sesin
deki: 

- Bu kadarla alınmaz ki... 
Deyişindeki içliliği gözünün 

önüne getirdi: 
- Sevgilim, ne yaptın sana 

verdiğim çeki?. 
Dedi. Sevim, yine birden de

ğişen soluk, astk, yapmacıklı 
yüzü, bunmtulu mırıldanışı ile: 

- lşte .•• 
Dedi, awcunun içinde hemen 

buruşturduğu Çek k a ğ 1 d 1 n 1 

uzattı. Masanın üzerine bıraktı. 
Tufan'ın gözü birden bu kağıda 
saplandı ve şaşkın şaşkın baka 
kaldı. Sonra, dilinin ucuna ge
len ilk sözleri sör.,ledi: 

L-BULMAC'i .. J 1 Yu;a;, Güzelleştirelim 
ArmaGanlarımızı 

kazananlar 
Yedi günlük bulmacamızı doğru çö 

zenler arasında çektiğimiz kurada ar· 
mağanlarımızı kazananları aşağıya 
yazıyoruz: 

Birinci: Mer?.ifonda topçu mülazı· 
mı Neşet Mustafa (gümüş saat). ikin 
ci: Cerrahpaşa fırını kar§ısında Hase· 
ki kadın sokağı m• lara (16) Eşref 
(Maroken cüzdan), üçüncülüğü: Ba
lıkhane sokağı numara 22 de Yanko 
Tedo (bir stilo), dördüncülüğü: Hey 
beliada ilk mektep öğretmenlerinden 
Hamdiye Oz (b~r senelik abonemiz:), 

Altı aylık abonemizi kazananlar: 
Beşinci: Türkiye lş Bank:\sı .R·n·-:_a 

şubesinde Adnan, altıncı: lzmır Gu· 
ze] Yalı Şefkat sokağı 14 numarada 
Ozdemir Sütekin yedinci: Osmanbey· 
de Zeki Bey apartmanı numara 1 Me 
liha, sekizinci: Mersin Defterdarlık 
varidat kaleminde katip Semahat, Do
kuzuncu: Bakırköy Zeytinlik Ome~ 
Naci sokağı numara lOOOsman Şemsı 
Talay, onuncu: Konya Çi~te medrese 
mahalleıi Cevat Bey sokagı numara 
2 Ihsan kazanmıJlardır. 

• Bulmacalarımız öz türkçedir. Şek-
limizin boş gözlerine kar<ılıklannı yer 
leştiriniz. Yedi giln arka ... kaya bul
n:acamızı df"ğru çözülmüt olarak gön· 
derenlcr arası.ıda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacalan
mızı istediğiniz gUn çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar· 
kaya çözülmüş olsun. Karşılıkları "111. 
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
!ayınız. • 

Birinciye: Gümüş saat. 
İkinciye: Maroken bir cüzdan. 
Uç üncüye: Bir stil.>. 
Dördüne.üye: (Tan)ın bir ıenelik 

abonesi. 
Beşincidcn onuncuya ka' ar: (Tan) 

ın altı aylık abonesi arma~an edile· 
cektir. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 " 

SOLDAN SAGA 
1 - Beyaz perde üzerinde (6), A

za (3). 
2 - Okwün karısı (4), Umu· 

mi (5). 
4 - Yurt (8). 
5 - Diti öküz (4), ldamet (2), 

rı tutmayalım da, her ay onlara 
vereceğimiz para ile sana güzel 
güzel elbiseler yapalım. 

Eralp bir kaç gün sonra ce -
binden bir kutu çıkararak açtı. 
İçinde iri tek taş bir pırlanta 
yüzük vardr. Karısına: 

- Bak dedi. Dört aylık hiz
metçi ve aşçı aylıklarilc bunu 
sana aldım.. İstersen bundan 
sonra böyle yapalım .. Genç ka -
dın yüzüğü parmağına taktı. 

- Demek bu çeki yırtıp ata· 
caktın? 

Sevim durgun bir sesle bu 
sorguyu karşıladı: 

- Belki yırtıp atmıyacaktım 
ama, işime yaramıyacağı için 
bırakabilirdim! .• 

Tufan: 
- Sen hiç anlaşılmaz bir ka

dınsın? 
Dedi, sözünü sürdürdü : 
- 1,000 lirayı beğenmedin. 

Bununla inci alamıyorsun. Fa
kat paraya ayrıca bir değer ver
miyorsun. İşine yaramadığı için 
bırakmakla bırakmamağı ayırt
sız görüyorsun. Senin gibisile 
hiç karşılaşmadım!. 

- Ben bana benzerim de 
onun için .•. 

- Gerçekten öyle. Kendi 
kendine benziyorsun. Bin lira 
hiçbir şey değil Ama onu at· 
mak, varhğile yokluğunu ayırt 
etmemek bir §eydir. 

- Öyle düşünenler için gylc
dir. 

Sevim bu sözünü söylerken 
çok tok. tartılı idi. 

Tufan: 

Yuvanızı güzelleştirmek için 
işte size çok ucuza mal olacak 
iki örnek. 

Dem (3). 
6 - Yama (2), istifham (2). 
7 - Cezayirde bir gehir (3), Hu• 

dut (S). 
8 - Vücut suyu (3). 
9 - Nota (2), Trakyada bir ne· 

bir (4). 
JO - Çift değil (3), :Uz kayığı (4) 
11 - Cari (4), Hücum (4). 

YUKARDAN AŞAGI 
l - lnce uç (5). Etajer (3). 
2 - Ayı yuvasr (2), Cet (3). 
3 - btifham (2), Eski Türk ba-

kanı (4). Yama (2), 
4 - Nam (5). Laz kayığı (4) 
s - Rüzgar (4). 
6 - Kapan (2), Söz (7). 
7 - Izmire yakın bir harabenin a

dı (4), 
8 - Şeref, §Öhrct (2), Bıçak kılı

fı (3), Uzak nidası (2). 
9 - Taam (5), Beyaz (2). 

10 - Yet (2), Türkiyenin en büyük 
&azctesi (3). Bir nevi içki (4). 

11 - istifham (2), Dem (3). 

Evirdi, çevirdi. Sonra kocasının 
boynuna sarılarak, öptür 

- Ben işe alıştım artık dedi. 
Paralarımız böylelikle bizde ka
lıyor .. Bir kaç ay sonra bir çift 
küpe alalım .. 

... Eralp, arkadaşının karısı 
yüzünden hem eski güler yüzlü 
karısını yeniden bulmuş, hem 
de her ay dünya kadar parasını 
dışarı vermekten kurtulmuştu. 

Cahit Uçuk 

- Birer şampanya daha içe· 
lim ... 

Dedi, arkasından sözünü yü
rüttü: 

- Canım Scvjm'ciğim, çok 
ince kadınsın. Seninle karşılaş
mam bana ne kadar gönenç ve
ri yor bilmezsin. Hele şu duru
muna bayıldım. 

Sevim yine bütün yürek gü
cünü gözlerinde toplayan bir 
bak ısla Tufan'a baktı, baktı: 

- Bütün bunlar senin iyili
ğinden ... 

Dedi. Şampanyayı içtiler. Tu
fan: 

- Sevgilim, senin kolay, zoı 
·bütün isteklerinin yerine gelme .. 
sini isterim ... 

Diye yine çe: defterini çıkar
dı, yazdı: 

- Getirene 2,500 lira veriniz .• 
Eskisini ·ırttr, bu yenisini 

Sevim'e uzattı: 
- Cicim her şey senin. Hele 

benimle '\lma'lya'ya gidersen, 
bütün bütün benim olursan bak 
neler olacak?. 

.... ! Arkası var J 
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Ekmek 

Türkiye, ekmeği en ucuz yi -
yen memleketlerden biridir. 
Ucuzluk bakımından, bütün 
dünyada birinci Türkiye, ikinci 
Belçikadır. 

Burada biz ekmeğin kilosu -
nu 9 kuruşa alırken, mesela Al -
manyada ayni ekmek 35 kuru -
şa satılmaktadır. 

Ancak dikkat edilecek bir 
nokta vardır: O da Almanya da 
e~ek! halkın ~aşlıca gıdası 
deg1ld1r. Netekım ekmeğin en 
ucuza satıldığı Belçikada bile 
vaziyet böyledir. Buralarda halk 
bizim ekmekten aldığımız gıda
yı patates vasıtasile temin eder. 
Patatesin de kilosu, azami 3 ku
ruştur. Ve mahsul zamanı 60 
P?raya kadar da düştüğü vaki -
dır. 

Ulusların kendilerine göre gı 
daları vardır: 

Orta Avrupada bu gıda pata
testir. Cenuba doğru indiğiniz 
zaman buğday, ve mısırdır. Şi
male doğru, çavdar ekmeği gı -
dalar arasında başlıca mevkii 
ahr. 

Amerikanın zenci ahalisi yal 
mz mısır unundan yapılmış bir 
nevi ekmek yerler ... 

Çinlilere gelince, bunlar ara
sında ekmeği bilmeyen ve gör -
meyen1er bile vardır. Çünkü esas 
gıdaları pirinçtir. Bu itibarla gı
da maddeleri üzerinde takip 
edilmesi lazımgelen usuller muh 
telif memleketlere göre değişir. 
Eğer Almanyada ekmeğin kilo 

su,35 kuruşa satılıyorsa.bu ora
sı için pahalı değildir. Çünkü Al 
man halkı ekmeği, yemekte ade 
ta bir süs olarak kullanır. Fakat 
Türkiyede ek"mek eğer bir ku -
ruş fırlarsa, bu bizim için Al -
manyadakinden daha çok paha -
lılanmış demektir. Çünkü ekmek 
yemediğimiz zaman karnımız 
doymaz. 

Onun için ucuzlatılacak gıda 
maddeleri meyanında ekmeği 
ilk önce nazarı itibara almamız 
gerektir. 

Türkiye her şeyden evvel bir 
ekim memleketidir. Toprakları
mız bize Iazımgelen gıdayı ver -
dikten başka ayrıca mühim mik 
darda ihracat yapmamıza da mü 
saatle ediyor. Buna rağmen ek
mek son zamanlarda pahalılan 
mağa yüz tutmuştur. 

Sebep olarak havaların kurak 
gitmesi ve mahsulün bozuk ol
ması ileri sürülüyor. Bu varit 
olabilir. Fakat her halde bir buğ 
day sıkıntısı varit değildir. Cün 
kü köylünün anbarlarmda dafma 
bir senelik yedek buğday vardır. 
!.ü~k ~öxlüsü ilerideki yiyece -
g 1ru duşunecek derecede basiret 
lidir ve tedbirlidir. 

E KONOMfK KRONfK 

Meselesi 
nuniyet mi duymamız lazımdır? 

Bu hususta bir mütalea yürü
tebilmek ·için, evvela arsıulusal 
vaziyetleri\ saniyen dahili piya
sayı nazarı itibara almak gerek 
tir • 

1 - Hariçte buğday istihsa
latı diğer senelere nazaran az 
olmalıdır ki, Türkiye, bu fiat 
yüksekliğinden istifade etsin. 
Fakat, bu da ancak normal bir 
vaziyette mevzuu bahsolabilir. 
Türkiyedeki istihsalfıtın az ol -
rnası, ihracatımızı kısmen ke -
seceği için ,hariçteki fiat yük -
sekliğinden istifade edemeyiz. 

2 - Dahili piyasaya gelince, 
içeride buğday Hatlarının yük -
sek olması, bir takım vatandaş 
latm cebinden şu kadar parayı 
alıp diğer bir takım vatandaşla 
ra vermek demektir. Bu müba -
delede eğer Türk köylüsü istifa 
de edecek olursa, ekmek fiatının 
büyük şehirlerde biraz fazla ol
masından dolayı şikayet edeme 
yiz. Fakat nedense vaziyet hiç 
te böyle değildir. Fiatm yüksel 
mesinden, ne müstahsil olan 
köylü, ne de müstehlik olan şe
hirli istifade eder. Yalnız ikisi -
nin arasında, zincir rolünü oy
nayan, bir takım vasıtalar ka
zanmış olur .. 
Buğday fiatları. yükseldi, di

ye, bu mütevassıtlar, köylüden 
buğdayı daha pahalıya alacak 
değillerdir. 

Kaldı ki, duyduklarımıza na
zaran böyle kuraklıktan dolayı 
buğdayın az olması ihtimali de 
çok kuvvetli değildir. Ortada 
bir takrrn, spekütasyonlar oldu
ğu pekala ileri sürülebilir. 

Bunun için buğdayı esash bir 
sıyasa olarak ele almamız ve bu 
işi tanzim etmemiz 19.zımdır. 

Milmtaz FAiK 

Fransız Frangı 

Londra, 15 A.A. - Dün, 
Fransız parası, İngiliz kontrolu 
araya girmeksizin biraz düzel -
miş ve peşin 75, 1/16 ya karşı
lık 74,15/16 da kapanmıştır. 

Üç ay sonra için satılan frank 
sabahleyin 3 frank iskonto ile 
verilirken 2.75 ile verilmiştir. 

Dolar 4,94 3/ 4 den 4.94 1/ 4e 
çıkmıştır. Florin ile Alman mar 
kı 7.1 ve 12.27 de, değişmemiş -
!erdir. Belga 29,20 den 29,23 e 
fırlamıştır. 

ÖLÜM 
İstanbul Bankası müessis ve mü • 

dürü Bay Kemalettin bir müddetten· 
beri düçar olduğu hastalıktan kurtu· 
lamıyarak irtihal eylemiştir. Cenazesi 
bu sabah Süleymaniye cıvarındaki ha 
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BORSA Hava 
Ve 

Harpleri Hakkında İngiliz 
Düşünceleri 15 Haziran Cumartesi Fransızların 

PARALAR 
Alıı 

Sterlin 616,-
Dolar 124,-
20 Fransız Frangı ı66,-
20 Liret 200.-
20 Belçika Frangı 80,-
20 Drahmi · 23.-
20 İsviçre fr. 812,-
20 Ley ı4,-
Florin 82,-
20 Çele Kuron 97 .-
Avusturya ııııin 22,-
Mark 41,-
Zloti 23,-
Pengo 24,-
20 Ley 14.-
20 Dinar 52,-
Y en 31,-
İsvec; Kuron 30,-
Altrn 143,-
Mecidiye 58,50 
Banknot 228,-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
1 ngiliz lir.ası 
Dolar 
Liret 
Belı;a 
Drahmi 
lsviçre Frangr 
Leva 
Florin 
Çekosolvak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovet~ 
İsviçre kuron• 

ESHAM 

Satıl 

621,-
126,
ı68,50 
202,-
81,-
24.-

816,-
25,
fJ,
~.-
24,-
42,-
24,-
25.-
15,-
54,-
33,
sı ,-

.944,-
59,-

230.-

Kapanıı 

12,03,-
621 ,50 

0,79,35 
9,62,36 
4,69,-

83,71.50 
2.43,28 

62.61,SO 
l.17,26 

18,98.50 
4,20,80 
5,81,43 
1,96,74 
4,21,-
4.51.40 

78.54,43 
54.96.33 
2.78.30 

10.98 
3,11 ,75 

f - Hava müdafaası 
Hava harpleri hakkında bellibaşlı 

neşriyat yapan ecnebi mütehassısla· 
rın düşündüklerini gözden geçirmek 
faydalıdır. Bu nesriyatın en yenileri· 
ni birkaç yazı içinde toplamağa çalı
şacağız. 

Fransız Generali Armengoud diyor 
ki; "Diğer çeşit harplerde olduğu gi
bi,hava harbinde de müdafaa ile taar
ruzu birlestirmek esasttr.Halbuki şim 
diye kadar hava taarruzuna kafi yer 
verildiği halde hava müdafaası için 
yeter derecede hazırlık yapılmamış
tır. Düşünmeli ki, sınırlar ve kıyılar 
müdafaa altına alınmıştır. Fakat hava 
asla. Sınırlar ve kıyılarda tabii veya 
sun'i maniler mevcut olabildigi halde 
havada bunlar da yoktur. lyi bir ha· 
va korunması yoksa en harap edici 
saldırmanın bu taraftan gclecegine as
la şüphe etmemelidir. 

Yalnız malzeme ve adetçe üstünlük 
bir memleketi diğerinin taarruzundan 
koruyamaz. Hatta gizli imalcit ile bu 
zahiri üstünlüğün gizlice kaldırılmış 
bulunması da mümkündür. En esaslı 
koruyucu tedbir. vaktinde ve Şiddetli 
mukabil taarruzdur. 

Havanın en muessir müdafaası, 
yalnız kuvvetli ve iyi malzeme ile teç· 
hiz olunmuş. müdafaayı olduğu ka
dar taarruzu da yapabilen bir hava or· 
dusilc kaimdir ve bu ordu tayyareler
den başka müdafaa top ve sitahlarını. 
mania balonlarını ve saireyi ihtiva 
eder ve kendi büyüklüğü ile mütena· 
sip bir kara teskilatı tarafından da 
muhafaza olunur. Tekmil bu parca· 
ların birlikte çalışmaları barış zama
nında tanzim olunmalıdır. Hepsinin 
başında da hava müdafaa ve taarru· 
zundan mes'ul tek bir başkumandan 

ı~ Bankası Mü- PO.- bulunmalıdır.,, 
., ,, N. 9.60 İngiliz Albayı (Miralayı) Chamier 
,, ,, H. 9,70 diyor ki:"Hava müdafaası her şeyden 

Anadolu 3 60 25,55 e\·vel ulusun maneviyatını korumak 
,. 3 100 42,75 için gerektir. Teknik bakımdan hava 

Sirketihayriye J6.- müdafaası asla imkansız safhaya gir-
Tramvay 29,- memiştir. Hava harpleri, ileride çok 
Bomonti - Nektar.. 8.25 uzaktan tesiri düşünen deniz harple-
Terkos 16,25 ri şekline girecektir.,. Albayın fikrine 
Reji 2·55 göre yer silahları, toplar, tüfekler düş-
Aslan Çimento ıo.3o man hava birliklerini dag~ ıtır, herbi· 
Merkez Bankası 58,-
0srnanlı Bankası 26.50 ıini bir tarafa atarken, hafif avcı tay-
Telefon 12.SO yareleri de bunların üzerine çullan· 
İttihat deiirmcncilik T.AŞ. 8.75 malı ve tahrip etmelidir. 
Şark Deiirmenleri 0,80 B d b k h 
Oark m-k--- • un an aş a ava ordusunun üs-

::=:..:=====:::::.:::.;;:::;;;:;::;:::~~_,. 11 ae çok ınutıiuıaır. :Kcı.ıd 'Vt: ueııı:ı: 
iSTiKRAZLAR 

Türk Borcu I Kupon Kesik 
,, II ., .. 
,. III ,, 

E;gani 
İstikrazi dahili 

28,47150 
26.60 

2S.2i,20 
95.-
94,50 

TAHViLAT 

Rıhtnn 
Anadolu 1 ve II 

,, II Kupon Kesik 
Anadolu mlimessU 

10,SO 
44,55 
44,50 
53.ıo 

Arnavutk<Syünde Mumhane 
sokağı 13 No. lu denize nazır 
bahçe içinde doku& odalı mo· 
bilyeli bir ev kiralıktır. içinde-

ordulannda üs iyi bir s urette muha
faza edilmediği takdirde !d~kcl ne 
kadar muhakkak ise, hava ordusunda 
da bu mesele tamamen böyledir. Yal
nız saldırmağı düşünen ve fakat mü· 
dafaa fikri olmayan bir ordu nasıl so
nunda felakete sürüklenirse, üslerinin 
müdafaasını düşünmiyen hava ordu
ları icin de bu, tamamen varittir. O 
halde hava ordusunun günden güne 
kazandığı ehemmiyet kara ve deniz 
ordularının ehemmiyetini azaltamaz. 

Fransız generalinin yazdığına gö
re harp halinde tayyarelerden bir kıs
mı tamamen hazır bulunur ve bir düş
man saldırması haber aldıktan 20 da
kika sonra hava harbine girişebilir. 
Diğer bir kısmı ise yarı hazırlık ya
par. bu da 45 dakika sonra harbe gi
rebilir. Üçüncü kısım hali istirahatte 
bulunmak zaruretindedir. Bunun har-

• 
kilere müracaat 4539 

• be girişi 1 - 1,5 saatten evvel olamaz. 

