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Peyami S:ıf.ar m " Doçent " 
adh yazısı - Şehir haber
leri - Orhan Selimin "Ben 
münekkidden yanayım" ad
lı yazısı. 
Ankara haberleri - Nu
rullah Ataç'm ''Fikirler ve 
insanlar " başlıklı yazısı -
Feleğin geçinmek için adlı 
yazısı. 

Aziz H ü da i Akdcmir'in 
"Bizde casusluk" adlı tefri
kası - Kendi kendimize ça
tıyoruz. 

Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Sağlık 
öğiıdleri. 
:Qzdil sayfası. 
Ekonomi - Tayyareci Her· 
rcra Stratosfere uçacak. 
Diınya gazetelerine göre 
hidiscler. 
Fenerin 27 inci yıl dönümü. 
Servet-Fener maçı tafsilatı. 
Fatih İstanbulu nasıl aldı ? 
ııdlı tdıika - Briç dersleri . 

•• 
Uzüm - lncir 

'Ankara, ıs Haziran 
Yurd menfaatlerine uygun bir 
kararı yere vurmak için 
çalı§anlar var J ••• 

• 
1 27 inci Yıldöniimii enerba e 

' 

İki ay kadar sonra üzüm, incir 
ihracatımız başlayacaktır. Alı
nan haberler, alivre satışların 
şimdiden başladığını gösteriyor. 

iki takım kaptam sahada b:rbirlerine bayrak veriyorlar. Fenerli genç kızlar reçid resmi etna1J1nda 

, iT ALYA - HABEŞiST AN FENER STADINDA MERASiM 
Üzüm ve incir yeti§tiren mınta 
kanın ezeli derdi olan besier'ler 
den şikayetler de başladı. Han
gi taraf haklı, hangi taraf hak
sız? Bu sualin cevabını derhal 
vermeden ewel, işin iç yüzü ü
zerinde biraz duralım: 

italya Uluslar Kuru- Fenerliler Servet Takımını 2 ye 
mundan Çekilecek Karşı 5 Golle Yendiler 

Bu sefer üzüm, incir ihracat
çıları, geç de olsa; yerinde bir 
karar verdiler. üzüm, incir aliv
re asgari fiatlanm tesbit ettiler. 
Bu kararın tatbik şekli şöyle ola 
caktır: mesela yedi numara üzü

Habeşistandan ita/gaga Bazı 
imtiyazlar Vermesi lslenecek 

Londra, 16.A.A. - ingilte
renin Habeş meselesindeki du
rumu iki cebheden gözetilm1k
d~ ~vvela ululllar ,.:~ 
dan doğl"\Jya İngiliz menfaatleri 
cebhesinden. Uluslar kurumu 
cebhesinden, İngiltere Habeşis
tana daima kurum üyelerinden 
biri nazan ile bakmış ve bu iti
barla onun diğer bütün üyelere 
bahşolunan haklardan ve ez
cümle yardnn hakkından istifa
de etmesini yerinde görmüşdür. 

n ün yüz kilosu için 14 şilinden a • 
şağı ofr yapılmıyacaktır.itiban 
na, teşkilatına, sermayesine gü 
venen tüccar ıs, 16, 17 §ilin ila._. +-4-
silinden aşağıya satamıyacak .. 
tır ... 

Her memlekette tatbik edil -
mekte olan bu basit piyasa tek
niği işinin, bizden çok, satıcısı 
olduğumuz memleketler tacirle
rini memnun ettiğine şüphe yok 
tur. Çünkü bizde ihracat mese
lesi ve ihracatçı sınıfın birbiri a
rasmdaki rekabet öyle bir şekil 
alınıştı ki, düşman kadar dost 
karşısında da gülünç ve garip 
bir vaziyete düşmekte idik. Me- ' 
sela geçen yıl normal bir fiatla 
İngiltere için yükletilen incir, 
vapurda yolda iken yj.pe İngil -
tereye başka bir ihracatçı tara-

Bunun içindir ki imparator Hai
le - Selasşiye 20 mayısda U al
U al hadisesinin sulhan tesviye-

• sini ve Habeşistan smırlannın 

ından ayni kaliteler bir kaç şi -
lin noksanına teklif olunmuştu. 
Bu suretle yurdun değerli bir ih 
raç mahsulünü ilk satan ile ilk 
alan arkadan vurulmuştu. Bu 
hazin manzara karşısında, ec -
nebi ithalatçı tacirler, Türkofi-
se, şubelerine, elçilik ve konso -
losluklarımıza müracaat ederek 
şikayetlerde buunlmuşlar, ve 
Türk ihracatçılarının birbiri ara 
sında beynelmilel piyasaya da 
uymayan bu rekabet mücadele 
si devam ettiği takdirde; başka 
memleketlerden daha pahalıya 
mal almayı tercih ve asla Türk 
malları üzerine alivre veya bü
yük mikyasta mübayaa taah -
hütlerine giremiyeceklerini bil -
dirmişlerdi ... 

Ancak Cetal Bayann şiddetli 
beyanatı ve yaptırdığı takibatla 
kapanan, ve ulusal menfaat aley 
hine bir hareketi serbest ticaret 
bayrağı altında ateşleyen bu 
adamlar kimlerdi? Bu bahse te
nıas etmiyelim. Yalnız şunu söy 
liyelim ki, bunların arasına kü
çük. avantüriye bazı tüccar da 
karışmıştı. Bu yıl alman kara -
nn, yine bu sonuncular tarafın 
?an gizliden gizliye vurulmak 
ıstendiği anlaşılıyor. 

Ekonomi Bakanı, ticaret oda 
lan kongresini açış diskurunda 
ticaret tarihimizde yer alacak o
lan bir tarifle ihracatçı tüccarı 
§Öyle anlattı: 

[Arkası 3 üncüde] 

"'1ecdi S. Sayman 

Bir Habeş tiryakisi 

çizilmesini isteyen bir müracaat 
ta bulunduğu zaman İngiltere 
bir harbin önüne geçmek ve a
radaki anlaşmamazbğı kurta-

[ Arkası S incide] 

D ENiZ SiLAHLARI 

Almanların istediklerini 
Fransızlar Beyenmiyor 
ltalgamn Cevabı Bekleniyor 

Paris, 16. A.A. - Londra de
niz uzlaşmaları Fransız kamoyu 
nun şiddetli muhalefeti ile kar
şılaşmakdadır. İngiliz denizci
liğinin tonilato hesabile yüzde 
35 ine muadil olacak Alman de
nizciliği Fransa için kabul edile
mez görülüyor. 

• Pöti Pariziyen gazetesi deniz 
uzlaşınalan hakkında İtalyanın 
Londraya cevap vermezden ön
ce Parisle temas etmiş olduğu
nu kaydediyor. 

Siyasal mahafil Fransanm 
Tuna konferansı hakkındaki ce
vabını yakında vermesini bekle
mektedirler. Bu cevab konferan
sın tahakkukuna doğru atılmış 
bir adım olacakdır • 

Böylece gerek deniz uzlaşma 
lan ve gerek orta Avrupa hak
kında İtalya, Fransa ile muvazi 
ve hiç değilse uygun yollar ta
kib etmek isteğindedir. Sosya 
list organı Popüler gazetesi de
niz uzlaşmalarına karşı aynı mu 
halef eti ~österiyor. " Zira, di
yorJ bu uzlaşmalar genel silah-

Fon Ribbentrop 

sızlanma ihtimalini her şeyden 
önce kırmak tehlikesini göster
mekdedir. 

Fenerbahçe ve Güneş Takımlarının Maçı 
Genel Bir Neş 'e Uyandırdı 

Fenerliabçeli ve "Günejlİ sporcular Atatürk heykeline ~elenk koyarlarken 

Fenerbahçeliler, dün Kadıkö
yüııdeki stadlarmda çoşkun bir 
kalabalığın önünde yirmi yedin
ci yıllarım büyük tören, güzel 
ve önemli maçlarla kutlulaya -
rak halka ve taraftarlanna çok 
iyi bir spor günü geçirdiler. 

Her birinin tafsilatını ayn ay
rı olara:k bu saynnızda bulaca -
ğınız program şu sıra ile tat • 
bik edildi. 

Geçit resmi ve bayrak töreni 
Atatürk heykeline çelenk kon 

ması, 

Fcnerbahçe ve Güneş kulüp -
Jeri başkanlannm söylevleri, 

Küçük Fencrbahçelilerin ma
-çı, 

Grup oyunları, 
Fenerbahçe ve Güneş t ekaüt

erinin futbol maçı, 
Servet - Fencrbahçe futbol 

, naçr. 
Bütün bu program büyük bir 

intizamla takip ve tatbik edildi. 
Bütün eski f u t b o 1 c ü 1 e r i 

bir araya getiren tekaütler ma
çı genel bir neşe ve zevk uyan
dırdı. E11 sonra da bu güzel gil· 

Dünkii maçtan bey_ecanlı. bir enstantane 

nü güzel bir spor zaferife biti -
ren Servet - Fenerbahçe maçı, 
Fenerl>ahçenin 5 - 2 galibiyetile 
halkı se\Jinçten sevince düşür -
dü.. 

Fenerbahçelilerin yıldönüm • 
!erini kutlularız. 