....... Göz Doktoru ~· 
ŞUKRU ERTAN 
Bırinci Sınıf Mütehassıı:ı i 

1 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

Telefon : 22566 

Yer müdafaası için general şöyle 
diyor: ''Kara hudutlarının müdafaa· 
smda istihkamların ehemmiyeti ne ise, 
nava müdafaasında yer teşkilatının 
ehemmiyeti de aynıdır. Bunlar hava 
silahları için destek (istinat) nokta· 
larıdır. Yerden yardım olmadan mü· 
dafaa tayyaresi kör gibidir. Bizzat 
gündüzün dahi görür sahası mahdut· 
tur.Hava haber merkezleri, gözetle· 

me yerleri, yerde ve hava ile telsiz 
muhabere irtibatları ile müdafaa tay· 
yaresi düşman vaziyeti hakkında ha· 
berdar kılınmak ve onun izi üzerinde 
scvkedilmek gerektir. Yerden müda
faa, havadan müdafaanın ayrılmaz bir 
yardrmcısıdır. Tayyare, top ve mania 
balonları biribirlerini ikmal ederler 
ve çok güzel muhafaza edebilirler.,. 
• Generalin fikrine göre müsait ha-

valarda avcı tayyareleri düşman bom· 
ba tayyarelerinin 1/4 ila 1 /2 sini saf· 
tan hariç kılabilirler. Açık havalarda 
iyi işliyen yer müdafaa silahları ise 
bunlardan 1/ 7 ila 1/ 4 ttnü harap ede· 
bilir. Hava kapalı olursa bu rakamla
rın ancak üçte biri nazarı itibara alı
nabilir. 3,500 hatta son zamanlarda 
5,000 metreye kadar çıkarılan mania 
balonlarının tellerine takılmak mut· 
lak surette düşmeğe veya yere inmc
ğe sebep olur. 

Ehemmiyetle muhafazası icap eden 
merkezler ve mesela payıtahtlarda ge
celeyin her on beş kilometre için hır 
ışıldak grupile birlikte çalısan l • 2 
avcı tayyaresi daimi ~rette havada 
bulunmalıdır. Buraların 'etrafı da hiç 
değilse 5,000 metre yüksekliğe kadar 
ateş edebilen toplarla çevrilmelidir. 

Adapazarı Be f ediyesinden: 
5000 metre tulinde 60 milimetre dahili kuturlu pik boru 

15 aded Vana "anahtarlı" 
2 5 ,, 9 O derecelik dirsek 
15 ,, . üç ağızlı ''T". 

150 ,, abonalara su vermek için parça (tam takım) 
~ -t;o.l •• ...,.. b .......... ..;ı_ı •• --c:s- --'---- - 1 ı ~ 

5 ,, yangın musluğu (Komple) 
Yukarıda cıns ve mikdarları yazılı ve 15 atmosfer taz

yıka mütehammil su yolu malzemesi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuşdur. İhalesi 16 Temmuz 1935 sa
lı günü saat 17 ,30 da yapılacağından isteyenlerin art
tırma ve eksiltme kanunundaki şerait veçhile mezkfar ta
rih ve günde 16,30 kadar teklif mektublarile 3 7 5 liralık 
muvakkat teminat vermeleri ilan olunur. (3355) 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Baş

yazganlığından: Birinci arttırması 

8/7 /935° Pazartesi ve İkinci arttırma
sı 24/7 /935 çarşamba günleri saat 

15 ila 16 ya kadar icra edilecek olan 

Mareşal Fevzi Çakmak ve sairenin 

tasarrufları altında bulunan Cihan

girde Cihangir caddesinde 70 No. 

arsa hakkında Zaman ve Tan gaze

telerinin 9 / 6/ 935 tarihli nüshaların • 
da yapılan ilanın 3 üncü maddesinde 

İstanbul İkinci Ticaret Mahkeme
sinden: Müddei Teofilos Hırisosto
mos vekili avukat Bay Platon tara• 
fından Viner bank Frayn aleyhine 1 

O halde bir buğday ihracat _ 
çısı olan Türkiye için buğday fi
atlarırun yükselmesinden mem _ 

nesinden kaldırılarak Eyüp Sultanda •~~~~~~~~~~~~...-...• 

Buna nazaran düşman hava taarruz
ları saatte 300 kilometre sür'atle vaki 
olursa huduttan itibaren 100 • 120 ki
lometrelik mıntakada hiçbir tayyare 
ile karşılaşmaz. Meğer ki. tesadüfen 
bazı filolar bu esnada havada bulun· 
mus olsun. Binaenaleyh huduttan 
itibaren bu kadar sahada bulunan ha
yati ehemmiyeti haiz hedefler, büyük 
itinalarla korunmak gerektir. 

istenilen pey akçesi sehven yüzde 

yetmiş beş olarak yazıldığı anlaşlı· 

makla bunun yüzde yedi buçuk oldu
ğu tashihen ilan olunur. ( 12423) 

Teş. evvel 1911 tarihli hesabı cari 
mucibince (3854) altın Türk lirası· 
nın tahsiline mütedair ikame olunan 
davadan dolayı müddeaaleyh banka
ya gönderilen dava arzuhali sureti 
ikametgahının meçhul bulunduğun· 
dan bila tebliğ iade kılındığı 21/ 10/ 
934 tarihli mübaşir tarafından veri• 
len meşruhattan anlaşılmakla dava 
arzuhali suretinin yirmi beş gün 
müddetle ilanen tebliğine karar ve
rilmiştir. Keyfiyet müddeaaleyh ban· 
kanın mali.imu olmak üzere ilan olu,. 

aile kabristanına defnedilecektir. 4100 

No: 53 

KIRMIZI VE SiYAH 
istemedin mi? Öyle anlar olu
yor ki seni iyice anlıyamadığı
mı sanıyorum. Bakışların beni 
korkutuyor. Senden korkuyo
rum. Ah! yarabbim! acaba sen 
beni hic sevmedin mi? Öyle ise 
varsın kocam bizim ettiklerimi
zi öğrensin, beni ömrümün so
nuna kadar köyde bir odaya 
kapatsın, bir daha çocuklarımı 
göstermesin. Belki Tanrı böyle 
buyurmuş. Arası çok geçmez, 
ben ölürüm. Fakat sen de bir 
canavar olduğunu göstermiş 
olursun. 

o akşam belediye reisinin çatık 
kaşları düzelmedi ve Julien'in, 
Bourgogne'un asil aileleri hak
kında malumat istemek suretile 
gösterdiği yaltaklık hiç k.5.r et
medi. 

Bölüm X 'X 
iMZASIZ MEKTUBLAR 

Gece yarısına doğru salon
aan çıkılırken Julien bir fırsat 
bulup sevgilisine: 

- Bu gece buluşmıyalrm, 
dedi, kocanızın şüpheleri uyan
dı; içini çekerek okuduğu o 
mektubun imzasız bir mektub 
olduğuna yemin edebilirim. 

Çok şükür ki Julien gece oda
sında kapıyı kilitlerdi. Madame 
de Renal, delice bir düşünceye 
kapılıp Julien'i sözlerini, artık 
buluşmamak için bir bahane di
)'e karşıladı. Cıldmr gibi oldu 
. ve her günkü _saatte onun kapı-

STENDHAL 

s~~ıa .. geldi. Julicn dışarıda gü
rultu duyunca hemen lambası
nı söndürdü. Biri kapıyı açmağa 
çabalıyordu: madame de Renal 
mı? Yoksa kıskanc kocası mı? 

Ertesi sabah erkenden, Juli
en'i pek koruyan aşçı kadın, ona 
bir kitab getirdi; bu kitabın ka
pağında şu İtalyanca cümle ya
zılı idi: Guardate alla pagina 
130. 

Julicn bu kadar ihtiyatsızlık
tan korkup titredi; yüz otuzun
cu sayıfayı açtı, bir iğne ile iliş
tirilmiş, göz yaşları ile ıslan
mış, acele yazılmış, imlası bo
zuk bir mektub buldu. Madame 
de Renal her zaman doğru ya
zardı; bu sefer heyecandan böy
le imlada bile şaşırması Julien'e 
çok dokundu ve ihtiyatsı~.lığı 
biraz unutturdu. Mektub şoyle 
bir şeydi: 

''Bu gece beni odana almak 

"Beni hiç mi sevmedin? be
nim deliliklerim, çektiğim vic
dan azabları seni bıktırdı mı . ' 
ımansız? Beni perişan etmek 
mi istiyorsun? öyle ise işte ko
layını buldun: Verrieres'e gidip 
bu mektubu herkese göster. 
Herkesin görmesine ne hacet? 
M. Valenod görsün, yeter. Ona 
benim seni sevdiğimi söyle; ha
yır, bu bir yalan, nimete küfran 
olur: Sana taptığımı, benim 
için hayatın ancak seni tanıdı
ğnn günden beri başlamış oldu
ğunu söyle; senin getirdiğin 

bahtiyarlığın, gençliğimin en de 
lice günlerinde bile aklımdan 
geçmemiş olduğunu söyle; sana 
hayatımı kurban ettiğimi, ru
humu kurban ettiğimi söyle. 
Biliyorsun ki sana daha çok 
şeyler kurban ediyorum. 

"Fakat o adam fedakarlığın 
ne olduğunu bilir mi ki? Ona 
söyle, oiıu kızdınnak için söyle; 
bütün şirretlerin yapabileceği 
umurumda bile değildir; ona 
söyle: benim korktuğum bir tek 
felaket vardır, o da beni hayata 
bağlıyan biricik insanın değişti
ğini görmek. Ölmek, hayatımı 
bir kefaret olarak vermek ve 
artık çocuklarımı kaybetmek 
korkusundan kurtulmak, benim 
için ne büyük bahtiyarlık olur. 

"Hiç şüphen olmasın, benim 
sevgili dostum, imzasız bir mek
tub geldi ise onu muhakkak o 
iğrenç, alçak yazmıştır; tam al
tı yıl o iri sesi ile, atları nasıl 
atlattığım, birer birer bütün 
meziyet saydığı şeyleri anlata
rak, böbürlenerek ruhumu sık
tı. 

_._ "Ama imzasız ınektub geldi 

mi? haym, seninle bunun üzeri
ne konuşmak istiyordum; fakat 
iyi ettin. Seni, belki; son defa 
olarak, kollarım arasına alsay
dım soğuk kanlılıkla muhakeme 
edemezdim; şimdi daha açık 
düşünebiliyorum. Bu andan son 
ra biz, eskisi kadar kolayca 
bahtiyar olamıyacağız. Ama bu 
sizin canınızı sıkacak mı? M. 
Fouque'den eğlenceli bir kitab 
gelmediği günler belki. Her hal
de olacak oldu, imzasız mektub 
geldi ise de gelmedi ise de ben, 
yarından tezi yok, kocama bir 
imzasız mektub aldığımı müna
sib bir bahane bularak seni ba
bana göndermesini, lazım gelir
se bunun için para vermesini 
söyliyeceğim. 

"Heyhat! sevgilim, on beş 
gün, belki de bir ay biribirimizi 
göremiyeccğiz: Bilirim, gözüm, 
sen de benim kadar acı duya· 
caksın. Fakat o imzasız mektu
bu önlemenin başka yolu yok 
ki! kocama bundan önce de, be
nim üzerime kaç tane imzasız 
mektub geldi. Ah! o zamanlar 
ben ne gülerdim • 

nur. ( 12428) 

"Bu yolda hareketimden bek
lediğim şey, kocama imzası~ 
mektubun M. Valenod'dan gel
diğini sandırmaktır; gerçekten 
de onun yazdığında şüphem 
yok. Bu evden uzaklaşırsan, gi
dip Verrieres'e yerleş. Ben de 
ne yapıp yapar kocamı, aramız
da bir soğukluk olmadığını gös· 
termek için, on beş gün oraya 
gitmeğe kandırırım. Verrieres'e 
gider gitmez, herkesle, liberal· 
lerle bile, tanış, ahbab ol. Bütün 
o hanımlar seni paylaşamazlar. 

"M. Valenod ile bozuşaynU 
deme: bir gün onun kulakl~.rı· 
m keseceğini söylüyordun, boy
le işlere kalkışayım deme. ?na 
bilakis güler yüz göster, iltıfat· 
lar et. Yani anlıyacağın herkes 
seni Valenod'nun evine, veya 
başka bir yere mürebbiliğe gire· 
cek sansın. 

"işte kocam buna razı ola·" 
maz: razı olsa bile sen yine Ver: 
riereı;'de oturursun, ben de sen~ 
görmeğe imkan bulurum. Se~ 
pek seven çocuklarım da gidıP) 

(Arkası var 
N. ATAÇ, 1 
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FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN 27 iNCI YIL DÖNÜMÜ 

Fener Stadında: Bugün! 
İstanbul bugün ibüyük bir 

tpor günü yaşamağa hazırlanı
:Yor. Fenerbahç.enin 27 inci yıl
dönümü bugün Kadıköy stadın
tla idman alanlarımızın az gör
<lüğü merasimle kutlulanacak 
Ve bu münasebetle iki dikkate 
değer futbol maçı yapılacaktır. 
l:lu maclardan birincisi İsviçre .. 
llin,bu 27 inci yıldönümü dolayı 
sile Fenerbahçe tarafından ge -
tirilen ve şehrimize gelmesi bek 
lenen "Servet,, takımile yapaca· 
ğ1 çok ehemmiyetli maçtır ki, 
eğer umduğumuz gibi güzel bir 
oyun göstermek fırsatını vefırse 
'I'ürk futbolunda fena futboldan 
i~i, güzel, yüksek futbola geçi· 
§ınıizin dönüm noktası sayılma· 
ğa değer bir önem alacaktır. 

Servet takımı, kuvveti üzerin
<Ie ısrara mahal bırakmıyacak 
kadar tanınmış bir takımdır ki, 
:Yalnız onu seyretmek, hakika .. 
ten seyircilerimiz için zevk ola· 
tağı gibi, Fenerbahçe takımı da, 
''Seget,,lerle değil, ancak böyle 
takımlarla temastan faydalana
bilir. 

Bu bakımdan İstanbul halkr 
bugün senelerdenbcri ilk defa 
()lara'k kuvvetli bir futıbol takı
nıı görecek demektir. 

• 
"Servet,,in dün sabahki kon

Vansiyonelle şehrimize gelmesi 
bekleniyordu. Halbuki takım 
dünkü trenden çrkınadı. Bina
enaleyh, bu sabahki trenden 
sıkmaları bekleniyor. lstanbula 
gelmek üzere İsvicreden bir 
hafta evvel c;ıkmış ~lan "Ser
"et,, İstanbula gelirken yolda 
bir angajman yapması ihtimali 
"ardı. Yol da yapacağı bu 
anaçtan dolayı gelişini bu saba
ha bırakmak mecburiyetinde 
~ıs olması ihtim.al rl~h:ıin. 

dedir Herhalde "Servet,, in ge-
tiknı~si etrafında son dakikaya 
It.adar alacağnnız malumatı bi
tınci sayfamızda okuyucularnnx 

'

la ayrıca bildireceğiz. 
Bu suretle "Servet,, in bu -

~~n geldiği takdirde istirahat 
~Çın vakit bulamaması Fener-

Bu ün eski Galatasarayla karşılaşacak ?lan Fener mütekaitleri, 
gyani Galatasarayı habire yenen eskı Fenerbahçe takımı. 

taktığı gollerıini yememek için nun ü~~r}.ne Kemal Rifat arka -
kendisini 0 köşeden bu köşeye, sına donup t~p Aarar ve ~. t~pu 
b k.. den 0 köseye atardı! ararken Bedn ta korne koşesıne 

u oşe .. d h dün de- kadar akıttığı t o p u oradan 
Bunlar daha dun, a a h Galatasaray kalesine şandelli-
necek kadar yakın zama.nı.n er- erek ütünü çakardı! 
kesin bildiği, canlr, .~~.kı.~ı hatı- y Heyş gidi günler hey! Bizim 

1 d v ·1 ·' Duşun un aym 
ra arı egı mı.. . k .. nlerden hatırımızda kalan 1 bugu· n yıne karşı ar- o gu . 
oyuncu ar, B 1 ü- bu çeşit manzaralardır kı, bu-
şıya oynuyorlar. ~ ann. ~A ünkü tekaütler maçına, büyük 
tekait olduklarına ~ın şae.ıt il ~- ~•ğ•r ve.-diriyvr, 1!Jlmfzcte me -
zmt • ·~t .. • ıc:: ........ ı :ı;ı.r .... ı ......... r•- d M.. kaitler 
nin . dünkü karşılaşmalarından rak u~an ırıyor. .ute 

b ·· m;.1·ıekait olan ca- maçı dıyerek geçmeyın: bu o-sonra ugun ~ ~ k.k a·· b 
1 dersı.nı· z ne bu- yun ha ı atte ort eş sene ev-tısma arına ne , · h h ı· F 

~ rursunuz? Yine pek iyi ha • velkı o meş ur, o araret ı e-
yu · · F b b nerbahçe - Galatasaray maçla · tırlarsınız kı, eskı ener a çe • b. f · k "k b. t k 

K ı rmın ıraz ne esı e sı ır e -
Galatasa~ay. r:ıaçlarınd~ ~~~ rarı, eski Fener • Galatasaray 
~if~, dB.ed~ıyı ~o~~~~ı ;:çe ~iİ oyuncularının yeniden sahneye 

t. . e rı, .ema . u rıkması demek olacaktır. 
diğı zaman ıse, yavaşçacık. res '$ 

mi olsun!,, diye latife eder, bu- • 
haııce takımına büyük fırsat ve
recektir. İster misiniz, bizim 
SOcuklar, "Servet,,in kaç günlük 
tren yolculuğundan sonra he-

ltlıen sahaya çıkmağa mecbur 1 K Q L A y ltaıan "Servet,, takımını; biçi-

~ine getirip şöyle bir yeniver - ------..,.,,.-------·---- - --------tınler? Doğrusu hiç te olmaz 

FUTBOL 
Şey değildir ve işte o zaman Fe-
21.erbahçenin 27 inci yıldönümü 
hakikaten kutlulanmış olacak -
tır. Her halde Fenerbahçe birin
ti takımının günlerdenberi an
trenörü tarafından bu maç için 
lle kadar iy.i hazırlanmış oldu • 
~unu bugün sahada göreceğiz. 
:Unıit ederiz ki, Fenerliler, eski
Qen böyle maçlarda ağabeyleri 
i'ıalkı nasıl inkisara uğratmaz
lar idise, onlar da, kendilerin
den şeref golleri bekleyen se
~ircileri umut kırıklığma uğrat
tr'ıazlar. Dikkatli olmak, gayret
li oynamak, ''yenileceğim!,, di
:lfe maneviyatım bozmamak ve 
~enmeğe, daima yenmeğe, son 
<iakikaya kadar yenmeğe çalış
ll'ıak ! Bugün "Servet,,le karşıla
Sacak olan Fenerıbahce takımı -
tıın hattı hareketi ıbu~ olmalıdır. 

• • 
Bugünkü en enteresan numa-

taiardan biri de mütekaitler ma
~tdır. Mütekaitler macı ! Müte
lt~itlerin gazetelerdeki isimleri
tlı gördükçe onlara mütekait de
ll'ıeğe insanın dili varmıyor ve 
Qaha dün sahalarımızda gökle
re çıkaracak kadar alkışladığı
n-ırz bu gençlerin mütekaidin sı
ıtı~ına girmiş olmaları insanın 
:\'ureğini sızlatıyor. Düşünün: 
Zeki mütekait, Cafer mütekait, 
~abih mütekait, Sadi mütekait: 
.r"\emaı Rifat mütekait, Ulvi mü
tekait, hepsi mütekait! 

Daha dün, şu Zeki şu Ulvinin 
dtalesine boyuna gol tıkar, Ulvi 
Zekinin arka arkaya ağlarına 

Yazan: M. Bunyan 
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S - Bir futbolcuyu sık sık 

antrene etmek iyi midir? 
C - Hayır, fazla oynam~k 

size futbola hırsınızı kaybettı -
rır. 

S - Antrenman neden iba -
ret olmalıdır? 

C - Bu hususta icap eden 
öğütleri "futbol antrenmanı,, 
başlıklı fasılda bulursunuz. 

S - İyi ve doğru futbol oyna 
mağı öğrenmek için iyi tarz ne 
dir? 

C - Bu kitapta verilen öğüt 
leri mutlaka sırasını gözeterek 
dikkatle takip ediniz ve daima 
tatbike koyunuz. 

S - Takımda işgal edilen 
yer neresi olursa olsun, her fas
lı incelemek (tetkik etmek) la
zım mıdır? 

C - Şüphesiz müraccahtır, 
çünkü tecrübeniz artar. Mese -
la Eğer kaleci olma :k niyetin ı: 
de bir oyuncu mühacimlere ve -
rilmiş nasihatleri tetkik ederse, 
onların hareketlerini evvelden 
görmek ve ona göre hazırlan -
mak durumuna (vaziyetine) gi
rer. Muavin olmak isteyen ve 
diğer oyun~ulara ve~ilmiş. ~asi -
hatleri tetkık eden kımse ıçın de 
ayni şey vardır. Bu suretle, hü -
cum eden mühacimleri karşıla -
yabilir ve takımının müdafileri 
ve yanında duran merkez mua
vinle anlaşarak nasıl hareket et 
mesi lazım geldiğini anlar. 