[Dünkü törenin ve maçların 
tafsilatı 10. 11 inci sayfamızda· 
dır.} 
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Univ~r,si~yi darfüfi)n~nun ye 
rine koyan teşkilaun gtivendiği 
ı.tn ~u ~lefıw1, do~nıı.ir~ BJ
yıkları terleyen genç Türk ilrni
ıni o tcınsH ediyor. Vazifesi, yal
nız seyyahların ıtercümanı imiş 
gibi Avruı>ah profesörün takrir
lerini Türle diline çevirmekle 
~~~mıyan docc:ı1t, kültürde genç 
lıgm ve gençlıkte kültiirün mü
messili olmaya memurdur. üni
v.ersite ~urulurken ona ~k yıe
rınde olarak verilen ırol bu idi. 

BEN MÜNEKKIDDEN 
YANAYIM! 

Söze başlamadan.. niçin ınü
ekkidden yana olduğumu söy
wıneden önce, münekkidden ne 
ınlaclığımı }~zaym1. Ben_, mü· 
tekkit denince, başkalarının sır
mdan geçinen adam teorisini 
klıma bile.getirmemişimdir.Bu 
'°ı:iyi güdcn.1erin çoğu, mü
ekkidden sakmanlarm büyük 
Jir çokluğu. sırtlarındaki ile 
:endileri bile gcçinemiyecek ka-
1ar entipüften, sabun köpüğün
len, kuru kalabalık lafı güzaf
uın bir yük taşıyanlardır. Yap· 
tığı işe gü~cncn artist, ideolog 
münekkidden oekinmez. Çekin

i meyfoce de münekkide çatmaz-

Emioim, ıirı1 görü~orum k:i 0 
~·a.zifesini umulduğundan dah~ 
ıyı ?'amyor. Fakat Üniv~r:siunin 
tesı.s nutuklarında kendisine 
\'en.len. d~ğerle maaş kadro~un
d~ ısmının biıasma yavılmı ba
kır rakam ~r smda hiç bir mü
nasebet yol{ıur. Doçentin kitap 
~~t~n ~hnasmr, etüt yapmasmı, 
ılısıksıı ıve rahat bir kafa ite dil .. 
şünmcsini değil~ üç odalı bir ev
de. günde üç öğün yemek yeme
sin~ bile çok gören bu hesapsız 
ve ınS§.f~ız kadro, sanki üniv~r
sitenin manasmı baı.i.s tasarnıf 
endişelerine feda etmek istiyen-

DUn Faner St•dtnd• m,ç yapı:masJ doleyıalyle K•dıktiy !•pul'lar• çOk U18Nlıkb -Japon bUyUk elçisi dUn geldi Çiinkü çatmak, saldırmakla 
korkmak çok yerde bir tek du}•
gunun iki ay'!Gn görünüşünden 
başka bir şey değildir. Şehir Planını 

Kim yaptıracak 
mele görüyordu. Şimdiden 10n • 
ra bu mikdar bir mi&H daha ar .. 
tacaktır. 

lcr tarafından yapılmış. . 
Doçentin rolünü şletade 

bir tercüme jşine irıdir:sek bile 
az olan mu ı, kendisinden Uni
versi teye en taze ilim guddele -
rini aşılamasını istediğimiz va -
kit. kafa ücreti olmak şöyle dur
sun, ayak terinden de aşağı bir 
bedel haline geliyor. 

Doçentin maaşını arttırma -
lıyız. 

nu ne dt.ınektir, bitir misini?:? 
Bu, üniversitenin üniversite 

olmak haysiyetini il.rttırmalıyız 
demektir. 

P•yami SAFA 

Abidin Özmen 
Ankaradan geldl 

Eski Kültür Bakam, yeni 'ark 
vilayetleri birinci genel müfet -
tişi Abidin Özmen dün sabah 
Ankarad•n ~rimin ı~lmiltir. 
Abidin öım n istasyonda vit.a-
yeı, belediye, emniyet işleri er .. 
kam, ehrimiıfle bulunan sa>' .. 
la.,·Jar bazı muıUimler ve do6tla 
rı taraf mdın kar ılaı1mJ§tır. 

Abidin Özmen iJitirahat için 
doğruca Bristol oteline gitmiş -
tir. Y~nl ş;nk mUfettİ§İ bir haf .. 
ta aonra. Oıyanbekire hareket 
edecektir. DUn kcndisilc görüş
mek isteyen bir yaııcımı:za Abl· 
din Ö~men k1aaca; 

- Bir hafta kadar fıtımbul • 
da katarak istirahat edeceğim ve 
?,ndan 8e>nra, vazifeme ba lamalt 
.ucrc Dıyanbcklre cidcccc-im.11 

Vordön a•llyor 
. Y erd~!l Ji'ransıı torpido muh

r~ln ~ugu.n lim11mmıza gelecek • 
tı r. 'l orpıdoda bir Allliı ahn Baş 
kanhgmda aakcri bir heyet bu _ 
lı.um~al tadır, Bu heyet be' gün 
şe~rtmlıde kılarak muhtelif yer 
lcrı geıecek ve yirmi bir hulrao 
da Verdön ile limınımııdtn ay. 
rrlarak Çanakkale şehitliklerini 
ziyarete gidecektir. 

2 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

ve :1onnak da aklımdan geçme
di. 

Kesik kesik glilüyardu: 

Bcı,d;y~ kanununa ek olarak 
mecli&ten mühim bir kanun çık 
mıştır,, Bu kanunun belediyele· 
rin imar planıJ kanalizasyon, 
stadyom, ısu işl~rile bilha&sa ala 
kadardır. Yeni kanuna göre, nü
fusu on binden ıiyade olan yer 
lerde şehir planını, kanalizasyon 
stadyom ir4§aatım ve i&me suyu 
işlerini belediyeler yapamrya -
'aklardır . .nu işlcr.i Dahiıiye Ba 
kanhğı yaptırtncaktır. Bunun 
için de "belediyeler imar heye -
ti,. ismjle /: nkarada bir te§ek -
ki.il meydana gelmittir, B\I he
yet İç işler Bakanının başkanlı
ğında topJanacaktTr. Nafıa, ik ... 
tisat. sıhhat Bakanlıkları mü • 
messitled. dahiliye mlisteşarı, 
mecliai idareler ve belediyeler 
bankası gcnıl direktörleri ve An 
kari imar direktt;rU bu heyete 
iştirak etme4tedirler 

1.stınbulun şehir planr henüz 
yaptırılmamıştır, Belediye pla -
nı ErgÖ7. ismindeki Alman şehir 
citik mlhch H•aına •P.tırmak 
kararmCla I , c bU ar rım ç 
işler Bakanlığına bundan üç ay 
evvel bildinni ti. Ankaradan ha 
la bir haber ıctmcmiotir. B" ye· 
ni kanunun dı çıkmasına göre, 
Dahiliye Bakanbfı, htanbut be 
lcdiye1inin teklifini rcddctmi• 
demektir. İltanbulun plAnını Da 
hiliyc V cklletl bir baıka mUtc· 
ha1111ııa yaptırtıcaktır. 

Sebzı halinin intıata bitti 
Kcrcatccilerdc yapılmakta o· 

lan şehir muvakkat hail in1aat1 
hit01i9 Ribiclir. Açılmaaı için 
Vali Muhiddinln Avrupadan 
dönmesi bekleniyor. Şırbayhk 
halden epey c bir varidat elde 
edecektir. H&l rıhtıma yanaşa • 
cak nakil vasıtalınndan da ayrı 
ca reaiın almıcıktır. Yeni t<a • 
nun daha fazla gıda maddelerin 
nin halde muamele görmesini 
enırctmcktedir. Bunun için es • 
ki yıllara göre, eimdi daha <jOk 
it yapılabilecektir. Evvelce her 
yıl ha lele bir busuk milyon lira 
kıymette sebze ve meyva mua • 

su 

f:v ldareai denıi için kur• 
açılacak 

Gelecek yıldan itibaren mek ,.. 
:teplerdc kız talebelere okutulan 
ev jdaresi derslerine daha çok 
ehemmiyet verilecektir, Bunun 
için ev idaresi ders hocalarının 
bu derse verilecek ehemmiyete 
göre yetişebilmelerini temin için 
bu tatil devresinde kurslar acı
Uıcak ve burada muallimle~e 
ev i(laresj hakkında konferans -
lar verilecektir. Gelecek derş yı 
h ba~Janıpcmdan itibaren de bü 
tün i1kmektcplerde bu hususta 
tertibat alınacak ve mektepler
de birer mutbak açılmasına ça -
hşılaçaktır. 

Avrupaya her yıl bef 
talebe gönderilecek 

İç işler Bakanlığı, bundan böy 
Je, her yıl müsabaka ile Avru -
paya beş talebe gönderrneğe ka 
rar vem1iştir. Bu talebeler Mül 
kiye ve hukuk mezunlan arat>ın 

an -muıraorı n ı nı tızmı ne 
çiJecektir. Gidecek gençler /\r 
rupanın mühim idad merkezle 
rinde ıtaj yapacaklar ve dönilş -
tc Dahiliye Bakanhjında çalı
ıacaklırdır. İlk be~ talebe önü
müzdeki eylülde gönderileçek • 
tir. 

Oıyr!mUbıdlll•r• pır• 
daOıhlacak 

Gayri mUbadillerc para tevzi 
edllmcaf için hükfimct ziraat 
bankasına emir vermi§tir. İıtan 
bul ıiraat bankasına, bu emrin 
bugUn veya yarın geleceği umul 
maktadır. GıyrimUhadillere, el -
lerindeki taafiyc vcıikalan ~ıy
mctinin yUY.dc (20) ıi nisbetin
de para verilecektir, Bu haber 
sayrimUbadillcri çok sevindir -
miştir. Para alacak gayri müba 
diller daha çok latanbul ve tı -
mirde tophmınıı bulunmakta -
dırlar • 

GayrimUbadillcr bu ayın yir
mi yedisinde un1ub-tt bir kongre 
yapacaldardır. 

§l!!2S .. ç 

Neden? Böyle başka başka, çe
şit çeşit hüviyetlere, ııhsiyetlc· 
re girmenin, aebcbi ,man111 ne 
idi, ne olabilirdi? Gizlenmek mi 
istiyordu? işi icabı böyle miy .. 
di? Hangi işi? 

i ğilmiş. ben, sanki f'o,, imi· 

tc haklıydım. Çünkü gittiğimiz 
her yerde, onu tanıyorlardı. Fa· 
kat ı~ıUme dikkat et. Her yer~ 
de, dıyo.rum. En tukı gazinolar
da, cm lüka otellerde bütUn gar· 
sonlar, metrdotcller onu tanıp 
yorlardı vo en ••alılık yerlerde 
de onu tammıyan yoktu. 

Kar,ınıda durdu, glUUmsed\: 
- Bu adam kimdi? Ne f.nla

ştlmaz. ne kırı,ık adamdı! Bel
ki de, yiil<ack mcvkUi bir ıivil 
polişti. Birbirine ııt mı\hitlcri, 
hic yadırgamıyordu. Naaıl olu
yor da, o, herkesi tanıyor, hcr
k(5 t~ oı1n tanıyordu? Kimi yer
ele. onu: 

şim gibi bana ıoruyordu: 
- Hangi işi? 
Doğru, omuzlarını oymıttı: 
- Ceplerinden baıan dolar, 

frank, sterlin çıkarıyordLt. Bir 
çek defteri vardı, Giydiği esvap· 
lar, Lonclradan geliyordu. iç ça 
maş1rı1 gömlekleri Pariste diki
liyordu. 

Tekrar alnirU sinirli dolaşma .. 
~· ba•lamış.tı: 

Şeker Fiyatı 
Yarın iniyor 
Şeker fiatları yarından itiba

ren ucuzlayor. Evvelce yazdığı· 
mız gibi, yeni fiatlar fWllardır; 
Kesme teker toptan 28, pera -
kcnde 30, toz şeker toptan 25, 
perakende 27 kunııtur. Piyasa 
da fazla ~lter bulunmadığın .. 
dan, tecimen ve bakkallara bu -
gün de teker sosyetelerinden bir 
günlük ihtiyaç karşılığı nisbetin 
de şeker verilebilecektir. 

Şekeri daha fazlaya gatmak is 
tiyecek esnaf hakkında sıkı ta· 
kibat yapılacaktır~ Havayici za 
ruriye maddelerinden en mühi· 
mi otan şekerin ucuzlatılması 
ile halk daha çok teker yiyebile 
çektir. 

Ekonomi Bakam Cetal Baya 
rıı1 şeker ucuzlatıldığı hakkında 
ilbaylık\ara. gönderdiği telgraf 
üzerine her tarafta tedbirler a
lmmıstır. 

Ev~elce halk kesme fekcri ba 
zı bakkallarda 42, bazı bakkal -
tarda da 41 kunı~a altyordu. Ye 
ni vaziyette kilo b~ına on ku -
;t:UJJt.ııın fazla bir klr vardır. Ka
Jabcı.1ık ~ileler ht• ..,,.n; nt)Ci:=-n 
farkla daha çok şeker alacak ve 
istihlak edebileceklerdir. Keıme 
fCkerin ucuzlaması Uz:erine çay
cı ve kahveciler de çok istifade 
edeceklerdif'. Yeme gekeri ya .. 
pan şekerci. lokumcu, pastacı ve 
tatlıcılar da yaptıkları mamul 
gıda maddelerini daha :ucuza 
mal edebileceklerdir. Bu esna -
fm kendi yapıp sattıkları gıda 
maddeleri fiatlannı bir mikdar 
indirmeleri beklenmektedir • 

Japon elçl•I geldi 
Japon elsisi Tokugawa dün 

sabahki ekgpresle Avnıpadan 
şehrimize gelmiıtir. Sefir Avru 
pada bulunan Japon hususi elçi 
)erinin toplantısında bulunmak 
lizcre bir ay evvel Parise gitmiş 
ti. 

Dün sabah Japon konsolosu 
ve ,;ef ar et erkanı elçiyi karııla .. 
ımılardır. Sefir istirahat için 
Ayaıpaşadaki evjne gitmiştir. 
Yazı ıehriınizde geçirecek ve 
sonra Ankaraya gidecektir. 

n- ... & ! 2 ! 

Gülüyordu: 
- Alıştın galiba, elimden iç

mek iıtiyoraun. Ona da ~ki! 
Benim kadehime doldurdu ve 

getirdi, afzıma yaklqtırdı: 

1 KUÇUK HABERLER 
$ Uzun urnandanberi devam eden 

Balı'kpazan mmtakumm kadastrosu 
tamamla.nmı§ ve kütükler ya.tılmağa 
ba§lanm.ıştlr. 

• Çocuk esirgeme kurumu Şehre
mini kolu, bu civardaki işçi kadınla
rm :ıündüzle.d çowklarıru bırakabil
meleri için "Çoc.uk Kucağı" miiesse
ııesj açmağa karar :vermiştir. Bunun 
için yeni bir bina yapilacaktır. Bu 
yurdun menfaatine olmak üzere Tem 
muz başında bir deniz gezintisi yapı
lacaktır. 

* Kadastro meslek mektebinin An
karaya naJdi şayiaları alakadarlar ta
rafından ıtckıip cdilme~edir. 

* Ban ameliyat do1ayısile Terkos 
dün cece kesilmiştir. Bu gece de SU· 

lar kwnen akmıyacaktır. 
• Bir müddetten beri Garbi Ana • 

doluda teftişler yapmakta olan Kül
tür Bakanlığı müliteşatı Rıdvan Na
fiz Ankaraya dönmüştür. 

* Süleymaniye taraflarında yapıl
makta olan kanalizasyon ameliyatı do 
layısile, bu civarda birkaç cadde ve 
•okakta acyrüıefer :roenedilmittir. 

11 Havaların bu yıl yağmursuz git
mesi dolayısile kirazlar kurtlanml§ -
tır. Son üç gün içinde 9 bin kilo 
kiraz kurtlu olduğu için denize dö -
külmüftür. Kirazlar ucıtZlamıştır. 

• Lokanta, gazino gibi yerlerde 
firat .U.teleri Şarbaylık tarafından ta 
yın ve tasdik c.dilmektedir. Bazı mü-
~-clik ettj~cmcktedırlcr. • Şarb~ylık 
bu 'ibi yerlerden ceza alacaktır. 

• Yeni yıl yol paruı mükellefleri 
Jiıteıini yeni yol memurlan :kontrol 
etmektedirler. Liıtelerde bazı yanlı§· 
lıklar ve eksikler bulunmuıtur. Lis
teler düzeltilmektedir. Bunun için 
bu yıl yol paralan biraz gc& alınacak· 
tır. 

• Şırbaylık, bazı evlenme memur· 
hıldarında, evlenen çiftlerin kayıtları· 
nın dlizgün ve okunnklı yapılmadığı· 
nı ıörerek, alakadarlara ııkı bir ta· 
mim göndermiJtir. Jlcride herhangi 
bir yanhflığa yot açılmaması için 
evlenme kayıtları itinalı bir §Ckilde 
yapılacaktır. 

• Kraliçe Marya vapurile §thrimi -
~e gel"n seyyahlar iki gUn şehrin 
muhtelif yerlerini gezdikten sonra 
C:lin akıım memleketlerine gitmişler
dir. Bueün de ln~iliz bandıralı Ora
mo vapurile şehrimize 450 seyyah ge
lecektir. 

• Beyoğlu Ciimhuriyet Gcn~lcr 
mahfeli dün gece Büyükada Halk 
Spor kulübü menfaatine Büyükada -
da bir müsamere vcrmistir. Geneler 
"Yumurcak" iıimli bir operet oyna -
yarak çok muvaffak olmuı ve BUytik
ada balkı tarafından §iddctlc alkış -

! 
caktını. Yalmz o, vakit vakit 
günlerce ortadan kayboluyordu. 
Bana: bir işim vardı, Zongulda -

fw a gittim 1. Yahut da; bir iş için 
zmire gidiyorum 1 Diyordu. Ha 

kikaten, dediği yerlere gidiyor 
mıydı? Hiç zannetmiyorum. 

- Bari tamam oı.un, elimle 
içireyim. 

Şanpanyayı ağır ağır içirdi 
ve kadehi masa üzerine bıraktı: 

Arkasını koltuğa yasladı: 

- Evet, yeni bir korku baş· 
tamıftı. Korkuların, bilha11a be
nim için en mUthi•i. .. Ben, bu a· 
damdan bıkacak ohtrf'am ... 

Sinirli ıinirli ıüldil: 
- Evet, bıkacaktun... Mu· 

hakkak bıkacaktım. 
GUlmeıi kırılmıtt1: 

Bence, münekkidin en kötüsü 
bile müsbet 1ş görür. En kötü
sü bile bir temizleyici, bir yol 
açıcıdır. Ka!dı ki, iyisi liderdir. 
Yapıcıdır_ .Münekkit hir yandan 
büyük ch:gileri çizer, öte yan
dan dedüksiyoniar çıkarır, yapı
lan işi şumiaştJnr, ibu bakım· 
dan da toplayıcıdır. 

Münekkidin ille de d.oğmatik 
olması ge~ek değildir. Münek
kid de bizim gibi adam oğludur 
ve o da bir değişim, bir gelişim 
içindedir. Bundan dolayı dün 
beğendiğini yarm beğenmiycbi
lir. Bunu bir ilerleyiş yolu üs
tünde yapıyorsoı ne mutlu ona. 

Şimdi bunları yazarken bizim 
biricik münekkid Nurullah A
taç aklıma geldi. Çünkü ona ça· 
tanlar o:ıun bu yönünü tutturur 
lar* 

Ben keneli payıma münekkid-
den yanayım. Bütün bu anlat
tıklarımdan sonra nasıl olur da 
tenkidden yana olmam. 

Orhan SELiM 

Ekmek narhı 
Ekmek narh komisyonu bu -.. -

baylık ekonomi direktörü Asım 
Süreyyamn başkanlığında topla 
nacaktır. Bugün ekmeğe yeni -
den narh tesbit edilecektir* Bu· 
gün ekmeğin kilosuna 30 veya 
40 para daha zam yapılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Fakat son günlerde şehrimi .. 
ze epeyce buğday gelmiştir. Ek 
mek fiatının yükselişinin yeni 
mahsulle alakası olmadığı ileri 
sürülmektedir. Son günlerde 
buğday azlığım fırsat bilerek az 
ekmek çıkaran ve ihtikara yol a
çan bazı fırıncılar aleyhinde şid 
detle takibat yapılmaktadır. 

Şarbaybk bu gibi fırınları ica 
bında kapatacaktır. Bazı fırın -
cılarm da narhtan üstün fiatla 
ekmek sattıkları şikayet edil • 
mektedir. 

lanmı§lardır. Müsamerede kaymakam 
ve C. H. Partili Adalar Başkanı bu· 
1unmuştur. Temsilden sonra birka~ 
u.at dansedilerek eğlenilmi§tir. 

ni, belkide öldürürdü. Bunu, sev 
gisinden, kıskançlığından değil, 
erkekliğin gururuna yedireme • 
diğinden yapardL 

Bir cigara yaku, dumanını ha 
vaya üfledi: 

- Mağrur erkekti o! Yapar 
mı, yapardJ? Kızdığı zamanlar, 
çelik bakışlı gözleri, öyle kızgm 
kızgın parlayordu ki, baktığı, 
dokunduğu yeri, adeta yakıyor
du. Onun bu hali, benim boşu • 
ma gidiyordu, dersem, inanmaz 
mısın? 

Durdu, başım iğerek sordu: 
- Ne dersin? inanır mısın? 
Başımı sallayarak gülümse •. 

dim: 

- ttem 1 arku içindç yaşn· 
mak, heın de kendini emniyette 
~anm~k .. Bunlar biribirine ta
ban tabaııa zıt değU nıi 1 Kgrku. 
pol\a korku u ... O. bir \lehim 1 
Benim vehmim... Fa\çat b" \le~ 
him, on"n kuvvetinden şUp.he 
etmeme. bir soben olama~dı de
ğil mi? 

Kalktı~ odicla dQlaşm~ğil ~'" 
tadı: 

- Onunla ı\ereleri dolaşma .. 
eh\\ 1 iştanbulun en hltitim yer~ 
lerini gördüm. En kötü külüstür 
kahvr;;"!rden. en salatin meyha
nelere kadar gittim oturduk. 

-- Buyunmuz Kaptan bey! 
Dlyo karıılıyorlardı. Kimi 

yerde de: .. .. .. 
_.Çoktandır gorunmuyorıu-

nutı:, daktor bey! ... 
Diyorlardı. Ben, sordugum 

zanıan o. kı~ kıs giilüyordu: 

- Bana, bir kere bile evini 
göstermedi. Otel otel dolatıyor 
duk. Evi. nerede idi? Ve nuıl~ 
dı? Onu da merak ediyordum. 
Acaba, hiç evi yok mu idi 1 Ai· 
lesi de mi yoktu? 

- Kendimi biliyordum. Bık • 
tılım zaman, ne olacaktı? On • 
dan, nud kurtulacaktım. O, ya· 
kamı &Uç bırakırdı. Beni, ıeviyor 
gibidi. Fakat tamamile emin de 
llldim. Öyle ciSriinUyordu. O, 
bana delil; ben, ona tabidim. 
O, isterse bırakırdı. 

- Onun en fazla kaçakçı ol • 
ınasın<lan şüpheleniyordum.Çün 
kil bir memur, memuriyeti ica -
bı bile, bu kadar para harcaya -
mazdı. Sonra, serseri bir sabıka 
h olsa, en yUksck, en lüks yer -
lerde, onun gibi, göğsünü gere 
gere dolaşamazdı. O, ya altın, 
yahut ipekli, filan gibi kıymetli 
C§ya ka~akçısı idi. Ve her halde 
çok Usta idi ki, bir türlü ele geç 
miyor, tutulmuyordu. 

Kalktı, ağır ağır masaya yürü 
dü, bir kadeh şampanya daha iç
ti: 

- Ondan nastl kurtulabilece 
ğimi düşünüyordum. Daha on -
dan bıkmamıştım, lakin bu, mu 
kaddcrdi. Evvelden düşünmek -
!iğim, tedbirler almaklığım icap 
ediyordu. Yanlış bir adım atar -
aam, ondan çekeceğim vardı. Be 

- Sana, inanırım. 
Geldi, ellerimi tuttu, sarstı: 
- Bana, inanırsın, değil mi? 

Hain!.. . 
Kelimelere, ağ'ır ağır basarak 

söylüyordu: 
Ç .. k"' be- Bana ... Bana... un u , 

Bir kah~aha attı: 
- Bitirim ... Küli\stür .. Sata

'tin meyhane 1 deyişime şC\şmı· 
ror mu~un? Bu laflaq (la~ ondap 
ö~rcndim. Ondan şüphe etmek,. 

- Beni. kapum zannederler. 
Ben de, bozmam t 

Diyordu. O. ne kaptan, ne de 
çlo\ tord~ı. Yalnız ~unu anlamış· 
tım ki o. her gittiği yerde, baş
ka bir lıüviY.ctle görünüyordu. 

Durdu ve bir kadeh şampan
ya Jçti: 

- Günler geçiyor, beni Y.eni 
bir korku sa)1yor. 

Elile işaret ediyordu: 
_ - Sen dt içmcı miiin l 

Durdu, başını salladı: 
- Peki, nasıl aynlacaktım? 
Yüzüme korkak korkak bakı-

yordu: 
_ - Söy.le, bana ••• Nuıl &Y.rıla 

nim acaip, garip zevkli bir ka ' 
dm olduğ'umu biliyorsun .. 

Ellerimi bıraktı, tekrar yerine 
oturdu: ,, 

.(Arkası var" 
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FlıclRı.FJl VE iNSANLAR 

Sa n' at O z e r i n e 
Yazdannu beğenen* oku~ 

ğunu söyliyen, benden sor, hem 
de çok zor bir suale cevab isti
yor. Sualin ne olduğunu anlat-

ASKERLiK KANUNU Atatürk Parti : ~~u~~ı::::a · 
• ki K k M k • d "Ben sanatkarı, heyecan du -ihtiyatlara, Vo ama aça - er ezm e c.;:n!::::ı:!:f~ea"::::: 
1 D • y • H •• k•• 1 Ankara, 16 (Hususi muhabi- .-L 1 .... L-d b a rl na a 1 r en 1 U Um er rimi~~en) - Cumur. ~anı iarllA a ıyorum ... nr.. B§ım U• 

Ataturk bu sabah şebır ıçınde ~u kabul etmiyor ve sanat mu
bir gezintiye çıktığı urada parti h'akkak bir güzellik olmalıdır ve [HUSUSi MUHABlRlMlZlN TELEFONU] 

Ankara, 16 merkezine de uğramış ve parti- sanatkar eserini mubaüak bir 
nin bahçesinde kendini karşda _ güzellik için yapmalıdır, diyor:' 

~ Kamutayın 90n toplantısın· mamlattmtacaktır. yan Bursalılarla bir müddet gö- Yani, kJSacası, sanatın ne ol-
;.ı_ çıkan 1---·unlar önümüzdeki 9 - Y-'·'--"' "-""g"' ı ile baka dugunu"' soruyor. B:~ ceylen·, 
'UCl IMll• uıuaaaı.a -~ rüşmüş ve kendilerine iltifatta &&~" ... s 
Cünlerde sıra ile Resmi Gazete- ya ve saklılar h~kmda kanu • bulunmuştur. tarife kalikmamak ıartile, sevip 
de neı~lerek meriyet me-Ykii- nwı ehemmiyetli hükümleri var övmekte inaanlann çoğu bera • 
ııe gireceklerdir. Bu kanunlar dır. Celll Bayarın berdir. "Şiirden hOflanır nusı -
llrasında askerlik mükellefiyeti Bugüne kadar yoklamasını h ti mz? • Güzelliği arar nuamız ?" 
kanunun.un bazı maddelerinin yaptırmamış olanlar son yokla- Rusya seya a Bunları kime soraamz: "Evet" 
değipesi b*kmdaki layiha da ma zamanında gelirlerse kendi- Ankara, 16 (Hususi muhabi- diye cevab alacağı.ııuıdan aşağı 
!\'ardır. Bu yeni kanunla askeri !erinden 1000 kuruş para cezası rimiz bildiriyor) - Ekonomi Ba yukarr emin olabilirsiniz. •• Evet, 
lbiikellefiyet kanununun adı sa- alındıktan sonra her iki yokla- kam Celil Bayara Rusya seyaha bazı kimseler gayetle samimiğ 
dece "Aekerlik kanunu" olarak malan yapılmakta idi. Bunların tında İş ve Sümer Bank direk - olarak: "Hayır" diyebilirler; 
~ğiıtirlmiştir. ekserisi para cezasını vermedik- tötlerinden başka bakanlık er· fakat bunlar azlıktır, güzel sa -

Kanunda diğer mühim deği - !erinden yoklamaları geri kal - klnmdan mühendis İlhami Na- natları sevilecek şeyler diye kar 
•ikliıkler: maktadır. Bundan sonra para ce fiz, Reşit Osman ile Reasürans §ılamakta, insanların çoğu bir. 

ı - Kanunun 2 inci maddesi- zasına mahıklirn etmek suretile direktörü Refi Bayar ve Sümer leşmiıtir. Fakat tiir, gUzellik 
ilin muhacirlere taalUik eden kıs yoklamalarm behemahal yapıl- Banktan bazı teknisiyenler refa nedir diye sorulup ta bunlarm 
ltu, tatbikatta yanlJŞlığa mey - ması için kanuna bir kJLyıt eklen kat edeceklerdir. tarifine kalkışddı mı, o birlik 
!dan vermemek üzere bir madde- miştir. Yoklama -kaçaklarından bozuluverir. Çok fükür ki bunla 
de birleştirilmiştir. ele geçnlerin evveıc: . olduğu r·ıca ret Odalar' 1 rm tarifine pek lüzum görül • 

2 _ Gi.imıük krtalannda mu gibi para cezasına taıbı tutula • mez; ineanlarm çoğu manaları 
l\Yazzafbk devri kanunu jandar - rak celp ve sevk zamanına bıra- K pek te iyi bilinmiyen kelimeleri, 
illa gibi 2,5 sene olarak tasdik kılması usulü kaldırlmış ve bun o n g re s i tamamile &Çlkmış gibi kullan -
ltdilmiftir. 1ann derhal muayene ettirilerek mağa alıtı:ktır. Mesela "ruh" ke 

3 _ Kanunda artık efrad, ar- hemen sevkedilmeleri için ka - K a r a r 1 a r 1 limeai kadar miııası belli olmı-
"adaşlan ihtiyata geçinceye ka- nuna hükümler konmuştur. yan ne vardır? Halboki ne ka-
dar çağınlmanuş olursa, Bakan- Ancak yoklama kaçakların· Ankara, l6 (Tan)_ Ekono- dar kullamlır ••• lman oğlu, sa -
lar Heyeti kararile ordu kadro- dan kısa hizmete tibi olanların mi Bakanlığı iç ticaret geneldi mldığmm tersine olarak, öyle 
•una ilaveten 6 ay askerlik yap kısa hizrmt haklan mahfuz tu- rektörlüjtü ticaret odaları kon- vüzuh aşığı değildir; daha ziya
hnldıktan sonra yaşıtlannm sı- tulacaık ve cezalarını aynca çe- gresinde verilmiş kararlan ki • de kıolayhğı sever ve bazı bi8le-
bıfına geçirilebileceği yazılı ise keceıklerdir. tap halinde bastırmaktadır. rin insana değer verdiğine, ba-
de bunlann bu suretle talime ti Yoklama kaii:!ğı ve saklılarla İç ticaret genel direktörü İs- zı kelimelerin sözü kibarlaştır • 
bi tutulduklan viki. olmadığın- bakayadan bundan sonra nakdi mail Hakkı Veral'ın reisliğinde dığma, öteden beriden duyduğu 
dan ar'kdaşıan ihtiyata ge- bedel almmıyacaktır. telaıisiyenlerden mürekkep hu- için inanır ve eşelemeğe lüzum 
~inceye kadar askere alınmamış Bedel yalnız kanuna itaat e • susi bir komisyon da bu karar - görmeden on1an kendine, dili • 
alan1arm ihtiyata geçirJmesi e - derek yoklamalaruu vaktinde lardan kanun halinde netredilme ne mal eder. 
... ı yeni kanunla kabul edilmit- yaptıranlardan almacaıktır. si liznngeleıiler için projeler ha s..t liecllrf k a- hı•• 
tir. Tatbtitkatta faydası görül • zırlamaya baslamı§tır. İdari ted bir cevab vermek elbette klibit 

4 - Gönüllü askerlerin an • mediği için para cezasına tutul- birlerle halledilmesi mümkün o- değildir; verilecek uzun cevap -
tak deniz ve jandarma sınıflari- makta olan..yoklama kaçakları • lanlar için de lazım gelen ka • larm, mesela bu konu üzerine 

le ve~Gec:t~~iık~fı~ı :k:liÇ;fik~za~b~it~li~k~i~ç~intn~ı~n~b~u~ndian~böi··y~l~eih5a5p~is~c~e~z~as~m~~a~ra;r~la~r~~alına~cakgtır~.~~~~~f~~ ....._~&ct;_:ıeceği kanunda taar~ 0 
: • in .. heri ee- an 'Ve borsalar ka - açmaktan ba~ ~f yaradı -

ı 1 ve btinlinn nun ve nizamnameleri projeleri ğmı saıunayın. 118 memurlarına c Bakanlrk ta verilmesi esası d" 
l'lfından harcırah ~erilmesi esa- tir. ırİstanbul, İzmir, Samsun, Mer Hakilkati aramaktansa hangi 
&ıkabuı edilmiştir. 10- İhtiyat efraddan olup ta sin ve İnebolu gibi yerlerde umu şeyin hakikat olmadığım mey -

~6 - İıhtiyat..zabiti yetişecek- lim ve manevra için çağmldJ!k • " w 1 dana çrkannağa çalıımak belki 
.ınıflarmm t-Zrikı· h-~-1-- mı magaza ar ve antrepo jene- zihinlerin açı'---ma daha za -

S C'ı caıaAl lan halde özrü olmadan gelme- ıı t · · d · · k uum1 ii 'D-·'---lıg"'n.. .. ven·ımı·c.u·r. ra er esısme aır yme ongre rarlıdır. Ben de, ... _ .. _._ - oldu uıtmaUU1 - s dikleri anlaıılanlar, askeri mah- ta f da • h dil ·· -.a .. ..ua .. '" 
~-~ - Belediyeden ve kolordu- kemelere verilecekler ve arka • ram n ız ar e en arzu uze ğunu tarife kallafDl&ktansa o 
~ tamikli vesikası bulunan şo daşları kadar binnete tabi tutu- rine mesai teksif edilmektedir. mektubu yazan gencin önerge. 
fo .. rler yenı·..:a-- y-+i..:tiril. ec_._ tin.. Yakmda bu kararların tatbik sa lediği iki tarif: ... -'-ia.i .. i •nı•tı-~ ... ...., ç-a. ~- Jacaklardır Bu gi8iler askerlik has k , ____ · · · d .-& aAıl •-- --s for'-ıe bir tu ... 1 ...... ..., _ _._ bun .... _____ ma onuuı111a1 ıçın ıcap e en racagw-

&a" ~&&,.~ IA'li"wıu ödemedikçe ve cezala- tedbiri al akta..:a- -
~ IOnra 24 ay değil, 1 ay as- rmı gönnedikçe bir memuriyet er mm uu-. "Sanatıklr heyecan duyan ve 
'Cl'lik yapacaklardır. te kullandmıyacaklardır. Halk bankası duyduğu heycam başkalatma 

GEÇiNMEK iÇiN 
muz heyecanlar sonradan bize 
101yeteniıı qdadığı §eylerdir; 
doğru, fakat bun1Hl içindir ki bir 
hakikiğ, bir de ıahte heyecan Hayat ne güç ıey ! Bir lokma 

..ı- ekmek kazanmak için neler öğ-
varuu. k k? 

Diyelim ki sanatkar bakikiğ renmek neler yapma gere 
bir heyecan duymuı ve bhnu (Bereket yaparken ve yaşarken 
önden duymamıı olana qdaya- çok düsünmiyoruz) .• İnsanın 

karnmJ doyurmağa sade ekmek 
bilmiı olan adamdır. Faıkat ge- yetişmiyor. Sırasına göre yalan, 
ce falan yerden geçerken kork-
muş ve korkusunu bütün bir ka- sabır, namus, hile yemekte ge-

. lan dam rekiyor. • 
bileye qıhyabilmit o a Bir ufak yogu"' rtçu olsanız ge-
bir sanatkar mıdır? Bir heye • 

f çinmek için terazinizi bozacak, 
can, bir vehim yaratmıştır; a - tartarken müşteri görmeden kü 
kat ona sanatkirdır diyemeyiz, çülc parmağınızla terazinin di
çünkü iıısanlann öte'den beri sa- bine dokunacak ve yogurdu te -
nat eaeri diye saydıkları teYler 
bunları çerçevesi içine a1mkz. raziye koyarken yüksekten ata 

caksmız ki, terazi ağır bassm 
Kalıyor bubi denilen cins • diye. 

ten heyecanlar. Fakat onlar da Kömürcü olsanız kömürü ıs • 
yetmez; çünkü bir kere hasbi he latacak, toz toprak karıştıra· 
yecan olup olmadığından şüp - cak, ve kantarın topunu törpü· 
he edilebilr. Şüphe edilmese da- leyip hafifleteceksiniz. 
bi bubt heyecanların hepsi de . Manav olsanız, elmaların çii 
sanat eseri yaratmağa yaramı • rüğünü, kirazın kurtlusunu, çi
yor. Karnımız tamamile tokken leğin eziğini müşteriye göster -
bir pasta, bir feker yiyor, hiç meden kese kiadma koyabilecek 
susuzluk duymadan bir bardak siniz. 
§8l1lb, fel'bet içcbiliyonız; bun • Balıkçı olsanız kalkanın ke • 
'Jardan akbğJnıJZ zevk de, doğru sik yerlerine ciğer kanı sürecek, 
su, pir okumaktan, çalgı dinle_ gümüşün tazesini üste, bayatı· 
mekten aldıfmuz ZCV'kten fark- nı alta koyacak, kolyosu uskum-

0 ru diye yutturacaksınız. 
lı değildir. nlar da bize beye- Kasap olsanız, keçiyi koyun, 
can veriyor. Şu kadar ki onlar Karamam dağlıç, mandayı 
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yalnız bir kişiye zevık verip mah ğır diye satacak, tartıda tahta 
voluyor, resim, şiir, muaiki par- perde gibi kaim kiat kullana· 
çaeı ise yiM kalıyor. O halde sa cak, bir kilo isteyene mutlaka 
nat eseri, okuyana, dinliyene, 200 gram fazla keseceksiniz. 
seyredene baabi bir zevk ver· Arşınla satan esnaf olsanız 
mekle beraber kendisi istihlak kumaşı gere gere ölçecek, arşını 
olumnıyan teydir. çevirirken bir parça içeri kaçı-
Doğrmu bu da beni tamamile racak, yatkın malı yeni diye sil • 

tatn\in etmiyor; çünkü bunu receksiniz. 
kabul edince bu vasıflan bulu • Bakkal olsanız ikinci pirind 
nan hef1eyi sanat eseri saymak birinci diye, horos fasulyesini 
lizım gelecek, Bir smıf insana Trabzon diye, yeni zeytin yağı-
.zevk veren Beethoven de sanat- m durmuş yai ve acı sade yağını 

Jair..-ıf . · tazedir aiye satacaksınız. .,... ••.-..ıC ..._,•fan hepmni tayıp döke • 
adam a sanatkirdır ••• Bunu ka- medinL Yer yok •. Görüyorsunuz 
bul etmekte hayli zordur. ki, yaşamak sanıldığı kadar ko

Gc lim · · · tarife: 

tan adandır." Yani aaaıt, gU -
zelliık yaratmaktır. Öbür tarif 
kabul edilir bir şeydi, bu, hiç de 
ğildir. Çünkü bir tarif değildir, 
yeni bir 1Uale kapı açmaktır. Gü 
zellik nedir? ... 

Yazılan.mı oku1an o ge~ 
tavsiye ederim: arlcadaşlarm -
dan güzelliğin ne oldu~u sor 
sun. Aldığı cevabı, elinden gel
diği kadar, tawih ettiımeğe ça-
hp111, görecek ki bir noktada 
daha ileri gitmek kabil ohmya

lay degw il. İnsanın kamı sade ek 
melde doymuyor. \"' qamak için 
akl-Mtalr 11.nm. Hatta aldan -
mak da llznn. 

B. FELEK 

Üzüm-incir 
[Baş tarafı 1 incide] 

Kı..: hizmete tibi tutulaak 11 - Görünüşe göre 20 yaş- t,attJrabilen adamdır." Heyecanı 
tfraddan sakat olanlara kısa biz 1arma girmiş oldukları bal~ i - AnkaN:, l6 (Tan) - Halk kime ve nud duyuracak? Bir Nurullah ATAÇ 
'1letlerin en az olanı yaptmla • 6İmlerini nüfus kütüğüne yaz - bankası ve halk sandıklannm te manzaradan duyduğımıu heye- ______ _. ___ _ 

caktır. 

"Memleketin meıifaatleri eli • 
ne emniyet edilmiş adam,,. Ve 
bu emniyete liyakat göstermiye 
cek veya gösteremiyecek olanla 
ra karşı alınacak şiddetli tedbir 
leri de işaret etti. Fakat bunun 
en şiddetli müeyyedesi, Kamoy' 
un bunları tel'in etmesi olacak· 
tır. 

Böyle adamlar, bu memleket 
bavasmJ teneffüs etmeğe bile li 
yik şahıslar değillerdir. 

taktır. dımııyarak cüzdan a1mamq sak sisi için Ekonomi Bakanlığı icap canı birtaıkım sözlerle, hareket· Recep Peker gellyor 
8 - Beraetle neticelenen da- hlardan ele geçenler veya ken- eden bütün hazırbklan yapnq, lerle anlatıyor ve k&rfanudaıki-

~larda ~kufiyet müddetleri diliğinden gelenlerin askerlik - icap eden nizamnameleri ha • nin de bir dereceyıe kadar heye- Ankara, 16 (Hususi muhabi
hiznıetten sayılacak, ancak mu lerini nasıl yapacakları liakıkm- nrlamıştır. Hatta şimdiden ban can duymaeau ekle ediyoruz. rimiz bildiriyor) - Cumuriyet 
\razazflardan altı ay talim. gör. da da yeni kanunda hüküqıler ka kadrosunun temini hususu ib Sanatkar oluveRiiık mi?.. Hele Halit Partisi genel sekreteri Re 
lllenıif olanlara o müddet ta - vardır. zari surette halledilmiştir. Ser. kime duyunıyoruz? asıl mesele cep Peker çarşamba günü İstan 

maye temin edilir edilmez bilfi- budur. Bizim göıdü~ı-.::. man- bula hareket edecektir. Recep 
·ı · Oı & .. uu.li Peker İstanbulda kısa bir müd-1 tesis sa asma geçilecektir. zarayı görmüş ve heyecan duy-UYDURMA BiR HABER 

4rpaya Buğday Karışllrll
dığı Haberi Yalandır 1 

(HUSUSt MUHABIRlllIZIN GECE TELGRAFI) 

Ankara, 16 ' lar hatırlardadır. Bu memleket 
"Yeni Mersin,, gazetesi arpa te nasdq ihracatçı, ünvanmı al 
~ ~uf daydan. daha çok para mış, Türklükle alakası mevcut 
tti&den bahsederek tüccann olmayan ve Türk ihracatçısının 
~a bu.~~ay kanştmnak ~ dışarıda başlı başma referansı -c;: verdigını yazd~. Mersın nı teşkil eden şeref ve itibarım 
'İcldetı tarafuıdan ay~ g~etede sarsan sayılı bir kaç tüccar var 
ı.._;-- e red ve tekzıp edilen bu dır ki. bunların aka T"" k 
~r, bütün Ceyhan mmtaka • ' Y ama ur 
~ve Mersin hinterlandında :nunu yapışmu buhuıma!!_ta. 
~l'ük asabiyet ve nefret uyan - • 
t\;llllftır. Böyle bir karar yok-
~ lllevcut olan ıeyi, hemen bü Mahkemeye verilenler 
~ bol'lalann bu kabil hareket 
t.....:..tevealül edenlerin şiddetle 
~ edilecekleri ha1tkmda al 
~ kararlar, ve memleket 
Ja, .aatlerine ve şahsi itibar ve 
tı YatyetJerine böyle bir neşriya 
~en muhalif gören yüz
~ tiiccann Ankaraya viki 

~, .. 11_""~ ~ asdll% nqriyatın -
tız.. tikiyeti hivi miiracaatlan -

~da toplanan dördüncü o
ioaıreaiade verilen karar-

Ankara, 16 (Tan) - İsviçre 
sefareti, Mersinde bir ticaretha
nenin İsviçreye sattığı buğday -
Jann nıablQt ve nümuneye muta 
bık olmamaamdan dolayı mahal 
it mahkemece mabk6m edildiği 
ni ve mabldimiyete sebep olan 
cürilmler arasında mezldlr tica -
rethane tarafından tanzim edil-
miş vesikalar üzerinde görülen 
bazı uygunsuzluklann da bulun 
dutunu hlkGmetimlze n:amea 

Finana Bakanlığı bu sene için muş olan bir adama nu? O hal- det kaldıktan IOnra Avrupaya 
yanın milyon lira ile bankanın de sözlerimizin büyük bir değe- gidecektir. 
sermayesine ittirak edecek ve ri yoktur; çünkü o adamda o he-
1936 mali senesinde YIJ'JDl"'mil - yecanm tazelenmesi için bir ~ 
yon lira daha vermek suretile toğraf ta yeterdi; batti manza
kanuna tesbit edilen mikdan rası bize heyecan vermiş olan 
doldurmuı olacaktır. yerin adım anmak yeterdi. 

Banka % 40 i tediyeli üç mı1- Sembolist pirlerin batdan, 
yon lira sermaye ile tesis edile- eaerlerinin JlÇ* bir minaaı ol -
cektir. Finans Bakanlığı tarafın mamaam, ancak okuyanda bir
dan verilecek bir milyondan ge- takım hisleri, heyecanlan uyan
riye kalan iki milyon lira milli dmnağa yaraması.ııı . isterlerdi. 
ıqüesseseler tarafından temin Demek ki heyecan eaorden ziya. 
edilecektir. de eseri okuyandadır. Ne niye. 

Halk sandıklan sermayesine tine yersen. •• Bwıun sembolist .. 
gelince, halkm iştiraki esas ka- lere mahsus olduğunu sanma • 
bul edilerek hisse senetleri ku. ym; sanat eseri, onu en çc* sev 
pürleri bu maksatla pek küçük diğini söyliyenJer elinde bile, 
tutulmus olmakla beraber bu q. çoğu vakit eeki heyecanlan u -
tirakin kuvvetli olmaması ibti • Yandıracak bir vaaıtadan başka 
maline mebni bazı tedbirlerin bir şey değildir. Eserden, sahi
almması da düşünülmüctür. San binin hiç alrlma gelmiyen bir 

s mina ç.*aran1ar aayıauchr. O 
dıklar sermayesinin her sene de halde aanatıkirm beyecanuu du. 
vam edecek ve resmi menbalar yunnak istemesi ve duyurduğu. 
dan alınacak iftiraic bisselerile nu sanması çocukça bir inanu 
takviye edilmesi mükarrerdir. ı --, 

bildirmistir. 
Ekonomi Bakanlığı da ayni 

ticaretanehyi Almanyaya sev ... 
ketmiş olduğu pamuk balyelerin 
den dolayı mahkemeye vemU, • 
tit. 

o ur. 
Sanatkar heyecam duy8Cak 

ve o heyecanı du~ olana 
duyuracak... Bunun için d• bir 
insanda zaten bulunnuyan bir 
heyecanın qdaııabilecefiai İl -
ba~ eUnek Jiamdr. Ama diye • . . . . 

lstanbul llmanı 
Ankara, Ui (Tan) - t.taJi -

bul liaım iGin Ekonomi ~an 
lığı tarafından hazırlanan pro -
jeniıı Bakanlar Heyeti tarafın -
dan esas itibarile kabul edildiği 
maltlmdur. 

Bakanlık projenin tatbiki için 
lizımgelen Qıi keşif ve plinla 
n yaptumiftır. Bu keşif ve 
plinlar Bakanlac Heye\inin tas 
dikine arzedilecek ve tatbiki Ba 
ymdırbk Bekanhğma bırakıla -
caktır. Projenin bir buçuk mil -
yon lira aarfı ile tatbik edilebile 
ceği anlaplmaktadır. Hazırla -
nan bir kanun llyibamm göre 
de İstanbul liman idaresi Eko • 
nomi Bakan1ığma bağlanmak -
tadır. Bu layiha Kamutaym bi
rinciteşrin toplaııtJamda driilil 
lecektir. 

Ekonomi Bakanlığı, Türkofia 
şubeleri, izmirin Dirik ilbayı 
bunların isimletini gazetelerle 
itin• ve teşhir etmelidir. Bunu 
yapmak arsıulusal ticaret zih -
niyetine de uygundur. Memle -
ket menfaatlerine suikast va -
pan bu adamlarm. bu memieket 
kanunlarmm her ferde verdiği 
haklardan bahsederek mahkeme 
ye müracaat etmeleri bile; ken • 
dilerini daha iyi teşhire imkin 
verecek; bu da yurda hizmet ola 
caktır. 

Mecdi S. Saym .. 

Beşiktaf 3·1 
~nkayayı yendi 

Ankara, 16 A.A. - Beşiktaş 
takımı bugün ikinci maçını An
kara şampiyonu Çankaya takı
mı ile yapmıştır. 

Birinci devrede bire karşı iki 
sayı yapan Beşikta'lılar ikinci 
devrede bir sayı daha kaydede • 
rek 3 - 1 Çankaya takınum yen 
mişlerdir. 

Yenilmesine raimen Çankaya 
takmu güzel bir oyun gösterdi. 
ve Beşiktaşlılara korkulu daki
kalar yaqttı. Beşiktaşlılar dün 
kü maçta göze batan ezici üstün 
lüklerini bugün gösterememiş • 
lerdir. 

Maç heyecanlı ve seyirciler 
için çok zevkli olmuştur. 

Çankaya bugünkü oyunu ile 
de çok iyi ye · oldaiu 
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No. 56 Aziz Hüdayi AKDEMIR 

KENDi KENDiMiZE 

Çakar Almaz 
Kibritler 

ÇAllYORUZ 

Avusturya 
Rus 

- Macaristan istihbarat Şefi 

Köse başındaki tütüncüden 
bir kihrit aldım. Cigaramı yak· 
mak için içinden bir çöp çıkarıp 
kutusuna sürterek çaktım. Ateş 
almadı. İkinci çöp de birincinin 
akibetine uğrayınca, üçüncüsü
nü siper bir yerde yaktım. Bu 
da, parlamadan söndü. U zatına 
yalım, dördüncü ,beşinci, altın
cı: çöplerle de cigaramı ateşlcye 
medim. Kutu, yarıdan fazla bo 
şalmıştı. Y inninci çöpten sonra, 
nasılsa i~lerinden biri ateş aldı. 

Casusu Olmuştu!.. 
JanClarliın Compigne'deki mu
v~ffakıyetinde çok yararlığı gö .. 
rulen kumandan Flaviyi satınal· 
mışlardır.Bu kumandan İngiliz· 
lerin en kuvvetli tarafına cılız-

. kuvvetlerle Jandarkı hücum et· 
tirmiş, Jandark geri çekilmeğc 
mecbur olmuş, kumandan kale 
kapılarını kapıyarak Jandarkı 
dışarda bırakmış ve İngilizlerin 
eline düşürmüştür. 

Büyük harpte ün alan vatan 
hainlerinin başında da A vustur
ya ordusu subaylarından Colo
nel Redl gelir. Hikayesi birçok 
kitaplara geçirilmiş ve türkc;e· 
mize de çevrilmiştir. Biz bu hi
kayeyi yalnız hatırlatmak için, 
pek kısa olarak, alacağız. 

.. 

Ben de cigaramın dumanına 
dalarak düşünmeğe başladım: 

- Herkes. benim gibi, yirmi 
bir kibrit çöpü ile bir tek cigara 
yakmağa muvaffak olursa, kib
rit inhisarı, ihya oldu gitti. Ama 
denilecek ki, bunun da ayn zev 
ki var. 

Ha, şimdi yandı, ha şimdi ya 
nacak diye tiryakiyi tatlı bir he 
lecana düşürüyor. Sonra da kib 
ritlerin kötülüğü yüzünden, ci
garayı daha az içmiş oluyoruz. 

Fazla söze ne hacet! 

kibrite benzemezse cigaralan .. 
mızı bu imtiyazlı şirketlerin 
elinden koz kabuğuna giren yü
reklerimizin ateşine mi yana • 
lım? S. G. 

Kartaldan yakacığa 
Otomobil ücreti 

releri düşünülmektedir. 
Kartal okuyucularından: Ahmet 
EylUI devresi imtihanları 

Vatan hainlerinden biri 
Albay Redl Berlinden Kolonel (Rel) e gelen mektuplardan biri 

Yalnız verdiği bu zevkli hele
cana karşıhk, bu yanmayan kö
tü kibritler, keselerin dibine da
rı ekiyor. Bir paket cigara için 
bundan sonra ceplerde, en aşağı 
bir düzüne kibrit taşımak lazım 
gelecek ... 

Yaz başlaması dolayısile Ya 
kacıkta otomobilcilerle otobüs
çüler arasında halkın zaranna 
bir anlaşamamazlık baş göster
miştir. Buna sebep otomobilcile 
rin otobüs fiatma Kartaldan Ya
kacığa yolcu götürmcmcleridir. 
Otomobilciler Kartal belediye -
sine müracaat ederek bu iş için 
nöbet usulü tatbikini istemişler 
dir. Fakat otobüs fiatını kabul 
etmedikleri için bu müracaatları 
neticesiz kalmıştır. Otobüsçüler 
bir kişiden on beş kuruş, otoma 
bilciler ise yinni beş kuruş al -
maktadır. Yolcular otobüs bu -
lunmadığı zaman daha fazla pa 
ra vermek mecburiyetinde kal
drkla.nndan halkın zararına olan 
bu rekabetin önüne geçmek ça-

Bu yıl edebiyat ve fe nşubesin 
de okuyan arkadaşlarımızdan 
seksen kişi haziran devresinde· 
ki sözlü yoklamalar sonunda 
doğrudan doğruya sınıfta kaldı. 
Halbuki ge~en sene haziran dev 
resinde muvaffak olamadığımız 
derslerden eylülde tekrar imti· 
han oluyor, bunda da muvaffak 
olamazsak ertesi sene mektebe 
devam etmeyip yalnız bir yıl 
sonraki imtihana giriyorduk. 

Redl orta bir ailenin oğludur. 
'orduda çabuk yükselmiş ve bin
başı olunca Avusturya - Macar 
ordusu casusluk kısmının şefli -
ğinc seçilmiştir. 

Ruslar öteden beri A vustur -
ya ile aralarında bir harp açıla .. 
cağı kanaatini beslemekte ol
duklarından A vusturyanın içini 
dışım anlamakta hiçbir feda· 
karlıktan, hiçbir deneme ve atıl· 
ganlıktan çekinmiyorlardı. Kim 
olduğu anlaşılamıyan bir Rus 
ajanı Colonel Redl'i elde etmeği 
kurmuş ve bunun zaif damarını 
bulmuştur. Bulduğu damar pa
ra değil, kadın değil, öç ve kin 
değildi. Bu öyle bir şeydi ki Re-
cll herkesten saklamağa mecbur 
du ve duyulduğu takdirde şere
fi ve mevkii sarsılacak, önünde 
kolay basamaklarla açılmış 
yüksek ve şanlı mevkilere çıka
mıyacaktı. 

Redl'in damarı Rus ajanının 
elinde idi. önüne daima onun 
istediği şeyleri çıkarmış, gizli-
den resimler almış ve Redl'i dil· 
şürecek bUtün vesikalan hazır
lamıştı. Öyle ki, ajan, uzun yol 
lardan dolaşmağa lüzum görme 
den teklifini yaptı: "Colonel, 
dedi, sizin Rusya hesabına ça
lışmanızı istiyorum.,, 
Ajanın elindeki vesikalar Red

lin hayret ve itirazım cabuk 
kesti. Kısa bir konuş~adan 
sonra Avusturya - Macaristan 
istihbarat şefi Ruı casusu ol· 
muştu. Orduya ait ve hele Rus
ların ilgili oldukları gizli şeyleri 
veriyordu. Hudut istihkamları
nın ve müstahkem mevkilerin 
plan ve resimleri, ıef erberlik 
tecemmu ve sevkülceyf planla
rının fotoğraftan, Rus erkinı
harbiyesine verilmişti. Artık 
Rus erkanıharbiyesi Awaturya
Macar ordusunu en ufak gizli
liklerine kadar biliyordu. Bu 
bilginin ve buna karşılık Avus
turya erkanıharbiyesindc rus 
ordusunu bilmezliğin harpte ne
ye mal qlduğunu, para ve can 

milyonlarının nasıl aktığını ve 
varılan son öcü hep biliyoruz. 

Bazı yazılara göre Redl bu 
kadarla da kalmamış, A vustur
ya tarafından Rusyaya gönde
rilmiş olan casusların listesini 
de vererek birçoklarını yakalat
mıştır. 

Nihayet bir gün, tıpkı Redl 
gibi, Avusturyalılara hizmet 
eden Rus erkanıharbiyesinden 
biri seferberlik planlarının Rus
lara verildiğini bildiriyor. Vere
nin kim olduirunu bulmak işi ge
ne Redl'e veriliyor. 

Bunu yapmamak1saklı kalmak 
ve işine devam etmek için yem
leme ~ar bulmak gerek -
ti. Ruslara soruyor; onlar da 
ötedenberi kendi hesaplarına 
casusluk eden yüksek rütbeli 
üç Avusturya subayının adları
nı veriyorlar. 

Redl Ruslann verdiği belge 
ve bilgiler Uzerine bazı dosya -
lar hazırlıyarak erkanı harp rei 
sine götürüyor, "Hayınları bul
dum •. İşte bunlarmış,, diyor.Fa
kat ayni zamanda ya Ruslar ve 
ya Redl bu casuslara haber ver
miş olacaklar ki, bunlardan le· 
vazım reisi kaçıyor. Fakat yine 
geliyor, ve her üçü mahkfun olu
yorlar. 

Redl'in Rusyadan gelen doğ 
ru haberleri değiştirerek Avus· 
turya erkanı harbiyesini yanlış 
yollara götürdüğU de söylen -
mektedir. 

1914 Rus ordusunda görülen 
74 fırkalık fazla kuvvetten Avus 
turya erkani harbiyenin hiç ha
ber almamış olması Redl'in bu 
ihanetine verilmektedir. 

Redl'in hainliği harpten önce 
başlayarak harbin içine kadar 
on sene sürüyor. Nihayet Redl 
staj için kıtaya çıkıyor. 

Berndorf'im yazısına göre 
bir gün Pal'da Opera 13 adre -
ıine iki mektup geliyor. Sansör 
şüphelenerek açıyor. (1) birin
den 8000, ötekinden 6000 Rus 
Kronu çıkıyor ki, a.-ğı yukarı 
üç dört bin lira demektir. 

HainliOin ve casusluftun bir vesika11: Fotln baOı içinde 
izli mektup. Bu mektup Fransız casuslarmdan D. L. 

~zerinde bulunmuştur v_e. bu casusluk zek~aımn ne 
darıcı ileriye gıttıGlni göıtırmektıder. 

Bu hadiseyi kolonel Nikolayı 
şöyl~ anlatıyor: 

"1914 başlangıcında Alman -
yadan gönderilen Nizeta - Wien 
adresli Post • restant bir mek -
tup, sahibi bulunamadığından 
tekrar Almanyaya çevrilmişti. 
Mektup açıldı. İçinden Rus pa
rası çıktı. Mektubun yazılış tar 
zmdan çıkan Rus paralarından 
bunun casusluk i~in gönderildi
ği anlaşılıyordu. Meseleyi Avus 
turya erkanı harbiyesine bildir
dik. Posta şubesini göz altına al 
ddar. 

Bir gün yine bu adrese post 
restant bir mektup daha gelmiş 
V.I" hnnu aksam .üstü bir A~ 
gelip almışsa da vaziyet m usa1t 

Aldığım kibritin ıslak bir yer 
de kalıp bozulmuş olabileceğini 
düşünerek, dün cebime koydu .. 
ğum kibri tin de ateş alma kabi
liyetini yakından tetkik ettim. 
Başka bir dükkanda açılmamış 
bir paket içinden çıkarttığım bu 
kibritin de, ancak beşte biri a
teş aldı. Geri kalanlan da yan • 
madan birer birer söndüler. 

Bize çakmağın en işe yarama 
zmr, kibrit sarfiyatına zarar ve
riyor diye, beş liraya, bir çak -
mak taşını on kuruşa çıkaran 
kibrit •irketinin kibritleri de 

Yeni usule göre eylülde im ti· 
hana giremiyeceğimiz gibi gele· 
cck sene de mektebe devam et -
meye mecburuz. Bu hal bizi çok 
müşkül vaziyete soktu. Çünkü 
içimizde mali vaziyeti müsait 
olmayan arkadaşlar pek soktur. 
Kültür Bakanlığınca eylül dev
resindeki ikmal imtihanlarına 
girmemize müsaade edilmesini; 
hiç olmazsa gelce.ek yıl mekte
be devama mecbur tutulmama -
mızı rica ediyoruz. 
İstanbul erkek lisesi talebelerin 
den bir grup. 

olmadığından kendisini tutmak 
veya arkasından gitmek müm -
kün olamamıştı. Bununla bera
ber bindiği otomobilin numara
sı alınmış ve gözcü ajan başka 
bir otomobille yetişmek istemiş 
se de mektubu alan otomobilden 
inmiş ve kaybolmuştu. Ajan bu 
otomobili araştırırken düşürül • 
müş bir çakı bulmuş ve bu vası 
ta ile mektubu alanın Prağdaki 
kolordu erkanı harbiye reisi Al
bay Redl olduğu meydana çık -
mıştı... . 

HAVA lEHLiKESiNE 

Araştınnalann son ucu Redl 
in Berlindeki Rus ataşe milite
rine bağlı olduğunu göstenniş
tir . ., 

Mektubun aslından alınan 
fotoğraf da hakikatin böyle ol
duğunu göstermektedir. ki, mck 
tubun sureti şudur: 

Redl'e gelen ilk mektubun 
tercümesi: 

9 mayıs 913 
Pek muhterem Nizeta5 ! 
7 mayıs tarihli mektubumu 

her halde almışsınızdır. Bu mek 
tupta size yazmakta geç kaldı -
ğımdan dolayı kusurumu bağış 
lamanızı dilemiştim. Yazık ki, 
ıize daha önce para gönderebile 
cek durumda değildim. 

Şimdi, muhterem Nizetas si
ze 7000 kron gönderiyorum ve 
bu parayı, tehlikeli olmakla be 
raber su taahhütsüz mektubun 
içine koydum 

Teklifinize gelince, bunların 
hepsini kabul ediyorum hürmet 
lerim 

Ek: - Bana şu adrese yazma 
ntzı tekrar rica ederim: 
Prk. Elise Kjemlie 

Kriatiana (Norveç) Rosen -
berg Gate No. I. 

CArkasr var) 

Tramvay 9lrket1 lşcllerl 
cemiyeti 

18/6/935 tarıh n• müıadif Salı fil· 
nü akşam saa 1 de bazt buıuaat 
hakkında heyet. -iare içtima ede
c•ğinden bilcüm1t aı.amn Şitlide 
Halasklr Gaıi caddninde 375 nu
marah Şieli ıubesine ielmeleri 
ilin olunur. 

Bütün utuslar liava tehliKe· I ae yeni uçak karargahları. tesis 
sine karşı cidcH tedbirler almak- olunmuştur. ~u çalış~~a bılhas
tadırlar. Şu muhakkaktır ki ?s· s~. hududa cıvar vılayetle_rcle 
tibalm savaşı havalardadır. Şım goz~ ç~rpmakt~dır. Fransızla· 
diye kadar Büyük Britanya ada- rın ~~dıasma gore Almanyanı~ 
larında donanmasına güvene- bugun 2000 den fazla tayyaresı 
rek rahatça yaşayan İnglizler vardır. Buna iste~flilen. zamand_a 
bu tehlikeyi çok yakından gör- d.erh?l savaş uç2-;ı halı~e ~etı
dükleri için ge~en şubat ayı rılebılec~k tayyarelen de ılav.c 
zarfında bir hava andlaşması etmek lazımdır. Bun.a mukabıl 
yapmak için büyük devletlere ~.raı:ısanın tayyarelerı de az de
tektifler yapmışlardı. Almanya· gıldır. 
run bu andlaşmc:ıya henüz neşe- Almanlar ayrıca hava sald.ırış 
rait dahilinde gireceği malum larma karşı kruo~mayı da ıh : 
değildir. ' mal etmemişlerdır. Yukarıdakı 

Almanlar şimdi Londrada İn· resimde bir tayyare topunun 
giliz donanmasının tonaj itiba- mevzie yerleştirilmesini görü -
riyle -.;üzde 35 ine malik olmak yorsunuz. 
için çalışırlarken diğer taraftan 
uçaklarına da son derece ehem
miyet vermişlerdir. Bütün Al
manyanm en başlıca şehirlerin-

Tehlikeyi bilenler 
Sinop, 16 A.A. - Hava kuru

muna üye ve Y.ardımcı ÜY.e kaY.· 

dına devam edilmektedir. İl, ilçe 
ve komunlara bağlı köylerde 
de komiteler kurulmuştur. İl : 
bay yanında parti ve Ha1~ev~ 
Başkanları, hava kurumu ılerı 
gelenleri olduğu halde yer _rer 
komitelerin çalışmalarını goz .. 
den geçirmektedir. 

Hava tehlikesine kartı 
Uşak, 16 A.A. - Hava KurU 

mu yönetim kurulu her giln toP 
\anarak hava tehlikesini ., . l~rı 
üve vazına işine devam etmek .. 
t~dir Üye sayısı ikj yüze yaklat 
:TUŞtlr. 

Kızıl ay Haftası 
Uşak, ı 6 A.A. - Kızılay haf 

tası bitti. Hafta içinde üyeler ya 
zıldı. Haf tanın son günü Kızıla~ 
asığma bir balo verildi. Balo ço 
güzel oldu. 
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iCMAL 

SON HABER Hindistan 
Baş Yasası 

Londrada iki tren çarpıştı~~~~~ .!';~::.::=:= 
14 O•• ıu·· 60 1 sust aSTIHBAAATtM•Z tenunçuıu, Hindiı~ bat yasasını 

yara 1 Y8r. Yunan kabln••1ncle ==-316'i;:e~~ • . ~ ba ... yua. Lordlıar Kamarua .,._ 
1.Gndra.11. A. A.- Gece Y• purekapram bır yotcuaa. ı.- Yapılacak tlldlllt fındall • onayluıına •= ba1im 

rıwida Leeds'den gelen eksp lunduğu vagonun yoldan çıtdJ. . . . alarak. tatbikine ıeçitccektir. 
rea.- Velvingardaı iata un- ğnu hiwttiğiDi IÖJ)emipr. Bu ~tına, 16 (H~ muhabiri- Geac1 aavaıtanberi tnpa ım,.r.. 
da daran ,_... trmin '10ll yolcu çarpıpna ean._. m.a- mıMeıl) - KabUM:de yapılacak torluğul)un teklmntil. hu ıı.,..tor-

ı;-- . e ~ nya yuvartanaı.m. Parçala- tadilat üzerine MakeimOIGD ıe- luğu teşkil eden par~nn birer M
dır. Rami tahkikata gore, beşi nan lokcımotifdea pmı buhann ne Dış iıleri Baıkaabima getiri- rer merkuden •J'ftlank erlrWBı:lerine 
kadm ilcisi çocuk olmak üzere _,.._, _ ... .__ini ·.1 . lec w • 1 M··--.ı. '*+ Adli bvuşmalan slbi bir un,..a ~· 
14 kiti öJm.. 6b kişi aralan- l0\1UIUann& yar1111.uaHa eyı..,..en egı ve ç~ n._a ... ~ . .. Dominyon adı verilen bu eüi aömür-

m..-_ v.-.~-~-·day .ı.. .. -ı... kanıpnakdadıs. ye B~ ~onomı. ~te- ıelcri bugtln merke• kfhyu bağ, 
-~· _,.ı.ug-.a~ 'MP_.. pmun deaıftirilecekleri IOyle- l &iliz laa1ı ibi tk . ~bir 
trenin aonnaJ olarak ba is .. --- Yaratananlar -"-..ı..edir B··-'--- 1 . n __ , .tn. •• ~ .. c i .. _:_ttiw oD--:ı.. . . -r~ AA El . •IUlll,..., . ·uu.a&&& yer enne ıencı. _,.._n QiKÇ r. vuuıııyoo-
nugesmesı ·--• llnngeliyordu. Yü Londra. 16. · · - vıngar- kimlerin ıetirileceii b~ 1ar iç " dq iflerinde erldndirler. Ka-
rittülen tahilıLıkat bu durmanm den'deki tren çarpışmumda ya .. ~ bir haber_, ____ .!_ ~ nam tiW ı.n damiayeüır. ,-..c. 
Be~ arqcbnnaktac:br. Ziya- raJ-.nJardan 30 kişi hutane. ·~ ---.....ywo ~lededc ad im•hr" .ıgi .... 
na. aiıaım trenin ..,. ild 'ft&O- ye yatlnlmı~. Buplardan bir 191ebiaH iti nr. 
na pm-ça pusa ~· Çar- çoiunun durumu mnudıuzdur. Atina, 16 (Humai) - &p- ~~cm: .:::-,:: 

kan Çaldaria Almanyanm rami p. aiJeoin satma! inqi tayılauf ,.. 

iş saatlerini azaltmak için ~=~ı:ım=t~~:: =~ .amilrıe durumunda 
yiim Japmaia kat't olarak ka- Genel aavq içinde Hintlilerin Ja. 
rar wrditini aöylemif ve bunun silten",e yapbklan ,ardıma Jranrhk Cenevre, 15, A.A. - Japon 

lielegeai Y oabinka, araıulusal 
it kaafennamda verdiği söylt> 
\'inde, 90 milyonu bulan Japon 
baUmım birinci derece lüzumlu 
bir Sok ibtidai maddelere ihti
*1 oldulunu ve banlan ptir
meai llmn seldi~ ft bunun 
Japaayanm dünn ekorwnitine 
1apdılı bir çok yardımlardaD 

bir ömek olarak vcrdilini söy
lemiştir. 

40 saathk i• komiayonu da 
it saatlerinin uütılmaaı lçin 
bir proje hanrlumf ve bu pro
jeyi kabul edecek tlyenin 40 saat 
pn:nalpini bfltiln işlerde onay
lamıt olacafD'!t karar vermiştir. 

ttalyan ~cc:si Micchdia bu 
meselenin konfcransda rapor· 
törlüiüne seçihniştir. 

et bitaraf bir suret .... uı... obü ibeıe. Jacil'- Hlkiiaaeti ffia .. gay te Y~ dlatanı bu llalürıe durumwdan kuı-
caCmı ilive etmittir. taıacak olan bir yönetim tekli bulma-

Dün kendisini ıiyaret eden fi adalnıfa. tıte Hfndiltan'da ·9aıı 
yeni Kamutay azalarma Bafba· birbs aJÜ)anmadan, iki komieyonun 
kan Mecliılin itlerini muntazam antbinaandaa, e~ "uvulô ._ 
surette takip eunelerini tavaiye Xonferanamdan ve uzun par" HM 
et.,..,i•t4'. ınücadelelerindell soma tüziVll• bq 
-·-. ,eaa geçen hafta parlAmcatocJu tı· 

Yunan donanmw kan talaktır. 
Atina, 16 (Hııausi muhabiri. Blıt,... ,o,. Hin.._._ Hkift

Hk .. ~ oımu.a. ,.... bir ,-... 

Şl1Hlt 9nc1e1ci 
J•pon hareketleri 
V~16A.A.-Japo• 

Yuma Amerika büyük elçisi Sai
tD pxtecilere demiştir ld : 

rniJıclen) - Donanma yubk mu dm "recektl -· 1bukl parlAmea• 

Ank.r-~. llk .. -har tat manevralaruu yapmak üzere dan pbn tekline ıöre ~ to biJle 