Çeviren: Sadun G . . Savcı 

S -Verdiğiniz nasihatler, ba 
banızm size verdiği nasihatlerin 
ayni midir? 

C - Evet. Fakat oynadığım 
otuz yıl içinde ben daha fazla 
şeyler öğrendim. Ve tecrübenin 
öğrettiğini bana öğretilene ek -
ledim. 

S - Size öğretilen ve sizin de 
tavsiye ettiğiniz malumat ne -
!erdir? 

C - Bilhassa esas prensip
ler: Nasıl pas vermeli, nasıl şüt 
çekmeli, nasıl top sürmeli ve sa
ire .. 

S - Yeni nasihatleri icap et
tiren ne değişiklik vardır? 

C - Oyun taktiği ve ayni za
manda futbolün oynandığı ça
bukluk. 

S - Oyun taktik ve süratin
de değişikliği icap ettiren ne
dir? 

S - O.f sayd kaidelerinin de
ğişmesi. Kaide, oyuncuyu önün 
de hic olmazsa üç hasım bulun· 
masm~a mecbur tuttuğu zaman 
müdafiler ofsayd taktiğine baş 
vuruyorlardı. Ve bu da oyunu 
çok ağırlaştırıyordu. 

S - Oyun şimdi çok mu da
ha cabuktur? 

C - Evet, çok daha çabuk
tur. 

S - O halde. büyü~ bir süra
te malik oyuncunun daha ağır 
bir oyuncuya avantajı vardır. 

.(Arkası var) 

AVRUPADA NASIL YAŞARLAR 

NGiL TERE • 
1 

İngiltereye gelen her ecnebi 
derhal kendisinin zengin bir 
memlekette bulunduğunu hisse
der. Elindeki dövizlerin çabuk 
eridiğini görür. Burada herş~y 
İngiliz lirası ile ödenmektedır. 
Bu sebepten herşey e~nebiye pa 
halı görünür. r . hakıkaten boy 
ledir. Fakat milyonlarca orta 
halli küçük memurun, esnafın 
bol paraları olmadığı halde on
lar gene memnun bir hayat ge
cirmektedirler. Şüphesiz lngil -
terede hayat pahalılığı pek yük 
sektir. Fakat herkes kendi büt
cesine oöre ve kendi sınıfına gö 
;e kaza0ncı ile yaşamağı çok iyi 
bilmektedir. lngilterede sınıf 
farkları kadar belirti olduğu hal 
de sınıf zıddiyetleri o kadar az
dır. Yaşamak ve. yaşatmak.: es
ki Britanya tradısyonuna gore -
lngilterede bir prensip olarak 
kabul edilmiştir. Küçük memur 
ve işçi milletin yaşayışında, ke.n 
dini o milletin Britanyanm hır 
uzvu olarak hissetmektedir. Bu 
sebepten ötekinin nasıl bir elbi
se giydiğini, haftada ne ~azan
dığım düşünmez. O kendı sını
fına mahsus elbiseyi giyer ve 
öyle geçinir. 

NE KAZANIRLAR ? 
İşçi haftada 30 - 35 şilin ka -

zanır. Bu az bir kazançtır. Fa -
kat daha usta işçilerde kazanç 
mikdarı haftada 4- 5 Sterlindir. 
Küçük memurların haftalıkları 
hazan bundan azdır. Bir satıcı -
nın haftalık ücreti 2 - 4 sterlin, 
bir daktilonun veya bir hizınet
cinin de haf tahğı bu kadardır. 
Bir otobüs şoförü haftada 3 ster 
lin lirası kazanır. Genç bir ilk 
mektep muallimi haftada 3 - 4 
sterlin. gen~ bir büroklistin ve-

Arabacılar kulUbU men
suplar1Udan Uç centilmen 

ya banka memurunun vasati 
haf talık maaşı 5 ila 8 İngiliz li
rasıdır. İngiliz lirası yüksekliği 
ni muhafaza etmekle beraber eş 
ya fiyatları eski kıymetlerini 
muhafaza etmektedir. Ayda 25 
İngiliz lirasile bir bekar ancak 
serbestce geçinebilir. Bir işçi ev 
kirası o"larak en aşağı 15 - 20 şi
lin kira verir. Bu parayı iki fa
milya bir araya gelmek suretile 
öderler. Orta halli bir memur 
üç odalı ve banyolu bir eve ay
da 35 - 50 şilin vermektedır. 

NE HARCARLAR ? 
Üç dört çocuklu bir aile, haf

tada (işçiler de) asgari 15 şilin 
sarfeder. Bunda havagazı, kö -
mür masrafları dahil değildir. 
Bir odanın teshini için haftada 
en aşağı 5,2 şilin lazımdır. O -
dun için bir sixpene. Bu, ayda 23 
şilin yapar ki iki odanın beş ay
lık teshinatı 230 şilin yapar.Her 
odada bir havagazı sobası var
dır. Bu soba odanın büyüklüğü
ne göre 4 ita 6 saat yanarsa 1 şi
lin sarf eder. Bunları elde edemi 
yen fakirler de mutbakta famil
yaları ile birlikte ısınırlar. Pa -
zar günü öğleden sonra odada 
ancak sobayı yakabilirler . 

Gaz ve elektrik yazın da pa
halıdır. Orta halli memur üç o
da için haf tada 20 ila 30 şilin 

lngilizler kulUp marakhsıdır . 
teshin masrafı yapar. i!e bir iş~i.bir elbiseyi 25 • 30 şı· 

NE lıne alabılıyor. 
EVLE BiRBiR Küçük orta mem~rlar elb.i~e • 

BENZER yi veya paltoyu terzı?e .5~ şıli3e 
yaptırabiliyorlar. Bır ıyı yag • 
murluk mantoyu bir işçi 12 - 20 
şilin arasında alabilir. Lüks ol
mayan şapkaları 3 şiline ka?ar 
veriyorlar. Kadın memur elbıse, 
kostüm ve mantoyu ya Gunnea 
mağazasından (Gunnea - 21 
şilin) e alır veyahut kendisi ya: 
par. Yün kumaşların ı:nctr~sı 
3 • 5 şilindir. İyi bir terzı elbıse 
si 3 gunneadır. Yalnız memur 
kadınlar da fabrika kadın işçile
ri de ipek çorap taşımakta~:r • 
lar. Böyle bir çift çorap 3 ıla 6 
şilindir. Japon ihracat çorapla
rı 0,3 şilindir. Faka.t bun~a: p~k 
adidir bir defalık gezme ıçındır. 
Belki 'bir akşam dansa gidildi • 
ği vakit iplikleri çözülmeğe baş 
lar. Aşağı tabakalar masraflı o
lan danslara o kadar meyyal de
ğildirler. "Dansig Hol" e duliu
liye 2,63 şilindir. Burada yalnız 
bir limonata içilir ve oturmak 
için zaman azdır. Genç işçi ve 
küçük memurlar sporu tercih et: 
mektedir. İngilizlerin eğlenccsı 
spordur. Boks ve futbol maçları 
birinci derecede giderler. Sonra 
köpek ve at yarışları gelir. Yüz
binlerce kişi yer bulmak için bu 
raya erken erken gitmekte~ir. 

İngilterede elektrik, havaga
zı ve kömür kazancın.mühim bir 
kısmını feda ettirmektedir. lngi 
liz evleri, kira, tezyinat ve döşe
me hususunda hemen şehirde, 
bir yumurtanın diğer yumurta
ya benzediği gibi biribirlerine 
benzerler. 

Bir işçinin sabah kahvaltısı 
başlıca bir puriç (yulaf çorbası) 
ve bir nevi kahvaltı balığından 
ibarettir. Buna çay, ekmek, te • 
reyağı, portakal marmeladı 
(her sınfta) katılmaktadır. 

Küçük memur ve kadın me -
murlar kahvaltıda kızarmış ek
mek, domuz yağında yapılmış 

yumurta yemektedirler. Orta 
halli memurlar kahvaltıda ü -
züm, jambonlu yumurta, çay, 
kızarmış ekmek, marmelat yer
ler. Mütenevvi pisküviler de bu
lundururlar. Kahvaltı 5,9 ila 1,3 
silin kıymetindedir ve kahvaltı 
Öğle yemeği yerini tuttuğundan 
kuvvetli yenilmektedir. Akşam 
yemeği de kuru bir biftek veya 
koyun etidir. Bir çorba, meze, 
tatlı komposto ilave olarak ye
nir. Böyle bir akşam yemeği 
~çin 2 ila 2,6 şilin sarfolunu~-. 
Oğle yemeği çabuk yenecek hır 
porsiyondan ibarettir. Fiyatı 0,9 
i!a 1,3 şilindir. Büro memurları 
5 - 7 şilin ile iktifa etmektedir
ler. Bu da bir bardak çay veya 
kahve, muhtelif peynirler ve yu 
murtalardan ibarettir. 

INGİLİZ SEBZESİ 
Sebze olarak bila istisna kı -

zartılmış patates ve bir iki ka -
şık kadar meşhur İngiliz Iaha -
nası (cabbage) vardır. Bir ecne 
bi 0,6 ila 0,9 şiline kendi lokan
tasında bir porsiyon ıkuvvetli bir 
bezelye çor.bası (Pea Soup) içi 
yemek bize nazaran çok pahalı
dır ve mikdar itibarile de azdır. 
Pişirmek için alınacak madde -
ler de pahalıdır. yarım kilo pa -
tates 0,4 şilin, yarım kilo kuş -
konmaz 2 şilin, yarım kilo kay
natılmış jambon 8 şilin, yarım 
kilo salam 8 şilin, yarım kilo 
kurutulmuş yılan balığı 7 - 12 
şilin, bir düzüne günlük yumur
ta 2 - 3 şilin, bir püro sigarası 

1- 2 şilin, yarım kilo tereyağı 
0,11 şilin ( 45 kuruş) bir düzüne 
yumurta 5,15 şilin, 1-2 kilo ko -
yun eti 0,7 şilin, 1-2 kilo biftek
lik et 0,10 şilindir. 

OKSFORD - KEMBRIÇ 
Oxford - Cambridge kayık ya 

rısları askeri resmi geçitler ka
dar halkı çok çekmektedir. Fa • 
kirlere adi varyeteler kalıyor ki 
bunların duhuliyeleri 0,6 şilin .. 
den başlar. Annusment Garden 
ve "Pub" eğlence yerleri vardır. 
'Poamozman" da endaht yerle
ri, oyun yerleri, bahis yerleri ve 
saire vardır. Bunlardan her ma
hallede vardır. Bir pcn ile saat
lerce vakit geçirirler. (Pub) da 
yalnız az oturulur. Bu barlar öğ 
leyin ve gece saat 10 a kadara
çıktırlar. Burada her türlü alkol 
satılır. Bilhassa çok kuvvetli 
alkollü acı bira vardır. Bunlar 
hoş yerler değildir. Ayakta al
kol içilir. Dışanda da çocuklar 
babalarım beklerler. Çünkü ço • 
ciıkların buraya girmeleri mem
nudur. Küçük memurlar, Lyon
laki sinemaya gitmeği tercih et
mektedirler. Bu şirketin Avru • 
patla mahalle aralarındaki ~ay. 
haneler gibi 250 çayhanesi var
dır. Hayde Parktan dönenler 
büyük (Camer) evlerine (bura
ları kahvehaneler) gitmektedir
ler. Burada müzik vardır. Bir 
porsiyon çay, bir pasta 0,6 şilin~ 

GİYİM KUŞAM <lir. 
İşçi ve küçük memurlar basit Londrahlar tiyatroya, konse .. 

olarak giyinmektedir. Her sını- re, sinemaya gitmeği çok sever
fm giyebildiği adeta bir ünifor- ler. Biletlerin en ucuzu (ayakta 
ma gibi elbise varıdır. Bu yün yer) 2,6 şilindir. Pazarları genç
fanila, pantalon, kareli spor ce- ler civarlara gezintiler yaparlar. 
ket, kış ve yaz giyilmektedir. İki yerli bisikletlerle gitmeği 
Kışın kapah yakalı bir (sveter). çok severler. Gittikleri yerde 
yazın da ceketsiz kısa kollu bir bunlan dışarıda da bırakabilir
spor gömleği ile gezilmekte - ler ve garaj masrafından kurtu
dir. İşçi bir pantalonu 4 siJine !urlar. Ekseriya yiyecek birlik
satm almaktadır. Ceket 10 - 15 te alındığından lokanta masra -
şilin pantalonlar yıkanılabilir fmdan da kurtulurlar. Her işçi 
ve ç~k dayanıklıdır. Bunlar cin- bir futbol kulübünün azasmda.n 
sine göre 25 - 30 şilin arasında - dır. Memurlar Rugby veya Krı
dır. Meşhur İngiliz kumaşları ket veya golf OY.narlar. 
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Tek Donanmanı Benim Emrime Verirsen Ben 
Askerimin Burnu Kanamadan Bizans 

D o n a n m a s ı n ı Z a .P t e d e b i l i r i m ! 

Yeni başlıyanlar için: 55 
. 

Empas yapmayınız 
\ 

(Çatal) kağıt bulunması em
pas yapmak <için yeter bir sebep 
değildir. Birçok empaslar fay. 

. dasız, hatta zararlıdır. 
''Ceneviz gemileri derhal bu

nu ı:tü~a.fa.aya koşmuşlar ve 
hepsı~ bın?ırlerine yanaşmışlar
dı. Eger bıraz daha gecikmiş ol
sa!ardı Baltacının yanaştığı ge
rnı mahvolacaktı. Fakat Türk 
Amir~li Ceneviz gemilerinin 
hep bırden yaptıkları hücum 
karşısında yine gerilemedi. Ga -
yet cesur bir askerdi bu adam ... 
~ı:ıa harp ettiği geminin süva -
:ı.sı ?e ondan aşağı bir asker de
gı.I~ı. Sonradan adının Sinyor 
~ıla.ktanella olduğunu öğrendi
g~mız bu hristiyan, gemisinin 
bır . .U~~ndan bir ucuna koşuyor 
ve onune geleni deviriyordu. ( 1) 

"Türklerin gayret ve cesaret
leri Filaktanella'nın cesaretine 
v~ .çalışmasına galebe çalacak 
gıbı olunca, muharebenin en u
fak bir değişikliğini gözden ka
çırmayan sahildeki Bizanslılar 
derhal istavroz c;ıkannağa baş -
layorlardı ve kadınlar ellerini 
göğe kaldırarak lsaya ve Aya 
Mariyaya dualar okuyorlardı. 

Manzara cidden hevecanlı idi. 
Surların üstünü dolduranlar u
zaktan ikinci Mehmcdi görüyor 
lar ve onun yanındaki beyleri 
ve paşalarile sevinerek bağırıs
trkJarım sağa sola at koşturduk 
larmı görüyorlardı. Sonra bir 
ara onun hiddetlendiğini ve atı 
nı mahmuzlayarak denize sür -
düğünü de gördüler Zira Türk 
AıniraJı dört Ceneviz gemisini 
zaptetmek ve batırmak imkanı -
nı bulamamıştı 

Bağırıyor, küfürler savuruyor 
-ve Dalta1., ogıuna duyurama -
<lığı muhakkak olan bir sürü 
emirler veriyordu 
. ~ütün vücudü zangır zangır 

tıtnyordu. Hayvan boynuna ka 
dar suya dalmıştı cübbesini dal
galar yalayordu. 
Vakayı gözlerile gören Kıri -

tovolos diyor ki· 
" ' - Nihayet hayvanım kır -

b~.çl~~arak geriye döndüğünü 
gorduk. Sonra atım dört nala 
kaldırdı. Cenevizler hakikaten 
parlak bir müdafaada bulun • 
mu lardı. Avcılar arasına sıkış
mr. bir geyik ümitsizliğile ham 
cdıyorlardı. Az sonra Balta~ 
daha büyük bir şiddetle adamla 
~mı h~re.kete getirdi fakat talih 
enevızhlere gülüyordu. Güne 

batark~~ şiddetli bir lodos baş ş_ 
lv.dı. Ruzgarsızhktan dura kal -
mış olan Ceneviz gemileri der
hal !,'el~enlerini şişirdiler. Sur -
lar ustunden neşe ve sevin le 
dolu haykırışlar yükseld' C ç 

d l h 
. ı. ere-

yan a e lerıne olduğu iç· b. 
denbire yüksek bir sUratleın lır 
d"' "1 c yo a ~zu e~ encv~z gemileri kü -
fıukı· Tudrk ~ kadı.~galannı iterek 

a ıce ogru suzüldüler 
.Hristiyan gemilerini Baltacı 

clınden kaçırmıştı. 
1k.inci Mehmet bunu görün _ 

ce büsbütün köpürmüştü. Ami
ral karaya çıkar çıkmaz suratına 
haykırdı: 

- Sular bu kadar dalgasız
ken ve elinde büyük bir deniz 
kuvveti varken nasıl oldu da bu 
dört gemiyi tutamadın? Ve söy 
le ıbana bunlarla baş edemedik -
ten sonra sen Haliçteki bütün 
hristiyan filosunun hakkından 
nasıl gelebilirsin ? 

Amiral Baltacı cidden erkek 
ç~. harbetmişti. Hatta bir gözü
nu de kaybetmişti. Hafif bir ses 
le cevap verdi: 

" - . :.adişahmı muharebede 
kaybcttıgı~ şu gözüme bak. Ba 
na karşı hıddetlenmemeni ve ha 
k.arettc bulunmamam rica ede _ 
r!m. N~sıl .. harp ct~ğimi gözle _ 
rınle gordun. Gemımin mahmu
zunu düsman gemisinin neresi _ 
ne sar.Iadımsa sonuna kadar ora 
d· kaldmı, ayrılmadım. 
. ~~akat ikinci Mehmet de genç 

.• J 

Herhangi bir empas yapma
dan evvel kendi kendinize şu so
rularda bulunmak bir kaidedir: 

Empas muvaffak . olursa ne 
olacaktır? 

Empastan sonra ne oynıyaca-
ğım? · · 

Empas muvaffak olmazsa ne 
olacak? 
Hasımlar ne oynryacaklar? 
Bu soruların cevapları, cm· 

pasın faydalı olup olmıyacağı 
hakkında bir fikir verecek ve 
ona göre oynıyacaksmız. 

Bir empasın lazım olup olmı
yacağı noktası da, o renk kağıt· 
larmın sayı ve krymetlerile tah
min edibbilir. Bu bir "ihtimal" 
meselesidir ki, bunu ileride gö. 
receğiz. 

Deniz tarafından bir hücum.; 

Mesela; as, rua, va leli dokuz 
kağıdınız varken dama empas 
yapmamak, geri kalan dört ka
ğıdı iki hasma ikişer dağılmış 
sayma:k prensibidir. 

lcr 1 ·r halde değildi. Bereket 
versu1 yanında bulunanlardan 
biri Baltacının sözlerinden son· 
ra derhal ortaya atılıp konuş -
mağa başladı da Baş kuman • 
dan bedbaht Arnirala daha bü
yük bir hakarette bulunamadı. 

Bu, Çali Bey oğlu Hamza Pa 
şa idi. İkinci Mehmcde yaklaşa 
rak; 

" - Padişahım ... - dedi - eğer 
donanmam benim emrime ve -
ri.rsen bizim taraftan hiç kimse 
nın bumu kanamaksızın hristi • 
yan donnnmasmı zaptcdip sana 
'teslim edece imi v d derim. 

Eğer bunu ya,Pamazsam, derhal 

lılar emniyetle gözlerim yuma
bilmişler<li. • Fakat Bizansın sevinmesi u-
zun sünnedi. Ufukta başka bir 
yardım belinniyordu. Ve he -
men ertesi gün Türk bombarda 
lan yine gürlerneğe başlamışlar 
dı. Sen Romen kapısmı durma
dan dövüyorlardı. Akşama doğ
ru ehemmiyetli ıbijrçlerden biri 
ile yanındaki sur parçalanndan 
bir kısmı. yıkıldı. Bu topların 
ilk göze vuran tesiri idi. 

:8ir c:ı;pasın lazmıgelip · gcl
mıyecegı hazan ilk lövede ha· 
sonların verdikleri kağıtların 
kıymetlerinden anlaşılabilir. 

. Mesela morda as, 6, 7, 8; eli
nızde de rua, vale, 4, 5 var. Eli
nizden o,, nadınız, ikinci oynı
yan (ıSol) onluy J verdi. Bu, da
mın (sol) da. tek yanlı c1duiYunu 
gösterebilir: Şu halde c~pas 
yapmayınız. 