iKi ... dün Kaldrondan Akıdenime hare bir durum temiıı etmiyor. Bir hd..ual 

At kncuları uapıldı ket etmi§tir. blrllk aJtmda bittin Htndiatan'I top-
-... • ı.m.Jr .......... yerMI ~· 

Ankara. 16. A.A. _ Bugün Eatcl b'r mon,lk flmdl:ve kadar erldnHIW u fOlr ,.... 
büyük bir kalaJlabk önünde ya- Atim, 16 (Hu..!) - Dafni hafau ea.it °""" hlkbattlft ele ha 
-1 ...... y--1 ... ıa ilkbahar at ko- manutlnnda kucağında lsa bu. erkinlilderini by1*1iyodar. Bat ,... 

.. Şimali ÇIDdeki Japon bare
ketled; ~ tecim kannç· 
lan _.de hiç bir kötü etkide 
balw•••,acalahr.._ 

ı--a -...-.. hman bir Meryem Ana ·--..t..ı Hindista'da bir parllmeato Wru10f. 
şulan sonuna erdi. Bqf>abn, MllllTin Ba parUllMDtoda her hUkemeti tem-
tç, Tüze, Ekonomi, Kültür, bulunmuftUr. Mcnayikte yapd • a11 edeeelr olan •)'la• .. ,_ bq ,__ 
Giimriikler, ve Sü BakınJın da iDii olu bu taevir ıs• 14 ilndi uda ........... eclir. Ancü ~ 

-'---·da "dil ura aittir. Ve ltltmbukWd Ka.. dlUnnia korumanı. ulatal mtlclafu. 

RilkGmetinia Çindeki hare
ketlerini incelemek ı.taneym 
Saito, bu buamdald haberlerin 
Çofmıun kesıdiliae nUJlialı 

kotu Ulllll&~ ı er. riye cmnllnd~ .... ---= ha·-.. dat aiyua ·" rmıma. ·11e.ri kıral tart.• 
Birinci kotu 4 ve daha yakan latmlıılttiıchı _. ...-& ·M& fmdan tarm edilecek bU aeııeı ilba-

yqta 1935 ,mada 250 liradm - ~ _. - - - ,.~. GeDelcltb-.ulu.. 

f. __ ,_ ı.--- • •11 .. • ..-ı:. _ _.__ ..., as _,....~ XOkZlaı __, .ı ""' ,_, ... ilJw 99 - .._ w -~-· - -.,. ,, __ ~-- ________ .... _ ...... Itri .,,d .. 11 ................ ~ 
ve Anbn at ve lasraldar içindi. Jet Jnırum..mt ,., a11fl '* n ff b· 

CSriindüiü aöylemiftrl. 
Vqinctaa. 16.A.A. - Hull, 

«!okuz ülkeler andtaşmasım im-

Uzaklığı 2000 metre idi. Birin· HAR ı C l K Uç U K laca~ meydandadr Bununla beraber, 
ciliji u bir ara ile Aptullahın H A B E R , E R Hindistan baş yasaaına, ln~iliz par· 
M~S'1du, ikincili .. · de 1' · ._ t · 

,..., ... ._._,. .. l"Cl_.,. ... ~~~alliıflı• 

il almadıimı söylcmitdir. kan hıgiü tayların kotuau idi. 
Bir flmedDfer kOnferanaı U aklığı ı 600 metre idi. KOJu· 

topl81U1Cak ya yedi tay girdi. K~mı bq-
Vupa. 16 A.A.- Avrupa· langıcmdan biraz sonra öne ge

'11ak dola •imenclliferı.rinin çeıı Salibin Alemdarı diğerleri
~·--=-= a_ __ , __ ..., "--- nin yanma~ meydaıı 
-,.uça-- ~---.-- ....,.. venneden..bİriQCİ, ,U. s.lilaiu 
P.sırlıell liD6 Vilnoda bir Po. C!--.:-..w...: ilddd -1.r. 
Jao,a. Awatarya. ÇellıDUovak ~ •-
1' ........ --... _.;._L-. w ı.-. . .Atatllırkım.-u 

.., ........... ua-. idL ·terli .;;.;ı lqDia ., -
a.ntz kQIHlfm.ıarı 1ara 2408 mMrelik bir -... tcJL 

l.catıa, 16.. AA - Puar Ahmed 'le Pilcretia T""'ftll, B
~ a.ilea Almafi:.ta- tol - Dopa ......... iç ta11 

m ile birinQ ikiQci , ... dl 
gi1ls deDls -~)'atin .. ıeldiler. Sabiblerine 4325 lira 
b.ü. tekrar ~ ve bfl... ikramiyeJ4 ~. 
tila hafta afirecektir. Gemilerin §metin ~· dördüıd. 
~-· prenaip bakı· Rüstemin ApıWl beliaci oWu • 
ııın.ı. .............. edilmit lar. 
İle de fnciltere keain bir karar Dördüoci k~ cl&t ve cWıa 
•"-- &ıce ........ .. JUkarı yaştaki a1*an Arap " 
ı...,._ cevablanm almak ta- ıc..tdara ınahluata unkbğı 
•aalilidr. Prana - ttaıyan ce- 3500 mette idi. 
,,.._,._ baıtlll J'U'lll Londra7& K ..ı.AL ""-&dm ıll ....._lftektedlr. OfU)'a altı at •"w ~-

., detin al Ce,.ı&m çok gBze1 bir 
iot1ı ile birinciliii kazandı. Da
~ Tafmu Ddıd ;etdL X.
n -..caıı maulau Rıdw • 

17 Haziran Pazartesi 
SAAT 18 DE 

T1111kö1. Y.pıtG7 pllu otcUDdt 
el ................... ...... 
~ .... ..,... ........ __. 

übrateJdlllU.• 
ELEKTRiK ALETi 

fialiYE EDiLECEKTiR 

ma Nkam ~oldu. 
Betfncl koeıı; dflct - daha 

JUlcan Y8ltaki yarma tncili• at 
Ye laarakiar için ve uMldıfı 
3000 metre idi. Yankanlarm ko 
tulllm1 daima bAiaan Ahme • 
dia Yüdımm Jquda aniı acı
yarak uınutı.ı bota çdcanh. 
Rüatcmin NODa&J birinci ve Yıl
dmm ikinci oldu. 

ANKAAA K0Ç0K 
HAl9ERLl!RI 

* Ankara, lG (Tan) - Ban -
ka1ann teknik esaslar dahilinde 
cıtsemunu temin edecek bir ka 
nan projeli hamlaımuttır. Bu 
proje bütün bankalarda çal'tlD 
ı.. alibiytt " mıeeuliJdtri 
ni tubit .. tedir. •Ankara. 16 (Tan) - Snıai 
müeueaelerin çalqma ve mal et 
me ve teaiut noktaunclan tek
nik kontrolunu temin edecek bir 
..... "°jeli baarlanmakta • 

•• 

yanın genel harbde i•gali ma
sında Rusyaya gönderilmi' o
lan ve şimdiye kadar orada ka· 
lan ~manya huinuinin ki· 
iıtlan yamı 14 vaıon içinde 
buraya gelecektir. 

• MosJcova. It. A.A. - V V· 
apstallnak altılı mıntabamda 
4,171 kilo ala'blmda bir a1tm 
ldHçni buhmınuf(hır. 

* J1Uknt. ıe. A~ - KUçtlk 
anlapa ekoDoaıi ~eranaı ya 
rmT~Jleıdi••~ 
toplaNCakbt. 

Sakıt ~ 11. A.A. -
in~ colf talrımı ırra.ı ta· 
bn'au wt bir~ ... 
' 1/ 2 pav.oa lrarfr 5 1/4 puftll
ı. vsmiftir. 

• Pariı, 11..1\.A. - Bir tabın 
eoeyaliet "' kOın~er pellsin 
1...ım. ratmen aesteiiflcr 
yapmak ibre Pantbeona cltmit
ı.. de hadiaeeia daflcb1mıt 
lardır. • 

• AtüJa, us (Ta) - tgl ve -~------
pftçl pUd8I Uderl P.J-uta -
liyo ıeJecek _puan..ı dftll t" 
~t lthl A~ lıarekit 
ed9*dr. 

• Atlna, il (Tan) - Deni. 
divam......_.~ ..... 
,. ~ edilenlerden bir .. 
Wt 8rencU.tden PireJıe gelip hU 
ktlmete teslim olmuttur. 

* Adna, US (Tan) - Rlldl -
met tarafmdan bir it .. denls 
Ticaret Bakanlığı ihduı dUf8 • 
nülmektedir. 

• 15 Huiruıcla Şamü toplanaoak 
olan Tıp Jroa..:emne TUrldyedcıı de 
murülau ittlialr tdeeüdr. 

• 15 Haairanda Şanıda topllnlllak 
olu Türld19 • Sun,. dllall ltudad 
komla1onaaa lttltalr edecek lliralaJ 
Cnadm .,.........dald T8rk IMye. 
ti Bent ,... ile .... litİlllll .... 
budret otmifleı4ir. 

• Stokholm, 16. AA - Got
hembourr Unlftnltell, febıefe 
kutlu Pl'Ol..lrllllnl Mt ... 
için Alman prof..artt X 11••we 
vermitdir. X.tm ,.., ... 
ibti1UJ olan profesör Art ırkJD. 
dan olmadıjı için Ahnanyadan 
çıkmak zorunda ~ 

• Paria, 16. A.A. - Praua
IUll dotutwıda çok laa.wetli fır.. 
tmllılr ...-. ~ 18 

milyonu ıeçmiftir. 
•*~(Amerika), Ui. A. 
ft• - ~IU ıı.ftadanberi IÜl'CD 
tramva1 grevi tehlikeli bir dQıU. 
ma Jfnnifctir. Polla halka aı., 
etmİf, hlr ldeıl 8Jmtlf, bir ~ 
kiti ~- HtlkGlilet 
örfi ytinetim ilh etmiftir. 

• Vichita, 16.A.A. - Uçman 
Vlley post ıtratoifer yolu ilı 
1509 mil uçdukdan sonra bura· 
da yere lnmiftlr. 

• Bertin, 16. A. A. - Reina
dorf kanımda ölenlerin gömü
leceği &ün olan eab gUntl bütün 
rami kurallar bayraklan yanya 
kadar çekecekler ve halk da bu 
uluaal yua katıpr.akdır. 

* Vqinpm, 15. A.A. - Fin
landiya harp borçlanmn 15 ha 
ziran bölilfünii ( tabitini.) ö
demiftir. 

• Roma, t&.A.A. - Resmi 
ıuete. timdi tedmllde bulu
na ıtlmUt puaı.ı pi,_.., 
.lcaldmnak ve )'erine Jdlıt para 
1coymak yetk•ini ...,. bUa • 
nma veren ltir kanun ~ 
dir. Gümlif aaJdıyanlar yU ile 
ild bin liret ar11mda deliteaı pa ., ..... ~ 

italya Uluslar Kurumun
dan Çekilecek 

ra.....,.ı incideJ 

Hahfistaaia ,..aıre,,.. )'OktlU'. Bir vab old• mu ,,.ı;ş lw•e• 
vauyet ..., " sotuta .maütm• Y"1'B derW aarar nrit. 

racak bir komisyonun tayhüni yüksek doım kuuıanduıbiı çı
•flamak için blltikı ııüfuzwıu kanııışdır (ihdas etmifdir ). Bu 
kullanmışdır. Kuşku ıattnnez kUln8Dduıla Muagua'ya y~l• 
ki italyanm 25 mayıs taribJi ua· teeekdir. 
!aşmaya ima to~ oJmuı b...ı.....-~ 
ancak !ngiliz delegetlini.n gös- ·~ im..,_... 
..-eliği 8Ikıdaıı ileri geJnıiştir. verilmeel tata..ı,or 

O tariladenberi ttalya sınır Lon~ 1 G. A. A . ..:.. lngı'& 
boyundalf:i hactiaelere yeniden Kamoyu fU rıkirde bulunınakda 
liirüb gitmesini yeni bir durum dır : 
yaratır gibi gösterib yeni ihti.. uı··-'·- kurumu ru"zamnam-
yat tedbirleriıWa -1-~--· wmu ..-.... .-... lilain ıs " ıs aıcı a.ddeteri ı. 
haklı gtistennelr ~I'. talyaya karşı gösterilecek ve · 
ltlussolininin eöylevi de ltalya- tedbir .ııaac.at oll&l'lla Avrupa
mn Habeşiıtanla girillec• bir da buhıacjutu için daha tehlike· 
hesabı bulundu&unu ve bu he- li olan yeni bir Mançuko ile 

H abe§ kızı ~~§med~n döailyoı 

ubm görülmffiae ~ ımn.,ı 
~ğuu apaçık ilb 
etmittir. Öbür yandan yabancı 
hükGmetler, uluslar ktırurnu Ha 
befiatanda her hangi bir hareke
te enceı 9ldulu takdirde ttaı .. 
yanm kunundan aynlacatı ka
naatinde4irler. Roma htlkOrneti 
Berlinle bir yakmhk yaratmaya 
ıfri.U-kon diler tarafdan itaı
yan bafJUI tiıgilterey~ flddetle 
hücwn etmektedir. 

SUven kanah kapatıhrsa 
Roma, 16.A.A. - Habefiatan 

la harb ihtimali ~ ttaı
yaya mukabele olmak için Stl· 
ven kanalmm kapatılmuı ıne.. 
M1al hakkında fikir yürüten 
GiornaJa d'lıalya ıueteai diyor 
ki : 

karşılanmış bulunacakdır. O 
z~ Avusturyanm, italya ve 
Almanya ile ~ylqdması ve 
Awupa diplomatik dunuftunun 
önemli hir tekilde ~ 
C..vıeye kanı düıtmaa w 
blok ~andlrmaaı tcblikeleri 
bq •iatctebilec:ckdir. 

İngiliz siyasal mahafıli b" 
ihtimal... ... ......... ttal-

... ' ıtitı .......... y. 
MiMii ,.,.... ....,.. netl4»-
sine bağlı görüyorlar. Bunlar 
Sir Samucl Hovard aiya•l eUi
llind• daha )'IPD\lfÜ olacağı 
kanaatindedirler. 

Bu münasebetle İtalyan hü
k\ımetine &eni§ ekonomik iınti -
yular v• Somaliyi italyao E
ritrclilMa bl;layecak claniryolu 
kolaybklan ftnmk huaııawıda 
190a udllflllaann imla etmif. 
olanlarea ~ taraflr bir hareket 
ihtiyarı baklanda ı.-... bir 
takım tecrübe ı.ıo.&ln uçurul-
11\Uf oldqunq batırlatanak ... 
rekdir. Bu balaalann 1talyaA 
mcnbuııdaa uçurulmqe olduiu 
Roma kabiııeainço tckzib edil• 
mit olmakla beraber pekdo ao
rıuç~ lcalriwnıtchr • Onu i
çin Habcı bilkilmcdnc ltalylyı 
savaşa tutufl!Ulkdan vaz geçir· 
mek amaci ile ona ban önemli 
imtlyular wrmeehıi tafti,. et
mek flıere yakada A.ddi...Abc
ba'da ~ ıv.fb bir teeobbüldl 
bulunwme• imkinm dejildlr. 
Mlmlflh bıcilten bundlA ey. 
v.ua bası udlqmalarm vt • 
cWme 1906 Wibli aadJ...-• 
ltalya ve Fransa.ya olduğu gibi 

" Siiveyif kam'•• ,,. ,..ı kcndilinc de Sudall'da w 111111'
olarak bütün dom. buiu ve da bahşetmi' olduktan aı.cnfut 
pçidlerinhı ulUllar kunununa leri fc;da etmek tarafdan deltl• 
b1rCr liyual tedbir aleti olduk· dlr. Pranaa bu andlqmaıun lanı 
lan kabul cclilirae, bf.va filoları- diaine veft!Üf olduğu blldla bak 
na karfı ne gibi tedbir almabllc- l4rdan vu pç..,.cle .... n. 
cekdir? Şimdiki buiular reji.. ~ndra bunu yapmmmşlardu'. 
mini derhal tam olarak dellf- fncillz menfaatlerinin başlıcası 
dirmek .lizmıdır. Mahud~ g~lii .suJanndadır. 

·Kurulacak yeni rejim arm ıı- ·B11 su* lngUiz .. Mlllr • Budan 
luaal olm&h ve ban htllı6metle- topraldanm nhml1l bir balge
re verilen tlatilnlllleri taıpmama- tini mladstı uılcdWe pek .-it 
hdır .,, ölçtlde pa9.lk yetifdirectkdir. 

Süven kana1uun kapatdırıuı • U2Uft el• "-' yek 
ba.ıı lngiliı ıueteleri tarafın· 
dan ileri liiriilmiifdür. Roma. t.A.A. - MuaoUni 

ttuyan balını bu ıuetetere 7000 eski hunıbaracıaı &ılll\de 
cevap vererek ulullır kurUlım blr .&ylev wr•k mua .a.Uıı 
nicanınameainin 20 isxi 111.ıct. ~-==~~ 
lini batlrlatlDlf)ardır. 7--

Bu ma~• ıöre, lcaı'Jqa na wrllmekde oldutuau ve .-n. 
ü19 olan hWriUnetler, nirarua- ra pk 41ef•U ui•lerla kaautr 
meye uygun o1111ayan &ıc:cki clafmtu ~-
~ büktimıu. bilcçek- ---1- 1·.nc·,-.. --, .... --,-"°'"'~--

ooau Afrlk•ı chmlz '/ 1!fouylhcry, 16.A.4.- Fr.ı: 
k d 1 O aıı bııildet f&IDplyonlutunu Speı 

u tn • n • n ı ı cher blamnıltır- ZSO JdJomet-
Roma. 16. AA- halyu bii r•yl yedi -• U ~uk meı-

llllDltti." 4PP .\lrilra - .... . 
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Sivas Halkevi Köycülük 
Şubesi Köyleri Dolaşıyor 

Sivas, 16 

'(Hususi muhabirimiz bildiri
yor) - Halkevi köycülük şube
si çevreye serpilen köyleri do -
laşmak ve köylü ile tanışmak 
derdini dinlemek için bu yaz do 
laşacağı ve gideceği yerler icin 
bir proğram çizmiş bulunuy~r. 
İlk dolaşma sekiz kisilik bir ka 
file ile Kayadibi nahiyesine ya
pılmıştır. Kafile Hanlı istasyo -
nunda trenden inerek atlara bin 
mi~ ve .b~ suretle Hanlı köyüne 
gelınrnıştır. Kafileyi Hanlı köy 
l~leri büyük bir istek içinde se
lamlayarak neşelerini sevinme -
lerine katarak göstermişlerdir. 
Giden kafile köyde hemen faali 
yete geçmiş ve kafileye katılan 
hekim Bay Basri köylünün sih
hat muayenesine başlamış, Sır
rı da köylü ile konuşmalar, dert 
leşmeler, onlara gazete, kitap 
dağıtmalar, ve diğer taraf tan 

1 köyün fakir yavrularım sünnet 
etmekle uğraşılmıştır. 

Ve butılan müteakip hekim 
Basri köy bayanlarına icap eden 
sağlık bilgilerini arttırır yollu 
iyi sözler de söylemiştir. Köylü 
ler kendilerine yapılan bu işlere 
karsılık olmak üzere de sevinçle 
rini davul ve zuma ile ve oyunla 
rile mukabele etmişlerdir. 

Öğle vakti kafile atlarla bura 
dan ayrılarak "Güney,, köyüne 
gelmişlerdir. Burada gazete, ki 
tap, aspirin, kinin dağıtılmış ve 
Çongar köyünden getirilen yav 
rular da sünnet edilmiştir. Ve 
Sünnet edilen cocuklara seker 
ve diğerlerine de meyvala; ik -
ram edilmiştir. 

Ve köylüye köy kanunu etra
fında sözler söylenmiş dertleri 
dinlenmiştir. 

Şeker, tuz ucuzlaması kararı 
köylüye anlatıldığı zaman köylü 
çok sevinç göstermiştir .• 

Samsunda 
Bugün 

Kızılay Haftası 
Başlıyor 

Samsun, 16 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Ayın on yedisinde başlaya 
cak olan Kızılay Kurumuna üye yazma haftası için hararetli ça
lışmalar yapılmaktadır. Bu münasebetle Doktorların ve genç ba
yanların iştirakile merkez binasında bir toplantı yapılmıştır. 

Bu hafta için genel merkezden gönderilen afişler, beyanname
ler gelmiş ve burada yapılacak bütün hazırlıklar tamamlanmış -
tır. 

Kızılay haf tasının devam ettiği miiddetçe şehrin muhtelif yer
lerinde söylevler verilecek ve Kurumun yaptığı iyilikler anlatı
larak yurttaşlar yardıma çağırılacaktır • 

Turfanda üzüm 
Adana, 16 - (Hususi muha

birimiz bildiriyor) - • Burada 
kavun ve karpuzdan sonra yeni 
mahsul üzüm de çıkmıştır. Üzü 
mün kilosu (50) kuruştan mua 
mele görmektedir. Bu yıl üzüm 
mahsulü iyidir • 

Kemalpaşada hava 
kurumuna yardım 

M. Kemalpaşa, 16. (Hususi 
muhabirimiz bildiriyor) - Ha
va tehlikesine karşı korunmak 
ve hava kurumuna üye yazıl
mak için burada ilçebaym baş
kanlığı altında ve kurumlar 
başkan ve üyelerile kentin ileri 
gelenlerinin iştirakile Hava ku
rumu evinde bir toplantı yapıl
mıştır. 

Toplantıda, bu uğurda yapı
lacak işler görüşüldükten sonra 
"Hava tehlikesini bilenler ku
rumu,. yapılması kesinlenmiş 
ve bir komite seçilmiştir. Ya
kında esaslı çalışmalara girişile 
cektir. 

Trabzon idman ocaği 
Trabzon, 16 (Hususi muha -

birimiz bildiriyor) - Uzun se -
nelerdenberi bir çok emek sarfi 
le biriktirilen para ile ve bele
diyenin yardımı ile geçen yıl id 
man ocağının kargir kısmının 
inşaatı tamamlanmıştı. Bu de -
ıa da klüp Başkanı Mehmet Ri
zanm bin lira teberrüü ve diğer 
hamiyetli kimselerin yardımla
rı ile binanın noksan kalan kıs -
mmm inşaatına başlanmıstır. 
Bina bir buçuk ay içinde tan;am 
lanmış ve teslim alınmış olacak· 
tır. Klüp binasının acılma res -
mi (30) ağustosta yapılacak -
tır. 

Samsun C~ H. P. Ba 
"' Balıkesirde hava kurumuna 

kanlıgı 

Samsun, 16 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Samsun Halk Partisi vila
yet idare heyeti Başkanlığına seçilen Samsun saylavı Mehmet 
Ali dün Cumuriyet vapurilc lstanbuldan gelmiş ve vazifesine 
başlamıştır. Belediyede yeni seçim hazırlıkları devam ediyor. 
:Yeni seçim temmuz bidayetinde bitmiş olacaktır. 

Muğlada yol faaliyeti 
ilerliyor 

Muğla, 16. A.A.- il içinde 
yol onarmalarına devam edili
yor. Tava.s yolunda yakında a
çılmalar yapılacak ve yolun 
yapı işlerine eylülde başlana
cakdır. Bu yohm bu yıl Denizli 
sınınna ulaştırılacağı sanılmak
tadır. 

Muğlada hava tehlikesine 
karşı çalışmalar 

Muğla, 16.A.A. - Bugün 
Halkevinde toplanan Hava teh
likesini bilenler kurumu yapı
lan bağışlamalar vardır. Halk 
veritlerine kıvanç ve heyecanla 
devam ediyor. Gölçüklü oğlu 
Emin yiikenlerinden başka 500 
lira vermiştir. 

Erzurumda kızıl ay haftası Beraat edenler 
Erzurum, 15. A.A. - Erzu-, Adana. 16 (Hususi muhabiri-

r~ıı:nda K~~ılay haftası, ayın ı 7 miz bildiriyor) - Ağrı dağı is
sı ıle 23 u arasında yapılacak- yanına karışmaktan suçlu ve 
~ır: Ba.ı.k ta~afmdan. büyük bir mevkuf yedi kişinin ağır cezada 
ılgı goster~lmektedır. ~ızılay muhakemeleri bitmiş ve yedisi
f~ydasına hır de balo venlecek- nin de beractine karar verilmiş-
tır. tir. 

v.::ardım 

Balıkesir. 16.A.A. - Hav:ı 
tehlikesini bilenler komitesinin 
hazırladığı toplantı bugün bele· 
diye alanında yapıldı. Toplantı
da büyük bir halk yığ'mı hazır 
bulundu. Alan bayraklar ve ha
lılarla süslenmişti. 

Toplantının olacağını duyan
lar belli vakıttan önce alam dol
dunnuşlardı. Aytaçlar ve he
le Halkevi Başkanı hava tehli
kesi ve yurd savgasI hakkında 
söylevler verdiler. Halkevi Baş
kanının havadan ~elecek tehlike 
yi canlı bir surette anlatması 
halk üzerinde derin izler bırak
dı. 

Herkesde hava tehlikesini bi
len üye yazılmak için büyük bir 
istek vardır. 

KÜÇUK 
HABERLERi 

* Denizli, 16 (Tan) - Cumu 
riyet Halk Partisi Başkanlığı -
na seçilen Denizli saylavı Ham
di dün gelmiş, bügün işe başla
mıştır. Hava tehlikesine karşı 

f POLiS 

Ada Çamları Yangın 
Tehlikesi Geçirdi 

SACiLIK 
ÖGÜTLERi 

c;amur banyoları 
Dün Heybeli ada çamları bir 

yangın tehlikesi geçirmiştir. 
Heybeli ada rühban mektebi al
tındaki çamlıktan saat ( 13) e 
doğru bir duman sütununun 
yükseldiği görülmüş, çok geç -
meden duman alevle karışık ol -
duğu halde bütün bu sahayı kap 
lamıştır. Bunun üzerinden, et -
raftan ateşi görenler, bir taraf
tan itfaiye, bir taraftan da Hey
beli zabıtasına haber verilmis -
tir. Bu sırada şiddetli ve görÜl
memiş bir poyraz esiyordu. Ada 
lılar hafif bir endişeye düştüler. 
Az sonra Heybeli komiseri Ha
san Çetinel ve Heybeli itfaiye 
grubu 1yangın yerine gelmiş bu
lunuyordu. Derhal tertibat alın
dı. Bir taraftan da Büyükada it
faiyesine haber gönderilmişti. 
Az sonra Adalar kaymakamı Re 
şat ta yangın yerine gelmiş bu
lunuyordu. Bir çok gayret sar -
fedildikten sonra, ateş çamlara 
sirayet etmeden söndiirüldü, ne 
ticede bir buçuk dönümlük bir 
sahada otlar kamilen yanmıştı. 
Bunun üzerine Büyükada itfai
yesine lüzum kalmadığından, 
gelmemesi için haber gönderil -
di. 

Tam bu sırada idi ki, Büyüka 
dada Yöriik Ali plajının üst ta
rafındaki çamlıklardan da bir 
duman yükseldiği görülmüş, bu 
sefer Büyükada itfaiyesi yangın 
yerine koşmuştur. Burada da yi 
ne otların tutuştuğu anlaşılmış 
tır. Ateş büyümeden, çamlara 
sirayet etmeden söndürülmüş -
tür. 

Ada çamlarında dünkü yangı 
nm çıkmasına sebep olan iki ki 
şi nezaret altına alınarak hakla
rında takibat yapılmağa başlan 
mıştır. Bunların et kızartmak 
üzere otlar üzerinde ateş yaktık 
ları anlaşılmıştır. 

Dünkü tatili giizel bir şekilde 
geçirm(':k üzere Adalara giden -
Jer. hrıs olmayan hir telas ve he 
yecana düşmüşler, zevklermı ka 
çırmışlardır. 

Ada çamları yangın yüzünden 
harap oluyor. Dün kendilerile 
görüştüğümüz Adalılar çamla -
rı kurtannak icin bazı tedbirler 
alınmasını iste~ektedirler. Kı -

hazırlıklara başlanmıştır. 
* Kırşehir, 16. (Tan) - Ga

zi okulunda verilen müsamere 
çok iyi oldu. 

Müsamerede Kültür Bakanlı
ğı Genel müfettişlerinden Bur
han Toprak, Tevfik, Müze ve 
kütüpaneler müdürü Hasan 
Fehmi de bulundu. Hasan Feh
mi Kırşehirdeki eski eserleri 
bilhassa Aşik paşa, Melik Gazi, 
Alaeddin camii üzerinde araş
tırmalarda bulundu ... 

*Kırşehir, 16. (Tan) - Baş
tan aşağı yıkılan eski clükkan
rm yerine yeniler aypılınağa 
başlandı. Her gün 4-5 dükkan 
temeli atılmaktadır. Değerli Va
limiz M. Saylaın her törende 
bulunmaktadır. 

nalı Adanın çıplak bir tepe hali 
ne gelmesjne sebep yangınlar -
dır. Bu adanın çamlarını yangın 
lar harap etmiş ve bir daha ye
rine çam dikilmemiştir. Adalıla
rın istedikleri tedbirler, çamlık 
ların muayyen yerlerinde yan -
gım haber vermek için telefon 
tesisatı yapılması, çam bekçile
rinin artırılması ve bunların za 
bıtaya bağlanması, bekçilere 
balta, testere gibi yangın vuku
unda kullanılabilecek vasıtalar 
verilmesidir. 

Bir adam boğuldu 
Dün limanımızda bir kişinin 

ölümü ile neticelenin feci bir va 
pur kazası olmuştur. Yaptığı -
mız tahkikata göre kazanın taf
silatı şudur: 

Dün gece Köprüden Kadıkö
yüne 10,35 postasını yapan Bağ 
dat vapuru Kadıköy iskelesine 
yanaşmak üzere iken yolcular -
dan biri acele ile iskeleye atla -
mak istemiş fakat bu esnada va 
pur birden isk'eleden açıldığın -
dan denize yuvarlanmıştır. Hal 
kın feryatları ile derhal vapur 
durdurulmuş ve denize sandal 
indirilmişse de 20 dakika kadar 
arandıktan sonra ancak zavallı 
adamın cesedi bulunarak deniz 
den çıkarılmıştır. Yapılan tah
kikatta bunun Kadıköyünde yu 
murtacıhk yapan Yani isminde 
biri olduğu anlaşılmıştır. 

* Fatih parkı civarında sütçü 
Mustafanın başına çekecekle vu 
rarak ağırca yaralanmasına se
bebi yet v.eren Mahmut yakalan -
mıştır. 

:f. Kasımpaşada Hacı Hüsrev 
mahallesinde oturan Hüseyin 
çeşmeden su alırken Necmi ve 
Hüseyin isminde iki kişi tarafın 
dan dövülmüş Hüseyinin şikaye 
ti üzerine polis iki suçluyu yaka 
lamıştır . 

* Dün Şchremiı}inde Saray 
bostanı müsteciri Nevruz ile ü -
" \;.) b "- •• · z:. .. 
çıkmış ikisi de biribirlcrini bah
çivan capasile ağırca yaraladık
ları halde güç hal ile ayrılmışlar 
ve hastahaneye kaldırılmışlar -
dır. 

* Dün gece saat 2,5 da Anka 
ra caddesinde 66 numarada otu
ran 1943 numaralı otomobil şo
förü Ali ile kü~ük Mustafa Paşa 
da oturan, şoför Saimin idare -
sindeki otomobil Fatih Tram -
vay durak yerinde çarpışmışlar 
ve hasara uğramışlardır. 

* Arif isminde birisi binmiş 
olduğu 1832 numaralı bisiklete 
Şişliden gelmekte iken amele 
Hasana carparak ayağından ya 
ralanmasma sebebiyet olmuştur. 
Arif yakalanmıştır. 

Deniz çamuru ile banyo yapıldığını 
işitmiş olan kimselerden bazıları. de
niz suyunun içine girildiği gibi, ça • 
murun içine de girildiğini sanırlar. 
Biraz düşünülürse bunun mümkün 
olamıyacağı anlaşılır. insan deniz ça· 
murunun içine girebilse bir daha çı· 
kamaması Iazrmgelir. Halbuki çamur 
insandan daha ağır olduğu için, de
niz suyunun içinde durulduğu gibi 
çamurun içinde durmak mümkün de
ğildir. 

Deniz çamurile banyolar en ziyade 
Kara'denizin Rusya kıyılannda yapı· 
lır. Bizim Marmar., Denizindeki Ar
mutlu çamur banyoları şimdilik Rus
yadakiler kadar tanınmış değildir. 

Ruslar banyo için çamur alınan bu 
yerlere Karadeniz limanları derler. 
Liman kelimesi tıpkı bizim türkçedc
ki limandır. Bu küçük limanlar vak
tile gerçekten birer liman iken denizin 
karaya do!;ru girdiği yerler sonradan 
dolmuş ve limanlar şimdi deniz kena
rında birer çamur gölü gibi kalmış· 
lardır. Derinlikleri iki buçuk metre
den on beş metreye kadar değişir, en
leri, boyları da başka başkadır. Her 
halde bu limanlarda doğrudan doğ
ruya çamurun icine (;irilemez. Olsa 
olsa çamurun üzerinde yüzen suyun 
içine girilir. 

Zaten limanın suyu yalnız başına 
kullanılmaz. Çamur banyosundan 
sonra yıkanmak ve çamur banyosunu 
tamamlamak üzere kullanılır. 

Çamur banyosy için, limanın ça
murunu kiiçük arabalara doldurarak 
banyo dairesine götürürler. Orada 
otuz beş ile kırk de-ece arasında ısıt· 
tıktan sonra banyolara dökerler. Has
ta banyonun içine gi fakat çamu
run ağırlığından dolay içinde dur • 
ması kabil olamadığından bir banyo· 
cu hastanın omuzlarına kuvvetle ba· 
sarak dışarı çık nasma engel olur, ya
hut hastayı bir tahta ile banyonun 
içine bağlar. 

Bu halce insanın yarrm saat, on 
dakika bile durması adeta bir işken· 
ce olduğundan limanlann bazılarında 
başka usull e. ·unmuştur. Oralarda 
limanın çamurunu çıkararak, tahta
dan bir taraça üzerinde, çamurdan 
adeta birer yatak yaparlar. Orada gü· 
neşin altında elli dereceye kadar ısıt
tıktan sonrı "a •a gelir, yatağın bir 
ucuna oturur. Bunun üzerine iki kuv
vetli hamamcı hastayı birdenbire ar
kası üzerine yatırırlar ve yan taraf-
• . .. . . .. 
rak onu çamurun içerisine - yalnız 
başı açık kalmak üzere - gömerler; 
baş ucuna da bir şemsiye açarlar. 

lnsan bu turlü banyoya yirmi da· 
kika dayanabilirse, çamurdan çıkarır· 
lar, liman suyu ile yıkarlar. lki saat 
battaniyeler altında dinlendirirler. Te· 
davi böyle beş altı hafta sürer. 

Rus yada m:· -min, kökleşmiş roma• 
tizma hastalığının baş ilacı budur. 
Rus hekimlerinin nazariyelerine göre 
çamurun romatizma üzerine hususi 
bir tesiri vardır. llkin hastalığı azdı· 
rır. sonra iyi eder. Bu iyil:: · sadece 
sıcaklığa bağlamak daha basit iken 
her nedense Rus hekimlerinin hatır
larına gelmemiştir. 

* Süreyya Paşa fabrikasında 
çözgü dairesinde çalışan amele
lerden 18 yaşlarında Mustafa 
ile ı 3 yaşındaki Muzaffer kavga 
etmişler, Muzaffer Mustafayı 
göğsünden iplik biçağile yarala
mıştır. Muzaffer yakalanmış -
tır. 

Her halde bo. '• dayak yiyerek, ya· 
hut gömülerek banyo tedavisine her
kes dayanamadığından çamur banyo
ları başka yerlerde ragbet görememi§· 
tir. 

Deniz çamurunun kundura boy~sr 
kadar kara olması, bir de hiç hosa 
gitmiyen 1 ·r kükürtlii amouyak koku· 
su çıka~ ,a!lı çamur banyolarına ra(;-
betin artmasına engel olmaktadır. 

Lokman Hekim 

No. 56 Bütün bir schrin yüksek taba
kasını zevkine ve arzularına az 
gören Nadya, bu kücük kasaba
nın cins kadın yiizü~e ve zeka
sına gönül ceken birkac zavallı 

Bürhan CAHIT erkeğini sersem etmekie kana
mıyordu. 

Daha bu hadisenin sabahında 
Muhtar Arif karısına (Basıb -
rin) i bırakıp gitmelerini, ne 
olursa olsun başka bir yerde ha 
yatlarmı kazanmak için çalışa -
bileceğini söyledi. 

Yüzünün şeklini görmemek 
icin aynaya bakmaktan kor~an 
Nadya bunu şiddetle reddetti ve 
karşısında gittikçe sersemleşen 
kocasına haykırdı: 

Sarı Bal kimseyi kabul etmiyor
du. Güzelliğine o kadar güvenen 
N adyanm yüzünde parmak ka