Bilenler için 

Ve bir iki gün sonra bu bom -
bardlmnnlnr ı;iddetlcrini artırdı •) 1 6 

• 
lar. Fazla olarak ürk Ucum • • 1 

.• 

k 
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·olları, seyyar kollarla surlara ,_ 6 5 
başımı uçurta bilirsin.,, saldınnağa başlamışlardı. Sur - \ 

1 

~ ı •, 7 1 
Bu sözler genç Baş kumanda dakiler bu hücumları güçlükle • ' • nın hoşuna gitmişti. Yüzü gül_ fakat mutlaka püskürtebiliyor - : : ~0392 o E ! ! : ~ 3 2 

dü. Sinirleri bir anda yatıştı. lardı. Zira deniz tarafından bir • a ov ıo 2 1'! • t 3 

Artık Baltacıyı unutmuştu; hücum yapılmadığı için bütün 'I ı ' ıo fi ~ 
- Pek iyi ... - dedi - istediğin Bizanstaki harp kuvvetleri 'ka- • • i 

olsun. Seni Kaptanı deryahg"" a ra surları üstünde teksif edilebil + • 
1 1 

• a 1 • 
yükselttim. miş bulunuyordu. 

. O gece Kostantiniye neşeli (A~kası var) Kağıdı (S) vermiştir. 
hır bay.r.am yapmış ve gu··nıer _ ------- (S) :: kör (0) bir pik- (N) 

(1) Kalkondilas ile pcskopos Lco- ik" ·· ' ' 
denben ılk defa olarak Bizans _ rıardo böyle söylüyorlar. leı ~or, (S) dört kör söylemiş • 
====~~========~=~~~= rdır. 
~-SU ... MER BANK (0) oyunapikruasmıoynıya --=== rak başlamış, (E) dokuzluyu 

_,. a koymuştur. 
Dokuz kozu bulunduğu için 

Umumi Müdürlüğünden: 
1

11 ~~~c~1~ft:1 d~a~~ı~~~~~1Jı:: 
1 • lzmit'de k:lğıt ve karton fabrikası hjln umum Eğer koz damı tek yanlı çıkar-

muhammen ketif bedeli 24244 lira 52 kuruş olan 1 sa 5 koz, 2 karo, 2 trefl ve ı pik 
. a) Fabrikayı şoseye bağlamak üzre iltisak y 1 yapacaktır. Fal;at (burada ol· 
ıınşası, olu ı duğu gibi) ıkoz da~m iki yanlı çı-

b) F 1 karsa dokuz löve yapabilecektir. 
abrika ihata duvarlar1 ve tel örgü tesisi, l ı , (S) bu ihtimale karşı hazırlrklı 

c) Kerez d resinden fabrikaya u isale bo· i 11 
bulunacak ve hiç değilse dam 

rusunun hendek hafriyat. işleri vahit fiyat esasi· · , (E) de ise, mordaki karo ve 
le ek iltmeye ~ıkaralmışt.r. li treflleri bitirdikten sonra eli koz 

2 • Bu i e it eksiltme evrakı damı ile (E) ye verecek ve ora· 
) şunlard1r: ı ı dan ne kağıt gekc bir taraftan 

a Eksiltme tartnamesi, kesecek, bir taraf tan kağıt ka-
b) Mukavele projesi çacaktır. 
c) FennT fartnameler 

11 
Birinci elde koyduğu pik do-

d) Vahit fiyat ve keşİf cetvelleri ı kuzlusu CC) de iki pik bulundu-
e) Projeler. ' 

1 
ğunu ve bunu ortağına ha.her 

1 teycnler bu k verdiğini gösterir. Bunun için 
sinde göreb"ll 1 evra ı SUmer Bank in aat Servi· ı ı (E) de piki bitir~mek üzere (S) 
kara . ubesi~: er ~e ~20 kuruş mukabilinde An· ilk löveyi almamalıdır. (0) pi-

en a abılirler il ke devam edecek ve (S) as ile 
3 • Eksiltme 27-6-935 pe;ş b alacaktır. Ondan sonra kücük 

de Ankarada Ziraat Bankası :':1 e gün~ . aat s1:. ı : trefl oynıyacak, yerden onl~yu 
mer Bank umumi mUdürlUğUnnda ~· d hıh~de koyarak, nasıl olsa treflden kay-
yapılacaktlr. e 1 komısyonda bedeceği eli (E) ye bırakacak-

4 .. Eksiİtme "Kapah zarf u ulil 
1 

l tır. CE? ~u. sırada koz oynıya-
5 Eksilt · bil e yapı acakllr. ı ı mıyacag~ ıçın ya trcfl, ya karo 

• meye gıre ~ek h;in isteklilerin 1.818. gelecektır. (S) alacak, iki el koz 
~4 ... lira muvakkat temınat verme i ve bu işlerle çekecek ve damı iki yanlı ola-
ı tigal ettl§lnl blldlren vesaiki Bankaya gösterip rak (E) de bulacaktır. İki defa 
ehliyeti fenniye vesikası alma ı llzımdır. ı ı kozd~.n sonra iki trefl oynrya _ 
6 ·Teklif mektuplar.nın yukarda yazıh aatten bir ı , :a~, u.! ~e~~ da karo oynıyarak 

saat evvelin kadar Ankara'da Bankalar cadde in· uçuncusunu elinden kesecek ve 
de Sümer Bank Umumf MüdUrlUöUne verilm 11 ~~ksuretle trefl ve· "'rolan bitir
p esi li ten ~onra <:li koz daınile (E) 

o ta ile gönderilen mektuplartn da nihayet mu• , ye ~eçırece~tır .. (E) karo gel-
ayyen aate kadar gelmiş olması ve dış zarfın : mek mecburıyetındcdir: (S) ka
kanunf ş kilde kapatılması lazımdtr. ~ ğıt kaçacak ve mordan kesecek

tir. 

Seneler Süren Bir Gönül Bağı 
Baıan seversiniz, çıldırırsı· 

nız. Fakat bir türlü sevginizi 
sevgilinize açrnağa cesaret ede
mezsiniz. Çünkü onun reddede
ceğinden korkarsınız. ~ylar, se
nelerce kalbinizin bir köşesinde 
saklı kalan bu his günün birin
de açığa çık ... rılınca görürsünüz 
ki, o da sizin gi1'idir. O da sizi 
sevmiş ve söyliyememiştir. 

Ankaradan M. M. imzasile 
mektup gönderen muallimin ha
li böyledir. F~ k~ ; senelerce sev
diği ve sevildiği, seneler sonra 
sevgili.sinin kabulüne nail oldu
ğu halde şimdi onu kaybediyor 
ve niçin kaybettiğini anhyamı
yor. İşte mektubu: 

"Bundan sekiz sene evvel ce
nup vilayetlerimizin şirin ve gü
zel bir nahiyesinde muallim ola· 
rak bulunuyordum. Bu sırada 
M. isminde birini sevmeğe baş· 
/adım ve sevgim günden güne 
artmağa başladı. Fakat vazifem 
~ol~Y_ı~ilc. bu sevgi karşısrnda 
ılerı ıçın karanlık gördüğüm bu 
bağdan uzaklaşmak likrile ora
dan pek uzak viran bir köye 
nakli memuriyet ettim. Fakat 
daha büyük bir heyecanla sev
meğe başladım. Nihayet bu kızı 
günün birinde ailesi ile birlikte 
bir başka şehire giderken gör
düm. Ve bir günah gibi sakladı
ğım aşkımı hissettirmeden onu 
gezdirdim. Pek hoşlarına giden 
hu alakama kar.~ı beni gittikleri 
şehire davet ettiler. 

Tatilden istilade ederek bir 
aya yakm evlerinde kaldım ve 
bu sırada ötedenberi bana karsı 
bir meyli olduğunu hissettiği~ 
b~ kız .bir g~n hislerini açıkça 
soyledı. Bugune kadar geçense
kiz sene içinde evlenememesin
deki .sebebi bana olan merbuti
yeti oldwuğunu \'C bensiz ya.~a • 
mıyacagrnı anlattı. 

. Lakin ayrrldıktan sonra adre
sıme mektup yazacaktı. Halbu
ki aradan uzun bir zaman gecti
ği halde hiçbir haber alamad;m 
Ş_i mdi Ltanbulda olduğunu i.~it~ 
tım. Adresini de öğrendim. Bu 
.sükut üzerine ne şekilde hare: 
ket edeceğimi IUtlen yazar mı
sınız?" 

Muallim M. M. in adresini 
bildiği genç kıza hala neden bir 
mektup yazmamış olduğunu an
hyamadık. Eğer aylarca ondan 
mektup almamış olması ise bu 
sebep kafi değil. Ya yazmış da 
mektup gelmemişse, ya akla gel 
mi yen başka engeller çıkmışsa? 

M. M. hemen bir mektup yaz
malı ve bunu sormalıdır. Eğer 
n;ektubun başka ellere geçme
sınd~~ korkuyorsa bunu bir ba
b~ dılıyle ve arada bir "kızım,, 
dıye hitap ederek onun eski bir 
muallimi gibi de yazabilir ... 

• 
Taksimde Aslan mensucat 

fabrikasında H. imzasile aldığı
mız bir mektuptan: 

"Bundan iki sene evvel bir 
k~z tanıdım ve Se\ıdim. Sevgi • 
nm ne olduğunu bilirim, fakat 
böyle mi. .hiş bir gönül lrrtrna. 
srna rastlamadım. Aylarla, onu 
yalnrz uzaktan ve yalnrz peşin. 
den görerek sevdim, Derken bir 
gün bir arkadaşımın tavsiyesini 
yerine getirdim: Meğer bu kız
la tanışmak, konu.~mak ne ka
dar kolay imiş. Kendisinden bir 
randel'u aldım. Üç saat beraber 
kaldık; bu üç saat icinde onunla 
bir aile yuvasrnm .. temelini ha
yalen kurduk ve tekrar buluş • 

mak üzere ayrıldık. 
Aradan günler, aylar geçti. 

Onu daha çok sevmeğe başla· 
mıştım. Fakat et.raftan işitti· 
ğim lakı.Jılar beni bu sevgiden 
daha çok çıldırtıyordu. Herke~ 
bu kızın benim gibi birçok kim· 
seleri aldattığını söylüyordu. 
Nihayet gözümle de gördüm: 
bu kız benim gibi başkalarile de 
gezip tozuyordu ve bir gün on
dan yeminlerle teminat aldığım 
halde peşine düşt:liflm zaman 
tanıdığım bir gençle konuştuğu
ııu, seviştiğini gördüm. Artık 
şüphem kalmadı. Elimi cebime 
attım. Onları vuracaktım. Fa• 
kat kaqımdaki evde bir pence• 
re açıldı; bir kad ır., bir erkek ve 
iki çocuk neş'e ile dışarı uzandı· 
far. Ön/arı görünce kendimi de 
bu kızla beraber mahvetmeğe 
mahal olmadığına kanaat gc• 
tirdim. 

İyi etmişsiniz!!.. Fakat dik
kat ediniz, buna benzer vaziyet• 
ler bazı erkekleri büsbütün tah
rik eder. Tanıdığınız kıza karşı 
kin ve intikam gibi hisler besle
menize lü~um yoktur. Çünkü 
bu k~nşık hisler de nihayet ala
kamzın devam ettiğine delalet 
eder. 

Bu derece hoppa. ve hafif bir 
kız sevmek, bir felaket, onun 
elinden kurtulmak bir muvaffa
kıyettir. Bunu böyle bilerek ar· 
tık yüzünü bile görmemeye ça
lışmanız lazımdır. 

Yunanistan 
Rejimi 

[Baş tarafı 1 incide] 

1ü anormal hadiselere meydan 
vermcmeği meselenin sUk!\net
e halledfil.mesini arzu etmekte 

dir . 
"Madem ki, bu mesele artılt 

baş göstermiş bulunuyor. Büyük 
dikkat ve ehemmiyetle tetkik 
edile~ek bugünkü karışık scrgü • 
zeştlerden sabit bir şey çıkar .. 
mak lazımdır. Yunanistan yara 
lannı sarmak için dahilde birli
ğe c;ok mühtaçtır.,, 

Kondilis kendisinin eski kral 
Jorjla görüşmek için Londraya 
gideceği hakkında yazılan hava 
disleri şiddetle tekzip etmiştir. 

Çaldaris'in söyledikleri 
Atina, 15.-Muhalif liderlerin 

reyiam için yaptıkları tekliflere 
cevaben Başbakan Çaldaris şun 
la.n söylemiştir: 

"Hükumetin duruınunu şim -
diden söylemesi kabil değildir • 
Bunun kabil olınaması vaki o
lan teklifin ehemmiyetinden zi
yade hükumetin de partilerden 
müteşekkil olması ve bu parti -
lerin rejime karşı. zamanı gelin 
ce durumlarını tayin etmek iste 
melerinden ileri gelmektedir. 
Şimdilik reyiamın yapılacağına 
ş~phe edilmemesini söyliycbili· 
rım., , 

"Yeni saylavlann içecekleri 
and Cumuriyet rejimi namına 
şartsız ve kaydsız olaca~tır.Eğer 
millet rejimin değişmesini ister 
se o vakit yeni rejime and içile -
cektir.,, 
~undan sonra Başbakan Pari 

Soır gazetesinde ahalinin % 85 
inin kraliyet tarıftarı olduğunu 
söylediğine dair kendisine atf e· 
dilen sözleri tekzip etmiş ve de
miştir ki: "Yapılan seçim rejim 
için değil hükuınet içindir. Bu .. 
nun krallıkla hiç bir alakası yok 
tur . ., 

eden) oyuncud~ kozlar, hasım 
k~nlarmı bitirecek veya yalnız 
hır k?~ h~rakacak kadar çoksa, Dr. Hafız Cemal 
kendısmce ve morda. bir koz 
~u~afaza etmek suretile, ken • Dahiliye mütehassısı 
dısı.n.de ve morda iki rengi biti- Cumadan başka gün1erde saat 
rebılır ve sonra kozdan eli has- (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
ma. ver;rek onun gelmek mec- Divanyolu No. l 18, 
bur.ıyetınJe kalacaö-ı u"'r·· ·· · b' b -:runcu Muayenehane ve ev te1efonU: 

Jıgın kanı kaynayordu. Laf din· •~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-• Prensip: Yükcnen (taahhüt 
rengı ırA ~araftan keser, bir ta· 22398. Yazbk telefonu Kandillı 
raftan kagıt kaçabilir. ns B l b . 8 4101 

---------------------------------------------~.__----~~~~~------------~--------------------------------------------------------------~------------~=-=-·-=c:y~er cyı4. 
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· ço~J6il1ı: 

Çok gezen çok bilir. 
Fakat herkes çok ge
zemez. Çok gezmiyen 
çok okuyabilir. Çok 
okumak ta çok gezmek 

demektir. 
_.. ........... ...-. ... 

. . "' .. 
DUGUNLER 

• • 

ÇINDE NiŞAN ve 
~=------~------""""" __________ _... _________ =-._._.....__.,==-~------------~,,.-------J 
Gelin Kocasının Önünde Dört Kere, Erkek fe 

Karısının Önünde İki Kere Diz Bükerler 
Çinlilerde en önemli şey ço .. 

cuk, hele erkek çocuk sahibi ol
ll'ıaktır. Bunun için bir Çinlinin 
lllümkün olduğu kadar çabuk 
evlenmesi adettir. Çinde çocuk, 
gölge veren ağaca benzetilir. 
~inde çocuk anasını, babasını 
ıhtiyarlıklarmda beslemek ve 
Öldükleri zaman mezarlan .. :la 
Ödağacı yakmak için yetiştiri -
~.ir. Her oğul babasına karş, bu 
<>devi ıbilir, baba da oğlundan da 
hunu bekler. Her nesil bir evvel· 
kinin borcunu öder. 

Gelin ye ,Oyey nikah merasiminde 

OKUDUKLARIMIZ DUYDUKLARIMIZ 
----------------------~·~=----•L-------------------=J 

Bir Milyon Kunduzun Avcısı 
insanı Deli Eden Araştırmalar. Unutulmıyacak 

Bir Hadise Heyecanlı Bir Hücum 

Hayatımın gayelerinden biri
ni bugün bir milyon parça kun -
duz derisi toplamış ve bu işte 
kolay kolay kırılamıyacak bir · 
rekor yapmış olmakla idrak et
miş bulunuyorum. Bir milyon 
kunduz avlamak için donmuş 
denizlere kırk Lir sefer yaptım. 

Daha çocukken mektepten ka 
çarak kunduz avcılığı gibi teh
likeli bir avantüre atıldığım 
gündenberi birçok infijaklar, 
yangınlar, donmuş denizlerdeki 
mahvedici fırtınalarla karşılaş-
tım. 

Altımdaki gemilerin buzların 
sıkıştırması ile çatır çatır par
çalandığını görerek. tayfama· 
buz fırtınaları ile, ölümle pen -
çeleştib· ... e şahit olarak çok he
yecanlı günler, haftalar geçir
dim. 

insanı deli eden 
ar a ş t ı r m a 1 a r 

Kunduz avcılığı yarışı, New
foundland arazisi yakınlarından 
haşlar. Buradaki fabrikaların 
·;düğü şimale ıhareket eden ge-

-· .._......,.~, ,-, "•j,,,, .1 ... - .. 

Kunduz, avcıya •aldınyor 

milerin can srkıcı canavar dü- Bu kadife derili mahliikları her 
dükleri ile karışı'k insanın ku- sene insan ayni yerlerde b~lsa~
laklarmı tırmalar. Limandan dı ne r. ·utlu! Fakat Jtabıl mı? 
hareketle kunduz tarlalarının Rüzgarlar, "lnaforlar, 'ırtmalar 
bulunduğu denizler arasında bunları her yıl ayrı ayrı sahala-
200 milden fazla mesafe vardır. ra dağıtır. Çok zaman avın bu

Çinde yalnız gençken evlen -
ll'lezler, dul kaldıkça tekra~· ev -
lenirler. Bunun içindir ki Çinli
ler arasında anlaşılmaz karm:ı
kanşık bir akrabalık vardır. Bu
gün 250 milyon olan ve heı gün 
Çoğalan Çinliler harp, kıtlık ve 
salgın hastalıklar olmasa dün -
Yayı doldurrnağa yeterler. 

~inde nişanlanmalar bir a -
kitle hediyelerden ibarettır. Ni
§anlılar, sevinçlerini meydana 
vuramazlar, tam tersine ya~ tu
tar gibi davranırlar. 

do · Jya, öteki oğul namına ha - ......................................................... ---------------------------------------- lunduğu sahayı keşf edinci ye ka
dar kaptanın beyni çorbaya dö
ner. 

Nişanlanma olur olmaz, bun
dan evvela iki ailenin {nıer -
~um) larına haber verilir. Her 
ıki aileden ecdada hihp eden 
birer mektup yazılır, bu mck -
tuplar ikişer ikişer kırmızı kur
de'elerJe bağlanarak aile kabir· 
lerine bırakılır. 

trKeklarafinın vince 
. 

nundan sonra nişanlıların ak 
rabaları, dostları erkek taraf mm 
evinde toplanırlar ve büyük bir 
;afile halinde kızın evine giuer-
er. Kızın babası dört tarafa sec

deye vararak ecdada nis'inla ı -
nıa i§inin bittiğini yüks~k sesle 

tı}' J. doğru iki sofra kurulur. 
Teşrifatçı, oğulu sofradaki yeri
ne götürür ve dolu bir kupa şa
rap sunar. Oğul diz çökerek şa
rabı ahr, bir kaç damlasını yere 
döker, babasının önünde eğilir 
ve emir bekler. Babası "Haydi, 
haydi karım, sadık arkadaşını 
getir., der. 
Oğul dört kere eğilir, kalkar, 

önünde güpe gündüz meşaleler 
llakan u~klar olduğu halde gi
der. Gelinin evine ge1ir, mükel-
lef kuşatılmış gelini alır. Gelin, 
süt ninesile teşrifatçı kadının 
ortasındadır; anncsile babasına 
doğru ilerler, dört defa eğildik
ten sonra diz çöker, verilen şa
rabı alır ve öğütlerini dinler. 
Bu öğütlere göre daima ihtiyat
lı ve uslu olması, kocasına ve 
kayınbabasıyla kaynanasına ita
at etmesi lazımdır. 

Bundan sonra kocasıyla bera
ber yeni evine gider. 
Düğün ziyafeti kocanın evin

de olur. Sofraya oturmadan ye
ni evliler selamlaşırlar ve elle
rini yıkarlar. Gelin kocasının ö
nünde dört kere, erkek te kan
sının önünde iki kere diz büker
ler. Yere bir kaç damla şarap 
dökerler ve ziyafet başlar. 

Bir Kaç Dakika Sonra 
Bir ka~ dakika sonra, koca a

. yağa kalkar ve iki kap içinde ge
tirilen şarabı kan.sına uzatarak 
içmeğe çağınr. Şarabın bir kıs
mım ayn ayn içtikten sonra 
geri kalanım karıştırırlar ve bir 
o, bir o içer. Yemek çoK: uzun, 
çok çeşitlidir. 

Gelini •ü.Iüyorlar 

bağırarak bildirir. 
Düğün günü de aynıdır. Oenc 

~r.kek nişanlı büyük bir kafile 
~Çınde kızın evine gider ve o a
ıienin kabrine bir mum diker. 
ltızın babası bu mumu yakarak 
kızının filan erkekle evlendiğini 
ttdada haber verir. Erkek ve kı
~ın ana ve babaları dörder defa 
Secde ederler. 
... Düğün alayı erkeğin evine 
doner, orada da aynı tören (me
t~sim) yapılır ve kızm bundan 
böyle erkek tarafının ailesinden 
8aYilacağı ilan edilir. 

Erkek Nişanh Secdeye 
Kapanır 

lt Bütün bu tören sırasında er -
kek nişanlı secdeye kapanmış 
alır. Sonra biri baba namına 

Çinde düğün töreni bunlar -
dan ibaret değildir. Bir çok te
ferruatı vardır. Mesela bunlar-
dan birisi kocanın, karrsmın e -
teğinin üstünekendi eteğini ört
mesidir. Bu, kocanın kansına 
egemenliğini göterir. 

Bununla beraber kadına ege
menlik eden yalnız kocası de -
ğildir. Erkeğin babası ve anası 
da, hele bir erkek çocuğu olma
dığı müddetçe, kadma istedik
lerini yaparlar. Kaynana genç 
gelini (vur abalıya) haline ge
tirebilir, ona evin en güç ve ağır 
işlerini yükletebilir, ağzına ge
leni söyliyebilir. 

Bu durum ancak gelin bir er
kek çocuk doğurduktan sonra 
az çok değişir. Artık gelin de 
çocuğunu bir an evvel evlendi
rip kaynana olmak ve gelini üs
tünde egemenlik kurmak hcve -
sile çırpınır durur. 

LONDRANIN AYDINLIK GECELERi 

Londranın büyGl& 
caddeleri geceleyin 
resimde gl>rdüğünüı 
ı• bi ıandüze benzer. 

Unutu1mıyacak bir hadise 

Kunduz avına çıkan gemiler 
çok kuvvetli ve dayanrkhdır. Si
gorta şirıketlerinin aradığı ev
saftan bu gemiler, her halde de
nizcilik itibarile yüzde otuz da
ha kuvvetli olmc:.lıdır. Şimal de
nizleri her halde çok amansız 
düşmandır. Silahlanndan başiı
cası da buzdur. 

Talihsiz ib~r seferimde, Wolf 
adlı geminin kaptanı bulunuyor
dum. Şimdi gözlerimi kapayın
ca gemi. sararak gitgide borda
sına katlar yükselen buzun man 
zarasını ı.:ıa t.."5rüyor gibi olu:. 
yorum. Yap· ~k hiçbir şey, alı
nacak hiçbir tedbir yoktur. Sa
dece oturup tali:_in gülümseme· 
sine, yahut ta beyaz ölüme in
tizar, hakikaten acı bir tecrübe
dir. 

Bütün tehlikelere rağmt. 
Wolf hakikaten çok kuvvetli 
bir yapı idi. Fakat ne kadar kuv
vetli olursa olsun bunun da bir 
haddi vardı. 

Nihayet ..,erni odundan ma • 
muldü. Buzun tazyikine bir had
de kadar da.yandıktan sonra 
çatladı ve biz de bir miktar yi
yecek alarak en yakın köye il
ticaya mecbur kaldık. 

Buzlar arasında sıkışan gemi
lerin hususiyeti batmamaktır. 
Tayfalar ekseriya sağ salim ka
çabilirler. Fakat bilahare buz 
çözülünce gemi de cumburlup 
diye birdenbire batar. 

Yangın tehlikesi 

Buzdan başka yangın da tay
faları gemileri terke mecbur 
eder. Kunduz yağı hamken son 
derece infilak kabiliyeti olan 
bir mayidir. Ekseriya kunduz 
avına çrkan gemilerin güverte 
ve ambarlan bu yağla son dere
ce bulaşrk bir hale geldiği için 
bir kere gemi bir tarafından ateş 
aldı mı, söndürmek hakikaten 
çok müşkül bir hal alır. 

Kunduzlar görülünce 

Gözcü, çok kuvvetli dürbün
lerle günlerce denizleri tetkik 
ettikten sonra nihayet bir gün: 
'Analı, babalı, irili, ufaklı sürü 
önümüzde" diye sevinçle hay
kırır. Erkek kunduzların ekse
ri si daimi surette azgın olurlar. 
Bu hayvanların bazıları insana 

i da hücum ederler. 
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]ournal des Debats'dan: 

Son günlerde §İnıali Çinde çıkan 
hadiseler, sade orada askeri bir karı· 
~ıklık çkıması ihtimalinden dolayı de· 
gil, belki Japonların, Çinde hiç bir 
mani ile karşılaşmadan metodik bir 
surette ilerlemelerini tevsi etmele
rini göstermek itibarile de mühimdir. 
Çinin istikbali. ve binaenaleyh bütün 
Asya bakımından, Japonyanm aarı 
nk üzerine el koyması hiç şüphesiz, 
büyük neticeler doğuracaktır. Bugün 
]erde Avrupa ve Amerika kendilerine 
daha yakın meselelerle uğraştıkların
dan gittikçe süratlenen bu hareket 
karşısında temaşager vaziyeti almak· 
tadırlar. Halbuki eğer bu hadise baş· 
ka zaman çıkmış olsa idi mesele hi!: 
te bu 1ekilde olmazdı. 

Japonya, Mançukoyu vUcude cetir· 
diği ve binaenaleyh, Mançuriyi tama· 
mile aldığı zaman, Rusya ile karşıla· 
§acağından endişe ediliyordu. Şimdi
lik is bu Ct'l'h"ti"""· .w.bm"c: cua~ 
tir. Fakat bu demek değildir ki, iler· 
ee Japonlar kendilerini oldukça kuv· 
vetli hissederlerse Ruıyanrn bazı ara-
7isine bilhassa Vladivostock bahri e· 
yaletine göz dikmiyeceklerdir. Zaten 
Mançurinin mütemmim bir parçasr o· 
larak telakki edilen Jehol'ü istila et· 
mekle işe başladılar. 31 mayıs 1933 
Tangkeou mütarekesi, hadiseyi oldu
ğu gibi kabul etti. Ve hatta Japonya· 
nın lehine Seddi Çinin cenubunda bi· 
taraf bir mıntaka bile kabul etti. Ja· 
pon askerleri, haydutları tecziye et -
mek maksadile, bu gayri askeri mm· 
takaya hücum etmişlerdir. Fakat ora· 
da kalamadılar. Mart ayı zarfında ye· 
ni bir akor yapıldı. 

Şimdi Japonya yeni bir adım at • 
maktadır. Japonya yüksek kumanda 
heyeti evvelce Çeli denilen Hope cya· 
lc.~ini t~lirc ettirmek için Nankin 
hukllmetının başını ezmektedir. Bu -
rasr aşağı yukarı 145.000 kilometre 
:m~ra~b~ıdır. Burasmm siyasal ehem 
mıy~t~~ı aöylemek için Tien-sin'in ve 
Pekın ın bu mıntaka dahilinde oldu -
ğ1;1nu ~ay~e~mek lazımdır. Japonlar 
Çıne b.ı.r ültırnatom vermi§lcr ve bu· 
nun munakaıtasız kabul edilmesini is· 
tcmişlerdir. 

Ultimatomun bütün maddeleri neş
Tolunm~mıştır •. Yalnız Japon harbiye 
nezaretınden btr adam Daily Teleg· 
raph'ın bir muhabirine demi§tİr ki: 

No. 53 

Edgar WALLACE 

Bu gelen Derrick Yal7 i~i: ,. 
- Efendimizi hangı ruz gar -

lar attı? 
Arka tarafta duran bir baş • 

kasını görünce: 
- Arkada§ınız kim? diye sor· 

du. 
Yale şu cevabı verdi: 
- Thalia Drummond, hak -

kımzda bir tevkif müzekkeresi 
var. Onu icraya geldik. 

Genç kız gözlerini kaldırdı: 
- Gene mi? Ben hayatımı 

hep polisin elinde mi geçirece -
ğim? Neden suçluymuşum? 

Yak cevap verdi : 
- Müsteşar Willings'i öldür

meğe teşebbüs cürmünden dola
yı tevkif ediliyorsunuz. Haber 

''Biz, Çini elde etmek için, onun 
cephesini kurtarmak istiyoruz.,. 

Şimdi Nankin hükiımeti bu ültima 
torna mütavaat etmiş ve tahliyeye haf 
lamıştır. Bu ameliye bir ay sürecektir. 

Meselenin lngilterede ve Ameri • 
kada memnuniyetle karıılandığı zan· 
nolunamaz. 

Bununla beraber ne Amerika, ne 
de Ingiltere Japonyanın bu hareketi· 
ne kartı koymak için harekete geçmit 
değildirler. Hiç şüphe etmeden söyli· 
yebiliriz ki. Japonya giriştiği bu işte 
ancak kendisine faik bir kuvvetin yo· 
lu kapaması sayesinde duracaktır. Fa 
kat bugün gerek Vaıingtonda ve ge
rek Londrada kim Uzakşarkta büyük 
tehlikelerin içine cirebilir. Bilakis, 
son gelen bir telgraf Birle9ik Ameri· 
kanın her türlü karışıklığını izale et
mek için icap eden tedbirleri alacağı· 
nı bildirmektedir. 

Bunlar Pekindeki elçiliklerinin ya
kında Nankine nakli için tedbirler al
-a-.ın\ar. 

]ournal'den: 
Tokyodaki askeri mahafilde, Şima· 

li Çine dair yeni bir andlaıma yapıla· 
cağına dair çıkan havadis tekzip edil· 
mektedir. Zaten Çinin Japonya tara· 
fından istenilen bütün noktaları ka -
bul etmesi üz:erine böyle bir andlaş • 
ma zaittir. Bu askeri mahafilde 9u ka 
naat vardır ki, Çin eğer bu mıntakayı 
tahliye eder, ve Japonya ile Mançuko 
aleyhine yapılan faaliyete bir nihayet 
verirse, Hope, Tampon mıntıkası bir 
hakikat olacaktır. Bazı kimseler de 
Tampon bir mıntaka veya bir devlet 
kurmak zaruretini ileri sürmekte ve 
bu meselenin Tien-Sin'de toplanacak 
bir konferansta konuşulacağını ıöyle· 
mektedirler. 

]ournal'den: 
Fuji Japon destroyeri, Tang-kon'

dan Ticn·ıin'e giderken, amuluAl 
köprünün kapanması üzerine hasara 
uğramış batmış ve nihayet ıüçlülcle 
yilzdürülebilmiştir. 

Bu hadise, köprünün muhafazasına 
memur olan Çinlilerle, Japonlar ara • 
eında bir gerginlik çıkmasına Amil ol 
mu~tur. 

Çin'in tavassutu 
Londra, 15.A.A. - Reuter a· 

jansının öğrendiğine göre, 
Londra'daki Çin büyük elçisi, 

vereyim ki, şu dakikadan itiba
ren vereceğiniz bütün ifadeler, 
tahkikat doayaama girecektir. 

Yale ile beraber gelen adam 
ilerledi ve ıenç kızı kolundan 
yakaladı. 

Thalia Drummond geceyi 
~arylbone karakolunda geçir
dı. 

-39-
HAP!SHANEDE 

Yale kendisini dikkatle dinli
yen emniyet müfettişine dedi 
ki: 

- Daha ne olduğunu iyi bil
miyorum. Willings'in evine 
gittiğim zaman, o .bira~ e~el 
Thalia Drummond ıle koşke gıt
miş. bulunuyordu. Hizn;etçiler 
evveli bir şey söylemek ısteme
diler. Fakat ben hakikati anla: 
makta gecilbncdim. Bi~ şeyı 
iyice bilmek laznngelıyordu. 
Kız mı erkeği, erkek mi krzı 
kandırdı? Fakat kT•ın köşke gi.i
ya kerhen gittiği hissini bırak
tığım anladım. Uzun zamantar
danberi ben bu kızın Kızıl Çem· 
herden olduğuna şüphe ediyo
rum. Tabii endişeye düştüm ve 

Daily Express'ten: ı Sir Norman ~ngell, bi~ konfe-
Massaoua limanına bundan ra!1s. vennek uzere Oslo ya gel-

bir kaç ay evvel arada sırada a~ mıştır. . . 
cak bir vapur uğrardı. Halbukı Nonnan A~~ell, bır tehlıke 
liman bugün, her çeşit İtalyan karşısında Suveyş kanalı~~n 
gemilerile doludur. Uzaklarda kapanması hakkında şunları soy 
bir çok vapurlar demir atmış • lemiştir: 
lardır. Bunlar hamulelerini bo - - Uluslar kurumunun bir sa
şaltmak için diğerlerinin sahil- vaşm önünü almak için kudreti 
den ayrılmasını beklemektedir- dahilinde bulunan her şeyi yap 
ler. İtalya, buradaki tahliye·ve- ması gerektir. Çünkü bu savaş, 
saitini hiç nazari dikkate alma- müşterek barışı mahvedebilir. 
dan boyuna asker ve malzeme Uluslar kurumu Kovönanınm 20 
göndermiştir. Cenup Afrikası • inci maddesi, büyük Britanya • 
na gidecek ve Massaoua'ya yük yı, icabettiği takdirde - mevcut 
bırakacak olan içi yolcu dolu bir muahedelere rağmen • Süveyş 
gemi, tesbit edilen tarihten an - kanalını kapamaya mecbur eder 
cak üç h~ta sonra hareket ede- sanırun. 

Le Soir'dan: bilmiştir. Burada vaziyet daima 
böyledir. İçecek su yoktur. Çün 
kü bu su Aden'den gönderil • Mussolininin söylevinin to· 
mektedir. Hastalık vardır. Di • nunu ve İngiltereye verdiği ce
zanteri, güneş çarpması, hüm _ vabı gördük. Bu, işin barış dahi 
ma: bu üniformalı gençleri kırıp linde halledileceğine dair hiç 
geçirmesine rağmen tahliye işle bir ümit bırakmamaktadır .. San 
ri süratle yapılamamaktadır. ki Roma, Habeşistana karşı bir 

Bu gazete başka bir yerinde, savaş açmak· için karar vermiş 
İtalyan hükumetinin, Habeşis - gibidir. 
tana asker ve malzeme naklet - Fakat İngiltere ve Fransız, 
mek için vapur sa tın aldığını t talyamn istiklalini tanıyan mu 
yazıyor ve şunları ilave ediyor: ahedeye imza koydukları için 

Hükiımet en son olarak Ro- bu devletlerin böyle bir ihtilaf 
yal Mail'den Nasina vapurunu karşısında lakayt kalabilmeleri 
satın almıştır. Bu vapur 7000 müşküldür. 

ton hacmindedir ve yirmi sene~ Bu itibarla İtalya ile Habe§is-
liktir. tan arasındaki anlaşarnamazlı -

30 bin liraya satın alınmıştır. ğm bütün Avrupa üzerinde bü
İtalya buna hurda fiatının iki yük tesirleri görülebilir. 
mislini vermiştir. 

Şimdiki halde Paris ve Lon -
Dgbladet'ten: dra efkarını işgal eden mesele 

Barış Nobel mükafatım alan budur. 
=========================== 
Habeşistan 
Ve ingiltere 

Giornale d'ltalia'dan: 
- Habeşistan imparatorunun 

ogadcn bö\ c&indc ln ilt-trcden. 

arka bulmaya çalıştığı söyleni
yor. İmparatorun Harar'da yap 
trğı son gezideki amacı, İngilte 
re ile Habeşistan arasındaki uz 
Iaşmayı berkitmek maksadile 
İngilizlerle buluşmak idi. -

Ayni gazete, Giggiva'da böy
le görüşmeler olduğunu, fakat 
İngilizlerin ihtiyatlı hareket et. 
tiklerini yazmaktadır. 

Habeşistan imparatoru Ber -
beraya gitmek için İngiliz soma 
lisi hükumetile de görüşmek is 
temiş, fakat İngilizler bu dileği 
kabul etmemişlerdir. 

Giomale D'İ talia gazetesi, 
imparatorun tab'alanna, İtalyan 
- Habeg anlaşmazlığında İngil -
tereye dayanabileceğini göster • 
mek istediğini yazmaktadır. 

İngiliz dış bakanı Sir Samuel 
Hoar ile görüşmüştür. 

Bu görüşme, Japonların Ku
zey Çin'e karşı girişdikleri ha
reketten dolayi, Çin hükumeti
nin, devlet andlaşmasım imza 
eden devletlere yaptığı bildirik
le ilgilidir. 

derhal Willings'in köşküne koş
tum. Oraya vardığnn zaman, ne 
göreyim, Willings vurulmuş, 
kan aarfediyor, Thalia da dostu
nun hususi otomobiline athya
rak kaçmış. Hem ne kaçış? 
Bahçe kaP.ısmı parça parça ede· 
rek .. Doğrusu bu kızın çelik gi
bi sinirleri var. 

- Willings şimdi nasıl? 
- Kurtulacak zannederim. 

Yara o kadar derin değil. Fakat 
bu cinayette taammüd olduğu
nu iyice biliyorum. Çünkü, 
adamcağızın arkasından indiri
len hançer, kendi kolleksiyo
nundan çalınan hançerdir. Bu 
hançerde, Willings, genç kız sa
londa beklerken, şapkasını ve 
pardöıilsünü almak üzere bir 
d.akika dı,anya çıktığı ande ye
nnden alınmıştır. Yaralı ile ko
nuştum. Onun anlattığına göre, 
kız, hançeri yeninin içinde sak
lamıştır. Bu da akla yakın geli
yor. Sonra suikastten evvelki 
dakikalarda ne olup bittiğini 
pek anlatmak istemiyor. 

Parr sordu: 
- Nasıl, nasıl? Bu iş köşkün 

italyadan ~ıkarllan 
Amerikah gazeteci 
Şiltaıro Tril>ün ıraaeteai bafmo~a· 

le: l ie ltalyadaki aytan Davit 
Darrah'ın nnır Jııına çıkarılmann
dan bah-.derelı diyor lııi: 

"Darrah'ın ••çen cumartHi ve 
pa~rteai günleri biu gönderdiği 
telgraflarda, Muuolininin bugün İ· 
çinde bulunduğu f inanaal ve idari 
:J:Orlukları a'nlatmakta idi. Diktatör 
lüiün, iflıUa, harbe ve kar6Qfalıia 
tloiru ille adım olduiunu, Ameri • 
kalılann bilme•i önemlidir. Aynı 
ııamanda Amerikan ulumncm bir 
diktatörün basın öııgenliiini yılt -
malt hauumnda nereye kadar 6ide
cefini öirenmen faydalıdır. 

Darrah'ın ltalytulalti ••nel elıo· 
nomilı duruma halcltırula ..-ıen· 
ne bir )'Oıı •Önderdiiinden 12 luı.i· 
ran tarihinde nnır dlflna çılıanldı· 
lı laatırlarcltulır. Ba yaau/a ayıu aa 
manda ltalyan • Habeı anlafnuu 
lıiından da bahNdilmeltte idL 

BQfmaharrir aynca diyor lıiı 
"ltalyadan f!karılan Darrah'ın 

)/erin• bQfkG1tnı 6Öndermefe niye
tim yoktur. Çünkü ancalt ltalyarı 
hükumetinin i.ıediltlerini yasmalc 
üzere oraya bir aylar göndermek 
i~in hiç bir aebep görmüyorum. 

hangi odasında oldu? 
- Orada küçük bir salon var 

ve bu salonda perde ile aynlmış 
bir kısım daha var ki, burası 
alaturak dö,enmiştir. Bu perde· 
nin arkasına Wiltingı'in hayli 
kadınlar sürüklediğini zannede
rim. Zaten kendisini de bu per
denin önünde yaralı olarak bul-
muşlar. 1 

Parr öyle bir düşünceye dal
mıştı ki, sivil hafiye uyuduğunu 
zannetti. Halbuki emniyet mü -
fettişi adamakıllı uyanıktı ve 
şunu düşünüyordu: "Kızıl Çem· 
berin bir cinayeti daha oldu. 
Bunu bulup meydana çıkarmak 
şerefi de gene Yale'e nasip ol
du.,, 

Böyle olmakta beraber, mes
lekdaşınm bu yeni muvaffakıye
tine karşı bir kıskançlık duymu
yordu. 