lınlığında bir yara izi ile prestiş
karlarını kabul etmesine nasıl 
imkan olurdu. 

Kasabanın yaşlı bir doktoru 
vardı. Marclinden bir doktor <la 
ha getirdiler. 

leri silebilmek için bir kac haf
ta uğraştı. Banyolar, masajlar, 
türlü türlü kremler,deriyi tah
rip etmeden yapılabilecek bü -
tün tedbirleri almıştı. Önce si -
yah ve kalın bir maden damarı 
gibi çirkin görünen iz yavaş ya
vaş kırmı.ıılanclı. Sonra peınbe
le!5tİ. Hatta bir aralık asıl deri
sinin az sarı rengine göre adeta 
beyaz bir çizği haline geldi. 

mamile silineli. Kayboldu. 

• Kırbaç izi kaybolmuştu. 
Fakat Nadyanın gururunu 

parçalayan iz için için kanıyor
du.Bir ayı bulan bu saklanma ve 
bakılma devrinde en yakın dost 
larını bile kabul etmiyen N ad -
ya yalnızlıktan da çıldırıyordu. 
Ahbaplar eski ziyaret saatlerin 
den başka onun sihhatini sor • 
mak icin hemen her aksam ug· 
rıyor saygılarını hizmetÇi vası
tasile sunuyorlardı. 

En raK:tr işçinin bile şirket ta- Bele o miithiş gece<len son-
rafından yapılan tek odalı evin- ra büsbiitün azımştı. · 
de akar su, elektrik vardı. Ve Erguvan'm kıyasıya inclirrli
buraya civardan gelip iş bulan ği bırkaç, yumuşak pudra sün
çok geri yaşayışlı köylüler bile. geri ve sıcak ağız hareketlerin
bu hayata çabucak adapte olu- den başka temasa cevap venni
veriyorlardı. yen çenesile boynunu yirmi otuz 

Çokluğun uyanık ve pişkin günde izi ancak kaybolacak bir 
oluş.u dışardan azar azar gelen· zalimlikle haşlamış, kabartmış, 
leri kendi yaşayışına ahştırıve- çürütmüştü. 
:riyordu. Basibrin'in bu hayatını Nadya tam bir ay içini kemi
kuran birçok alışkanlrklar, gö - ren intikam hırsları ve can acı
renekler arasında Nadya'nm da larile yatak odasından bile çık-
mühim bir yeri vardı. madı. 

Bu çöl ortasındaki kasabanın Hadisenin sabitleri pek çok 
Baku'ya benzeyişinde Nadya - olduğu için daha ertesi gün bü
nın tesiri olduğunu kimse inkar tün Basibrin, Sarı Bal'm yüzün
etmiyordu. <le şaklayan kırbacın sesini duy-

İslav ırkının bu yırtıcı ve gü- mustu. 
:rel kadını düştüğü yeri tutuştu- Ak Kızın kırbacı artık çocuk
nn bir yangın bombasına ben- ların bile diline düşmüş, hep 
ıiyordu. ı ondan bahs~iyorlardı. 

- Hayır, hayır, o küçük vah
şiye haddini bildirmeden bir ye
re gitmiyeceğiın. 

Muhtar ısrar etmedi. 
Gözleri önünde sevgili karısı 

mn yüzüne inen kırbaç onun da 
canını yakmıştı. O anda nasıl 

olup ela genç kızı öldürmediği
ne hala saşıyordu. 

Bu şaskınhk iki İspanyol mü 
hendisine de geçmişti. Onlar da 
Nadyaya yaranmış olmak için: 

- Rovölveriınizi çekmiştik. 

Fakat kız şeytan gibi kaybolu -
vermişti. Diyip duruyorlardı. 

Nadyamn salonu on beş gün
denbcri adeta kapalı duruyordu. 

Doktorluk bir sey yoktu. 
Pansümanlar, yumuşatıcı mer 

hemler tesirleri en çabuk şey -
1 ercl i. 

Bu hadise Mardin.Mardin de
ğil Dıyanbekire, Malatyaya ka
dar yayıldığı halde gelen dok -
tora şöyle izah ediliyordu: 

- Kırda giderken kocası bir 
dereyi atlamak istemeyen hay -
vanı kırbaçlamış, fakat o anaa 
başını geriye çeviren madamın 
yüzüne inmiş. 

\7üzi.indeki arsız bir ince kıla 
bile güzelliğine kasteden düs -

l 
. ıı: 

man ınuame esı yaparak onu sö 
küp atan N adya çenesinin sol 
köşesi ile uzun ve yuvarlak boy
nunu harap eden kırmızı çizgi-

O zaman doktor: 
- Cıkmalısınız, dedi. Artık 

son tedaviyi güneş yapacaktır. 

Güneş bu fazla ihtimam gören 
yerleri kaynaştırabilecekti. Nad 
ya bir haf ta kadar da yalnız ve
randada günde yarımşar saat 
yüzüne günes banyosu yaptı 

Yanmamak için güneşin bir 
damla ışığından yüzünü kıska -
nan giizel kadın bu yarımşar sa
atlik güneş banyosundan çok is 
tifade etti. Vakıa eskisine göre 
yüzü hafif esmerleşti. Fakat bu 
sayede ilk zamanlar onu o ka
dar korkutan kırbaç izi dt: ta -

N ad yanın bu çekilişi prestiş • 
karlarını yakıcı bir mahrumiye
te düşürmüştü. Yalnız araların 
daki kıskançlık ve rekabet yarı 
şı biraz diner gibi olmuştu. 

Hediyeler yine biribirini takip 
ediyordu. Avrupadan ısmarlanıp 
getirilen yüz tuvaletine ait çe -
şit çeşit sabunlar, kremler ecza 
h sular, merhemler hemen he~ 
gün Nadyanm villasından içerı 
giriyordu. .. 

Bu alaka Sprı Balı bir an ev
vel prestişkarlannı görmeğe tei 
vik ediyordu. 

'(Arkası var) 
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TÜRK TARiHİ VE MEDENiYETi 

0 Z ER l N E ARAŞTIRMALAR: 

Sumerler' de 
Kullanılmış adlar 

---~ Hergün 5 Söz 
30 UNCU LiSTE 

[ TA N 1 1 N 0 Y K 0 S 0 ( HIKA YE J 

Bozuk Saat 
BULMA- CA ] rKl~AVUZ~-'"\ 

Bulmacalarımız öz türkçedir. Şek· iÇiN DERSLER 
limizin bot gözlerine kar"ıhklannı yer 

ı - İhmal etmek - Savsamak 
İhmal - Savsa 

•.• Delikanlı odasına girince larda dolaştı. Her yalnız insan 
masa saatini yerde buldu. Gi- gibi onun da canı sıkılıyor, eğ
derken oda havalansın diye ca- lenecek bir yer arıyordu. Hava
mı acık bırakmıştı. Giren esin da ürpertili bir serinlik .vardı. 
perd~leri sallamış, uçlan saati Bir gazinoya, kahveye gıdecek 
yere düşürmüştü. Delikanlı yer parası da yok ... Deniz .. kır,ılar!.n
den alarak koltuğa dayadı. Dur da gezindı. Sularm gumuş yu -
muş, kendi kendine: zünden kayar gibi giden yelken

leştiriniz Yedi gUn arka"'. kaya bul· - 35 -
n:acamızı dnğru çözUlmüı olarak gön· Son öz tUrkçe yazrlann en güzel· 

Swnerıer üzerine şimdiye ka
dar bulunmuş en eski !belgeler 
(vesika! .... ), sözbağlan ( muka
'Veleler) ile işl<.:r için tutulmuş 
~azmalardır. Bwılarda Sumer· 
lerin binlerce adı yazılıdır. Bu
rada pe:_ önemli bir o, ga (vak
a), en eskilerinde bile, Sumer· 
lerin örge (aza) eksikliklerini, 
biçimsizlilderini, çirkinliklerini, 
ıaşağı bir kültür . ·aşa) ışını anla· 
tan adlan, hiçbir vakit kullan
tnamış olmalandır. Hayvanlar· 
la ilişikli adlardan çoğu Allah
lara, yalnız böyle ilii ad, ur (kö
pek), amar (yavru, buzağı), ad· 
lan mecazi olarak (hizmetçi) 
anlamında, insanlara takılmış
tır. Böyl: olmakla beraber, ur 
ile başlryanlann çoğunu, bir Al-
lahm,kutlu yerin,kutlu bir şeyin 
adlan izlemiş (takip etmiş) tir. 
Şimdi söylediklerimden baş. 

ka, Sumerlerde insanları hay -
:VanJara bağhyan hiçbir ad yok
tur. 

Bu adlarm tetkikinden çıkan 
ikinci önemli bir sonuç (neti· 
te), Sumer topluluğunun kuv • 
\'etli bir karakter sahibi olduğu
dur. Çünkü gözden geçirdiğim 
binlerce adlar içinden riyakar 
bir anlam verenine rastgelme· 

Örnekler: 1 - Hava işi sav· 
saya g-clmez. 
2 • lşini savsayan talisiz
likten bahsetmemeli. 

2 - İhtiyat - Saıkm 
lhtiyat etmek - Saknımak 
örnekler: 1 ·Hayır, o bu 
işte savsa değil, sakm gös
termiştir. 

2 • Kredi işlerinde sakm • 
yan bankalara kızmamalı· 
yız. 

3- Kaide - 1 - Kural; 2 - Du-
raç 
örnekler: 1 • Bu cümle gra· 
rner kurallarına göre doğtu 
değildir. 
2 - Taıkaim anıtının mer • 
mer duraçmı nasıl bulu
yorsunuz? 

4 - Tarif etmek 
mak 
Tarif - Tanım 

Tanımla 

Örnekler: l . Bana ekono
minin eon tanunını söyler 
misiniz? 
2 - Eğer y-crinizi iyi tanırn-
lıyabilseydiniz bu kadar 
arayıp sormazdım. 

S - Teşettüt - Aynlışma 
örnek: Yurt işlerinde fikir 
aynlıımaısı en büyük feli· 
kcttir. 

Not: Gazetemize ıönderilecek ya
zılarda bu kelimelerin osmanlıcaları
nın kullanılmamasını rica ederiz. 

- Şimdi ben yarın nasıl uya- lileri, pınl pırıl, yanan vapurla-
nacağım. rı seyir etti. Sonra boşalan, ay 

diye söylendi. Büyük bir ada- ayclmlıklı yollardan ağır ağır 
mm yazı evinde, küçücük bir ya döndü ... Odasına girince kolun· 
zıcıydr. Sabahları sekize çeyrek daki küçük saatine baktı: 
kala kalkar, sekizi bilmem kaç - Oo ... Saat bir olmuş ... 
vapurile karşıya geçer. Dokuz - Söyliyecek kimse olmadığın • 
da yazı evinde bulunurdu. Bü- dan kendi kendine söyleniyor -
tün bu gidişi yoluna koyan ma- du: 
sasmın üstünde çıt, çıt işliyen - Yann uyanamıyacağım ... 
saatiydi. Şimdi bozuk, belki de Çabucak soyunarak yatağına 
kırık saati yaptırmak gerek. Bir girdi. Yattığı yerden deniz gö
lira ... Bir günlük yiyeceğini O· rünüyordu. Güzel bir yaz gece
na vermek ... Kötü nesne ... Gece si... Havada tatlı bir serinlik 
leri geç vakte kadar okuduğu var. Açık pençeresinden içeri 
için, sabahlan uyanamıyordu. dolan bu hava delikanlıya güzel 
Şimdi bozuk saatin çıngırağı çal düşünceler veriyordu. Düşüne 
mıyacak ve işe geç kalacak... düşüne daldı. Uykunun ölçüsüz 
Lirayı gözden çıkarsa bile saat derinliğine varınca vakitlerin 
hemen yapılamıyacaktı. Saati nasıl geçtiğini anlamadı. Bir a
hir daha gözden geçirerek masa ralık kapısı aralanarak içeriye 
nın üzerine bıraktı. Omuzlarım genç ve güzel bir kız girdi. De
silkti: likanh şaşırmıştı. Genç kızın e

- Eh ... ölecek değilim ya, sa linde büyJk bir saat vardı! 
at bozuldu diye ... söylenerek o- - Size bunu getirdim. Bir e
dasından çıktı. Kapıyı kilitliye- şi dünyada yoktur, dedi. Ve gel
rek, anahtarı cebine attı ... Tek, diği gibi sessizce çıktı. Delikan
tek kiraya verilen bir evin, bir h masanın üstündeki saate dik
odasında oturuyordu. Kimsesi katle bakıyordu. Her sayının ye 
de yoktu. Yemeğini her akşam rinde minimini birer adam hey. 
küçük lokantalarda yerdi. keli vardı. 

• Birinci sayıda elinde güğüm· 
... Ay ışıklı bir geceydi. Ye-

derenler arasnıda kurga çekiyoruz !erinden bir dermeç yapılmasını doğ· 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları- ru bulmaz mısınıt? 
mızı istediğiniz gün çözmeğe ba~laya· Bir gazete düzeltiç'lerinin fikir •· 
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar· damları olmaları lizımgeldiğini bil· 
kaya çözülmüş olsun. Karşılıkları "Is- mem niçin bir türlü anlıyamıyoruz. 
tanbul (Tan) bulmaca ıerviıine yol· Yeni evim, boğazda, eğik bir YÜ• 

laymız. 

• Birinciye: GUmUı Hat. 
lkinciye: Maroken bir cüzdan. 
Uçüncüye: Bir stil.>. 
DördUnc.f.lye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 
-Beşinciden onuncuya ka· ar: (Tan) 

ın altı aylık abonesi armazan edile· 
tektir 

SOLDAN SACA : 

1-Yuvarlak (8). Kamer (2). 
2 - Beygir (2). Nota (2). Uzak 

nidası (2). 
3 - Bir Vekilimizin ıoyadı (4). 

Kırmızı ( 2). 
4 - Bir V illyetimiz ( 4). ayı yu-

vası (2). 
5 - Büyük (3). Saçsız (3). 
6 - Bir baran <•>· Bey .. (2). 
1- Eap (2). Rabıt edatı (2). Eki· 

leeek yer (5). 

zey üstündedir. 
Uyuk ve uygun kelimeleri arasın• 

da ayrımı söylermisiniz? 
" Bu hareketiniz kanuna uygun 

değildir.,. 

.. Bu masanın tahtaları biribirine 
uyuk değildirler ... 

Bu mektubu yollamak için inal bir 
kimse bulmalısınız. 

Devrim, inanlı fikir adamlau iater. 
Işın sular, ağaç gölgeleriyle oyna

yarak ... 
Layisizmin en iyi bcrkite'ıi, mem• 

lckette vicdan özgcnliğini saydır• 

maktır. 
Sanat için en iyi öden. anlayanı~ 

tarafından değcrlenmektir. 
Bu misallerde gr;:n kelimeler ; 

Denneç - Muktetafat 
Düultiç - Muuıb~ 
Eiik- Mail 
y üaey - Satıh 
Uyuk - Muntablk 
inal - Mutemed 
inanlı - Mutekit 
Iıın - Muzi 
Berkite - Müeyyide 
Öden - Mükifat 

• 
Düıün - Mülahaza 
Nasıl düıUn'lerle b8yle bir ite ıf• 

rişmiş oldutunuzu bir tUrlil kcıtirc• 

medim. 

• 
Etleç - Mülahham 
Etleç adamların hastalığa daya• 

nıklan az olur. 

<iim. Buna karşı Nam - ki - li -
ni - dug "dostluk, iyidir'' • gibi 
ahlaka uygun adlar pek çoktur. 
Bir adamın yaptığı işle taşıdı
'ğı ad arasında uygunluk bulun
tnası da azdır. Böyle ancak bir
kaç tanesini biliyoruz ki, birisi 
bir balrkçmın adıdır. 

Bunlardan sonra, Smnerlerde 
~!E~ ...... -

meğini yedikten sonra sokak _ lerilc bir sütçü. ikincide çilek se 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pet1Pri, iiciinrii~~ ~;r~~ Du~ 
=; ~.-..; dft iRlncfYe kadar hepsi 

S- iham (2). Çok değil (2). 
g-'Eriele'ke,i (4). Çinıtrak j3). 

10-Berf (3). Bir.,, hayvanı (4). 
11- Bir meyva (3). Kedi (S). 

• Stnılqma - M6•• ... 

lcir ve\-cnll!r, bir şeye nisbet edi
lerek yapılmış adlar. En eski za
llıanlarda adlann çoğu birinci, 
lir ve sin devrindckilerin belki 
l-'anaı, ikinci gnıptandırlar. Bi
rinci gnıptaıki adlar, ünlü (meş
hur) bir takım dinsel (dini), ta· 
rihiğ (tarihi), büyü ilatüne ya-
2ılınış metinlerden almınıf, tam 
bir fikir veren cümlelerdir. Böy 
le adlardan biıı;oğu, Tammuz, 
'1 nnini Allahlar için çağmlan 

1 
ilahilerden alınmışlardır: Niu -
te.-ra-ki-ag ".Ann-c, kardeşini 
•ever". Bu, kardeşi Tammuz 
\ezin ağL.:·an anne ~llahm ilihi· 
lerinde sık cık vardır. 

Birinci gruba giren adlar da 
l\7erdikleri :-:ılamlara görıe, baş • 
b, bqka takımlara ayrılabilir. 

Bunu da önümüzdeki yazım
da göıtereceğiz. 

Hilmi Omer Budda 

Yurdumuz bir çiçek tllkeaidir. Deniderimizde balıklar ne Jradar 
bolaa topraklanmııda da çiçeklerin çefidi o kadar çoktur. Çiçekleri 
ıe.iniz. Çiçek yetittiriniz ! 

No. 29 Taze, oynak, kana sıcak gc. 
len, baktığını büyüliyen bir kız 

.y O S M A 1 oradakilerin bakıtlarmı üzerine 
çekiyordu. Fakat, kendisi hiç 

Etem izzet BENiCE kimseye bakmıyor, bankoya 
yaelanmış, çabuk çabuk yazı. 

[Arkalı varl yordu. Yazısını bitirince okudu: 
Sevim, hemen gülen, sevinci· #•canım Ferit, 

ili damarlarına yayan bir deği· Bugüne kadar evde kapalı 
'iklikle alnnhlığmı tazeledi; idim. Bir saat için bile sokağa 
Çeken, büyüliyen, bağlıyan, tut· çıkamadım. Sensiz. seni göre
&ak eden sesini duyurdu: meden yaşamak ölüm. Fakat, 

1 
- Sevgilim seninle her yere her güçlüğe dayanıklık gösteri

tiderim .• Ben seninim. Bundan yorum. Er geç sana kavuşaca· 
hiç kuşkulanma t. ğım. Bugün yalnız biribirimizin 

Ve çalgı yeniden başladı. sevgisini ve adım mırıldayan 
Siftlcr dansa kalktılar, Sevim: dudaklaumız ,yarın biribirleri • 

- Haydi şekerim biz de dans nin içinde gönül tutkunluğumu
edclim, sonra da kendi masamı- zun içli, kökünü yaşama tadı
ta gideriz... nın varlığından alan hızını şa

Decti, kadehini kaldırdı, Tu- kıyacaklardır. O gilnü bekliye-
fan da kaldırdı, · lim. Sana doyumsuz, ' sonsua, 

- Çılgm bir gCSnenç uğruna... bol bol sevgi gönderiyorum. Be
Dediler ve kadehlerini toku§- ni bir bakı§ için bile olsa göz/e-

lurdular ! 1inin önünden yütürme ca • 
- Okay.. mm." 
- Okayyyf.. Nesrin 

--. . . .... . ____ lan ergen kız yazrsım bıtırır bı-
Posla g~şeaindaı Herkesin gözn üstü~e. k~-

~Btıoflu P.QSta evin.in avlWiu. tiımez zarfladı, ~osta kut\l~ 

attı. 

O, gövdesinin bütün gönül 
bağlayıcı ktvmnlılığmı derleyip 
tatıran siyah mantosunun için
de bir güzellik ecesi gibi bede· 
nini süzüp posta evinden çıkar
ken arkasına takılan bakışlar 
da sanki onunla birlik olmu! yü
rüyorlardı! 

işin en dol)rusu 

Safiye'nin Hanife Ablaya son 
dileklerini yapıp evden çrktığı 
günün beşincisi idi. 

Babalık: 
- Ner: ie bu kız? .• 
Diye barbar bağınyordu. Ve 

sözlerine ~liyordu: 
- Gebertecc ;im kahpeyi. O 

da kurtulacak, ben de ... 
Bu ne saygısız Irk böyle?. 
Aldı yürüdü artık! .• 
Ne saygı var, ne dampna?. 
Kime ıordu da gitti?. 

Hanife Abla Safiye'nin dedi· 
ği gibi yaptı. Gitti, aşağıda so
kak kapısını kendisi çaldı, ken
disi açtı. 

Safiye'nin bıraktığı para zar
fını getirdi. Sevinç tqan bir 

küfeli, sepetli, adamlar ... Deli • 
kanlı bu ne bicim saat dive ha-.-
karken sütçü yavaşça: 

- Sütüm susuzdur!. 
Diye seslendi.. Ardından ö

bürleri b~şl~dılar. Sesler biriıt -
ciden ikinciye, ikinciden üçün
cüye geçerken, derece derece i· 
niyordu. 

Tam sekizinciye gelince, elin
deki enginarları sallayan satıcı 
anırmayı andıran bir ıesle ba
ğırdı: 

- Kuzu başı enginar!. 
Delikanlı küçücük adamdan, 

bu büyük ses nasıl çıkıyor diye 
şaşarak gözlerini açtı ... 

... Masa üstünde saat yoktu. 
Sokakta satıcıların uğultu biçi
mindeki sesleri duman gibi yük 
seliyordu. Delikanlı gilldU: 

- Artık saati yaptınnam. Sa 
tıcılar beni tam sekizde güzel 
scslerile uyandırırlar ... 

~ahit Uçuk 

sesle: 
- İşte, kendisi geleme.mi§ 

ama, bunu yollamı§ .. 
Diye zarfı sertliğinden du· 

rulmıyan babalığa uzattı. 
Babalık paray: alır almaz bir

den derin bir boşluğa, sonsuz 
bir uçuruma yuvarlanmış gibi 
gev~eyiverdi, sesi kesildi, de
minki öfke çiY.gileri yerine yü
zünde sevinç dalgaları yayıldı. 

- İyi etmiş, güzel! 
Diye söylendi. Hanife Kadın 

hemen söze karıştı: 
- Gördün ya bayım, kızcağız 

nerede olsa yine seni düşünü
yor. B·ıgünkü :ıaşama evrenin .. 
de bunu yapacak kim kaldı?. 

Babalık güldü. Elilc işmar et· 
ti: 

- Gel beri. 
Sonra Hanife Ablanın kulağı. 

na eğildi: 
- İşin en dogrusı. mu? .• Ben 

de bugünkü yaşama tarzlarına 
bakıyorum da kızın gidişinde 
bir değişiklik olmasından kor
kuyorum. Hanife Kadın, senin 
anlıyacağın Safiye bir gün pır 
dc_>:iP. te clillldcn ustu mu ben 

YUKARDAN AŞAGI : 

1 -Allah (S). Zer (5). 
2 - Hayvanın yediği (2). 
3-Tazyik edilmi§ (4). Yama (2). 
4-Çok değil (2). Bir meyva (4). 

Yama (2). 
S - Cerahat (4). Beygir (2). 
6 - Nota (8). Nota (2). 
7- Meyan (3). Köpek (2) .. 
8- Maktu (S). Bir rakam (3). 
9 - İstifham (2). Cemi edatı (3). 

10-Cet (3). Dadı (4). 
11- Sahildeki ev (4). Bir kümes 

hayvanı (3). Köpek (2). 

Kısa sözler 
• Ağzım a~mazsan sinek kaç

maz. 
• Dostun en kocaman düş • 

manlığı dostluğu günün birin -
de başa kakmasıdır. 

• Yuvarlanan ta~ yosun tut. 
maz, fakat yosunlu ta~ ta bir işe 
yaramaz! 

ölmüşümdür. Bundan ödüm ko
puyor. Onu gebertirim de yine 
elimden kaçırmam. O kazana· 
cak, ben yiyeceğim. Bu, böyle 
anladın mı?. 

Dedi Ye: 
- Söriim sende kalsın ... 
Gibi parmağını. afzına götür· 

dü: 
- Susss! .. 

111 
Boralı günlerin 

etiğinde 

Şapkasına dUzeltlrken 

Ergen kadın uzun uzun ayna
ya baktı. Kaşlannı, kirpikleri
ni, yüzünün boyasını. dudakla
nnın alhğım bir kez daha göz
den geçirdi. Sonra, şapkasını 
giydi, düzeltti, kendi kendisine: 

- Bitti .. Güzel!. 
Dedikten sonra mantosunu 

giydi, söylendi: 
- Öf, bugün bir sürü işim 

var. 
Bankaya gideceğim .. 
Tufan'a telefon edeceğim. 
lşık'1 arııaca,&ıml 

Abmed'le aynı gece itinde aırala§· 
ma yapıyoruz . 

• 
Alanç - Muaa_d_.. 
A1ancetmek - Muaadere etmek 
Oımanh imparatorluğunun son 

nmanlanna kadar alanç uıuUl de· 
vam etti. 

Medeni& mepıleketlerdc kiaılcniıı 
malı alancedilmez. 

• 
Dam - Müsakkafat 
H üklimet dam 

mittir. 

• 
vercilerini indir· 

Sawrı•n - Müırif 
Savurpnlıgın ıonu, el açmaktır. 

• 
Alman meacleıi hakkındaki görüt

lerinizi ö&renmek istedim. 
Son alman ıezinizdeki ıörüm'1eri· 

nlz hakkında bir konf erana verir mi· 
siniz?. 

Görüı -Tarzı rüyet 
Görüm - Mütahecl• 

Kürk mantomu alacagım •• 
Beşte Tokatlıyan'da ola· 

cağım .. : 
Daha birçok işlerim var! .. 

Mırıltıları bitti. Bir dakika 
düşündü. Aynada bir defa daha 
kendis.ine baktı. Yüzünde fÜ· 
zelliğine kıvanan serpme bir 
tatlılık yayıldı. 

- Artık çıkabilirim ... 
Dedi. Odada yapayılnızdı. V c 

bu, onun iki yıldan~ ri herkes
ten gizli tuttuğu odası idi. Bu
rada zengin bir gardrobu vardı. 
Başım d i n 1 e m e k, gözler
den uzak kalmak, k~n~i kendisi
ne düşünmek için geldiği od:ı 
burasıydı. 

Odadan çıkarken: 
- Hah ... Eğer çeki alma~ı 

unuttumsa bO§u boşuna banka· 
ya gidecektim ... 

Dedi. Çantasını açtı, baktı., 
Aradığı çek içindeydi. 

- Çantam da l:eş yüz lir._,-. 
var. Bana yeter. Bu iki bin b 
yüz lirayı hiç bozmadan bank:.
ya bırakırun. 
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a··n a Buğday Vaziyeti 
'Arsıulusal buğday vaziyeti 

üzerinde müzakerede bulunmak 
için geçen ay, Londrada topla
nan !buğday konferansı, ümit hi
lafı, henüz kat'i bir sonuç vere
memiştir. Buna belli başlı se -
bep olarak, Arjantin hükumeti
nin bu ıkonferansta çekingen 
davranmasını ileri.sürüyorlar. 

Arjantinin çekingen davran • 
masında amil olan şey, Arjan -
tin buğday mahsulünün son yıl
lar !çinde mütemadiyen artmak 
t~ bulunmuş olmasıdır. Arjanti
nın mevcudu 1933 de 207 mil -
yon, 1934 de 265 milyon buvaso
ya çıkmıstır. Diğer taraftan, ek 
seri ülkelerin mahsulü son vıl
larda çok azalmıştır. Arja~tin 
buğday mevcudunun 1936 yılın
da 275 milyon buvaso olacağı 
kuvvetle umulmaktadır. 

Arjantin hükumeti, geçen yıl 
160 milyon ıbuvaso kıymetinde 
bir ihracat hissesi istemişti. Bu
nu, diğer devletler kabul etme
mişlerdi. Bu mikdarı fazla bu -
luıyorlardı. Cünkü Arjantinin 
1933 yılı ihra;at hissesi 110 mil
yon buvaso idi. 

f mdık ve yumurta piyasası 

Son hafta içinde Örduda tom
bul fındıklar 24,50, iç f ındrklar 
5 7 ,50 yumurtanın yüzü de 40 ku 
ruştan muamele görmüştür. Te 
kirdağ borsasında 3,30 kurustan 
723 kilo arpa, 3,40 kurustan~ 786 
kilo mısır satılmıştır. .. 

lzmir piyasası 
Son ibir ay içinde İzmir piya

sası hararetlenmiştir. Fazla 
mikdarda üzüm satılmış ve pa
muk fiyatları artmış, satış ta 
çoğalmıştır. Bu münasebetle ih
racat tacirleri sık sık toplantı 
yaparak alivre fiyatlarlarım tes 
bit etmişlerdir. 

İzmir piyasası yeni sene ha
zırlıklarına başlamıştır. U züm, 
incir, arpa ve bakla üzerine yapı 
lan satışlar yeni seneye girildi
ğine işaret etmektedir. 

Yeni gUmUş paralar 
Yeni gümüş paraların ikinci 

kısmı olan 4 milyonluık baskıya 
yakında başlanacaktır.Bunun üç 
milyon lirası 50 ve -25 kuruşluk 

gümüş para olacaktır.Bir milyon 
liralık ta yeniden bir liralık ba
sılacaktır. Bir mikdar da 10 ve 
5 kuruşluk nikel, bir mikdar da 
1 O paralık !bronz para basılacak
tır. Bu paraların kalıplan hazır
lanmıştır. Yeni kalıpları meş • 
h.ur İngiliz kalıpçılanndan Per
sı hazırlamıştır. Yeni basılacak 
bir milyon liralık bir liraların 
şekli, piyasaya çıkarılmış olan 
gümüş bir liralardan farklıdır. 
yenilerin üstünde (100) kuruş 
değil, bir lira yazılmaktadır. Ay 
yıldızın vaziyetinde de bazı de
ğişiklikler vardır. 

No : 54 

Son zamanlarda Birleşik A • 
merika, çok az ihracatımız oldu 
ğundan, bütün ihracat tahdida
tını kaldırmış ve buğday genel 
piyasası iyi bir vaziyete girmiş
tir. Yalnız Kanadada mühim 
mikdarda buğday istoku vardır. 
Dünya buğday istatistiklerine 
göre, mevcut ihracat fazlaları 
bu yıl 800 milyondur. Halbuki 
1934 de bu mikdar 1144 milyon
du. 
Buğday ithal eden memleket 

ler, bu yıl daha çok mal alacak
lardır. Bu yıl ithalatçı ülkelerin 
ihtiyaçları 570 milyon buvaso -
dur. Halbuki geçen yıl ayni 
memleketlere 546 milyon ihraç 
edilmişti. Bunun içindir ki bu 
yıl sonunda dün ambarlarındaki 
buğday istoku 310 milyon buva 
ıSO olacktır. Bu mühim bir mik
rlardır. 

lste Londra buğday konfe -
ransı, şimdi. yıl sonunda elde ka 
lacak olan bu istokun vaziyetini 
görüşmektedir. Konferansta 
buğdaycı memleketler arasında 
bir anlaşma elde edileceği umul 
maktadır. 

ispanyada döviz fıkdam 
İspanya, döviz frkdam dola -

yısilc hariçten istikraz aramak 
veyahut altın ihraç etmek mec
iburiyetinde bulunuyor. Bu me
sele gün geçtikçe biraz daha 
s1ddetlenmektedir. İspanya bü
tün kuvvetile bunun önüne geç
meğe çalışıyor. 

Pamuk ihracatımız artıyor 

Son bir ay içinde pamuk fi -
yatları yükselmiştir. Bu yükseli 
şe sebep stokların azalmasından 
ve Almanyanm mübayaatta bu
lunması ihtimallerinden ileri 
geıaıgı arıla :ı.1nue\.u. ~.-ı; .. :r ....... .,, & 

içinde 41 • 50 kuruştan 2,915 bal 
ya pamuk satılmıştır. Geçen se
ne ayni müddet içinde 22 - 41 ku 
ruş arasında 1,191 balya pamuk 
satıldığına göre Mayıs 1935 se
nesinde mikdar ve fiyatlarda~i 
yükseklikler kayda şayan bir 
fazlalık göstermiştir. 

Bu suretle pamuk fiyatları 

senenin en yüksek fiyatlarına 

yaklaşmıştır. 1935 yılı başlangı
cından yirmi beş Mayıs akşamı
na kadar muhtelif memleketle • 
re yaptığımız pamuk ihracatı 
147 tondur. 

Zeytinyağı ihra· 
cali durgun mu? 

Memleketimiz<,Je zeytinyağ fi 
yatı, dışarıdan teklif edilen fi -
yatlardan yüksektir. Bu yüz -
den bu madde üzerinde hara -
retli muameleler yapılamamak-

[,_K_ı R_M_ı_z_ı _v _~ T--=-~~~ r:....:...:.~..:::....:~~I 
seni görebilir. Ne ağır şey! seni 
sevdikleri için çocuklarımı da
ha fazla seviyorum. Ne azab ! 
bunlarm sonu neye varacak? ..• 

" Ne diyeceğimi şaşırıyorum ... 

ti:; bunu iyi bil de keseceğin 
kıtabı hemen yak. Kelimeleri 
olduğu gibi bulamazsan harf 
harf kesip yapıştırmağı' göze 
al. Seni çok zahmete sokmasın 
diye imzasız mektubu kısa yaz
dım. Ah! korktuklarım doğru 
da sen artık beni sevmiyorsan 
mektubumu ne kadar uzun bu
lacaksın!,, 

İMZASIZ MEKTUP 

''Madame, 

BGRŞA 

Ta yareci Herrera S 
ile Stratosfere Uç 

15 Haziran Cumartesi 

PARALAR 

Ahı Satıı 

Albay Herrera Yakında Havanın Yüksek Taba
kalarına Yeni Sefer Hazırlığı yapıyor! 

Sterlin 616,- 621,-
Dolar 124,- 126,-
20 Fransız Frangı 166,- 168,50 
20 Liret 200.- 202,-
20 Belçika Frangı 80,- 81,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 8ı2,- 816,-
20 Ley 14,- ıs.-
Florin 82,-. 83,-
20 Çek Kuron 97,- 99,-
Avusturya ıılın 22,- 24,-
Mark 41,- 42,-
Zloti 23,- 24,-
Pengc. 24,- 25,-
20 Ley 14.- ı5,-
20 Dınar 52,- 54,-
Yen 31,- 33,-
lsveç Kuron 30,- Al ,-
Altm ~43.- 944,-
Mecidiyo 58,50 59,-
Banknot 228,- 230.-

ÇEKLER 

Fransız FranC\ 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belı:a 

Drahmi 
Isvic;re Frangı 
Leva 
Florin 
Çekosolvak kuron" 
Avusturya 
Pczeta 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
Ley 
D:nar 
Yen 
Ccrnovct9 
İsviçre kuromı 

ESHAM 

Kapanıs 

12.03,-
621,50 
0,79.35 
9.62,36 
4,69,-

83.71,50 
2,43,28 

62,61,50 
1,17,26 

18.98,50 
4,20,SO 
5.81.43 
1,96,74 
-4.21.-
4.51.40 

78.54.43 
34,96.33 

2.78.30 
ıo.98 

3,ı l,75 

l~ Bankası Mü- 90.-
" ,, N. 9.60 .. .. "ı 9,70 

Anadolu % 60 25,55 
.. % ıoo 42,75 

Şirketihayriye J 6.-
Trnmvay 29.-
Bomonti • Ncktaı:. 8,25 
Terkos 16,25 
Reji 2.55 
Aslan Çimtınt<lr 10,30 
Merkez Bankası 58,-
0smanh Bankaı;ı 26,SO 
.ı.aı;J.v•J •a.•• 
İttihat değirmencilik T.AS. e,,ı; 
Şark Değirmcnlen 0,80 
Şark merkez eczanesi 4,60 

iSTiKRAZLAR 

Tiıtk Borcu I Kupon Kesik 
,, ., II " 
., ., III ,, 

Ereani 
!stikrnzi dahili 

28,47,50 
26,60 

25.27,20 
95.-
94,50 

- ---.,,,_.---
TA H V l LA T 

Rıhtnn 10,50 
Anadolu I ve II 44,55 

., II Kupon Kesik 44,50 
Anadolu mumessıl 53,10 

tadır. Bundan başka alıcılar, el