Durup dururlten cinayetle 
uzaktan yakından hiç alakası 
clmıyan bir şeyler söyledi. De
di ki: 

- Bütün büyük caniler. en 
küçük hataları yüzünden yakayı 
ele verirler. 

Benes'in 
Le Temps'dan: 

Çekoslovak Dış lgleri Bakanı Bene· 
sin ıon Moskova seyahatine merkezi 
Avrupa ve doğu Avrupasrnda barış 
siyasasının inkişafı bakımından bil • 
yük ehemmiyet veriliyor. Ve buna 
müşterek güvenin tesisi için, arsıu· 
lusal çalışmalarda yeni bir başlangıç 
gözile bakılıyor. Rus gazeteleri, bu hu 
ıusta, ancak, barışın muhafazası için 
çalışanların, yeni bir facianın önünü 
alabileceklerini, ve barışı bozmak için 
harekete &eçebileceklcr, eğer, evvel· 
den şiddetli mukavemete maruz kala
bileceklerini bilmezlerse bundan da 
ümit edilen faydanın ahnamıyacağını 
kaydediyorlar. 

Filhakika bu miltekabil yardım 
paktlarını megru göstermek için, ye
gane delildir. Yalnız, bütün devl~tle
rin müşterek güvenin teşkili fikrine 
inanmaları lazımdır. 

Son haftalar zarfında bu formülün 

Litvinof 

Avrupa planı üzerinde şayanı dikkat 
bir surette ilerlediğini zannetmemek 
lazımdır. Ne şark misakı, ne de Tuna 
misakı üzerinde vaziyet böyledir. 

..• Benesin, Litvinof, Stalin, Molo· 
tof ile yaptığı mülakatlardan sonra 
neşredilen bildirik, yakından tetkike 
değer. lki devlet arasında mevcut 
dostluk, bilhassa ekonomik ve kültü· 
rel alanlarda yakınlık zaten gerek 
Rus, gerek Çekoslovak efkarı umumi 
yesinin bildiği şeylerdir. Fakat iki 
memleketin devlet adamları arasında 
arsıulusal vaziyet nazarı dikkate alın· 
dığı zaman, banşın idamesi için, en· 
ditelerin dağılmaktan çok uzak oldu
ğunu görmil}lerdir. 

J ournal' dan: 
Pierre Laval, Moskovaya, Sovyct 

yardımının ehemmiyetini takdir eden 
ve asla Kremlin ıefleri tarafından sev 

AVRUPA SİY ASASI 

Seyahati 

Benes 

kedilmiyeccğini bilen büyük bir garp 
devletinin mümessili olarak gitmiştir. 

Cekoslovakya ise küçük bir devlet
tir~ Eğer öküzle, kurbağanın hikaye
sini unutursa ciddi tehlikelere maruz 
kalabilir. Bu tehlikelerin en azı, kü • 
çük andlaşmanın şerikleri arasında 
rastgelebileceği şeyler değildir. Her 
kesin Moskova bakında Pragda du • 
yulan heyecanı hissetmesi lazımdır • 

Le Soir' dan: 
lki memleket arasındaki teşriki me 

sai, başka sahalarda da teyit edilebi
lir. Kü9ük andlaşma dahilinde ve Bat 
kanlarda şayanı dikkat bir krediye 
malik olan ve ehemmiyetli roller oy • 
nayan Benes istikbalde, Balkan antan 
tı ve Kü~ük andlaşma ile Sovyet Rus· 
ya arasında bir mutavassıtlık vazifesi 
görilr. 

ŞUphesiz, Bcnes KüçUk andlaşma· 
mn bu ayın 20 inci gUnü açılacak kon 
feransında arkadaşlarını, Moskova 
görüşmelerinin neticesinden haberdar 
edecektir. 

Yine bu düşünceler dahilinde diye
biliriz ki, Benes Belgrat nezdinde de 
aynı teşebüslerde bulunaea kve Yu -
goslavya ile Sovyet Rusya arasında iş 
!erin tabii bir yola girmesine yardıın 
edecektir. 

Şakoda ölenler 
Nevyork Times'den: 

Şako harbi dünyanın şimdiye ka
dar bildiği harplerin en akılaız ve en 
faydaSJzlanndan biridir. Bu harbin 
sebepleri ve maçları hiç -Oir zaman 
açıkça belitilmemiştir. Şako harbinde 
100,000 kişi ölmüştür. Bu derece bü· 
yük kayıplar, harbin ne kadar lüzum• 
suz olduğunu göstermektedir. 

Gazeteci - Hayatınızda altı kere evlendiniz değil mi baya • 
nrm ? 

Yıldız - Katibeme sorunuz. Gündelik hesaplarrmı o tutar. 

Yale gj.ilümsedi: 
- En kücük hatalar, evet .. 

dedi, bereke~t versin bu defa Kı
zıl Çember adamını vurdu ama, 
öldÜremedi. Eğer ölseydi, belki 
büyük bir kayıp sayılmazdı. Fa
kat bir insanı daha öldüreme
dikleri için kendi hesabıma 
memnunum. 

Parr yavaşça kalkarak söy
lendi: 

- Ben Willigs'den bah.set
miyorum, doğruyu söylemesi 
Iazımgelen bir adamın küçük 
bir yalanından bahsediyorum. 

Parr bu acaip sözden sonra 
dışarıya çıktı ve doğru Jack'm 
evine gitti. 

Jack'a evvela Thalia Drum· 
mond'un tevkif edildiğini haber 
vermek istiyordu. Fakat bu de
likanlıya karşı içinde derin bir 
sempati vardı. Hatta Jack'ın 
zannettiğinden çok fazla. Onun 
için delikanlıya böyle kötü bir 
haberi vermek istemedi. Fakat 
Jack haberi c;oktan alınıştı. Ga
zeteler Thalia'nın tevkifini bü
tün tafsilatı ile ve ilaveleriyle 
cayır cayır yazmışlardı. 

Humorist (Londra) 

J ack dedi ki : 
- En iyi avukatları seçmek 

lazım.. Ben de niçin bunu size 
söyledim. O da tuhaf.. Çünkü 
siz müdafaa tarafında değilsiniz 
ki .. 

Parr cevap verdi. 
- Tabii.. Fakat ben vazife· 

min icaplarını yapıyorsam, zan· 
netmeyiniz ki o kadar insani· 
yetsiz bir adamım. Ben tevkif 
ettiğim canilere hiçbir zaına~ 
kin bağlamamışımdır. Mesela 
Truland diye birini zehirliyen 
adam vardı. Ölümüne kadar 
hapse mahkum oldu. Hemen 
ertesi gün asılmadı ise, o da be· 
nim sayemdedir. Ne yalan söY· 
liyeyim, bu çocuk çok hoşurrıa 
gitmişti. 

Jack titredi: 
- Allah aşkına bana ne z~ 

hirden, ne de Thalia'dan ba 
setmeyiniz. Öyle diyorum arrıa: 
sahi siz bu kızın Kızıl Çemberi 
le münasebeti olduğuna kan 
misiniz? ] 

[Arkası var 
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YAR iN iN, 
Bt1Y0KLERI 

Garip bir 
Traş bıçağı FAYDALI BILCILER 

[ __ S_i Z_D_E_N ____ ! ... _K_i ~ 

Kimin alrlma relirdi ki yazı 
maküıelerinin kordela ailindir • 

[ Şu N DAN, su N DAN 1 =..c::ı..ı:.~:e::ryapd-
----------- - - --- -------'· lniikerecte, böyle bir makiM 

B O R Ç 1 
~ ve blçak )'lp'lm1ftlr. Relimde 
~ ıantQilııb şekildeki bu maki-

ne, bir çelik terit tafllll&ktachr. 
~ Veliye on lira borcu arkadaşmdan on Ura latiliru Bir kere tnll olunca bir dtifme

\'ar. Velinin de Abdurrahmana ediyor. O zamın bQıtin bozuk. ye buıyommm ve terit yUril. 
IOıt lira borcu var. Abdurrabma- luklar bakma nml düzeliyor? kull im taraf ~: 
... _ da Aliye on lira ..___ -·. Ali v li bor • v Yor,ın~ı, ı 5awyor, .__,, ~ ... _ e ye cunu "enyor, e- •--" 
~epei de borç1anıu ödemek ia- li de Abdurrahmana borcunu .. '"'aıuJmanue kılDu ıeliyor. 
tiYol'Jar. Pllrat on lirayı bir tür- verixor. Abdurrahman da on li- Bu bıçak bir buçuk metre bo
lü bir araya retiremiyorlv. rayı Aliye veriyor. Ali de para- yunda bir terit almaktadır. O -
,. Nihayet Ali bir teY diltünilyor. yr istikraz ettiği lbrabime IÖ • tus kere trq olduktan aonra, 
•bratıiln admcla d&dilndl bir tiiriip iade ediyor. e tıpkı yan makinelerinin korde-

,, 
• 

'• 
•• t 

• • 

• ... 

'• •' 
•• 

•• 

... 
•• 

... 
• 

rı 

.. • 

• 
' 

lalannda oldufa rı"bi bu leler 
de eeridi tenine harekete geti • 
riyommuz. Otuz kere de böyle
ce traş oluyorsunuz. 

Garip bir adam 
Dünyayı yaya dolaşanlar ar

tık kabak tadı verdiler. Ancak 
Adam Adamavi admda biri dün 
yayı dolqıyormUf ama ıeri ge
ri yürilyerek dolqıyormUf. Bu 
adam sudan başka bir teY içmi
yor, salata ve meyvadan bqka 
bir şey yemiyonnu,. Adamavi 
geri geri yürürken hiçbir sıkın
tı çekmi~ormuş. 

• 

BUGU NKU 
PROGRAM 

lstanbul 
tı.30: Plak neşriyatı. 18.30: Dans mu

ıikiıi (pllk).P 19.30: Çocuk saati, Hikl-
1eler. Meaat Cemil. 20: Kon{eram. 20.30: 
Stüdyo orkestrası. 21: Radyo caz ve tan
ıo orkestraları Ttirkçe sözlti pn. Ba1an 
(Birsen). 21.30: lon haberler .Bonalar 
21.40: Gitar IOlo. lllal')'O. 22: Pllk Dqrİ• 
yatL. 

B U kreş 
12: Koro konseri. .12.30: Radyo orkes

trHL 13.55: Pllk. 14.15: Du:rwnlar. 14.35 
Pllk, 17: Köylü yayımı, 18: Süel müzik. 
19: Duyumlar 19.15: Süel (askeri) koDıe
rin süreli. 20: hzler. 20.20: PWc, 21: O
peretlerden 11rln, parpı.r. 22: Spor da
)'UmlarL 22.10 Operet miiziiinin süreii. 
23: D111"11mlar. 23.15: Pllk. 

V•rtOY• 
20.25: Pi:rano konseri.- Sözler.- Du

J'Qllllar. 21.10: Konferans .21.15: Matem 
saati, 22.30: Müzikli ya}'JM. 23: Leh - Ma· 
car futbol maçmr transmisyon. 23.20: 
Bahri,. asker mızıbıL 24: Söaler. 24.05: 
Spor du)'UllllarL 24.25: Salon miiai;i plik
ları. 

Moskova 
15: İa•eççe ,ayım. 18.31>: Karqık kon

ser ve dans. 21: Şarkılı karıtık havalar, 
danllar. 22: Almanca Yl7DIL 23.05: İqi
lizce. 24.05: Alımnca. 

Prag 
20: Almanca da1'Q1Dlar. 20.05: Pllk. -

Söıler. ıo.u: Kar191k koro konseri. 20:40 
Karqık miisikli yayan. 21.20: Diyaloır. 
21.35: Orkestra (FiDıarmoıılk) 2%.3S: U
luaal ineç ırlinii için 1111111. 23.15: Da
)'Ulnlar. 23.35: Plilr. 23.Ş.O: Orkeatra. 

Budapefte 
20.45: Pi:rano birlliile 11rkdar. 21: "Qöc 

menler" adlı ıtüd7o piyesi. 22.10: Da
yumlar. 22.ıo: Opera orkutrası (tnasal 
muilıı). 23: Spor dayamlarL 23.45: Çin
ıme m~ 24.15: Konferans. - Du
yumlar, 

MUnlh 
IJ: Karıeık yayım. 22: Kaid ve 1eni 

danslar. 23: Du)'Ul!llar. 23.20: Spar du
yqmları. 23.45: Danı müzifi. 

Stuttgart 
21: Ham orkeatra milıiji. 23: Du111m· 

Jar. 11.20: 16rler. 23.45: Dans milziii. 
1-3 Gece kollMri. 

Hmnburg 
21: Bü,Uk 11rlrılı 10llst kouerl 2S: 

Da)'UIDlar. 13.20: Spor. 23.45: At ıpora. 
23.SS: Danı müziti . 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

* Türk: Roma ateşler içinde -
Dans rüyası. 

* Melek ı Salli - içimizden biriıi. 
~ Eıı..nr. : Ne Sevimli - General 

Yenin zehirli çayı. 

* Siims: Garp cephesinde kanlı 
hUcümlar - Niçin ıevdiın. 

~ Tan : Aşk beldesi. 

* Şık : Ben bir caıustum - Kara 
Çaylak. 

* Y ılcbz : Ekmekçi kadın - Kanlı 
kafe. 

* Saray : Kim1eliı - Kukança. 
~ ipek: Kedi ayağı - Büyük resmi 

geçit. 
~ Alkazar : Tarıan ve eti - Deniz 

altında cehennem. 
il- Asri ı Gizli vazif csi - Evliler ve 

ıevdaJa.n. 

* Al-.mı Daktilo evleniyor ve 
Datlann kızı. 

* Milli : Volp sahillerinde - Cot
kun. 

* Hilil ı Atlc fırtınalan - Dev-
riilem. 

~ KacWsi)o Hile ı Kedi ve keman. 
~ Otidlır Hile : Otu.ı ,un Prenaes 

• 
N OBETÇI 
ECZANELER 

Bu ıece nöbetçi eczaneler ıanalrdır : 
Bahçelraplda Salih Necati - Çeberll· 

tatta lam - GediQqa A•dor7U1 -
Küçükpuarda Necati - Sehsadebqmda 
İbrahim Ha1ll - Abarayda Seni (:e
lli - lamatnda ltldvan - lehremlniD
de A. Hamdi - Karqtimriikte Kemal -
Bü7iikaclada Mehmet - Heybelide Tuq 
- Bakırk6~d• lıtefan Ter~Jan -
Defterdarcla Arif - Haakö1dı Halk -
Kuımııatada Merkeı - Kadlk6Jfladı 
Saadet - Söitincllil ç.,meclı Osman H• 
lusi - B..ıJıtatta Recep - Galatada 
dotru -,olda Merker - Tiinılde Matko
Yiç - btildll cacld..tnde Kemal Rebal -
Şitlide Sark Merku - lt,Upte Hikmet 
ecaaneleri. 

• 
L 1 M AN 
HAREKE rLElltl 

Din Umn- plea ..,......r: Baa
dırmadan Saadet, lamitten 00.el Bandır· 
ma, Mudanyadan Aı1a, Karabiıadan Bar
tın, Bartmdan Bandırma, Karadenizden 
Abu. 

Bu Uç çocuk birdenbire kah -
'taltılamu bırakarak hayretle 
baktııar. Havada ne gördWer 
~ba? 

Bunun cevabını aafdald tal>-

loda noktalan rakamlarm sıra
sını gözeterek bir kalemle biri
birine birleıtirirseniz bulursu -
nuz. 

• 
• p 

MODAN iZ 

BiLGi DÜNYASINDA DOLAŞALIM 

Sağırı ık Kalkıyor mu? 
• @# 

Fransız Fen Akademisinde Verilen İzahata Göre ... 

Yum aaaenis mu 

Dün limanmmdan &iden vapurlar : Ka
rabiıraya Mersin, Bartma Bartm, lzmite 
Kocadi. 

Buırün limannnıza celecek vapurlar ı 
İmrozclan Tayyar, lzmitten Kocaeli. 

Bugün limannnızclan cidecek vapurlar: 
Karadenize Güneysu. bmite Ayten, Mıa• 
danyaya Asya, Menine Dumlupınar. 

• MU RACA AT 
YERLERi 

Deniz Yollan acentesi Telefon 
Aka1 (Kadıköy iskelesi bat me-

murluta) · 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vaparculalr $irktıtl merkez aceıı· 

teli, Telefon 
Şark Demri101lan müracaat ka

lesi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demil')'ollan müracaat 

kalemi ffa)'darpqa. Telefon 

• 

42362 

43732 
4470.J 

%2925 

23079 

4214S 

1-:t A STANE 
TELEFONLARI 

Cerrahpqa haıtaneli. Cer• 
rabpqa 
Zeynep Kimil haıtanesi. 
Ulkildar, Nüh kuyusu, Gün 
Dotumu caddeli 
Hueld kadınlar baıtaneai. 
Abaray Hueki cad. 3Z 
Beyotlu ZllkQr hutaneli. 
Pirusai• 
Gülbane haataneai. Gillhane 
Kudua baıtanal. Çapa 
Emruı akliye Ye uab1fe 
baıtaneai. Balark~ Rep 
diye 1at1a11 
Etfal butaneiL Şlfll 
Haydarpap NUmune ba1-
taneli 

• \ 

21693 

60179 

24.553 

43341 
20510 
22142 

H •• 60 
42426 

60107 

ÇABUK S 1 H t"1 ı 
Y A RDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan 
mobili iatcıılr • 

imdat oto-

• VAPUR TARiFELERi 

lt0PR0 • HAYDARPA$A • ltADIKOY 
u lla7ll 915 tarildDclm ltiMr• 

(H• ... ) 
B Pqa-KaMa,e. 

claDL MVU'111 ----uox 
fOO X 
,. J) 

uı x 
fS5 X. B 
100 
ııo x 
ıao D . .... 
.... J) 

105 Toree 
945 x Adaaa 

1020 
1100 x 
ııso x 
1230 

..... 
711 --711 
711 --140 --
•• 
tıs 

ıou 

ıı 11 
120& 

ıs ıs x ısu 

M 00 X Aabra mPt614 11 
1430 1441 
ıs10 x 1531 
1550 X HOi 
1625 --

151 
723 
750 

751 
uo 

--•• 
IOOI 
1040 
IUS 
ıı ıs 

1250 
ıssı 

1423 
1451 
Hll 
11 ıa 
1140 

1646 x 1705 --
1790 
17 25 Adapları 
1750 x 

l74S 
1110 

1715 
1741 

ııoo 1115 
11 30 Aalrara lllı'at 11 41 11 5S 
1155 x itli 
ıı ıo 1925 
19 45 X IO et.. 20 Ol 
•ao x I041 •ts 
21 lO x 21 so zı u 
2230 x e. 2250 2251 
2141 X A. 1405 Mit 

A. lpntH ....... tnlll Cllllllo puartetl 
dllla'l"1•· 

.. f..,-etH Nferia trllll ............. 
aar sinleri leler. x t..ntH Mf.wiD 8alllJ6' trmı.dl• 
Utilala ftl'dlr • • ICADllCOY ·HAYDARPAŞA - ICOPaO 
u ...,. m tarildadm idim• 

(H• sia) 

ICadM- e. Pqa-
1fiadaa L ... it. 
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Hoş~ Gitmek için Tabii Yollar 
Derinin Kendine Göre Bir Yaşayışı Vardır. 
Bu Yaşayış 

Tabii güzellikler hakiki bir 
ö~en v~ ihtimam ile tenmiye e· 
dılmedıkçe, sönük ve de<Yersiz 

,, •• "' ,,,. L 
gorunmege mahkum olur. Gü -
2~lliğin en başlıca faktörü deri
dır. Yu_muk bir omuza, b~r boy
na~ malık olmuşsunuz, ne yarar? 
Eger bunlar sönükse, bunlar 
katıysa, bütün güzellik hiçe dü
şer. En güzel dolgun bir kol 
kaba ve kartb"a, ne deö-eri olur; 
Deri vücudun güzellikb bakmıın: 
dan, en değerli parçasıdır Bu -
nun öbür uzuvlarla sıkı b:r alfı
kası ":ar. D~ri teneffüs eder, bir 
çok pıs ~ayıler ifraz eder. Onun 
da kendıne mahsus hayatc . 
b" k 1 , .nce 
ır ırı ma ve büzülme hassası 

var. Ona ne kadar bakarsanız, 
onu ~e kadar müdafaa ve binbir 
tdedbırle muhafaza ederseniz az-

ır. 

Ancak, derinin güzelliö-ini 
muhafaza içinkozmatik, ıo:yon 
ve boyaya lüzum olmamalıdır. 

Her şeyi 
Tabiata b1rakınız 
Siz, her şeyi tabiata bırakınız 
ve unutmayınız ki, cilalı ve gü
zel bir deriye malik olmak için 
üç sade şart vardır: 

1 - Her şeyde itidal .. 
2 - İdman, 
3 - Sık banyo. 

1 - Bir kadın ne kadar yakı
şıklı olursa olsun, fazla yemek 
ve içmek, geceleri uykusuz kal
mak, onu çabuk yıpratır; soldu
rur. Teni bazı gıdai rejimler tah· 
rip ve mahveder, yağlı yemekle
rin çokça yenilmesi nihayet mi
deyi bozar, deri üzerine hisse -
dilmeden sarı bir renk neşreder. 
Midede, baharatlı yemeklerin, 
av etlerinin, salçaların, şekerle
melerin karmakarışık bulunuşu, 
zaruri olarak dahili bir ihtiraka 
sebep olur ki, bunun deriyi kı -
.zıştırmaması mümkün değildir. 
Bu çeşit ve bol yemekler yiyen 
'1ir kadının çarçabuk solması 

Gözönünde Tutulmalıdır. 
1 yanma gelince ona karşı yapa -
cağı muamelede güzellik veya 
çirkinliğin büyük bir dahli var
dır. 

muhakkal{tır. Derisi sarı ve kati 
yahut kırmızı olur. 

Yemek rejimle
ri ne dair 
Kadınlar., yemeli reJımım, 

bünyelerine uydunnalıdırlar. 
Kansız ve cılız olanlar, kuvvet
li, azotlu, sağlam bir rejim takip 
etmelidirler. Bünyeleri kanlı o
lanlar, yüzü sık sık kızaranlar 
ise, münebbih gıdalardan çe -
kinmelidirler. 

2 - İdmanın güzellik üzerin
de derin bir tesiri vardır. İdma
nın başlıca şekli gezintidir. Ka
dınlar, oturmuş, güneş ve hava
dan mahrum bir hayat sürerler
se derileri solar, sönük olur, top
rak rengini alır. 

3 - İyi bir deriye malik ol -
mak için başlıca şart: temizlik
tir. Bunun için de 3 7 hararet 
dereceli banyolar her türlü koz
metiğe üstündür. Haftada, hiç 
olmazsa iki defa banyo ve her 
sabah ta ılık veya soğuk duş 
yapmak gerektir. 

Üzücü şehir hayatı süren ka
dınlar' banyoya ayna kadar ö -
nem vermelidirler. 
. Su, güzelliği doğuran amillc

rın en kuvvetlisi ve aynı zaman
da en sadesidir. 

Kadınların 
Güzelliği 
Ve yaşı 

• 

Nükteperdaz bir zat Clemiştir 
ki: 

"Tuvalet ile en ziyade vakıt 
kaybeden hayvanlar, kediler, 
sinekler ve kadınlardır.,, Bu 
nükte, yerindedir. Ancak, ka -
dmların tuvalete hasrettikleri 
zaman ,zaruridir. Çünkü her 
hangi bir erkek, ne kadar ter -
bi}'.eli olursa olsun bir bayanın 

Kadınların, ebediyen genç 
kalmağa çalışmaları tabii bir 
olamaz. Gençlik baki kaldıkça, 
hayatta muvaffak olmak için 
büyük bir ihtimal vardır. Çünkü 
buruşuksuz, memnun bir tebes
s~mle aydınlanmış bir sima, in
kısarlara yabancı kalır, bütün 
etrafındakilerin yüreklerine se -
vinç verir, ruhları açar. Yazık 
ki, güzellik geçicidir, muvak -
kattır. Kadınlarda güzellikten 
başka şu vasıflar aranır: Hilm, 
sadelik ve hulus ... Bir kadın gü
zel olabilir. Eğer ruhu kötüyse, 
yanındakilere, az zamanda an -
tipatik olur. Kadınlar her za -
man iyi olmalıdırlar. İyilik, in
sanın çirkinliğini unutturur. 

Kadının en büyük sihri; ze
kasıdır. . Büyük aşkları, güzel 
kadınlar ılham etmiş değildir. 
Elenore d'Este güzel değildi, 
George Sand çirkindi. Artistle
ri teşçi eden, onlara ilham kay
nağı olan bütün kadınlar ekse-. ' 
rıyetle güzel değillerdi. Fakat 
onlarda yüksek bir zeka olan 
hads vardı. 
Eğer güzelseniz, bundan do

layı sevinebilirsiniz. Ancak se
vincinizi gösterme · niz. yoksa, 
hayret ve takdirden ziyade kıs
kançlık celbedersiniz. Mütevazı 
olunuz, zeka göstermiş olursu
~~z; ~ğer çirkin iseniz, çirkinli
gınızı duygularınızın inceliö-i ve 
+~biatınızın sihri ile tashihb edi
nız. 

Sizi, çirkinlikten kurtaracak 
başlıca faktör, iyiliktir. itilafı 
seviniz, başkalarının hal ve ha
reketine tahammül gösteriniz, 
onla:ın özgörülüklerinin geliş -
mesıne engel olmayınız. iyilik; 
herkese karşı:: müsamahayı f e
n alığın unutulmasını ve' kıs -
kançlıktan çekinmeyi zaruri kı
lar. 

• 
Malı1m a, bir kadına kaç ya -

şmda olduğu hiç bir zaman so
rulmaz, bundan başka her kadı
nın kendisini genç göstermesi -
ne, yaşını küçültmesine müsa -
maha ile bakılır. Kadınların bu 
zaafım cemiyet kolaylıkla kabul 
eder. Ancak kadın, yaşını sakla
m ... a~ta da ustalıkla, hünerle, ze
ka ıle hareket etmelidir. 