lerinde bulunan malları evveJce 
yüksek fiyatlarla aldıklarından 
ucuza satmağa yanaşmıyorlar. 
Bu vaziyet zeytin piyasasını 

gevşetmekte ve muamelenin 
durgunlaşmasına sebep olmak -
tadır. Şüphesiz bu hal ihracata 
da mani olmuş ve son zamanlar
da pek az zeytinyağ ihraç edil -
rniştir. 

şünün ki sırrınız meydana çık
mıştır ve benim elimdedir; tit
re, sefil kadın; artık benim 
önümde perende atmadan, düpe 
düz gideceksin.,. 

"Bu mektubdaki kelimeleri 
birer birer yapıştırdıktan sonra 
(dikkat ettin mi? tam M.Vale
nod'nun dilinde yazılmıştır), 
odandan ctkıp aşağı in, ben se
ni görürüm." 

Stratosfere yükseliş deneçleri 
kadar merak uyandıran fenni 
bir deneç yoktur. Bu iş için kul
lanılan aerostaların büyüklüğü, 

çıkılan gök tabakalarının yük -
sekliği, bu işe nefsini hasrf!den 
bilginlerin şecaati ne kadar me-
rak uyandırır! :: 

Piccard, Tosyns, Settle, P•·o
kovief gibi bilginlerin teşebbüs
leri, halkın merakını uyandıran 
fenni deneçlerdir. Göğiin en 
yüksek tabakalarına, akıllara 

şaşkınlık veren süratlerle cıkan 
bilginler arasında en şö'."'.retlisi 
profesör Piccard'dır. Bu taba -
kalara çıkış, birçok fenni mese
leleri ortaya atmıştır. Sovyet 
Rus balonu 19000 metreye çık
tığı zaman hava tazyiki 48 mili
metreydi. Halbuki yeryüzünde 
hava tazyiki 760 milimetrecir. 

Zeki kaşiflerden Melot, reak
siyonlu bir uçağın planlarını 
yaptı. Bu uçak 20000 metre 
yükseklikte saatta 1200 - 1500 
kilometre yol alacakmış! ... N ew 
Y ork'tan Parise dört saatta ! 

Albay Herrera ise soguga 
karsı tıpkı dalgıçların skofan -
drıru andıran bir kılıkla 25000 
metre yükselmek teşebbüsünde 
bulunacaktır. 

Havalara yükselmek için ade
ta bir rekabet başladı. Meşhur 

profesör Piccard, 60 metre kut
runda ve 11200 metre mikabı 
hacmında bir balonla 30000 
metreye çıkmağa hazırlanıyor. 

Buna karşı Soyyetler: 

Adlı stratosfer ibalontınnn in
şasını tacil ediyorlar. Bu balo
nun birincisi 22000 metreye ka
dar yükselmişti. Sovyetler. 40 

Hususi hesaplara göre yapılmış bir tünelde b"r deneç balonu 
Stratosferdeki aynı .şerait içinde deneniyor 

nın yüksek tabakalarına yeni 
bir sefer hazırlığı yapıyor. Al -
bay, İspanyamn en meşhur ta~
yarecisidir. Herrera demiştir k1: 

Stratosferik elbise bütün hararet 
Şeraitine aynı derecede karp 

koyuyor 

kilometre yükselecek bir füze 
de in a ediyorlar. Moskof profe-
- ::-:; M"''rı,..,""'"''"" lı~'h,..,.. ,,. .... 
diğine göre 1936 yılında, stra -
tosf erde arsıulusal bir konferans 
toplanacaktır. 

Albay Herrera yakında, hava 

"Balonlarda kapalı kabin, 
yükselişe mani olan bir sıklet -
tir. Onun yerine balonuma, ha
sır bir nasel koydum.~, 

Albay Herrera, yükselmeden 
evvel bir nevi skafandr içine gi
recektir. Adeta denize giren dal
gıçların kılığı ... Skafandrm için
de kavuçuk bir elbise ve dışında 
da çok dayanıklı bir zarf vardır. 
Bu zarf, çelik dairelerle bağh -
dır. Bu ağır yük altında Herre
ra'nın hava tazyiklerine, açık 
naselde nasıl tahammül edece
ği anlaşılamıyor. Herrera kendi 
sisteminin, öbürlerine üstünlü -
ğünü .. ylccc anlattı: 

....., ... 1'11>\.C..•·-, • , :L 

raşüt kullanılabilir. Para ütte 
bir de oksijen şişesi vardır ki, 
bana 7 5 dakika teneffüs imka -
mm verir. Yükseliş için ağustos 
ayını beklemek mecburiyetin -
deyim. Bu mevsim, en iyi hava 
şartları olan devirdir. Bu devir· 
de, 7 5 metre kutru olan balonun 
gölgesi, naseli tamamile örter. 
Buna da kat'i lüzum vardır. Çün 
kil 25000 metre yükseklikte gü· 
neşte + 60 derece, gölgede -60 
derece hararet vardır.,, 

Stratosferik bebek banyo ediliyor 

Albay Herrera, gökleri keşfe 
çıkan şanlı kafileye katılacaktır. 
İspanyol tayyarecisi Madrid 1 

yakınında "Dört rüzgar,, uçak 
alanından, yüksek göklerin f et
hine atılacaktır. Bu korkum~ 

yüksekliklerden türlü klişeler 
ve bilgiler getirerek, fennin bu 
yeni kitabına şanlı bir yaprak 
katmasını dileriz. 

sip yapıştırmakta çocuk gibi ke· 
yif duydu. Odasından çıkarken 
cocuklarla annelerine rastladı; 
Madame de Renal mektubu, Ju
lien'i adeta ürperten bir sükun
la aldr. 

- Zamk kurudu mu? diye sor 
du. 

J ulien içinden: "Vicdan aza
bı ile ctldıran kadın bu muydu?. 
dedi. Acaba şimdi neler tasarlı
yor?.,, Julien bunu sonnağı kib
rine yediremedi; fakat, doğrusu, 
ondan bu derece hoşlandığı bel
ki hiç olmamıştı. 

Madame de Reııal yine o ka
dar soğuk kanlılıkla devam et
ti : 

}'·erde hala kalmıştı. Madame 
de Renal ona bakmadan, hızla 
uzaklaştı. 
İmzasız mektubu açıp okudu .. 

ğu andan beri M. de Renal içirı 
hayat çok kötü bir şey olmuş
tu. 1816 da az kalsın bir düello .. 
ya mecbur olmak tehlikesi ge
çirmişti; o zamandan beri b? 
kadar sıkılıp sinirlendiğini bıl-
nıiyordu. Hakçası, bir kurşurı 
yemek korkusu bile onu bu k'1'" 
dar üzmemişti. Mektubu elinde 
evirip çeviriyordu. 

"Bu bir kadın yazısı değil nıi? 
diyordu. Oyle ise bunu yazail 
kadın kim ? " 

Her ne ise, anlıyorsun ya; terbi
yeli, nazik davran, o kaba insan
ları hor gördüğünü belli etme, 
senden bµnu diz çökerek rica 
ederim: bizim kaderimiz onla
rın elinde. Kocamın sana karşı 
ne suretle hareket edeceğini 
herkesin düşünüp dediği tayin 
edecektir, bundan hiç şüphen 
olmasın. 

"imzasız mektuu işini sen gö· 
receksin; gözüne sabrı, eline de 
makası al. Şu göreceğin kelime
leri bir ki tabdan birer birer bu
lup kes; sonra onları, yolladı
ğnn mav\mtrak kağıda zamkla 
yapıştır ; bu kağıd da M. Vale
rıod'dan gelmedir. Senin odan 
da araştırılatC\kı altüst edilecek-

"Çevirdiğiniz bütün dolablar
dan haberimiz var; fakat onla
rın artık durmasını istiyecek 
kimselerin de kulağım burduk. 
Size karşı yine bir parça dostluk 
duyduğum için söylüyorum, o 
kilelik köylüden yakanızı kurta· 
nn. Bu akıllılığı gösterirseniz 
kocanız, pldığ-ı haberin yalan 
olduğunu sanır, biz de bu za~~ 
nını düzeltmeğe kalkmayız. Du 

" Ben köye kadar gideceğim, 
oradan düsünceli düsünceli dö
nerim, doğrusu da zihnim cok 
perişan. N deri de gözüme alı
rorum? hem de niçin? sen bir 
ımzasız mektub gelmiş olmasın
dan. şübh .:leniyol'Sun diye!.. Her 
ne 1se, ben kederli kederli ko
camı arar ve bana tanımadığım 
bir adam getirdi diye o mektu
bu veririm. Sen çocukları ahp 
koru yoluna gezmeğe çrk ve an
cak yemek vakti eve gel. 

"Sen kayaların üzerinden gü. 
vercinlik kulesini görürsün. İşi
miz iyi g iders e oraya beyaz bir 
mendil asarım; bir şey göremez
sen, işler kötüleşti demektir. 
"Hayın 1 gezmeğe gitmeden 

• 

önce bir vakit bulup da beni 
sevdiğini söylemiyecek misin? 
buna gönlün razı olacak mı? 
Her ne olursa olsun, şunu iyi 
bil: bizi biribirimizden büsbütün 
ayırırlarsa ben artık yaşıya • 
marn. Ne de kötü anayım! Bu 
sözleri boş yere söylüyorum, 
]ulien'iın. Onları duyarak yaz
madım; bu anda ancak seni dü
şünüyorum ve o sözleri de sen 
ayrblamıyasın diye yazdım. Ben 
bu anda seni büsbütün kaybet
mekten korkuyorum.artık doğru 
yu neden gizliyeyim? Sen beni is 
tediğin kadar kötü ruhlu bir 
ana say, ben sevdiğime yalan 
söylemiyeyim de! Ben hayatım
da zaten çok aldattım. Sen be· 
ni artık sevmiyorsun da ben se
ni affediyorum. Mektubumu oku 
mağa vakit yok. Senin kolla -
rmda geçirdiğim saatler için ha
yatımı vermek lazımgelse de ne 
çrkar. Biliyorsun ki daha paha
lıya mal olacak." 

Bölüm xxı 
KADIN İLE EFENDiSi 

J ulien, bir saat kelimeleri ke-

- Bu iş kötü giderse benim 
elimden her şeyimi alırlar. Siz 
şunu götürüp dağda bir yere 
gömün; belki günün birinde bun 
dan başka bir geçineceğim kal -
maz. 

Julien'e, kırmızı maroken 
kaplı bir bardak zarfı verdi; bu
n un içi altın ve elmas dolu idi. 

- Şimdi artık gidin! dedi. 
Çocukları öptü, en küçüğü iki 

defa kucakladı. Julien olduğu 

Verrieres'de tanıdığı bütiitl 
kadınları birer birer düşünüyor, 
hiç birinden şüphe edemiyor i 
öu. "Bu mektubu bir erkek J1"l 

söyleyip yazdırdı? Ac~ba o er; 
kek kim?" Bunu da bir türlü ke 
tiremiyordu; tanıdıklarının ço : 
ğu hiç şüphesiz onu kıskan~r •. i
na kin beslerdi. ltiyad tesırı 
le: "Bir yol karıma danışaY1111) 

(Arkası var 
N. ATAÇ, 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
FRANSIZ KABıNESf NDE: 

istisnai Salahiyetler 
Temps'dan: 

Bakanlar Heyeti hükumete 
Verilecek "istisnai salahiyetler" 
hakkında alınacak ilk tedbirleri 
görüşmek için toplandı. Uzun 
süren kabine buhranı geçirmek
te olduğumuz finansal kalkınma 
hakkında ve Mayıs ayının ba • 
§ından beri alınması lazrm olan 
tedbirlerin alınmasının birkaç 
lhafta icin tehir edilmesine se -
!bep olrİi.uştu. lşte nihayet hüku
met adamlarımız iş başında bu-
lunuyorlar. . 

Varılması laznngelen hedef 
hakkında hiç tereddüde Jüzum 
Yoktur. Bütçe masraf la r ı -
ıu kısarak para karşılığının ber 
taraf edilmesi mevzuu bahistir. 
liükfımete verilecek müstesna 
salahiyetlerden maksat, ekono
tni yapmaktan aciz !kalan ve ac
zini niıhayet itiraf etmiş olan 
Parlamento yerine tasarruf yap 
nıak müsaadesini hükumete ver 
tnekten ibarettir. Laval ve arka
daşları ulusun gidişini haıkik1 
ihtiyaçlar derecesine indirmeğe 
!karar vermislerdir. 

Gelecek birkaç haftanın tari
!1ini hükumetin iradesi ve bu ira 
ele ile seçim derebeyliklerinin çı 
~aracaklan mukavemetin do -
guracağı ihtilaflar teşkil edecek 
tir. Bu ihtilaf ehemmiyetsiz de· 
gildir. Hükumetin muvaffakı -
'.Yeti para buhranının kat'i su -
:rette bertaraf edilmesi, emni -
Yetin yeniden teessüsü, hüku
ıll1et kredisinin iadesi ile kabil -
tlir. Hükumetin muvaffakıyet -
~izliği son on beş günkü karan
lık hayatın geri gelmesi demek
tir. Bütün bütçe deflationları -
ıun bu yaz esnasında .gayrikabil 
olacağı düşünülürse acaba ne o
lacaktır. Acaba frank bu yeni 
tecrübeye dayanabilecek mi ve 
hükumet kredisi olumlu lbir dar
he vivec~k m· ? 
. Böyle oır suirut ihtimal asla 
diişünülmemelidr. Çünkü bu tak 
c!irde finansal meseleler halle -
Uilemiyecek ve memleket La -
'-"al kadar hiç ikmsenin güçlük
lerini tanımadığı Dış işlerine 
~arşı koymak için serbestlye ma 
lık olamıyacaktır. Hükumetin 
bu işte muzaffer olması imkanı 
:Yoktur. Ö mutlaka zaferi elde 
edecektir. 

Acaba miicadele bu kadar cid 
tli midir ? Fransız milleti, icti
nap eden şeyi kabul etmek husu 
&unda lazım gelen aklı selimden 
acaba mahrum mudur? 

Bütçe deflation'un bir kısım 
\'atandaşlara karşı olduğunu zan 
n~mek bir hata ve psikolojik 
bır noksandır. Bütçe deflation'u 
biç kimseye karşı değildir. 

Paranın heı;kes için müdaıfaa 
edilmesi mevzuu bahistir. Ken
tlisinden kısmi bir fedakarlrk is 
teyen bir vatandaşın veya bir kı 
sım vatandaşların yardımına ko 
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Edgar W ALLA CE 

Parr dudağını büktü: 
- Eğer biri gelip bana delil

ler göstererek dese ki, bu kızrl 
Çetenin başı İngiltere baş pes
koposudlU", yemin ederim ki şaş
tnam. Daha bu mesele sonuna 
Varıncaya kadar hayli sürpriz
lerle karşılaşacağız. Buna ina • 
ı:ınız. Ben bu işi üzerime aldr -
g~ zaman, bilseniz kimler gö
zumünün önünden geçti. Başta 
Vali, M a r 1 , Yale, Thalia 
~~mmond ve saire ve saire ... 
.cı..ımseyi istisna etmedim. 

Jack gülümsedi: 
- Bari kendinizi de bu litse-

3'e koydunuz mu? 
- Niçin koymıyayım? "an -

lleciv• · ki or . 

şuluyor. Buna mukabil o vatan
daşın bugünkü halinin muhafa· 
zası temin ediliyor. Tıpkı bir va 
li kesilen bir ağaca, diğer dalla
rının ve gövdesinin muhafazası 
için yardım edildiği gibi: 

Orta halli Fransızın kendi 
menfaati için çalışıldığını anla
mamasının imkanı yoktur. 

Muvaffak olmağa karar ver • 
miş olan Laval'in muvaffak ola
cağında hiç şüphe yoktur. Onun 
herkesce bilinen basireti ve ih -
tiyatka~Iığı ve daima uyanık bu
lunan siyasal aklı selimi, ahval 
ve şerait karşısında alacağı kat'i 
tedbirlerin tesirini bir kat daha 
arttıracaktır. 

İşçiye emniyet ederek ve ona 
muvaffaıkıyet temenni ederek 
başaracağı işin sonunu bekliye
lim. 

Petit - Parisien'den: 
La val ekonomik kalkınma 

ijlerine devamla Devlet Demir
yollar müdürü Dautry ve Fran
sız Bankası müdürü Tamery ile 
görüşmüştür. Şurasını hatırla -
talım ki Finans Bakam Marcel 
Regnier, Fransız Bankası mü -
dürü ile tamamen uyuşarak bir 
tebliğ neşretmiş ve bunda esa -
sen azalmakta olan espekülas
yom1 durdurmak için altın üze
rine avans verilmesini menet -
miştir. Bu tedbir esasen beklen 
mekte idi. 

Şimdiye kadar espekülasyon
c;ılar kaad parayı altın ile değ~ş 
tıriyorlar ve bu suretle altını el
lerine geçirince altm karşılığı 
olarak evrakı nakdiye alıyorlar
rlr. Espekülasyoncular bu mua
meleyi tekrar ediyorlar ve yeni 
ikrazata girişere·k muamelenin 
hacmini büyültmek imkanını bu 
luyorlardı. Kanunen yasak ol • 
mayan, fakat ulusal para hak -
kında garip bir haleti ruhiye u .. 
yandıran. bu hal kar.s~~mda Rran. 
sız Bankası taız mikdarım yüz. 
de yediye çıkarmıştı. Bu mik • 
dar espekülasyoncularm cesare
tini kımıak kin daha memnu 
bir hadde kadar da crkardabilir
d~. Bu da fenalığın Önüne geçe
bılcek bir tedbir idi. 

İşte Finans Bakam bu sebep
le banka ile tamamen mutabık 
kalarak altın karşılığı olarak a
vans vermeği tamamen yasak 
etmiştir. 

Frank üzerine espekülasyon 
yapanlar şimdilk sakin görünü
yorlar. Filhakika alınan tedbir
ler daima tekerrürü kabil ola -
cak olan ve gelecek hücumların 
önüne geçebilecektir. 

Şurasını da nazarı dikkate al
mak lazmıdır ki eğer espekülas
yon yeniden başhyacak olursa 
e~nebi dövizi almanın yasak e
dılmesi gibi yeni bazı tetbirlcr 
de alınabilecektir. Altın all't11 
satımı, Fransız Bankasında te
merküz ettirilmiş olduğundan 

- Hakikaten sizin büyük an 
neniz muhterem bir kadın ... 
Kimbilir o da Kızıl Çember için 
neler düı;ıünüyor? 

- Elbet onun da kendine gö
r~ fikri vardır. Hatta bu çete -
nın ilk cinayetindenberi hiç de
ğişmiyen bir kanaati var. Daha 
ilk başta parmağını yaraya koy 
muş bulunuyor. Sonra bu ilk de 
fa vaki olmuyor. Ben bir çok ci
nayetlerin takibinde en iyi il
hamları ondan aldım ve mu -
vaf fak ta oldum. 

Sustu. 
J ack ta bu bahiste daha fazla 

anlatması için ısrarda bulunma
dı. İsinden şu zavallı Parr'a kar 
şı merhamet duyuyordu. Bu a
damın ancak cinayet takiplerin 
de sebat fikrile hareket ettiği i
çin bu derece yüksek bir mevkie 
çıkarıldığım sanıyordu. Zaten 
resmi dairelerde biraz eskimiş 
olmaktır ki, insanı derece dere
ce terfi ettirir. 

Kızıl Çember gibi müthiş bir 
muammanın karşısında en kes
kin zekaların bile saplanıp kal
dı~ ı bir sırada1 bu adamın bü ·-

Dünyanın En Büyük Vapuru 
Narmandi'nin Kırdığı Rekor 

Paris - Soir'dan: 
Normandie vapuru Atlantik 

denizi rekorunu dört gün üç sa
at 28 saniye olarak tahmin et -
mişti. Bu da saatte vasati olarak 
30,31 mil bir sür'at teşkil edi • 
yoııdu. Bu rekıor evvelce Bremen 
tarafından dört gün 16 saat, 15 
dakikada tesis edilmişti. 

İtalyaın Rex vapuru son re· 
korunu te5is ettiği zaman, Bre
men'in mavi kordelayı almak 
için yeni bir teşebbüste bulun • 
ması hayretle karşılanmıştı. Bu
nunla beraber vapurun ateşi bir 
az daha sıkıştırarak bir iki mil 

daha kazanmağa teşebbüs etmek 
arzusunu göstereceği zannedi -
liyordu. Fakat Almanlar Rex va 
puronun Celı.ub hattını takip 
ettiğini ve bu vapurun kendileri 
için tehlikeli bir rakip olmadığı 
m ileriye sürerek hiç bir teşeb
büste bulunmadılar. Alınan ta -
raf tarlan ekonomik bir gidişle 
saatte 27 - 28 mil sür'atle gittik
lerini idida etıneğe başladılar. 

italyanların 
Anlaşma Şartları 

Daily Herald'dan: 
ltalya - Habeı ihtila1ını hal için, 

Londra, Paris ve Romada yeni bir 
plan tetkik edilmektedir. Bu plan 
tahakkuk ederse, Mussolini Habe -
ş~stan aleyhine hiç bir askeri faa
liyete giri§miyecek ve hudud ihtila
f mı hakem muvaffakıyetle hallede
cektir. 

Plan şudur: 
Habeşistan ltalyaya, Kızıldeniz • 

deki Massoua ismindeki ltalyan li
manından, Somalideki Magadosho 
ltalyan limanına kadar gidecek bir 
tren hattını.n İnfcıaına müaaade ede
cektir. Bu yol tabiatile Habefİ&tan
dan geçecek ve Fransız tren hattı
nı kesmiyecektir. 

ltalyanlar bunun için fJaşka bir 
ıart daha koşmaktadırlar: Şimen -
,,1;&-...:- -:~~ ~ln7 11....1--. Man 
çuride yaptıkları fİme'ndiFerde ol • 
duğu gibi bir anla§ma yapılacaktır. 
Yani §imendilerin iki tarafında bir 
mıntaka aynlacak~ ve burcuı /tal· 
yanlar tarafından idare olunacak • 
tır. lngiliz hükumeti bu teklifi tet
kik etmektedir. Habefistana gelin
ce onun buna yanaıacağı zannedil
miyor. 

Daily Telegraph'dan: 
ltalyanlar bu teklifi makul gÖs· 

termek için §U noktaları ileri sür • 
mektedirler: 

1 - 1928 andlafma$17 ltalyaya 
Habefistana, ekonomik ve ticari 
menlaatlar teminini amirdir. 

2 - Habeıistanın istiklalini ga
ra,nti eden 1906 andlaşması, /tal • 
yaya Eritresi ile, ltalyan Somalisi 
arasında hususi haklar bahıetmek
tedir. 

satış kolaylıkla nezaret altında 
bulundurulacaktır. 

Finans Bakanlığı diğer taraf
tan bütçe denklemesi hakkında 
hükumete atfedilen niyetlere 
dair neşredilen muhtelif haber
leri de yalanlamaktadır. 

yük annesinden ilham alması 
. ve ihtiyar bir kadının nasihatle
rini dinlemesi kadar garip bir 
şey olamazdı. 

Jack nezaket icabı olarak de
di ki: 

- Bir gün size geleyim de, 
teyzenizle de tanışmış olayını. 

- O şimdi burada değil. Çok 
tan sayfiyeye gitti. Her sabah 
bir hizmetçi gelip evin işlerine 
bakıyor.Kendi evimi bile öyle ga 
ripsiyorum ki, sanki orası benim 
evim değilmiş gibi bir his hasıl 
oluyor. 

Jack mevzuun değişmiş olına 
smdan memnun görünüyordu. 
Dedi ki: 

Thalia Drummond sorguya 
çekilecek ve içeriye tıkılacak. 

- Acaba muvakkaten tahli -
yesi için bir çare bulmak imkam 
yok mudur? 

- Hayır. Zannederim ki Hol 
lovay hapishanesine götürecek
lerdir. Fakat orası iyi bir yerdir. 
Memleketin en rahat hapishane 
!erinden biri .. Bir parça böyle 
rahat bir yerde dinlenmiş olaca
ğından o da memnundur. 

Bundan maksad da ilk çtkacak 
ciddi bir rakföi aldatmak idi. 

Birçok kimseler Bremen ve 
Europa vapurlarının bütün kuv
vetlerini sarf ederek bir sürpriz 
yapmağa hazırland:ııklarmı zan
nediyorlar. Bununla beraber bu 
bir sürprize de inanılmıyor. Çün 
kü: 

1 - Şu veya bu vapurun elde 
edeceği sür'at hakkında hiç bir 
bahriyeliden veya mühendisten 
kat'! bir malfunat almak kabil 
değildir. Ağlebi ihtimal bahri -
yeli ve mühendisler kendileri de 
bunu bilmiyorlar. Bir vapurun 
ameli sür'ati, makinenin muka
vemet ve kuvvetine taalluk e -
den ve bilinen malı1mat haricin
de birçok gayri malUm.larm bi -
!inmesine bağlıdır. 

2 - Atlantikten işleyen bir 
vapur, Bremen, Rex ve Europa 
veya du Savoia olsun, Norman
die gibi bir vapurla sür,at mese
lesinde rekabete girişeceğine 
pek ihtimal verilmiyor. 

rtoktai nazar 

- Kan bu! Demek bir cina • 
yet ! ... 

- Hayır, kan değil, kırmızı 
şarap! .• 

- Öyle ise facia! ... 
11 Travaso delle ldee (Roma) 

- Gene takma dişini kalana, 
prokanı ağzına geçirmi§sin ! 

Rire (Faris) 

- Nasıl oluyor da Yale onu 
tevkif ediyor? Burasını anlaya
madım. 

- Ben kendisini tevkife ttıe
mur ettim. Şimdi Yale eskisi gi
bi hususi hafiye değil, resmen 
kadroya girmiş polis memuru -
dur. Willings'in köşkünde ilk 
tahkikatı o yaptı, ben de tahki
katı neticelendirmesi için ken -
disini memur ettim. 

Emniyet müfettişinin dediği 
gibi, filvaki Thalia sorguya çe
kilmiş ve tevkifine lüzum görül 
müştür. Willings hadise hakkın
da ifade verecek gibi değildi. Fa 
kat galiba eli kalem tuttuğu i
çin, bir istida yazdı ve başvekile 
istifasını verdi. 

Başvekil istifayı derhal kabul 
etti. Çünkü hadiseler ne şekil a
lırsa alsın, bu adamın umumi ef
kar üzerinde iyi bir intiba bırak 
mamış olduğunu biliyordu. 

Artık bütün Londra değil, bü 
tün İngiltere gazetelerden öğ -
renmişti: Bu adam sayfiyedeki 
köşküne genç bir kız götürmüş, 
tecavüze kalkmış, aralarında bir 
mücadele olmuş ve bu sitada sit 

REJİM MESELESl 

Krallık mı Cumuriyet mi? 

. , 
ZA1M1S 

La Volante'den: 
Seçimin yapıldığı akşam zannedil

di ki, netice rejim meselesini kökün
den halledecektir. KraJcı partinin in
hizama uğraması, Kralcılık fikrinin 
i.nhizama uğraması, gibi telakki olun
du. HUlasa, plebisitin lüzumsuz ol' • 
duğuna bile kanaat getirildi. 

Bu, ilk intibadı. 
Seçimden üç gün geçtikten sonra, 

anlaşıldı ki, rejim meselesi kat'i su
rette halledilmiş değildir. Filhakika 
seçimin neticelerini tefsir edecek mev 
kide olan hükumet, Metaksas'ın he
zimete uğraması, yalnız. bir partiye 
aittir ve bunun kralcılık fikrile hiç 
alakası yoktur. 

Venizelos aleyhtarları, uKralcılık 
Birliği" aleyhine rey verirken, hiç 
şüphesiz, bu partinin, krallığın iade
si için kaçamaklı bir yoldan gitmesi
nin aleyhinde bulunmuştur. Fakat, 
Kralın geri getirilmesi meselesi etra
fında fikirlerini izhar etmemişlerdir. 
Halkın kahir bir ekseriyetini etrafın· 
da toplayan Halk Partisi de, bu fikri 
seçimcilerden sormamıştır. Bilakis 
bütün seçim devam ettiği müddetçe, 
yurddaşlann rejim meselesi hakkın -
da rey vermelerini sonraya bırakma· 
larını tavsiye etmiştir. 

Bu, bir hakikat iken, şimdi hükU
met nasıl plebisitin aleyhinde buluna
bilir ? 

Demek halkın reyine müracaat o
lunacaktır. Bu bütün kabine azasının 
isteğidir. Yalnız kabine azası bunun 
yapılacağı tarih üzerinde itilaf ede -
memişlerd~r. 

Ekim Bakam Th~otokis seçimin ga 
yet kısa bir müddet zarfında yapıl • 
masını istemiş, fakat Çaldaris bu fik
re yanaşmamıştır. Başbakanın fikri
ne göre, son isyandan ve seçimden 
sonra halkın biraz rahat etmesi lazım 
dır. 

• • r • Eğer farzr muhal, plebisit 
yapdmryacak ve hükumet pazar gün
kü seçimi Cumuriyet rejiminin de -
vamına bir delil telakki edecek olsa 
bile rejim meselesi kökünden halle • 
dilmiyecektir. 

Ayan lağvedildiğinden Cümurre
isi bilmecburiye, arayi umumiye ile 
seçilecektir. Fakat Milli Meclis, ikin
ci meclisin lağvı hakkındaki kanunu 
esasi maddesini tasdik edince, muha
lif cümuriyetçiler, M. Zaimis'in isti -
fasını isteyemiyeceklerdir. Eğer Zai
mis devlet başında kalmak isterse, 
o zaman vazifesinin halk tarafından 
tekrar bilinmesini isteyecektir. 

Eğer hükOmet, Cumur Başkanı 
seçimini yaptırmamak isterse, yeni 
temelyasası ile ayanın tekrar ihyasını 
isteyecek ve bu takdirde ayan inti
habatma baş vuracaktır. Böyle bir ih
timal herkesi hayrete düşürür; fakat 
herhalde daima bir ihtimaldir. 

Hellinicon Mellon'dan: 
Pazar günü yapılan seçim Venize-

tından hançerle yaralanmış. Bir 
adamın itibardan düşmesi için 
bundan daha fazlasına lüzum 
yoktu. 

Parra genç kızı hapishanede 
ziyarete gitti. Thalia başmüf et
tişi hücresinde kabul etmek is
temedi.Ancak bir gariyanın mü 
vacehesinde hapishanenin ka
bul odasında gör\işebileceğini 
söyledi. 

Ve orada anlattı: 
- Sizi hücremde yalnız ka -

bul etmek istemediğim için beni 
mazur gorunuz. Çünkü Kızıl 

Çember mensuplarından çoğu 

bir polis müfettişi ile haşhaşa 
görüştükleri için belaya girmiş
dir. Onun için kendimce fayda
h gördüğ'üm bütün tedbirleri al
mak isterim. 

- Ben bunlardan hiç birini 
hatırlamıyorum. Y almz bir ta • 
nesi var: o da Sibly. 

- Evet, biraz da fazla geve
zelik etmiş olduğunu bilirim. Fa 
kat benden ne istiyorsunuz? Ne 
soracaksanız, sorunuz. 
~ Basit. Willings'in evine gir 

losu mahvetmistir. Fakat ne, krallık 
fikrini gömmüŞ, ne de cumuriyeti 
göklere çıkarmıştır. 

Halkın reyi, hükumetin noktai na· 
zarını temin etmektedir. Bu noktai 
nazar da şudur: Bir rejim meselesi 
vardır. Ve bu mesele plebisit yolil~ 
tanzim edilecektir. 

Hükumet, plebisiti gayet bitarafa • 
ne idare edecek ve netice herkes tara· 
fından hürmetle kar§ılanacaktır. 

Katimerini' den: 
Halk, ne hükumet için, ne· cümu· 

riyet için, ne de Krallık için rey 
vermiştir. Ne rejim için, ne de şahıs· 
Iar için reyini kullanmıştır. Yorgun
luğunun tahtı tesirinde gündelik ek
meğini temin etmek için seçime; gir· 
miştir. 

'Anexartitos' dan: 
Cumuriyet bir defa daha muzaf • 

fer olmuştur. Bu birçok bakımdan 
kat'i bir hakikattir. Hükumetin vazi
yetini tesbit etmesi ve açık konu ma· 
sı lazımdır. Hükümet ya plebısitc 
doğru gidecek yahut rejimine karşı 
düşmanları tarafından yapılan hücum 
lara mukabil otoritesini muhafaza et
mek için kat'i tedbirler alacaktır. E· 
&er plebisite gidiyorsak sür'atle ha -
reket etmek ve işi sürüncemede b1 .. 
rakmamak lazımdır. 

Messager d'Athen 'dem 
Ulusal Meclis için yapılan seçim, 

her muhalif cumuriyetçilere, hem 
de kralcılık taraftarlarına aynı neti
celeri telkin etti. Onlara göre rejim 

ÇALDARIS 

için yapılacak bir plebisit lüzumsuz • 
dur. Fakat §Urasına dikkat etmek 
lazımdır ki her iki partinin muhakc· 
me tarzı başka başkadır. 

Eski Cümuriyetçilerin §eflerine 
nazaran pazar günü yapılan geçim. 
krallık meselesini ebediyen gömmüş• 
tür. Bilakis Metaksas ise bu seçimin, 
Krallık için, bir plebisit olduğu ka • 
uaatindedir. Çünkü hükumet taraftar· 
!arından bazılarına verilen reyler, kral 
lık fikrinin bir tezahürü telakki olu
nabilir. Milli Meclisin, temel yasasr
m, tadil ederek halkm dileğine ter• 
cüman olması gerektir. 

Fakat bütün bu mesele etrafında 
hükumet ne düşünüyor ? 

Zira, herşeyden evvel karar ver • 
mek mevkiinde bulunan odur. Hem 
sade hükumete uymak itibarile değil. 
ayni zamanda Pazar günkü seçim es· 
r.asında halkın kendisini idare eden· 
lere güvenini göstermesi itibarile de 
son sözü söyliyecek odur. 

Halkın emniyeti haiz olunca, hal• 
kın seçim esnasında izhar ettiği re .. 
yin manasını ancak hükumet tefsir 
edebilir. 

Hükumet başkam, ve başkan mua· 
vini, dün kat'i fikirlerini söylediler, 
Plebisit yapılacaktır. 

dikten sonra ne olup bitti ise 
hepsini sıra ile anlatınız. 

Thalia ne olup bitti ise oldu· 
ğu gibi anlattı. 

- Evdeki kolieksiyonda han 
çerin kaybolduğunu ne zaman 
gördünüz? 

- Willings şapkası ile par· 
desüsünü almağa gitmişti. Ben 
de kolleksiyonlara bakıyordum. 
O zaman gördüm. Willings'in 