•• • 
Oğf eden Evvel, 
Sonra Giyilen 
Yazlık Mantolar 

l - Bukle denilen kumaştan 
veyahut hafif yün kumaştan 
manto. Yeni bir kimono biçi
~~~~ed.~r · "!~kaya da kıra vat 
dugumu gıbı bir düğüm vardır. 
yakanın kenarları, kolların ke
narları ve ön taraf ta ki kenar 
~ok~ ~?~~a -~şl~nmiştir. (III) 
un~u buy,ukluk ıçin 130 santim 
enındc 3.25 metre kumaş lazım. 
dır. 

. 2 - Lenden yapılacak yeni 
hır manto modeli. Kollar rag
lan biçiminde ve yakasızdır 
Yaka yeri küçük biçilmiştir. Ya: 
k~ yerinin . kenarlarına başka 
bır renktekı lenden bir dar par
ça konulmuştur ki, bu mantoyu 
güzel göstermektedir.Uzun kol
lara da böyle bir parça konul
muştur.(! nci büyüklükler için) 
80 santim eninde 4.80 metre ku-

• 
maş lazımaır. 

3 - Öğleden sonra giyfleceK 
bu pek şık mantoda kollar ge -
niştir. Kollar öndeki pase ile 
birlikte kesilmiştir. Manto dar 
fitillerle bağlanmaktadır. ( 1 in
ci büyüklük için) 128 santim 
eninde 3.95 metre kumaş lazım-
dır. • .. 

Vücudümüzü 
Güzelleştire 1 im 

Resimde gördüğünüz bu iki 
hareketi her sabah yataktan 
kalkınca on defa tekrarlarsanız 
kuvvetten düşmemek şartiy1e 
vücudunuzun hatları, kıvrımları 
son derece cazip bir hal alır. 
İlk zamanlarcla sizi fazla yor
maması için 6 defa ile başlayıp 
bilahare on, on iki hatta l 6 de
faya kadar çıkarırsanız hiç bir 
ziyan etmemiş olursunuz. An
cak hareketleri kırık ve kesik 
olarak değil, sonuna kadar de
vamlı ve ahenkli bir şekilde 
yapmak esas şarttır. 



==========================================:= r X N================================================= 11 ===== 
Niçin Cildim 

~ 

İater ,.._, llter rGzrlr-. .... 
,. •• deiil. terldbi .. ld .. Krema kl
pljii,, 1ayeade "Tokaloa pudruı,, aa 

.._ tirli laan,a dayaadıpu iyi bW1onrm. CU. 

.tim ratla ...... -Yokaloa pudruı" dlfer ... , 
padfalardaa ' defa ll1acle clWe 7apaflk kalır, 

ten .. , ... ft ..... aba pnJ ...... 91in .aal olw. 
Ne ,.,_. .. flacll• .......... YeJa pce .,........ 

W....... laulbllcle slzallltin tabii teala lbe ftftbu.c.k " pulak• 
lak ...n lnralamyacak 1••ln• pudra "Tokaloa ,..._.,, .W. Kan Wr 
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Ankara Jandarma Gen.el Komu
tanhğından: 

Muvazzaf Jandarma Hesap Memuru olmak için Milli 
Müdafaa Bakanlığının İatanbul'da bulunan Hesap 
nıemurlan mektebine istekli ihtiyat Subayları "zabitle
ri" cönderilecekdir. İstekli olanların kabul şeraitlerini 
anlamak üzere Jandarma Mıntaka Komutanhklanna 
". Kumandanlıklanna,, müracatlan ilan olunur.(3269) 

4457 

Usküdar Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğinden: 

1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

Y enihal binasında kiraya 
verilecek dükkanlar: 

Mevkii Numarası Cinai icar Beheri- ihale Günü Saa-

Y cnihalin üst 65, 66, 
katmaki odalar 67, 68, 
denize nazır o- 69, 7o. 
lup huauıi tica- 71, 72 
rethanelere ve- 73. 74 
rilecekdir. Tüc-
car komisyon
cularla a•ikaıı 
yokdur. 
Yeoibalin yi- 75, 76 
ne üat katmda 
iki oda denize 
nazır olub hu-
•uai ticaretha
nelere verile
cektir. Tüccar 

komisyoncu • 
tarla alakam 
yokdur. 

• 

Yenihalin mü- 15, 16 
zayede mahal-
line nazır tüc-
car komisyon· 
cuııra kirala-
nacak ardiye-
ıiz yuıhaneler. 

Yenihalin mü- i-14 
zayede mahal- 17-30 
tine nazır tüccar 
komisyoneuJara 
kiralanacak ar-
diyeaiz yazdıa• I 

neler. . 

'1nüd- nin mu- tarihi tı 
dcti hammen 

senelik 
kirası 

aded 
_ lira _ 

Küçük iki- 240 21-6-935 Cwna 14 
odalar şer " 

sene. 

iki oda fki. 360 21·&-935 Cuma 14 
~ 

iki 
Büyük 
yazı

hane. 

şer 

sene. . 

iki 420 20-6-935 Per- 14 
ter 9embc 

aene. 

iki- 300 20-6-935 Per- ·14 
28 6ap ter şembe 
yazı- ıene. 

hane 

Y enibalin uf 
taraf c:W'mda 
ardiyesiz yazı 

haneler. 

31-45 30 bap lld- 240 21-1-935 Cuma 14 
46-60 yazı IJCr 

hane • sene. 
Dsküdar Ceza Evinin Haziran 1935 tarihinden Ma· 

Yıl 936 sonuna kadar mabkUına yevmiye 960 gramdan 
2 sa mahkUma 240 kilo olarak ekmek Dıd~ birinci 
l'~e~96hO~gr .. am~daffıılln..cl2~0""o"mahkltM~Uın-a~yevnu .. ~.~~•ellıllıi9•2•kilNi. ~oıMo~n•iki•-+.~ra~klliaplMl8Dllliada~b~ir--ıın ~_:-...;ı'--,_;-tt.-""" 

lokanta. 
ta sene. 480 20-6-935 Per· 14 

,cmbc 
aylığı cem'an 69120 kilo en az olarak tesbit edilerek Yenihalin Ka- 62 
kapalı zarfla münakasaya konulmuşdur. 2 7 Haziran rakapısmda kı- · 
935 tarih Perşembe günü saat 10 da Üsküdar Cumhu· raathane. 

Kırat· iki- 480 20.6-935 Per- 14 
hane. sene. ıembe 

Kahve- tki 1440 20-CS-935 Per· 14 
hane lene. şembe 

riyet Müddeiumumilik dairesinde toplanacak · Komis- Y enihalin de- 63 
Yon huzurile ihalesi yapılacakdır. Talihlerin yüzde 7 niı:e na.ar ta
buçuk nisbetinde depo akçalarile her gün Üsküdar rafında kahve-
1\füddeiumumlli.;;n• müracaat edebilirler. Fazla mal-~- hane. 

•-- u Yenihalin de- 64 Muhal- tki- 480 20-6-935 Per- 14 
mat almak isteyenlerin Usküdar Ceza Evi Çevirgenli- nize nazır tara· lebici aene. şembe 
'iine müracaatlan ilin olunur. (3213) 4408 fmda muhaJJe- dük· 

bici dükklıu. klm. 
latanbul 5 inci icra memurluğundan : Belediye kanunun 1 s inci maddesinin 58 inci fıkrası 

E • İ s d v mucibince muhafazası ve satılması sıhhi oartlara tabi gı-m n 1 y e a n 1 g 1 n a da maddelerinin a1un " satunı merkezi halde temerküz 
ettirilecekdir. Kanunun bu maddesine cöre Keresteci

Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf lerde yaptınlmakda olan merkez halinin inşaatı bitmil 
tarafmdan 301 O lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda ve İstanbul dahilinde şimdilik yumurta ile her nev'i yaı 
Hüseyin ağa M. Feridiye S. E. 124 Y. 140 No. lu dük- meyve ve sebzenin toptan alış verişinin Yenihalde yap
kinh bir kir&ir ev açık arttırmaya vazedilmiı olduğun- tmlması kararlaştuılmışdır. Buna binaen burada bulu
dan 22-7-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 nan yazıhane, oda ve dükkinlar l•ukarda yazılı olduğu 
ten 16 ya kadar dairede birinci arttmnası icra e<iüecek- üzere 2490 No. lu arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 
tir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 mucibince arttınnaia çıkanlmııc:br. Kira şartnamele
ni bulduğu tak~!r'de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. rinde yazılı hususi ve umumi hükümleri anlamak üzere 
Alcai takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak isteklilerin ihale tarihine kadar thndiden hal ve Levazım 
üzere arttırma 15 cün. müddetle temdit edilerek Müdürlüklerine uiramalan ve kiralanacak yerlerin icar 
6-8-935 tarihine müaadif sah günü saat 14 ten 16 ya müddetleri ikieer sene olarak tayin edilmiı olduğundan 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık artbı nıa- iki senelik kira bedelinin yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat 
amda arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde parasının 11 Bankasına yatırılarak alınacak makbuzlar-
7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun abki.. la ihale ıünlerinde Daimi Encümene müracaat eyleme
nuna tevfikan geri bu-akılır. Satıı peşindir. Arttırmaya leri ilin olunur. (B) (3085) 
iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muh:unmenenin yiiz- -------------------
de 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te- Beherinin tahmin bedeli 25 lira olan on kiloluk sis 
rninat mektubunu hamil bulunmalan lizımdır. Haklan püskürtme tertibatını havi 8 tane yancm söndürme ma
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diier kinesi pazarlıkla almacakdır. 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını Talib olanlar 17-6-935 pazartesi günü saat 15 e ka
\'e hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı dar Levazun Müdürlüiüne müracaat etmelidir. (B) · 
nıüapiteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet (3316) 
20 eün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri tlzım- -------------------
dır. Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyan
lar 1at11 bedelinin paylaemasından hariç kalırlar. Müte
rakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye 
ru.umu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu
nur. Daha fazla malılmat almak isteyenler 4-7-935 ta
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dJirede açık 
bulundurulacak arttırına şartnamesi ile 934-4406 No.Ju 
dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki 
ıörebiltqkleri ilin olunur. ( 3358) 

inşaat ilanı 
TOrk Hava Kurumu lıtanbul Şubesinden: 
Şubemiz binası arkasındaki Ana üzerine proje ve 

ıartnamesine röre bir Anbar binası inşası açık eksilt
meye konmuştur. 

İsteklilerin proje ve prtnameyi görmek için her gün 
ve eksiltmeye cirmek için de 3-7-935 çarpmba günü 

istanbul MlllJ Emllk MüdürHillnden: 
Muhmmen değeri 

Lira · . 
KOCA MUSTAFA PASA: Hacı Kadın 

Aya Mina sokak eski 8 yeni 1 O sayılı 
evin 1/3 payı. 

TARLABASI: Hüseyin Ağa mahallesi Ye
nişehir ve İrmak sokak eski 26, 
2 8 yeni 2 o, 2 2, ı 5 sayılı iki dükkan 
ve bir evin 1/2 payı. 

HASKÖY : Kiremitci Ahmed çelebi Cakır 
göz sokak eski 1 1, 13 yeni 1 1 sayılı 

276 

918· 

evin 18/40 payı. 405 
BOYOKDERE : Yeni mahalle Boracı so- "' 

kak eski 19 yeni 2 1 sayılı evin 
26/ 216 payı. 

EMİNÖNÜ: Şeyh Geylani Sc:bzeciler so
kak eski 11 yeni 11, 11/1 dükkin 
ve odaların 1622/8960 payı. 

KAMER HA TUN : Kurtuluş Direkçi baır 
sokak eski 36, 38 yeni 36 sayılı evin 
4/12payı. 

MİRG UN : Yeniköy Pnaiye mahallesi Çeı
me sokak eski 7, 9 yeni 9 evin 1/ 5 
payı. 

BOYÜKDERE : Yeni Mahalle Pazar başı 
caddesi ~ski 112 yeni 51 sayılı dük-

52 

2542 

330 

89 

kanın 60/350 payı. ısa 
EMİNÖNÜ: Ahı çelebi mahallesi Yemiı 

iskelesi caddesi eski 33 yeni 14 sa-
yılı dükkan ve odanın 105/5040 
PVI· 

EMİNÖNÜ : Şeyh Geylani Kömürcü so-
kak Şabcı hatıı derunu eski ve yeni 
32, sayılı odanın 399/1536 payı. 

KUMKAPI : Çadırcı Ahmed çelebi Arab
zade sokak eski ve yeni 35 sayılı 
dpkkin ve odanın 28216/92160 
payı. 

BOGAZ1C1 : Boyacı köy üçüncü sokak eski 
14 yeni 20 sayılı evin 3 2 / 48 payı. 

KAMERHA TUN : Yeni şehir Keresteci 
sokak yeni 1 1, 13, 1 S dükkan ve ev 

45 

145 

1378 

552 

ve arsanın tamamı. 332 
BUYUKDERE: Damasko sokak eski 13, 

13 M. yeni 49, 51 dükkin ve evin 
tamamı. 

JCAMERHATVN : Kurtulut çepne mey
danı eaki 70, 72 yeni 68, 70 arsa-

990 

nın 3/5 payı. 263 
BÜY'ÜKDERE : Büyükdere caddesi eski 

B~: Wi~(~t~ta=- 486 
Yalı ve Köyba~ı sokak eski 65 yeni 
57 /4 ev ve dükkimn 1/2 payı. 

HASKÖY : Piri Mehıned paşa mahallesi 
Kırmızı Minare sokak eski ve yeni 
6 evin tamamı. 

ARNA VUTKÖY : Portal arkası, sokak es
ki 2.1 yeni 2 7 evin tamamı. 

FENER : Tevkii Cafer Ulah kilisesi sokak 
eski 2 4 yeni 9 evin 1/4 payı. 

YEDlKULE: Cıraiı Hasan samancı oda
lan sokak eski 30, 32 yeni 48, 
50 evin 1/3 payı. 

DlVANYOLU : Atik Ali pqa Tavuk gaza. 
zı caddesi eski ve yeni 3 2 dükkinm 
tamamı. 

TOPHANE : Bayazit mahallesi Tophane 
caddesi eski 186, 188 yeni 188, 
190 otel ve kahvehanenin 35/120 

payı. 

EMİNÖNÜ : Şeyh Geylini Kömürcü so
kak Sabcı Han derunu eski ve yeni 
34 odanın tamamı. 

T ARLABASI : Hüseyin ağa Cay lak sokak 
eski 62, yeni 58 evin 1/2 payı. • 

FENER : Tevkii Cafer Tq Merdi\~n so
kak eski 16 yeni 20 evin 1 /2 payı. 

KAMERHA TUN : Kurtuluş örtme sokak 
eski 3, S yeni 7, 9 ev ve düWnm 

584 

378 

770 

169 

81 

338 

1458 

338 

324 

108 

2/3 payı. 340 
TARLABASI : Hüseyin ağa Yenbehir 

caddesi eski 17 3 yeni 15 3 dükkinın 
tamamı. 

KAMERHATUN: Tevfik sokak eski 13, 
yeni 3 7 sayılı evin 1/2 payı. 

FERİKÖY : Rum kilisesi arkası eski 45, 
yeni 35 dükkirun 1/2 payı. 

BURGAZADA : Çarşı caddesi ve Karakol 
sokak yeni 26.3 üstünde odayı havi 

972 

243 

81 

fınrun 1/2 payı. 810 
Yukarda yazılı mallar 5-7-935 cuma günü saat on 

dörde ke.':lar pazarlıkla ve J)elin para ile satılacakdır. 
İsteklilerin haftanın Cuma ve Sah günleri yüzde yedi 
buçuk pey akçelerini 12 ye kadar yatırmalan. (F) 

(3361) 

saat on birde keşif bedelinin yüzde yedi buçuğu üze
rinden 165 lira muvakkat depozito parasiyle beraber 
Caialoğlundaki Sube Merkezine müracaatları. ( 331 S) 
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Hayatın neşesi U um uaraıarda, ganıklarda baş ve vücud çıbanıarına ka şı TRiN il 
Kullaruruz Müz'iç ıstırabınıza mu vaffakiyetli bir tedavi 
tatbik etmiş olursunuz. Deposu İş Bankası arkasında 
12 No. lu MAZON ve BOTTON ceza deposu 4124 

din~ olmaktlr. 

HORMOBiN Güzel bir 
Cilt 

1 • İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 .....__ _____ _ ~111111111111111111111111111111111111111~ 

~ Deniz yolları ~ 
tabletleri 

Yorgun vücutlan 
dinçleştirir 

iktidarsızhğı 
ve 

Bel gevşekliğini 
giderir, yaşamak neşesini iade 
eder. Eczanelerde bulunur. İs
tanbul' da fiatı 150 Kr. Tafsilat 
ıçin Galata Posta kutusu 1255 

lstanbul Komutanhğı ~ 
Satınalma Komisyonu 

il Anları 

Çatalca ve civarındaki 
birliklerin ihtiyacı için 12 
ton Sabun 17-6-935 oazar
tesi giinü saat 15 de acık 
eksiltme ile alınacaktır. Be
her kilosunun tahmin bede
li 2 7 Kuruş olup ilk temina
tı 243 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Ko
mutanlık satmalma komis
: ·onunda eörülebilir. İstekli 
lerin vakti muayyeninde 
~eminat mektup ve makbuz
Iariyle birlikte komisyona 
;elmeleri. _( 2 9 8 7) 

4159 

PARİSLI BİR KİMYAGE
RİN KEŞFİ SA YESİN DE: 
ŞİMDİ BÜTÜN KADIN
LAR GÜZEL BİR CiLDE 
MALİK OLABİLİRLER. 

Gayrjkabili mukavemet 

Bir mıknatıst.r ... 

Evvela sevimliliğiniz teninızden neş'et etmiyor mu? O halde, 
herkesin nazarı takdirini celbetmek çaresine tevessül ediniz. Cildi 
nizin güzel ve nermin olması için TENEFFÜS ETMESİ LA
ZIMDIR. Halihazırda bunu temin edecek yalnız bir krem vardır. 
Meşhur mütehassıs JEAN DE PARYS'in son keşfi olan GÜN
DÜZ SiMOiSE KREMİ şeffaf olmıyan sair kremlerin hilafına 
olarak havada şeffaftır. GECE SiAMOiSE; KREMİ de yüzü 
emsalsiz ve tabii bir ten rengile süsler. Cildinizi tasfiye ve tak
viye için GECE SIAMOISE KREMl'ni (cold cream) kullanınız, 
tesirinden o derece eminiz ki memnun kalmadığınız takdirde pa
ranızın derhal iadesini garanti ediyoruz. 

Creme Siamoise 
HER YERDE SATILIR 

Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 20250 lira muham-

Ankara kıtaat ve müesse 
sat efradının ihtiyacı için 
300 bin kilo sığır eti müna
kasaya konulmuşdur. Şart
namesi 3 lira 4 O kuruş -üc
ret mukabilinde Ankara 
Levazım A. Satınalma Ko
misyonundan verilir. Mü
nakasası 2 6 Haziran Çar
şamba günü telgrafhane a
yarı ile saat 15 de Ankara 
LV. A. Binası dahilinde Le
vazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu tarafından ya
pılacakdır. Eksiltme kapa
lı zarf usulü iledir. 300000 
kilo sığır etinin beher kilo
sun un muhammen fiatı 22 
kuruştur. Mecmu tutarı 
66000 liradır. Teminatı mu 
vakkatası 49 50 liradır. İs
teklilerin Ticaret Odasında 
mukayyet olduklarına dair 
vesika ibraz etmeleri mec
buridir. Teminatı muvak
kata makbuzu ile birlikde 
teklif mektublarmr müna
kasanın yapılacağı belli 
saattan en aşağı bir saat ev
vel Ankara L V. A. ST. AL. 
KO. na vcr~eleri. ( 5) 
(3127) 4296 

men bedelli 270 aded ray kaldırma aleti kapalı zarf usu- / 
lile eksiltn1eye konulmuştur. Eksiltme 16 Temmuz Ankara garnizonundaki 

* ~ * 935 salı günü saat 16 da Ankarada Bakanlık Malzeme kıtaat ve müessesat efradı-
Çerkes köyündeki kıtatın Müdürlüğünde yapılacakdır. Kliring şarttır. nın ihtiyacı için 18000 ki-

ihtiyacı olan (72,000) kilo İsteklilerin tekliflerini 1518,75 liralık muvakkat te- lo sade yağı münakasaya 
ekmek kapalı zarfla eksilt- minat ve Ticaret Odası vesikasiyle birlikde 16-7-935 konulmuşdur. Şartname ey 
meye konulmuşdur. Ekme- salı günü saat 15 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlü- yamı tatiliyeden maçla her 
ğin beher kilosuna tahmin ğüne tevdi etmeleri lazımdır. İstekliler bu husustaki gün öğleden sonra ücret
cdilen bedel on kuruştur şartnameleri parasız olarak Ankara'da Bakanlık Mal- siz olarak Ankara LV. A. 
!halesi 24-6-935 pazartesi zeme Müdürlüğünden alabilirler. (2984) 416S ST. AL. KO. da görülebi-
günü saat 15 dedir. Şartna- 1ir. Mi.inakasası 26 Haziran 
mesi her gün öğleden evvel 935 çarşamba günü saat 11 
Fındıklıda Komutanlık S. Ş V C r- b k de Ankara Levazım Amir-
AL. Komisynnıınd.:ı ı;ör\ilo- İşe e am ı:a rİ asından: liği Binası dahilinde LV. A. 
bilir. İsteklilerin (540) li- p b fı 'd Ş ST. AL. KO. tarafından aşa a çe e işe ve Cam fabrikası ihti- 1 k E · ralık teminat mektubu ve- yapı aca dır. ksıltme ka-

yacı için 250 - 400 ton çavdar sapı satın alı- l f 1··1·1 d" 18000 
ya makbuzu ve 2490 sayılı pa 1 zar usu u 1 e lr. 

nacaktır. isteklilerin şartnamesini almak üze-
1 

kilo sade yağının beher ki-
kanunun 2 ve 3 üncü nıad- , M d 1 b 1 . 1 E !osunun muhammen fiatı re ü ür üğe aş vurma an rıca o unur. n 1 rlelerindeki vesikalarla bir- 2 95 kuruştur. Mecmu tutan 
likde teklif mektublanm son teklif verme 4 Haziran 935 saat 16 ya 171 oo liradır. Teminatı 
belli günde ihale saatmdan kadardır. 4494 muvakkatasr 1282 lira 50 
f-O az bir saat evveline ka- Bahçekapı iş Han No. S kuruştur. İsteklilerin Tica-

ŞIŞE VE CAM FABRIKASI ~~~~ Od k l dar SA. AL. Komisyonuna 11 = 11 ret asma mu ayyet o -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- duklanna dair vesika ibraz 

vermeleri. ( 314 8) 
- 4301 

'Gençlik Tılsımı .. 
SEKSÜLIN 

Eger iktidarsızhktan şikayetci 
ıseniz, eger birçok ilaçlar 
alapta hiç birinden fayda 
görmedinizse size son bir 
TECRÜBE tavsiye edeceğiz. 

I ı<UTUSU 200 Krş. 

BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

etmeleri mecburidir. Temi-Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
natı muvakkata makbuzları 

sınıfına aşa- ile birlikde teklif mektubla-1 - Bu sene deniz lisesinin dokuzuncu 
~-ıdaki şartları taşıyan talebe alınacaktır. 

A - Anası, Babası Türk olan ve Türk tabiiyetinde 
bulunan resmi veya muadeletleri Maarif vekaletince tas
dik edilmiş orta mektep mezunları imtihansız. 

B - Hususi orta mektepler ile hususi veya resmi 
meslek mektep mezunları imtihan ile. 

rını münakasanın yapılaca
ğı muayyen saattan bir 
saat evvel Ankara Levazım 
Amirliği ST. AL. KO. na 
vermeleri. ( 8) ( 3128) 

4297 

2 - İsteklilerin sıhhatleri denizin h~r hizmetine 
elverişli olduğu tam teşekküllü Askeri hastahanelerce Ankara Gedikli Küçük 
rapor ile sabit olması ve yaşlarının 15, 17 bulunması Zabit Mektebi talebeleri ile 
I A d hastanede hasta efradın ih
azım ır. 

:J - İsteklilerden İstanbulda bulunanlar doğrudan tiyacı için 60 bin kilo ko
doğruya Heybeliadada deniz Lisesi Müdürlüğüne, taş- yun eti münakasaya konul
rada olanlar bulundukları yerin en yakın askerlik Şube- ~~.j?urd Şartn~m~ eyya?,1

1 

si Reisliğine istida ile müracaat etmelidirler. ..C:
1
1 ıdye en ma .~ letr. glun 

H - . . og e en sonra ucre sız o a-
er ısteklı ıstidasına güverte, Makine ve hava sınıf- rak Ankara Levazım Amir-

larından ha · · · · d' - · · I d . ngısını ıste lgını yazma ı ır. liği Satmalma Komisyonun 
İstıdalara aşağıdaki vesikalar bağlamalı. 1[ da görUlebilir. Münakasası 
1 - Fotoğraflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal kağıdı. 28-6-935 tarihine müsadif 
2 - Şahadetname veya tasdikname. Cuma günü telgrafhane a-
3 - Askerlik öğretmeninin h .. 11• yarı sa3:_t 11 de Ankara Le-

ma rem sıc1 1. A · r -· B" d 
11111111111111111111111111111111111111111!! --1\1:ektebe ka?"ıt olunduğu takdirde mektebin tabi ~fı~:ae ~~.

1

1Amir;~:.sı Sa~ 
olacagı kanun talımat. emir 1 k . . lgı a E VAPURCULUK E - -- -- --- -- -- -- -- -- --

§ rabzon o u § 
§ GÜNEYSU vapuru 16 Hazi- § 
: ran PAZAR saat 20 de Rize- : 
: ye kadar. E 
;iııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııııii 

Dr. A. KUTiEL 
KaraköY. Topçular caddesi N.33 

:4231 

' · ve esas arı ayıt ve şartsı" tınalma Komısyonu tara-
olarak tanıamen ve aynen kabul edeceg-ine daı·r taahh .. t f d ı kd M .. _ ·· "B , h.. . u ın an yapı aca ır. u 
~:~eoı u taaıı ut .senedıni? sure~i mektep müdürlü- nakasası kapalı zarf usulü 
g~.nden. v_eya Askerlık Şubesı Reısliklerinden tedarik iledir. 60 bin kilo koyun e
ec.ıılmelıdır.,, tinin beher kilosun11n mu-

4 - Miiracaat müddetleri Temmuzun birinci günün- hammen fiatı 31 kuruştur. 
den 31 d günü akşamına kadardır. Mecmu tutarı 18600 lira-

5 B L" 10 O b" · • f dır. Teminatı muvakkatesi· 
- u s~me lSC ve n l~ncı smı larla deniz 1860 liradır. İsteklilerin 

hnrp mektebıne talebe alınmıyaca tır. 4300 Ticaret Odasmda kayıdlr 
olduklarına dair vesika ib

Umumi neşriyat ve yazı işleri Mü~ürü: Etem izzet BENlCE raz etmeleri mecburidir.Te
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şırketı, İstanbul, Ankara .:;ad- minatı muvakkate makbu-

desi., 100.- Basıldığı Y.er: XAN matbaası. · zile birlikde teklif mektub-

larını münakasanın yapıla
cağı muayyen saattan en a
şağı bir saat evvel Ankara 
LV. f'ı.. SA. AL. KO. na 
vermeleri. ( 6) (3129) 

- -: iŞLETMESi E 
5 Acenteleri: Karaköy Köprübaşı E 
: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- : - -Emm zade Han. Tel. 22740. 111111E 
E iskenderiye yolu E 4298 

:;.. * * 
Ankara garnizonundaki 

kıtaat ve müessesat efradı
nın ihtiyacı için 5 80 bin 
kilo ekmeklik un münaka
saya konulmuşdur. Şartna
mesi 2 lira 46,5 kuruş ücret 
mukabilinde Ankara LV.A. 
ST. AL. Komisyonundan 
verilir. Münakasası 28 Ha
ziran 935 cuma günü saat 
15 de Ankara Levazım A
mirliği Binası dahilinde Le
vazım Amirliği ST. AL. 
KO. tarafından alınacak
dır. Eksiltme kapalı zarf u
suliledir. 580 bin kilo unun 
beher kilosunun muham
men fiatı 8,5 kuruştur. 
Mecmu tutarı 49300 lira
dır. Teminatı muvakkatası 
3697 ,5 liradır. İsteklilerin 
Ticaret Odasında mukay
yet olduklarına dajr vesika 
göstermeleri mecburidir. 
Teminat muvakkata mak
buzu ile teklif mektublannı 
münakasanın yapılacağı 
belli saattan bir saat evve
line kadar LV. A. ST. AL. 

E ANKARA vapuru 18 Haziran E 
E SALI günü saat 11 de lskende- E 
: riyeye kadar. "3339" : 
liııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

KO. na vermeleri. (7) 
(3130) 4299 

Malkara için 15 O ton un 
24-6-935 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla alı
nacakdır. Tahmin bedeli 11 
kuruştur. Muvakkat temi
natı 123 7 liradır. Şartname 
si Ankara ve İstanbul Le
vazım Amirlikleri Satınal
ma Komisyonunda görüle
bilir. Eksiltmeye girecekle
rin Ticaret Odası vesikasile 
teklif mektublarını belli 
saatten bir saat evvel Tekir 
dağında Satmalma Komis
yonuna vermeleri. ( 1 O) 

(3230) 4403 
* • • 

Vize için 800 liralık Ma
karna ilk pey 60 lira 2045 
liralık Koyun Eti ilk pey 
153 lira, 2120 liralık pata
tes ilk pey 234 lira, 960 li
ralık nohut ilk pey 72 lira
dır. İşbu erzaklar açık ek
siltmeye konulmuşdur. !
halesi 26-6-935 çarşamba 

günü saat 16 dadır. İstek
lilerin Vizede Satınalma Ko 
misyonuna gelmeleri. ( 1 7) 

(3357) 

jKUÇUK I LA"LAR 1 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak isterseniz herkesin yapa
bileceği şekilde formülünü vazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 

4426 

Beyoğlunun merkezinde Tokatli • 
van oteli ittisalinde iki ve dört odalı 
banyo daireli küçük apartımanlar ki
ralıktır. Adres: Mektep Sağ sokak 
No. 6. Sağ apartımanı. 

ct507 

Küçük yaşdan beri ütü ve çamaşır 
işlerinde bulundum bir evin her isini 
yapabilirim şimdi boşdayim. Bir iş a
rıyorum bu gibi baylar bayanlar ar
zu ederlerse Sirkeci Mersin oteline 
müracaatları No. 40 müracaat. 

İstanbul ikinci lcra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir Fran
sız piyanosu 19-6-935 çarşamba gü
nü saat 16,30 dan itibaren Osmanbey 
Hacı Mensur sokak 78 numaralı hane 
önünde açık arttırma ile satılacağın
dan taliplerin muayyen günde mez
kur mahalde hazır bulunacak memu
runa müracaatları ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Beyoğlunda Tak-
simde Cumhuriyet caddesinde Tak· 
sim Bahçesi karşısında (37) numara· 
1ı Cümhuriyrt apartıman•nm (1) nu
maralı dairesinde oturmakta ve Ga
Jatada Merkez Rıhtım Hanında (3) 
üncü katta ( 14) numaralı yazıhanede 
icrayı ticaret etmekte iken 19/2/935 
te ölen Madenci namı ile anılan Meh-
met Arif'in terekesine ı.1irasçılarm
dan Havva Aliye'nin müdeti içinde 
vaki talebi ile mahkemece el konula-
rak defterinin yapılmasına başlan
mıştır. ilan gününden başlamak üze-
re alacaklıların ve vereceklilerin ve 
sair alakası olanların bir ay ve miras
çıların üç ay içinde Beyoğlu Dördün
cü Sulh Hukuk Mahkemesine baş 
vurmaları ve vaktinde alacaklarını ka
yıt ettirmeyenler hakkında Medeni 
Kanunun 561 ve 569 uncu maddeleri 
hükmü tatbik edileceği ehemmiyetle 
iJan olunur. (12432) 

Tavas As. Hukuk Hakimliğinden: 

Müddei Tavasın Samanlık mahalle
sinden Takım oğlu Hacı Ali Paşa ev· 
Iatlan Mehmet Ali ve Şerife, Hanife 
ve ölmüş Fatmanın oğlu Hüseyin ile 
müddeaaleyh Tavasın Orta mahalle
sinden Hacı Davut oğlu Hasan, karı
&ı Medine ve evlatları Davut, Halil, 
Hatice, Zehra aralarında görülmekte 
olan izalei şuyu davasının duruşma
sında: Müddeaaleyhlerden Davut'la 
Halil'in ikametgahı meçhul bulundu
ğundan ilanen tebligat yapılmasına 

mahkemece karar verilmiş olduğun -
dan duruşma günü olan 15-7-935 pa· 
zartesi günü saat 9.30 da Tavas Sulh 
Hukuk Mahkemesinde bizzat veya bir 
vekil göndermeleri, aksi takdirde du· 
ruJmanın gıyaben bakılacağı ilan olu
nur. (12422) 

İstanbul Beşinci icra memurluğun
dan: 

Galatada Omerabit hanında 45 - 46 
numarada iken Yunanistana gittiği 

ikametgahı meçhul tüccar P. Tato· 
ris: 

Kokoliv sabunlarında istimal etti
ğiniz koyu yeşil üzerine siyah bant• 
lı alamet ve ambalajların kamilen 
tebdil edilerek başka bir renk ve şe
kilde aliimet istimaline mecbur tutul
manız hakkında İstanbul asliye bi· 
rinci hukuk mahkemesinin 935/11 
sayılı ve 20/10/934 tarihli ilam müd
dei Polmolivpit kolgat ~kumpanyası 
vekili avukat Celal Derviş tarafından 
icraya vaz'ı ve beşinci , icra memur
luğunun 935/746 numaralı dosyasile 
çıkarılan icra emri ikamctgahınızın 
meçhul kaldığı mübaşirin ve zabıta,• 
nm verdiği meşruhat ile sabit oldu
ğundan tebliğ olunamamış ve bir ay 
müddetle ilanen tebligata karar ve· 
rilmiş olduğundan bir itirazıhız var· 
sa ilandan itibaren bir ay içinde yap• 
madığınız veyahut bir vekil gönder
mediğiniz takdirde icraya devam o
lunacağı icra emri makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. (12435) 

İstanbul asliye 6 ncı hukuk mah· 
kem esinden: Simonof kızı Sara tara
fından kocası İstanbulda Atik Mus· 
tafa Pa~a mahallesinde Kilise soka
ğında 1/16 No. lu evde oturan Mihal 
Mihailidis aleyhine açılan boşanma 
davasında müddeaaleyhin ikametgahı 
nın meçhuliyetine binaen ilanen teb

ligata rağmen 12-6-935 tarihinde 
tahkikata gelmediğinden, evlilik kay-
di görülmüş ve şahitlerin dinlenme· 
sine karar verilerek cereyanı mua• 
meleden bahs ile gıyap kararının on 
beş gün müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiş ve bir nüshası da di· 
vanhaneye asılmış olduğundan tahki· 
kat günü olan 15/7 /935 pazartesi sa
at 10 da mahkemeye gelmek aksi 
takdirde gıyabında bütün vakıaları 
ikrar etmiş addolunacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (12427) 

İstanbul 6 ncı İcra Memurlugun· 
dan: Bir alacağın temini için paraya 
çevrilmesine karar verilen çini soba. 
kasa, baskül ve balık iyneleri açık 
arttırma ile 18/ 6/ 935 salı giınü saat 
18 e kadar İstanbul Balıkpazarında 
Peynirci sokağında 14 No.lu mağa• 
zada satılacağından taliplerin ya:ıılı 
gün ve saatte hazır bulunmaları 

(12420) 1 (12421) 