yarası nasıl? Ağır değil ya? 

- O kadar ağır değil 1 Yakın 
da iyileşeceğini tahmin ederim 
Hançerin kolleksiyondan kay· 
bolduğunu şapkasını alıp geldi· 
ği zaman mı farketti? 

- Evet. 
- Sizin elinizde manşon var 

mıydı? 

- Evet. Yoksa elimde man
şon vardı diye mi benden şüphe 
ediyorlar? 

- Köşke girerken de eliniz· 
de aynı manşon var mıydı? 

Genç kız düşündü: 
- Evet. dedi, vardr. 

[Arkası var] 
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Fenerbahçenin 27 inci Yıh 
Fener Stadında Kutlulandı 

Dü.n FenerbahfCnİn yıldönü
mü lcutlulanırlcen programm tö
ı en trsmma ait olar.ak foroğ.ral
çılarrmızm aldığı resimleri aşa. 
ğıJ'B koyuyoruz. 

Fenerbahçe kulübünün spor. 
cu kütlesi, temiz kıya/etleri, 
muntazaD) yürüyü~fe.ti ile hal • 

kın önünden geçerken, topladık
ları alkış ve yaşa1arı bak eden 
bir v.arırk olduklarını bif kere 
daha gösterdiler. 

Resimlerde sır.asile geçit res
mine iştirak eden Fener'bahçe 
müessis/erini. uletleri, deniui
leri, ıenis~ilcri ve f atboküleri 

gör:ülmektcdir. 

1 ki yüze yakm bir sporcu küt· 
iesin'in bando temposuna uygun 
adımlaı1a halkın ônüntlen geçiş-
leri Turk sporculuğu hesabına 
cidden göğüs kabartıcı bir gö • 
rey teşkil etmektedir, 

27 inci Yıl 
Kutlulandı 

Fenerbahçe - ~üneş Müte
kaitleri Yenişemediler 

Merasim ve geçit resmi baş
Iııdr. Öude TUrık bayrağı, arka
da Fenerbahçe forsu, kulübün 
kunıculan ve ileri gelenleri, ka
dın, erkek tenisçileri, denizcile
ri. atletleri vo en arkada da en 
küçüklerden baıhyarak ıekiz 

Güneşin Golünü Yusuf Ziya 
Yaptı, · Fenerbahçenin Golünü 

tane futbol takımı halkın c~-
Suat Y a.JJ f ı 

kun alkıfları arasında bando 
temposuna uyarak pi.ati dolaştı
lar. 
M~lekıette sporu ilk kuran 

Fenerbahçe kuruculan orada
dırlar. Bedri, Kadri, Atıf, Dok· 
tof Hamit, Hüsnü, Fuat Hü&nü, 
Galip, Sait,. Zeki, h~p birlikte, 
hep beraber dimdik yilrüyorlar. 

Sahada on bet bin ki§iden 
fazla varı 

Her taraftan, hele birinci fut
bol takıınt açık tribünlerin önü
ne geldiği zaman kopan ıiddet
H alkqlar, "Yaıa Fenerbahçe!" 
"Var olun rocuklar 1" sesleri, 
halkın bu mes'ut günü Fener • 
bahçenin faal çocuklarile birlik
te nasıl candan kutluladığını 
gösteriyor. 

Sporcuların ellerinde aan li- Fener • GUneş mUtekaitleri maçtan evvel bir arada 
ci 11crt bayraklan var. Bu güpe Tekaütler maçı şöyle oldu : 
gündüz yapılan bir meşale ala- Aralannda şişmanlamış veya şiş-

manlamağa yüz tutmuşlar da bulu-
yına benıiyor. nan mütelfait futbokuların topa vu-

Sahanm ortasında, en önde rutlanndan ba§lryarak sahada yer 
Fenerbahce'n •• '\ birinci takımı alıncaya kadar geçen zaman içinde 
durmaktadır. Antrenör aklar gi- herkes eski futbolcuları görmekten 

· bir haz duyuyor, bir kısmı da tanı· 
yinmiştir. Bir yanında kalecı yamadıkları futbolcuların kim olduk-
Bedii, öte yanında Hüsam. larmı biribirinden sorarak anlamağa 

Sporcular alayı bütün pisti çalışıyordu. 
dola§tiktan ıonra büyük bir in· - Şu kim yahu? • 
ti zamla ve dizi kolu halinde - Tanımıyor musun: Necip Şahin. 

Meşhur Şifyanak... Dur, sana onun 
futbol sahasına girerek kapalı kendi anlattığı bir vak'asını söyliye-
tribUnl .:rin önUndeki AtatUrk yim. Bir gün Karaköydeki poğaçacı
lıeykeline karıı cephe aldılar. ya git.mi§, yiyeceğini yemiş, tam çı

!ıütUt atadı ayağa kaldıran karken çırak tezg!htakine seslenmiş: 
"Yanağı §İ§ten yüz dirhem al!" Soh

lstiklal Marsı çalınırken bir beti de, oyunu da eğlencelidir ha ı 
sporcunun ağır ağır çekişile - Ya şu §işmancası ..• 
Tilrk bayrağı, sevimli dalgalar- - Onu ben de bilmiyorum. 
la tribünlerin öniindeki direkte Bagka birisi atılıyor: 
yükseldi ve bir alkıı koptu. - Galatasarayın eski merkez mu-

avini Sabit .•. 
Bu arada Fenerıbahçelilerdcn Birisi adeta keyifle bağırıyor; 

bir heyet, sarı ve lacivert çiçek- - Aman üstada bak, bayağı gö • 
}erden yapılmış çok güzel ve beklenmiş ... 

Kısacası eski futbolcular arasında· 
ki bir maçın bu kadar neş•e ve bu ka· 
dar ilgi uyandıracağı umulmazdı. 

Hakem Komitesi Reisi Nüzhet'in 
düdüği' öttü. Fenerbahçe ve Güneı 
mütekaitlcri şu şekilde sıralandılar: 

- Fe.ıerbahçe -
Nedim 

Cafer Kamil 
Süreyya Sadi Kadri 

Hikmet Bedri Zeki Saat Sabih 
-Gu"le§-

Ulvi 
Hüseyin Mehr.1et Nazir 

Ahmet Arif Kemal Rifat Hayrı 
Müfit Latif Necip Ziya Sabit 

Maç başlarken 
Fenerbahçe kapı tarafındaki kale• 

yi aldı. Güneş, Papazın bahçesindeki 
kalede. 

Bir tarafın kaptanı Hasan Kamil. 
öbür tarafın Papaz Kemal. 

Hakem Baba Nüzhet. 
Kur'ayı Güneş kazandı. 

büyük: bir çelengi AtatÜl"k hey· . . - Sen .oı:ıa bakma, bu kadar adam 
-~~~~~~~~,.,,.~«"~ı-i---4-e..lin• k-"""ular ıçmde en ıyı §ut atacak yine odur. 

.. """"" •• : Ba ka tarafta ba kabir muhavere: 

Oyun başlamak üzere. H~rkeste 
bir heyecan. Bütün oyuncular yerle· 
rinde. Bunları seyretmek için çocuk
lan, çoluk!:ırı, kayın ılidcleri, kayın 
pederleri. .. ralarunnlar. sıı:acrakla •ey
rc .hnz.ınzuuyo.rlıı • Gunc Kulubil adına da saı: . - Cafer acaba yine esldsı gıbı or-

.kırmtzı çiçdkli çelenk biistiln pı- talığı biçecek mi dersiniz? 
yedeıtaline bırakıldı. - Bacaklarında derman kalmışsa 

Derin ve heyecanlı bir sessiz- hulyklu
1
• bahuyyaunnc.k·aon geçme~. 

1.k · · d F ...__h B k nu§uyor . 
ı ıçın e encı'LHll çc &§' an - İçlerinde en değişmiyen yine 

Vekili söylevine başlıyor işte: Bedri ... 
"- Fenerbahçe 27 inci kuru- - Sanki ötekilerin hepsini tanıyor-

luş yılını kutlularken onun yapı- muş gibi konuşuyorsun ..• 

cılanndan biri olan Vasıf'ın ha-
tırasmı anmak için bir dakika rum. 
susmanızı dilerim.,, 

V asıf'm hatırası bir dadika, 
iç.ten gelen saygılı bir •csaizli:k 
içinde amlyor. 
Fen~'nin Başkan Ve

kili Hayn Cel11 kıyamet kopa
ran alkışlar arasında söylevini 
şu sözlerle ibitirdi: 

"Yapa :ı Ata~ yaıasm 
Cumuri~, ya,asm spor!,, 

Cevat :Abbasın nutku 
Hayrmm ardından, sözü Gü

neş Kulübü Başkanı Cevat Ab
bas Gürer aldı ve §Öyle söyledi: 

"Sporcu,atletizmi yaratan,ku 
r~ yayan <>kan&el, köklü ak
my ulusunu bütiin varlığımla 
selamlarım. 

Yurddaşlanm. 

Türke. Türklüğe en çok ya
kışan ve en çok yaraşan; Cu
muriyetimizin kuruluşundan -
beri bahadırhğın~ yaradılış asa
letinden alan bugünkü neslin, 
büyük dedelerinin kutsal izinde 
kcvvetli inanla ve aynı hızla yü
İiimelerini görmekle pek bahti
yamn. •• 

işte bu gün tanığı olduğumuz 
güzel :götty; bu gi~işin zengin 
bir örneğidir. 

Bu zenğinligi bize gösteren 
ve kardaşhk havasını duyuran 
Fenctbahçdiler; doğuşlannm 
27 inci yaşlannın bayramım 
kutlamaktacbrlar. 

Bıldır •YJU kiiniide yaptığnn 
aöyJmmin BOn cümlesini tdcrar 
lıyacağlm: 

" Fenerbahçeliler, 
"'Giineller adma Bayramım

~ bthlar ve &miiniizün Ta
rih kadar lUZ'llD. o1mwı•R1J dile
r~ 
Sayın DmleyiciJerim, 
Hoş ;g&üuüı.e sığmmrak genç 

sportmcnlere bir., :iki öğüt '911'

mck iznini sizden rica ediyo-

Sevgili sportmenlerim, 
Sağlam ve gürbüz bir tende 

ancak nefse güven olur ! 

Nefse güven ise kahramanlı
ğın biricik erdemi olduğu gibi, 
her işde başancılığııı da başlı
ca ctkesidir. 

Bundan ötürüdür ki, fikirsel 
eğitim ile uyumlu olarak sağlık, 
sağlamlık getiren ten yetişğisi
nin varlığı görüldüğü ulusta 
tam bir oğlunluk var demektir. 

Sağlık sağlamlık getiren ve 
fikirs~l eğitim kadar değerli ve 
gerkh olan ten yetişğisinin yok 
luğu da sosyal düşkünlüğün 
açık bcJdeğidir, açık işaretidir. 

Gençler, 
Hayatın en kıvançlı, en mut

lu devri gençliktir. 
Bu çağ'da fikir ve ten güçlü

lüğü ile sağlamlaşan insanlar ; 
yalwz yurda, ulusa faydalıdır
lar, yalnız yurda, ulusa değimli 
adam olurlar. 

Ey dinç sportmen, 
Türklük kayııağuıdaki birlik, 

ve beraberlik temiz özüne yas
lanuak alçak gönüllülükle ; 
şen. şakrak, başarıc~ atılgan, 
sağlam ol; 

Bu günden başlayan yarın 
senindir. 
Göğsünü bakartarak bastığın 

yeri titret. 
Atatürk neslisin 
Tarih seni de büyük a talarm 

gibi öğsün. Bırakacağın yüce 
iz şarilarla dolsun!" 

Bu merasimden sonra diğer 
sütunlarnnızda tafsilatını oku
yacağauz küçülrJer ve biraz son
ra da Fenerbahçe'nin ve Güne
şin es.ki futbolcuları sahaya çık
tık.lan zaman ortalığı çılgmca 
bir neş'ıc kapladı ve denilebilir 
~ hiçbir :talanı bu kadar coş
gunca alkışlanmadı. 

Fcnerbahçe'liler ileri a· .ma başla• 
dı. Kemal Rifat ilk akını kesiyor. Su
at ortalıyor. Z · · alamadı. Kadri akın• 
ları kesiyor ve ~apz Kemal canla 
çalışıyor. Ziya dehşet 1 Gülmemek için 
insan kendini zor tut.":lalı. Halk kalı· 
kaha-\an kırlıyor. 

F enerbab!re mühim bir tehlike at• 
lattt. 

Oyun başlryal. bir iki dalcika ol· 
du. Top Dalgakıran Hasan Kamilde. 
Aptal Mehmet yaman oynuyor. Ta· 
tutturamadı. lki dakika sonra; Ne • 
diın kalenin direğine yanaşmış, Sabi
tin - ':ae;?.:ı kc ·neri l :kliyor. Korner 
çekildi. Yusuf Ziya, Necip Şahin 
kalenin ör.tinden ayrılmıyorlar 1 

Çocuk~:ır boyuna annc1 ~rine: 

- Babama bakı Babama bak 1 Ne 
güzel koşuyor 1 

Diye heyecanla bağırıyorlar. 
Oyun tam ortad~. Şişme alaim1 

kendini gösteriyor. Top Ziya•da. Şü· 
tu çekti ama, kenardan avuta gitti. 

Gülen gülene. Halk kırılıyor 1 

Fena ruzgAr altlnda 
0yun oynanıyor 13, Tliz.;iir şid-

detli. Topu Ze! .i aldı, Pedriye verdi. 
Aptal " · ' ·d kesti. Hikmet bir !Ut 
çekti, Ulvi kurtardı. 

Mukabil akm: :~asan Kamil Neci• 
bi geçti, Hayn kurtard· Yere düJÜp 

[Arkası 11 incide] 

Cevad Abbas söylevini 
·verirken 
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Fenerbahçeliler Serveti 
2 ye Karşı 5 Bolle Yendi 

., Onde Servet, arkada Fenerbahçe yor. Servet muaviqi müşkül vui • 

.. )atlar içinde sahaya çıktılar. yette. 
lav!çre _!akımın~ kaleci, orta Biraz sonra top İsviçre muhacfm-

lbu~vın. ~g ~uavın, sol açı~lan lannda.. Merkez mühacimi geçti 
2di. sol ıçlerı Taks, merkez müha- ama Fazıl yetiıerek kurtardı. 
eiın Banella, sağ iç Kilhol. Hep ' 
beynelmilel, yedi kici beynelmilel! 
.._!!nerbahçenin mühaeim hattı 
-.ııoapa bir tekilde, töyle çıktı: 

Bedü 
Fuıl Yaşar 

. Rept Esat Cevat 
l'ikret Naci Ali Riza Şaban Niyazi 

laviçre takımı fevkalide temiz 
tiyinmiı. reialerinin elinde, kendi 
kliiplerinin renklerinden yapılmıt bir 
~ek büketile sahaya çıktılar. 

laviçreliler balkı aelimladıktan 
'lonra, kapı tarafındaki kalede id • 
lllaıılamu yapmaia bqladılar. 

Maç bafhyor 
Bq dakika sonra, hakem Şui 

Prezcan Mhaya geldi, düdüğü ç,al • 
dı, kura atıldı, İsviçreliler Papasın 
liahçeai tarafına geldiler ve oyun 
h.tlayor. Fenerbahçeliler, kapı ta
l'lfındalar. 

Oyun batlayor. Top Ali Rizamn 
•Yağında, bir tarafında Şaban, öbür 
tarafında Naci, hakemin d\idüğünü 
bekliyor. Oyun bafladı. 

Top müdafaada Cevad'a 
~ e r il d i, C e v a t E • a d 'a ver
~I ileriye akın, Şaban ilerledi. Fakat 
e.içreliler akını dağıttılar ve top or
~Ya &eldi. Top tekrar Şabanda, fa
~t müdafiler kurtardılar. Top, la
~çrenin ui içinde. Reıat kurtardı, 
lt'aclıl'a verdi. Top Fikret'te. Sol 
açıktan Fikret ilerliyor. Top Ali Rı
&ada, Nacide, kapalı tribünün önün
:- ilerliyen topla Fikret ilerliyor ve 

orner oluyor. Fakat hakem avut 
laydı, avut atıldı. 

llYiçre takıım hücumlarını soldan, 
tn çok beynelmilel oyuncueu olan ta
l'lftaıı yapmağa çalıaıyor. Bir akın 
Cıldu ve Fadıl yetiıerek kesti. 

Şabanın kafP.Ulda unca, &bak 
kafalı bir oyuncu var. Şaban onu 
!~ti, top Eeatta, Eaat Niyuiye ver 
"' ve Niyazi kaleye akın ederken 
top avut oldu. 

Fener rDzglr altında 
Top ortalardan Fener kalesine 

L.rbeır o.ere iken Yapr topu kur • 
~dı. Rüzgir Fenerbahçenin aley • 
'"'Ule ama demin tekaüt maçında 
~n riaılr kalmadı. P'enerbahçe 

unılerini daha çok sağdan ya ı -

Ofsayddan gol 
Esat Ali Rizaya, Ali Riza Şaba -

na, ha gayret, ha gayret, derken gol 
oldu ama Naeinin ofsayt olması yü
zünden sayılmadı. Halk kızgın vazi
yette, bütün canile alkıtladığı gol 
sayılmadığı için müteessir. 

Top yine Servet kalesinin önünde 
dolaşıyor. Fener'liler bugün canla 
batla oynuyorlar. 

Bu esnada onlann bir akını: Enter
naıyonal olmıyan sağ açıklan milthit 
bir ıut çekti ve bu müthiş 1ut Fener 
kalesini ayırarak geçti. Fener büyük 
bir tehlike atlattı. Oyun o kadar gü
zel ki, muhakkak senenin en şayam 
maçı yapılıyor. Bu esnada İsviçre ta
kımından birisi sakatlandı, yerine 
baska oyuncu girdi. 

Oyun bütün fiddetile devam edi
yor. lsviçre kalesine giden alan mü
dafileri tarafından kesildi. Muavinle
ri ve müdafileri ustahklı keaifler ya
pıyorlar. 

Beynelmilel Iaviçre muhacimlerlni 
Fenerbahçe kaleli önünde kısa pu
larla ilerliyorlar. Bu alam kestik ama, 
İsviçre yeniden akına ba§ladı. Fener
bahçe bleai önünde boyuna tehlike
li vaziyetler yaratılıyor. Mütemadi • 
yen klU paslarla behemehal bir gol 
yapmak arzusunda oldukları görülü
yor. 

Obür taraftan, Fenerbabçe de bot 
durmuyor. Ayni kuvvetli vaziyette 
topu ilerletmeğe çahııyorJar. 

Merkez muavinleri topu boyuna 
keserek kendi mubacimlerini bealiyip 
duruyor. 

Bu esnada bir akınımu ve Ali Rı
za Naciye güzel bir pas verdi, fakat 
Naci aıkqık vaziyette, bunu gole çe
viremedi, korner oldu ve hviçreliler 
kurtardılar. 

Top kaleden kaleye gidip celiyor 
ve ıeri, güzel bir oyun. Bu esnada 
Niyazi kaleye indi, Şaban, Ali RıA, 
arkalarındaki Eaat'la beraber munta
zam, kombine bit ilerleyif yapıyorlar, 
fakat netice vermiyor. 

Oyunun 17 inci dakikası, halkta 
heyecan pek çok. İsviçreliler, iruu, 
ae11i%, makine gibi paalapp duru
yorlar. 

Ril:ıgir aleyhimizde ve müdafileri 
de rüzgarla beraber akmlan boyuna 

t:enerbahçe -Güneş Müte
kaitleri Yenişemediler 

[Başı 10 uncuda] *..nlan g6rmeyin 1 Fakat hacıyat- ı Bizim esrarengiz bugOn &ntlr 1 Fakat 
~ cibi bir dilıen bet dakika sonra bir türlü ıol yapamıyor! 
~or. Hele doban ile yüz kilo Sağdan Sabih ile GUnq kalesine 
"-amdaldler, görülecek fey... alan ba§ladı. Karpında Uaturum -

Top ortada dolapyor ve her ilci cah Hüseyin. Fakat Hüseyin biru 
~ btitlin kuvvetlerini aarfediyor· aonra fitti, yerine Hayati girdi. Aman 
~· Bu maç, en mühim ..uıç kadar ne zevkli futbol! Diifen ve kalkandan 
-.crketi allkadar ediyor. topun ilerlemesine imk1n yok! 

Bir zamanlar memleket futbolunun Aptal Mehmet alelOsul gözii kapa-
~ yiibek phaiyetlerini ıörmeyin... lı hücum ediyor.Ne olur ne olmaz,her 
qep göbeklenmifler ı kes ihtiyatlı. Kimse, bu tekaüt ma-

Günq kalesine doğru alan. Kemal çınd~ ayağını kırdırmak istemiyor. 
ltifat kurtardı. Sadi ka11ıladı. Topu Hakıkaten ne zevkli o!lln 1 
lutmü için vaziyet alanlar, ayakla- Fenerbahçe kaleain.m önU görille
tının arumda resmi geçit yapan to- cek teY: Hasan K~ top~ kurtardı 
.,_ seyirci kahyorlar. Belli ki, ıifkin- ama, az kalsın kendi kaleaıne gol de 
lik bqladı. yapacaktı, fakat kornerle kurtardı. 

Fener kalesine elen topu Kadri N~ip Şahin ~ir gol yapmak için, 
~rdı ğdan s.:ih di tenisçi ~le önünde, delile anyor. Korner çe
luat aıcb, ~emal Rifat e J: kurtardı. :~·l Kale önüne dii§tU ... Derken pe
~Allah! Çalım da yapıyorlar. Ze-
ld aldı, atq gibi cidiyor. Fakat Hay- Fenere penalb 
it ~: . Nedim vaziyetini aldı. Top çizcide. 

"tuauf Zıya gllzel bar.~• kaçırdı. Ziya çekiyor. ''Plise atayım 1., der-
....._ Ortada pür~eyecan .iki .taraf çalı· ken top dıpn gidiyor ve Necip te: 
•.Yor. Cafer gonllmemıt bır kurtant "Keşke ben ataydıml" diyor 
hptı. Ziya ve Nec!bin kombine. ala• Ziya ellerile : .. Ne yapa,=- ~
llabı kırdı. Fakat Ziya aldı, ıiirüyor. tı 1 demek istiyor. 

Fakat hakikaten bu ta1amda iyi oy
nıyanlar var. Biraz antreneman yap
ular, belli ld oymyabilecelder 1 GU
nqe bir alan olup ta neticelenmeyin
ce Fener'liler: "'Vah, vahi" diye bağı
nyorlar, GUnq'liler iae: "Çok tükür 
kurtulduk I" diye seviniyorlar. 

Zeki, eskisi pbi bir takım vUcut 
bareketlerile topu alıyor, ıiirliyorl 

Fakat herkes öyle ıitmittir ki, ta· 
hayı terkeden edene ve bu esnada ha· 
kem imdada yetiıti, düdüğil çaldı. 

Oyuncular kan ter içinde, yavrula-
rmm, batta torunlannm yan1arma 
dönüyorlar. Çocuklar, babalanna li
mon yetiftirmekle mqgul: 

Nedim mqhur eakaaında berdevam. 
Bu komedinin birinci devresi böy· 

lece ufır sıfıra bitti. 
Fen•re [ 0 1 

Ayni oyun devam ediyor, derken 
bqinci dakikada Fenerbahçe'ye bir 
penaltı verildi ve bu penaltıyı Ziya 
çekerek topu Fenerbahçe ağlarma 
takmas mı ?I 

GUnq: 1, Fenerbahçe: 11fır. 
Bundan sonra Fenerbahçe'nin alan

lan bqhyor ama, teainb. Kornerler, 
ıutlar, driblincler gırla cidiyor. Fa-

Fener · Servet m~ından batk• b'r enstantane 

Mlııflrlırln Fınır kaleılnı bir akını 

• 

'F'enır • Servet m•(Hnd•n bir enstantane 

Celal Bayarla Saraçoğlu 
Şükrünün Tebrikleri 

Ekonami Bakam C.W Ba,... " 
Acili,. Belrem ~ Şülri'den, 
bu 1aWa F......t.hçe Y .düiM lııir 
tebrik telarafı selmiıtir. Telsnf ıu
dur: 

Fenerbahge spor ldübilne: 

Memleket Pli! ilini %7 ----
beri sürllizlettirmek için ........n,... 
tına nurlandıran kıymetli r.-e de-
wımlı -~ dileris. Ba 
Qurda çabp..lan .....- ......... 
ris. CeW &ay. Sanıcoil• 

ederek bir gol yaptı, tfddetle allat
landı ama, ne yazık ki, bu 101 sayıl· 
madı. Ofuyt sayıldı. 

au.,. aoı 
Ama çok geçmeden, hak yerini 

buldu ve bir alan neticelind• GUnet'• 
ilk pl oldu. B1I ıoJ. IUkl aJd Fe-

Bu telgraftan ıonra yine Ce
W Bayar ve Saracoğlu'mm im
zalarile, kulübe bir telgraf daha 
gelmiştir ki o da ıudur: 

"Yannii bayramı bu brıntla 
kutlulamak mecburiyetlndeyis. 
Değerli Feneı'll ceaç arbtlq. 
larımızıı yeni Y•ı yılına tlaba 
çok bapnklıklar diler ve selhn
larız.'• 

daJrPaılırca •11nflanch. 
Kaleye dotru Terilen puı, Suat 

tam kale 8n8nde J*kaladı n mi1cWlf 
çalımla ceçerek plil tıkadı. 

Şimdi Ud tarafta bByilk anhlrlr 
nr. Belli ki. Ud taraftaa Wrl pllli· 
,._ ıolllntl ,apaü t.dJor. 

Fe•r ve Servet takımı maçtan evvel bir arada 
pıyor, fakat Ulvi de boyuna kurtan· 1ar çok. Ve nihayet çok ıeçmedi, ild 
JW• takım. berabere kalarak, miltekaitler 

O,U.- bltmellne pek u ar. ıra. maçı bittit 
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No. 56 ___ ,. 
Harbın Bilançosu Bizansın 
Acaba Bu Sevdadan Vaz ını 

O halde ne yapmalıydı? 
~onanma ile nümayiş yapıp, 

denız surlarını tehdit etmek ve 
böylelikle kara surlarındaki mü 
dafilerin bir kısmını devamlı su 
rette deniz surlarında bulunma
ğa mecbur etmek doğru olına -
yacak mıydı? 

Nizameddin NAZIF 

Lehinde idi. 
Geçmeliydi? 

B R 1 Ç 

Yeni başhyanlar için: 56 

Empas yapmE.yınız 

Empas yapmak lazım gelip 
gelmediği hasımların oynadık -
lan kağıtlardan anlaşılmakla be 
raber buna pek fazla bel bağla -
mamak ta lazımdır. Çünkü ha -
snnlarda tabiatile sizi aldatacak 
şekilde oynamak yoluna sapa -
caklardır. 

Empas daima yüzde elli mu
vaffak olabilecek şüpheli bir lö
vedir. Bunun için bu löveyi da
ha emin olarak başka bir şekilde 
yapmak imkanı varsa empastan 
vazgeçmelidir. 

Empa.,stan kaçınmanın deği
şik yolları vardır: 

En basit yol, empas kağıdını 
başka bir kağıt futerine kaçmak 
tır. 

Kale içinde ne kadar müdafi 
bulunduğu iyi kestirilemiyordu. 
( 1) bununla beraber bütün Bi -
zans, keşişleri, asilzadeleri, şe -
hirlileri \i e dilencileri ile bera
iber surlar üstünde vatandaş va
zifesi yapmağa başladıkları için, 
müdafilerin yüz binden az olma 
dıklarını kabul etmek lazımdır. 
Bir kale içinde yer tutan yüz 
bin kişi ise a~ık ovada harp eden 
bir milyon adam kuvvetini bilek
lerinde toplamış demiktir. Hele 
böyle bir kuvvetin yalnız kara 
surlarını müdafaa etmesi Türk 
ordusunun ne kadar müşkül şart 
lar içinde harbi kabul ettiğini 
derhal göze vuruyor • 

Yaratman etrafına toplandılar 

Empas kağıdını üstüne kaça
bileceğiniz renk sağlamsa iş ko
laydır. Fakat sağlamlanması 
şüpheli bir renk ise. empas yap
madan bu rengi sağlamlamak 
ve eğer rengi sağlamlamak ka
bil olmazsa empas ya~abilmek 
imk~nlanm muhafaza etmek la
zımdır. Bu yüzden, Jüstinyani Edime 

kapıda ve Teodor dö Kastros 
ile Bıroşiyordi ona yakın sur
larda yapılan hücumları kolay
lıkla püskürtebiliyorlardı. 

Tekfur sarayı Venedik balyo 
su Jirolaıno Minotto'nun ku
manda ettiği V enedik askerleri 
tarafından ve Vitaheme sarayı 
ile ona yakın surlar (2) ve Eğ 
ri kapı.da kardinal (İzidor) un 
kumandasındaki Sakızlı ve La
tin askerler tarafından ayni ko
laylıkla müdafaa edilebiliyordu. 
Yalnız Silivri kapısında Vene -
dikli Dolf en ve Yedikule de yi
ne Venedikli Katarino Kontari
ni biraz sıkıntıya uğramışlar -
dı. 

Haliç surlarım gırandük N o
taras bir kısmı Giritli ve bir kıs 
mı Bizanslı olan askerlerile mü 
dafaaya memurdu ama, harp 
başladı başlayalı bunlara tek ok 
atmak nasip olmamıştı. 
. .H~rbin yirmi beşinci günü, 
ıkıncı Mchmedin yaptığı müte
m~di değişiklikler yüzünden 
Turk cephesinin kumanda he • 
yeti şöyle bir manzara gösteri -
yordu: 

Yedikulede serdar Şair Ah -
met Paşa, Silivri kapısı önünde 
Haydaıy~~a, Yeni Mevlevihane 
kapısı onunde Adni Paşa, Top
kapı karşısında Karamanlı Meh 
met ~aşa, ~di~e kapısında İs _ 
f en~ıyar oglu ıle Sadi Paşa ve 
Egrı kapıda Hersekli Ahmet 
Paşa harbi idare ediyorlardı. 

Macar Urbanın ölümüne se
bep olan infilak hadisesinden 
sonra bombardıman biraz hafif 
ler gibi olmuştu. Çünkü mühen 
disler infilakın sebebini bombar 
danın kızmış olmasına atfetmiş 
!erdi. Bunun için toplan her a
tımdan sonra zeytin yağla yağ
layıp soğumasını bekliyorlardı. 

Bununla beraber Teodos sur
ları yavaş yavaş atılan güllele -
re tahammül edememeğe başla
mışlardı. Yıkılıyorlardı. Fakat 
Türkler bundan henüz istifade 
edemiyorlardı. Çünkü Bizanslı
lar yıkılan dıvarlarr, açılan ge -
dikleri hayret edilecek bir sürat 
le tamir ediveriyorlardı. 

Jüstinyani Türklerle yaptığı 
!harp temasından sonra gururun 
dan ve manevi kuvvetinden bir 
p a r ç a k n y b e t m i ş t i. O, 
k a r ş ı s ı n a ç ı k a c a k kuv
vetin d e r m e ç a t m a b i r 
kalabalıktan ibaret olacağını 
sanmıştı. Halbuki Türk ordusu
nun gayet teknik çalıştığını gö -
rüp anlamıştı . 

Türk okçuları kaleyi bir ok 
yağmuru altına alırken, bombar 
dalar gürlüyor ve diğer taraftan 
da, su dolu hendeklerin altından 
lağım kazan, sıçan yolları açan 
Türk askerlerinin kostebek gibi 
kaleye yaklaş tıkları anlaşılıyor
aiu. 

Hatta bir Turk lagımcı kolu 

yer altından açılan büyük bir 
Iağnm odunlarla destekliyerek 
Bizans surlarının temeline ka -
dar yaklaşmışlardı. Toprak al
tındaki gürül tüyü toprak üstün 
de u~yan bir papas tesadüf en 
duymamış olsaydı, belki de ikin 
ci Mehmet buradan askerlerini 
şehire sokabilecekti. 

Bunun üzerine Cenevizliler 
kale içinden dışarıya doğru bir 
başka Iağnn açarak ot yakmış -
lar ve Türk lağırncılarını du -
mania boğmuşlardc 

Yeniçeriler ve Türk hücum 
kollan ise yılmak nedir bilmiyor 
lardı. 

Ok yağmuru altm a ko ara 
hendeklere atılıyorlar ve yine 
ok yağmuru altında uzun merdi 
venlerini sura dayayarak yuka -
rı çıkmağ'a çalışıyorlardı. Bi -
zanslılar yukardan kaynar sular 
zeytin yağlan, taşlar atıyarlar 
ve bunları haşlayarak, yaralaya 
rak hendeklere düşürüp boğuyor 
lardı. 

• 
Günler geçiyordu. Harbin ya 

pılan muhasebesi hiç te Türkle
rin lehine bir neticeyi meydana 
çıkarmıyordu: 

1 - Beş, Ceneviz gemisi üze 
rine Baltacı bütün donanmasile 
hücum etmiş, fakat Cenevizleri 
Halice girmekten menedeme -
mişti. 

2 - Bombarda patlamış, Ma 
car U rbans -ölmüştü. 

3 - Surlarda açılan gedikle
ri Bizanslılar derhal tamir ede-

Cenubi Afrika 
Birliği 
Kapştadın yakınındaki Li· 

manstown'da bir tayyare mey
danı yapılmıştır. Cenubi Afri
ka birliği hükfımetinin hava 
kuv • +leri ıslah edilmiş Hov
ker - Hart gündüz bombardı
man tayyareleriyle · Howker
ı:ury tek kişilik avcı tayyarele
rınden müteşekkil olacaktır 
Her iki tipten buharla soğu~
lur Rolls • Royce ve Gosharuk 
motörleriyle teçhiz olunacak
lardır. Bu maksatla cenubi A
merika hükumeti şimdiden ay
ni çeşitlerden birkaç tecrübe 
tayyaresi sipariş etmişlerdir. 
Tecrübeler iyi netice verdiği 
takdirde 40 Hart ve 7 Fury 
tayyaresi Pretariada ve lisansı 
satınalmak suretiyle imal edi -
leceklerdir . Bu fabrikada şim· 
diye kadar Ayr;o - Tutar siste
mi mektep tayyareleri imal edil 
mekte idi. 

Danimarka 
Danimarka hükfimetinin tay

yare fabrikasından imal edilen 
Hawkcr - Nimard sistemi on 
avcı tayyaresindcn biri yüksel
me rekorunu kırarak 11.000 
metre yüksege çıkmıştır. 

biliyorlardı 
4 - Yapılan büyük. hücum 

kulesi, Bizanslılar tarafından 
üzerine Rum ateşi dökülerek ya
kılmıştı: 

Velhasıl koskoca ordu, henüz 
bir fevkaladelik gösterememiş 
ti. İşte bu sırada idi ki, Bizans 
kapılarından biri açıldı ve bir 
mükaleme memuru Türk karar
gahına geldi; ve öğrenildi ki; 

"İmparator Kostantin, her 
sene büyük bir vergi venneği ka 
bul ediyor ve sulh teklif etmek 
tedir.,, 

İkinci Mehmet derhal çadırın 
da bir divan kurdurd . Herkes -
ten dü üncelerini serbest e &ÖY, 

lemelerini istedi. l söz alan 
Sadrazam Halil yine eski tel -
den çalmağa başlayınca sustur 
du. Çandarlı yapılan sulh tekli -
finin kabul edilmesini, zira do -
nanrnamızın düşman donanma
sile baş edebileceğine, ve ordu
nun bu kaleyi zaptedebileceğine 
akıl erdiremediğini,, söyledi fa -
kat ezeli düşmanı olan Zağnos 
Paşa ve Molla Gürani ile Ak 
Şemsettin gibi ikinci Mehmeclin 
yüksek itimadını kazanmış din 
adamları bu fikrin şiddetle aley 
hinde bulundular 

Mesela morda: 
Kör: 10. 5. 2 
Karo: A. R. 8. 7 
Trefl: 8. 4. 3 
Pik: 9. 7. 4. 
Ve elinizde de: 
Kör: A. R. D. V. 6 
Karo: 5. 4. 2. 
Trefl: A. D. 
Pik: A. R. 5 

Şeklinde kağıt var. 
Koz kördür. Hasnn pik da

mını oynamıştır. 

Hasım kozlarını bitirdikten 
sonra ilk karoyu hasma veriniz, 
ğer -arolar hasımlar arasında 

taksim olmamışsa üçüncü elde 
farkına varırsınız ve o zaman 
trefl empası yaparsınız. 

Bilenler için 

• 5 42 
• '1 
+ ~ 12 
• 1 10 ••• ... o··a•• + 11 D ' 10 2 ' + 1 1 

+ o 4 3 o t + y 10 ' ft 
•&Ot ~ +&43' 

••• o', .. ... , . 
(Arkası var) J + &I J 

+1 
(1) Hammer'in (Ata Bey tercüme

si) sözlerine ina~'tlak lazımgelirse 
Kostantıniyeyi mildafaa edenler do -
kuz bin kişiden ibaret idiler ki, bun
ların üç · ini Cine• · : yardımcıları idi. 
Buna inanmak için Hammer gibi bir 
yalancı veya bir budala olmak lazım· 
dır. 

(~' Ba1at taranan. 

'"UÇUK iLANLAR! 

3 URA-Tuvalete ve ıtriyata ait heı 
ne yapmak isterseniz herkesin yapa 
bileceği şekilde formülünü yazar 
gönderirim veya ögretirim. Sonfer 
laboratuvarı. Kadıköy nhtım 76. 

4426 

Kağıdı (O) ""ermiştir. 
(O) bir karo, (N) bir pik, 

(S) dört kör söylemişlerdir. 
(0) oyuna karo ruasile baş -

lamış, (E) dokuzlu koymuştur. 
(S)nin dokuz löve yapması 

sağlamdır. Eğer (O) karo dekla 
re etmemiş olsa idi, (S) onun
cu löveyi yapmak için üçüncü 
karoyu mordan kesmek yolunu 
arardı. Fakat (O)nun karo dek 
lare etmiş ve (E)nin ilk elde do
kuzlu vermiş olmaları, (E)nin 
hiç değilse ücüncükaroyu kese
ceğini gösterir. 

(S) karo ruasım as ile aldık
tan sonra tekrar karo oynar. 
Morun keseceğini görmekle be
raber arkadaşının da keseceğini 
bilen (O) nun karoya dev'm et
mesi muhtemeldir. Bu takdirde 
(S) mordan bir trefl kaçar ve 
bu suretle ücüncü trefli kesecek 
bir duruma g-;1·er. 

Elden nasıl olsa kaybedilecek 
bir kağ1t üstüne hazan mordan 
başka bir renk kac:arak o rengi 
kesmek kabil olabilir. Elinizden 
kavbedeceğiniz kağıt mordan 
ve hasrm tarcıfrnfian kesilivorsa 
bu t;,rzda oynamanın imkanı 
vardır. 

Arnavutköyünde Mumhane 
sokağı 13 No. lu denize nazır 
bahçe içinde dokua odah mo-

1 

bilyeli bir ev kiralıktır. içinde-
kilere müracaat 4539 

• m 

HALKI COŞTURAN BiR ZAFER 

Fenerbahçe Serveti 3 Gol 
Farkla Mağlup Etti 

(Başı 11 incide] 
kesiyor. 

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

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

İsviçreliler aleyhine bir favl, Fik
ret atıyor, mükemmel bir şilt, fakat 
k:ı.leci kurtarıyor ve halk ''vah 1 vah l" 
diye hayıflanıyor. 

Top ortalarda, yeni bir favl, orta· 
c'aki toparlağın içinden atılan favlü 
Isviçreli müdafi kurtardı. Fakat bu 
esnada lsviçrcliler aleyhine bir penal
u veriliyor, Fikret atıyor, fakat kaçı
rıyor! 

Fenerbahçe beş dakikada iki göl 
fırsatı kaçırdı. 

ilk golUmUz 
Boyuna akm ediyoruz. Tam bu 

esnada top Fikretin ayağına geçti, 
Fikret ilerledi, kale önünde kimse 
yok, Fikret ilerledi ve mükemmel 
bir şütla ilk golü yaptı, karşısında· 
ki müdafii geçerek ve kaleciyi şa -
şırtarak fevkalade bir şutla yirmi pe 
şinci dakikada ilk golü İsviçre ağ
larına taktı. 

İsviçreliler çok güzel oynayor 
ama, Fenerbahse harikUlade oyna -
yor. Belli ki, bu golU hemen telafi 
etmek istiyorlar. Dört beynelmilel 
oyuncu akın ediyorlar, korner olu -
yor ve Bedii güzel bir kurtarışla 
tehlikeli bir vaziyeti atlattı, tekrar 
korner oldu, tekrar kurtuldu, yine 
korner oldu. 

Tehlikedeyiz 
Arka arkaya üç korner oluyor ve 

üçü de kurtuluyor. Penerbahçe antre
nörü, heyecandan bayılmış gibi, bir 
kale arkasında maçı seyrediyor. 

İsviçreliler Fikretin tehlikeli oyun
cu olduğunu anlamış olacaklar ki, 
hep onu tutmağa başladılar. Fakat 
bugün Fenerbahçe cidden yüksek 
bir oyun gösteriyor. 
Beş dakika sonra Naci ile Fikret 

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

Oyun ba hyalı yanm aat oldu. 
Isviçreliler daha gUzel oynama a baş
ladılar. Bilhassa sol açıklan Edi mü
temadiyen tehlikeli vaziyetler yaratı
yor. 

Fikret, bir akında çok kuvvetli bir 
~üt çekti, fakat lsviçre kalecisinin 
göğsüne geldi ve kurtuldu. Bu esna
da İsviçreli müdafilerden biri yaralan 
dı, sahada antrenör kendisini tedavi 
etti, ayağa kalktı ve oyuna devam et
ti. 

İsviçreliler, bugünkü kuvvetli o • 
yun karşısnda yanın sahayı güç geçi· 
yorlar. 

Bu esnada oyunun başında sakatla
nan oyuncu iyileşti, tekrar sahaya 
girdi. 

Top İsviçrelilerin sağ tarafından 
Fener kalesine iniyor. Dehşetli bir teh 
like. Fazılı geçtiler. Çok tehlikeli bir 
hücumla kaleye indiler. Fakat Bedii 
yere yatarak } aman bir şütü kurtardı 
tehlikeyi defetti. ' 

İsviçreliler Fener kalesi önünden 
ayrılmıyorlar, tekrar bize korner ol
du. Çekildi. Tam kalenin üzerinde 
kaleci korn~:e. ~tıy?r. Korner çekili~ 
yor ve Bedu ıkı ehle yakalayıp kur
tanyor. 

Bu esnada İsviçreli bir oyuncu ile 
bir oyuncumuz çarpıştı, İsviçreliler 
aleyhine favl verildi, bu favl netice -
sinde bir akın yaptık, Fikret aldı, or-
1aya attı, Ali Rıza topu süreyim der· 
ken orta muavinleri kurtardı. 

İsviçreliler gene akın yapıyor. Fa
kat Esad gayet güzel oynıyarak bir 
çok kurtarışlar yapıyor. Bu esnada 
İsviçre oyuncularının çok kuvvetli 
bir şütünü Bedii havaya zıplayarak 
kale köşesinde kurtardı. 

Bundan sonra bizim bir akınımız, 
tehlikeli bir akınımız oldu. Ve birinci 
devre Fenerbahçenin 1 - O galibiye· 
tile neticelendi. 

ikinci devre 
Fener oyuncuları sahaya çıktılar. 

Isviçreliler alkışlar arasında sahada 
yerlerini aldılar. Oyuna lsviçreliler 
başlad~. Top Fener kalesine iniyor. 
Servetın ütünü Bedii tuttu, topu Ali 
Rızaya attı. Fener timinde değişiklik 
var. Reşad çıkarılmış, yerine Necip 
girmişti. Top ortada. Fener akıncıla
n kaleye doğru ilerliyor. Fikret topu 
avta yaptı. 
Yalnız tribün değil, civardaki bü

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

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

Top iki taraf sahası arasında gi • 
dip geliyor. 

Rüzgar durdu. 
Hücumlar ortalarda eriyor. Fe

ne~, soldan lsviçre kalesini tehdit 
cdıyor. 

Beraberlik sayısı 
Servetın hucumunu, Fenerliler ta~ 

yaparak durduruyorlar. Yaşarın bu • 
lunmaması, Fener müdafasını zayıf 
dü~ürdü. Ve bu Fenere bir gole mal 
oldu: Berabere. 

Oyun Fener kalesine doğru ilcrli • 
yor. İsviçreliler kısa paslarla hücum 
ediyorlar. Şütü kalecimiz kurtardı. 
Isviçreliler ağır basmaga başladılar. 
Fazılın ayağile ilerleye11 top Isviçr.s 
müdafii tarafından geri çevrildi. . 

ikinci goUlmUz 
Fakat bir anda mukabil hücumu -

muz İsviçrelileri şaşırttı. Şaban topu 
kalecinin elleri arasından ağlara tak· 
tı. Fener, iki bir galip vaziyette! 

Oyun devam ediyor. Niyari topu 
ortaladı. Topu İsviçreliler kaptılar. 
Lebip kurtardı. Niyad yetiıemedi. 
Sağ taraftan avt oldu. 

Fenerin her akınını halk çılgınca 
alkışlıyor. Top Eaadda. Niyazi ortala
dı. Ali Rızanın §iıtü kalenin üıstün • 
den geçti. Naci favl yaptı. Top tek· 
rar İsviçre kalesi önünde. Kaleci ya· 
kaladı. Her iki taraf azamt gayret 
sarfediyorlar. 

işte UçUncUsU! 
Oyuncularfmız açıldılar. Esad kil· 

çük boyile topu kurtarıyor. lsviçre 
yan sahasında top mekik dokuyor. 
Hücum kızıştı. Bir gol daha. Bu ıo. 
lü Naci attı. 

Vaziyet S - 1 Fener lehinde. 
İsviçreliler sıkışık vaziyetten kur• 

tultnağa çalışıyorlar. 

Sokaktaki insanlar stadın duvarla
rma tırmanıyorlar. Fener bu oyunu
nu devam ettirirse, İsviçreliler için 
panik muhakkaktır 1 

Varan dört r 
Fenerliler, yedi beynelmilel oyun • 

cusu olan Servet takımını, son dere
ce müşkül bir mevkie soktular. 

Heyecan son hızını buldu. 
Ali Rızanın ayağile top tekrar Ser 

vet kalesine girdi. 
Vaziyet: Fener 4 - Servet 1. 

Beşinci gol 
Top Fenerin h&kimiyeti altında. 

Derken bir gol daha: 
Bunu da Niyazi attı. Bu suretle 

Fenerbahçe muhacimlcrinin h~r biri 
birer gol yapmış oldular. 

5 - 1 1 
İsviçreliler perişan bir hale girdi • 

ler. Top 1 viçre kalesi anUndc. • 
yarinin şüfünü rtalecı kurtar ı. 

Orta Avrupanın bu meşhur takımı 
Fenerin ufak cUsseli oyuncuları kar
§ısında bozguna uğradı. Herkes çotıı• 
kun. Halk Fenerin antrenörü lehin• 
bağırıyor. 

Servet'in golU 
Top İsviçre kalesinden ayrılmıyor. 

İsviçreliler kendilerini topluyor gibi. 
Soldan bir akın yaptılar ve Feocrc 
gol oluyor. 

Fener 5 - Servet 2 r 
Top İsviçrelilerin ayağında. Fazıl 

kesiyor. Top tekrar Servet oyuncula· 
nna geçiyor. 

Servetin sağdan hücumunu Fener• 
liler kestiler. Oyunun bitmesine 13 
dakika var. Servet oyuncuları ıon 
gayretlerini yapıyorlar. Hücumlar te
vali ediyor. 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 sarf• 
diyor. 

Tam beş dakika kaldı. Fener oyun• 
cuları bütün varlığile çalışıyor. 

Halk sahayı terketmeğe ba§lıyor. 
Fenerbahçe bugün fevkalade oyunile 
alkışlar topladı. Tribilnlcrde binlerce 
halk birbirini tebrik ediyor. 

Son bir akın. Fikret bir Ut atıyor. 
Top kalecinin avucunda, bütün halk 
sahaya taşıyor, oyunculan omuzlan • 
na alıyor. Herkes biribrini tebrik edi· 
yor r 

•• 
----------------~ 

Kü~ük Fenerlilerin 
Oyunu pek ~ok 
Alkışlandı 1 

Meras.. bittikten sonra Fe
nerbahçe'nin en küçüklerinden 
yapılmıs iki takım sahaya gel· 
di. İkisi bir arada Fenerbahçe· 
yi temsil eden bu küçüklerin bir 
takımı sarı, ikincisi lacivert giy· 
mişlerdi. Kikük1erin sahaya çı
kışı pek çok alkışlandı. Öyuı.U 
'\Iaettin ifl~re ediyordu. 

Bravo küç\iklere t Güzel <W
layışlı, teknikli oynuvorlaı ve 
boyuna alkı~ topluyorlar. 

Küçüklerin bu oyunu on be
şer dakikalrk iki haftaymdarı 
ibaret olmak üzere yarım saat 
sürdü. 

Neti~ ~,, oldu: tik onuncu 
dakikada lacivert takım sarı ta· 
kuna bir gol yaptı. 
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VA~ININ, 
Bf1Y0KLERI 

BU SiZiN KüÇüGONOZ 1 

1 

SiZiN MODANIZ 
1845 te Pariıte Palais • Royal
da: 

(YAZISIZ 

"Suare Fantastik,, adlı tiyat
royu açtı ve hokkabuhk tem • 
lilleri vermeie bqladı. 

O güne kadar, hokkaba•hk 
hGnerleri ~ genel alınlar
da, adi adamlar tarafından ya
pıbrdı. Bu arada ııilkteler, cinai 
1ar IÖylenirdi. Bir takmı tatm 
şakalar yapılırdı. Ve btttln o
yunlarda iki dipli kutular kul -
laıubrdr. 

Houdin ilk defa oJatak sah -
nede siyah elbiae ile, asri bok -
kabu kJhimda göründii. Ma-
16m oyunlardan ı.,a, bir ta -
lam görülmemiş hokkabazlıklar 
yapıyordu. Bu oyunlar ona bü
yük bir şöhret kazandırdı. Bir 
çok: yıllar çahftıktan IOllra elde 
ettiği zenginliği yeter gördti ve 
bir tarafa ,ekildi, rahat rahat 
yqadı. 

Hı KAvE j 

Bir boks6riln 
Habr•l•n 
Meşhur Amerikalı bobör, 

Max Baer, diğer ban lllefhur 
boksörler gibi hatıralanm yaz -
mağa huırlanıyormu,. 

Son günlerde, kendisine IOr-
mUflar: r 

- Eeeriniz ilerliyor mp, batı 
ralarmmn hangi bölümUndeai -
Diz? 

Bobör gül\imaiyerek fU te
mı verdi: 

- Birinci satın yudmı. ar -
kası da yavq yava, yanlır. 

- Y udığınız birinci cümle 
nedir? 

- ''Beni dilnyaya getirdifin
den ve bana bu kadar katı ve 
güçlü yumruklar verdiii için 
anneme tefekldir ederim.,. 

Eserin sonunu beldlyelim. 

Lokantlld• 

FAYDALI BiLGiLER 
BUGU KU 
PROGRAM ......... 

tUO: •11a ~ T~ .1 ıti'z 
18.50: Franııızqa ders. 19.20: Haberler. 19. 
30: Eıe caz. Turkçe sözlü eserler. 20: 
Konferans. 20.30: Radyo caz ve t-.ııo 
orkestralarL Türkee sözlü tan. .__ 
(Bedriye Tuzün). 21.30: Son haberler, bor 
salar. 21.40: Keman solo. Ali Seai .Zl.10: 
Plik n11tl7au • ...... 

13-15: Plllıc konseri ve duyumlar. 11: 
Radyo orkfatrasL 19: Du:nmlar. 19.15: 
~o~ Mir~~· 2ts lisltr. 20.20: 1-
Jız mlaill (PWc Ue). JOAS: Du~. 
20.55: Utler. 21,10: Küotilor oda mibiii. 
21.40: $atkılar. 12: Çfft piyano müiit 
22.JOs Duarsd•· llJe: JCouer (tl&e) 
23.lSs y.._,, .._,. ... ,.......... 21.J!: 
Röle (aad) komerinin slireiL 

Vart0va 
20.30: Süel yayan. 20.50: Ne olıcıımalr. 

21: Söıler. 21.10: Varşova operaamdan 
röle. Szopeki'nin ''Leylildar. JP:U-U&. 24~ 
Söller. '4.Mı ........... llllderl • 

Molkon 
Gllalta... iri' LUDJdLA.. ıaas lı=:•• ... • ılmr riie: 

OPll'IA ll.lts 1'&7D- 2D.OS: ... 
canııa,.,... 

Slller. 20.3': n.orak'm ""IEYTAN ve Dam riiya& 
CATHOS" • operası (Pnıs operasmdmn ! 
röle) 22: ....,.. a!e: P8. 23.15: ... • Mel* ; SaJli - çi-i-len birisi. 
•Yllllllıu. IUO: Pllk. D.4S: A1-a • Elhwa: Ne Sev· '1- Gmera1 
... fr. YeniDlllllirBwz. 

......... * 9:...,." r- r& • do L--t. -• 1 1 - f' Uı-4!1iiiaııı:: &illUI 
2e.30: P"te operumclan r_öle. Erkerin 1 hücümlar - Niçin sevdim. 

"LASZLO" adh opera payesı. 23.40: Sen 
Bak• cmL U.10: ÇimıJme muziii. - Du- • Tm : Atk beldesi. 

,....._ Viyana • Şıık : Maskeli Kadın - Komik· 
n: Viyma müıiii. 21.50: w..r ya- ler haftası. 
~ 21: ViJıma W ~ 23: • Y.U.S ı Bkmellp bclm - Kanlı 
n..,....... nıe: K9ld Yatana .., mlziii. Jmfe • 
23.55: lazfer. %4.!0: Trio konser (Bcct· 
.... ).. 2450: »-- ...... 

MUnih 
IO: H.at llllzik. lh ~. auo: 

"Fraıı Saitner" adlı payes. 23: Dayamlar. 
2UO: Reportaj. U.41: ... iPıı ::rQa. 
24ı ... lllllilL 

Stuttgarf 
2h Dıııtaalaıl. 21.lt: Per .. 1ı1ıiı1w1ima 

adlı n.,._ Pbesi. ı - 2.45~ Beethovaı
den lllÜ%İk (prkılı). 

Hambur g 
21: Dl@ 1 • n.ı•: o,. .......... 

... ız.u: a.r. JS: DQ 1 •• &25: 

............... J4: Gece ....... 

* Sara,. : Kimsesiz: - Kukaraça . 
• 1 ... : K .. ayaiı - Büyük rem ... 
~ Alka.r : Tarı:an ve eıi - Deai& 

a1tmda cebauaem. 
• A.r ı Giz& vuffai - Evtiler w 

1evdalan. 

• A~ ı Taran ve Eti-
* Milli : Volga aabMerinde - Coş

kun. 

• Hilil : Atk fJrtJmJan - J)p. 
rWaa. 

•K·»'1 ... ıK:.Bwkem. • SiNEMALAR • Odlfw ... :Ola ... Pım1rı 
TiYATROLAR • IWWe w ..f.dr f J ı ı Puane

'er. a.25: • TMı 
li ......... ....,. .. JID" 
da : -VelWa sıocaı-.... 

~r ______________ ..._ ___________ --------------------~----------------..,..~ • 
N OBET ÇI 
ECZANELER DUYDUKLARIMIZ 

Üç Yıl Ze ciler Ara 1 da 
Kaybola A a 

• IW ..._. • dw .-lıonlln ..•. , ..... ...,.._ADb-
ra cn'I ' lı....., _..,, ıı c..a 
-xıc•v .. Y-.ıl-1' .,..._.. 
............ _y ......... .... 
- 1 .,.... ...... - ..., .. .... 
--~ ...... _..,.. 
...... t lf - ...,.. •••• Twt -
.._ .. ,. lı mm - ır-.1e Bhmt 
aııo - B•ı, .. Y• Tlalıbe - IC.-. 
...... Ytılli <r... - .. ı. fı X... 
... _ ............ _Tıdı'tı ....._ &..._ - Goh' in....,_. 
- •• 

1 

Jli ~ ..._ - ..... 
_.. .. _....__.... ı oı'tn. 

LiMAN 
HAREKE l"LERI 

Dla ' ........... 1 'ıtlııı 
.._..._ Tanu, İmlittea KoaıeB 

Dlral ..................... 
...... : ..... • .. ~ Lmi•~ 
-. M , ,.,_ Al!ra. ...... Damhap .. 
~ 

Bqiba limanemq R YQ911ar SelecıelP
tİr: Bandırmadan GilaiJaaJ, Meniadtta 
lnehoı .. Mrianyadan Asya, hmitten Ay. 

dm, Karadeaiadea ·~ ı... ... ...,,.. 
.... 'b .... .w.:•,..,.,.. ....._..: il...._,.,. Tanu. Buılısıı"' 

,. •MAcle. 

• MURACAAT 
YERLERi 

HASTANE 
TELEFONLARt 

80179 

245" 

4"41 
20510 
nıa 

16 •• 6' 
42426 

ffJ07 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKtLATI 

Bu numaradan imdat oto-
mobili iltmtr. 44908 

P Alt UKl•ntn 
.. . . ; , <--,\~:ı-·· ... .- ·~ .. 

. -·· . . . 
:~ ; 

);_ " ~ .... ~.... ';... -~ ...... ~ 

CiCi SÜRM E S i 
Aft1Fpa rl•eH.n.-. a.tt.lillr. 

Y•••zl 

Dit -· Lelleı 1 .......................... 
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Beyaz Perdenin 

En Çllgın Dansözü Evlendi 
Şimdiye Kadar Ginger Bir Kere Annesiyle 
Sinemaya Gitmiş Fakat Sonuna Kadar Bekliye
m ediği İçin Yarıda Bırakıp Eve Dönmüştür 

Onun en 
aon reıml 

firir. ÇoJC miiJCemmel bir ahç_ı 
olan dansöz her şeyden evvel 
bir ev kadmıdır. Yalnız bulaşık 
yıkamaktan hoşlanmaz. Bu iti 
hizmetçiler görürler. 

Lev ile Ginger çok nadir ay
n olarak sokağa çıkarlar. Şim
diye kadar Ginger bir kere an
nesiyle sinemaya gitmif fakat 
sonuna kadar bekliyemediği 
için yanda bırakq> eve, kocaaı:-
na dönmiiftür. • 
Ş~ye kadar ayn ~ti: 

)?& 7 •t Dlall-&I bi
r.ibirıne o kadar düşkündür ki, 

Glnger Rogera Lev Ayrea hususi hayatları hiç de başka 
. yıldızlara benzemediği için in-
tlincer Rogers, sahnenin. en \ Bin ClönümClen fazla arazisi son ı Aramra kansı ite çiftliğe git- ı AD bunlara yıldız diyemiyeceği 

kuvvetli damözil Lev Ayna ile derece münbittir. , tWeri vakit 1emeği Ginger pi- geliyor. 
evlemnif bulunuyor. 

Lev, eski evini bırabrü 
nıuııu.em bir ev açmış, yeni ka
nsı ile burunu birlikte döfe
mif, day~rmşlar, yaşıyorlar. 

Lev, Ginger,i almakla 
~k iabettl bir izdivaç yaı mıt
tır. Bu ild gencin evli hayat bak
kmdıki diif6nceleri hemen he
men her hmuata mutabıktır. 
Her ikisi de evlerinde husus? 
Cbtlariyle diba ziyade asude 
bir bayat ıeçirmep leviyorlar. 

Huıuıt HıJatları 
1 Huaual bayatlarmda biç .. 

lula llib )'Oktar. Evlerini iki 
hizmetçi ile idue -- ba • 
her ikW de kendi ~ 
kendisi kuBanmutımııa. • a. 
yafetleri IOD derece aadedir. HiQ 
bir zaman göfdni bpah tat
mak iatemiyen Ln bava 
oluna gömleğinin altma :ı=. 
\'eter giyerek, kanlı da .. pija. 
muı ile dolqır. 

Bittabi 10kap Çlktıldan ft. 
kit ikisi ele iyi giyinmep itina 
ederler. Hatta bütiin Hollyvood 
artistlerine bu huauata fa&til'
ler. 

Dolarlarm ağaç t!allarmda 
bitmedifini pek iyi bildikleri 
için lüzumsuz israf etmezler. 
Kazanç1annm mühim bir kllmr
m uklıyorlar. Mühim masraf· 
tar ihtiyan llzımgelen husu .. 
larda kan koca baş hafa vere
rek müzakereden çekinmezler. 
Her ikisi de çok iyi para kuan
tbkıan için bin"birinden ayn ho
aaplar tutarlar. 

EILENCE VE ZEVK 
Oinger ft Lev bayatta ef len

te ve zevk lçiıl yqıyorlar; he
yecan için detll 1 Bu itı"barla ha
yatlan çok muntazamchr. Me
seli bir akşlm evvel geç yat
mışlarsa, erteli akşam erkenden 
yatağa girmekle muhıkkak m· 
rette bunu telifiedeceklerdir. 

Lev en ziyade çiftçilili aver 
bir inundD'. Hollywod'dan elli 
kilameta9 mkbld çiftqlncle 

naalJla da. Jıldlzlar içinde 
biriciktir. N ... lidir. Fakat 
gözlerinde acaJIP bir hU• 
zUn verdar. O hem bir av 
kadını ilam bir atk kacbnı 

Yıldızların Çektikleri Cefalar 
Büyük savaştan soma Holly- kal suyu ile besler. Sabah por • 

wOO<fda yemek tarzı da değiş· taka1 ıuyu,., öğle üzeri portakal 
ti. Eskiden sinema yıldızlan is- suyu, akşama hiç bir feY .. 
tedikleri gibi yiyip içerlerdi, fa- Endammm güzelliğini o ka • 
kat sonradan yanlıı yoldan yü- dar meftunane seyrettiğimiz ba 
rüdülderini anladılar. Asıl ser- kadmm 1>u kadar eziyetlere kat 
mayderini teşkil eden güzellik- landığı kimin aklm,a gelir? 
]erini mubafua etmek için sa· Mae Weıt daha fena.. Kadm 
lim ve muntazam bir hayat ta - 1ara 'ipanhk tavsiye eden bil 
kip etmek 1izmı geldiğini kav. artist her gün kendiaine dikkat 
ı:adılar. etmeğe mecburdur. Bakmız, 

Yddızlarm geçirdikleri hayat kendisihi nasıl besler? Sabah 
için "cehennemi,, tabirini kulla portakal suyu, bir fincan kah -
nabiliriz. Bazen sabah altıda ve alır. Öğle üzeri sadece bapa 
Stüdyoyu geldikleri halde, an • larmm yemek yiyişlerini seyre -
cak gece on birde film çevirir • der. Kendisi bir teY yemez. Sa· 
ler. at beıte tekersiz ve sütsüz bir 

Bundan bqka en mllhim nok kaç fincan çay içer. Yirmi dört 
ta bir filmin çekilitinin devamı saatte bir defa akf&Dl Uatil ye
müddetince, kadm artistler nor mek :yer. Bu yemek de bir çor 
mal sikletlerini muhafua et - ba, bir et, bir sebze, salata, meY. 
mek mecburiyetindedirler. Bir va, bii' veya iki fincan kahveden 
kilo fazlalık, yahut bir kilo ek- ibarettir. 
siklik milyonlara mal olan bü • Bu mahrumiyete tunD da ili 
tün bir filmin aeyrini durdur - ve etmek llmndır: Mae West 
mak demektir. 1 tnayısta başla her gün evinde etini dostuna 
nan bir film bazen haziranda ni kabul eder,' onlara en müketıef 
hayet bulur. ziyafetler çeker ve kendisi eof• 

B.aıllannın Mukavemet := ::;,•~r=_:e bi1:~~~i: 
Kabiliyetleri Margaret Sullivan iu çok si· 

Bazı yddtzlarm hariıruıide nirli bir kadmdır. lıtibuı yok
-mukavemet kabiliyetleri vardır. tu:r, kolayu. lildetini kaybeder· 
O kadar yorgunluğa ralıften za Bu da ters tarafmdlD ayni facia. 
iflamazlar. Hattl bazrlümda sa~. Sildetini ve ehda!!Mldll' 
ıipnanhia temayül bile görü • hatlarnu muhafaza etmek içilı 
nür. yemek yemek mecbliriyetinde • 
• Meseli mevz1in endammi oka dii. Zcnki yemek de kolay bit 
dar 1evgi ile seY.retti~ Mar iş değildir. Onqn için yemekl .. 
lene Dietridı ıtfle ittihaaı açık rin arumda .ut içmeli tfırcibI. 
artiatlerdendir ki, bu iftihanm eder. Hiç bir rejim takip etmd, 
dahna gemiiıi mmak mecburi· biWdı yemek 1isteainin çep~ 
yetiDcletiji-. ~~bir ~ilmin çev .rilÜ arttırmafa. bakar. 
rildiil cünıet Sarfında itin veııı Greta Garbô ile Silva SidneJ 4« 
dili linlr yBıUndiiı rejin:dbi ta- .rejim takip e..ıer. Bunlar ~ 
kip etmekten va Sf!Ç~ bu yüz letlerile metgul olinağa ihtiY-. 
den likleti ~.. görmeyen imtiyazlı kadmJardall 

Ba lebe11t811 ku......, Jdlola dır. lateclilderini yerler, fM 
~~t,,"1g~ ...... •••ar .. Yedikleri 
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Kaç Şoför var, 
nasıl yaşarlar? 

Ücretli şoförler, buhran yüzün
den gayet az bir paraya çalış
tıkları hC!lde iş bulamıyorlar 

lstanbulda, taksi, hususi oto
llllobil, kamyon ve kamyonette 
Çalışan şoförler (3,000) e yak
laşmaktadır. Muhtelif sebep -
lerden dolayı, şimdilik şehiroe 
işliyen taksi otomobilleri (570) i 
geçmiyor. Bundan dolayı şoför
lerin çoğu işsizdir. Hususi ota
lllobillerin adedi (850) ye var
maktadır. 450 kadar da kam
:Yon ve kamyonet vardır. Resmi 
<>tomobiller ise (250) yi bulur. 
Otomobil işletenlerin ekserisi, 
§oförlüğü kendileri yaparlar. 

Ücretli şoförler, buhran yü
~Ünden gayet' az bir paraya ça
lıştıkları halde, iş bulamıyorlar. 

Şoförlerin yüzde 60 ı evli, ge
ri kalanlan bekardır. Yüzde 10 u 
ısan'atlar mektebinde okuyarak 
tnak.inistliği ö ğ r e n m i ş -
lerdir. Yüzde 20 si orta tahsili 
bitimıiştir. Diğerleri en az 
Jiiştiye ve ilkmcktep mezwıu -
durlar. Bununla bera:ber şoför
ler arasında yüksek tahsil göre
tck ihtiyat zabitliği etmiş kim-
6elcr de vardır. 

Şoförlerin lstanbulda en top
lu olarak bulundukları yerler, 
~eyoğlunda sırasile Nişantaşı, 
~uradiye, Feriköy, Kurtuluş, 
~aksim, Tarlabaşr, İstanbulda 
c.ıocapaşa, Aksaray semtleridir. 

Her büyük taksi merkezinde, 
bir şoför kahvesi bulunur. Nö
betten çıkan §oför, bu kahvede 

oturaratk vaktini öldtiriir. İşsiz 
kalan şoför, burada müşteri bek
ler. 

Şoför vardır ki, günde 18 sa
at çalışır. Yine şoför vardır ki, 
gününün yirmi dört saati işsiz 
geçer. 

Kimi gündüz çalışır, gece is
tirahat eder, kimisi gece çalışır, 
gündüz uyur. 

Eski kazançlı günlerde şoför
lerin de kendilerine mahsus eğ
lentileri, toplantıları olurdu. İş
ler kesatlaşttktan sonra onların 
da bütün eğlenceleri, kahve kö
şesinde tavla, iskambil oyna
maktan ibaret kalmıştır. 

Mezarlığında [ Otomobil 
-=-----_..,,.___,ocucm ____________ .,_, ________________ _. __ ._.~ 

Bu otomobil vaktile Almanlar tarafından Yusuf lzzeftJn•a 
~erilmişti. Na garip tasadUfdUr ki saltanat nasll meza
ra gömUldU ise bu saltanatm yaklnlarmdan birini taşı-

yan bu otomobil de kendi mezarına gömUldU 

RADYO DUYUMLARI 
l='ransada Radyolu Otomobiller 

Fransadaki taksili otomObil
lcrin sayısı gittikçe yükselmek
tedir. Yalnız Pariste 5,000 tak
"~Ye birer radyo yerleştirilmiş
t1r. Yolculanna kısa da olsa eğ
lcll<:cli bir yol yürüten bu oto
llıobil sahiplerinden Fransız 
tadyo idaresi hc~kesten aldığı 
~bOnc ücretinin iki mislini alır. 

unun sebebi de otomobillerde 
~a._lman radyo musikisinin umu
t'tlı yerlerde dinletilmiş radyo 

yayımlanndan s a y ı l m a s ı
dır. Kahve, gazino ve plajlarla 
bir tarife üzerind_n alman bu 
resmin seneliği 100 franktır. Şu 
hesaba göre Fransız radyo ida
resi yalnız Pari::.ceki otomobil 
taksilerinden senedl yarım mil
yon frank geliri vardır. Bizim 
radyo idaremiz ise bütün Tür -
kiyedeki radyo dinleyicilerin
den bu parayı alamamaktadır. 

BUyUk Moskova radyosunun kontrol dairesi 

.,.., e. l ' 

PArtAYIRI 

6 - 21 EYLÜL 1935 

BAR i (ITALYA) 

ŞARK IÇlrt Ert MÜHiM PAZAR 
Tafıi1it almak ve kayid olunmak için istanbul Ti
caret Odası katibi Bay Cemale müracaat olunması 1 

lSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİŞ - GELİŞ 
PROGRAMI 

1935 yılının 1 Mayısdan sonra 

No. S ı 11 ı r 

10 Şiıli • Tünel 

J J Şiıli • Be>azit 

12 Harbiye - Fatib 

12 A Harbiye. Aksaray 

l = Taı.iui--~ 
16 Maçka· Beyazit 

16 A Maçka • Eminönü 

17 Şitli - Siriıeci 

17 A Mecidiyeköy-E.önü 

19 Kurtulut • Beyazit 

19 A Kurtuluı-Eminönü 

22 Bebek • Eminönü 

23 Ortaköy - Akaaray 

34 Beıiktaı ·Fatih 

32 Topkapı • Sirkeci 

33 Y edikule • Sirileci 

37 Edimekapı • Sirkeci 

KALKIS 

'( Şi51idcn • Tllnele 
( Tünelden • Şişliye 

Ara 

3' 6' 
g• 

( Şi~dcn • Beyazita 12' 
( Bcyazittan • Şiııliye 26' 

( Harbiyeden • Fatih' 5' 7' 
( Fatihten • Harbiyeye 9' 

( Harbiyeden • Aksaraya 14' 17' 
( Aksaraydan • Harbiyeye 
( ~ - 81riec:f7e 
( Sirkeciden • Taksime 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 

"< 
( 
( 
( 

Maçkadan • Beyazita 
Beya.tittan • Maçkaya 

Şi~lidcn - Eminônüne 
Maçkadan - Eminonune 

Eminönünden - Maçka.va 

Şi!iliden • Sirkeciye 
Sirkeciden • Şişliye 

Mccidiyck8y • Eminönüne 
Eminönündcn· Mccidiyek. 
Mecidiyeköyünden-Eminö. 
Eminönündcn-M ecidiyek. 

Kurtulustan • Beyazita 
Beyuttan • Kurtulu5a 

Şişliden • Eminönline 
Kurtuluştan-Eminönüne 

Eminönünden • Kurtulu!ia 
Beşiktaştan • Bebeğe 
Bcşiktalitan • Eminönimc 
Bebcktcn-Eminonune 
Eminönündcn-Bebege 
Bebekten • Beşiktaııa 
Ortaköyden-Aksaraya 
Aksaraydan-Ortakoye 
Be5lktaştan° Fatihe 
Fatihtcn-Bcşiktaşa 

Aksaraydan· Topkp.pıya 
Topkapıdan-Sirkeclye 

Sirkeciden· Topkapıya 
Topkapıdan-Aksaraya 

Aksa raydan· Yedıkuleyc 
Yedikuleden-Sirkccıye 

Sirkeciden· Y edıkulcye 
Y cdikuleden·Aksaraya 

Aksaraydan· Edimckapıya 
Edirnckapıdan -Sirkeciye 

Si rkecidcn · Edirncka pıya 
Edimckapıdan-Aksaraya 

5'8' 
17' 

7' 
14 

8' 
12' 

21• 

6'9' 
17' 

7' 
u• 

6' 

lO' 
20' 

g• 

15' 

7' 
14' 

5' 
8' 
16' 

6' 
10' 

16' 

s• 
10' 
15' 

İlk Son 
Kalkıı Varıı 

5.40 23.40 
6.00 24.00 

6.20 23.30 
7.02 24.12 

6.30 24.00 
5.46 23.21) 

6.40 23.30 
(i.00 22 50 
7.!5 19.10 
7.35 19.30 

6.15 23.20 
6.55 24.00 

6.10 --
7.10 20.20 

6.40 20.45 

6 25 20.00 
6.55 20.30 

6.45 9.40 
7.17 10.12 

14.28 18 4; 
15.00 19.15 

6.00 23.10 
6.45 23.55 

6.05 --
7.05 20.10 
6.35 20.40 

:5.25 --
:5.35 -.-
5.45 23.40 
5.55 24.20 

-- 1.00 
5.50 20.50 
6.35 21.30 

6.30 20.4C 
7.10 21.20 

5.25 --
5.40 23.30 
6.12 24.0D 

-- 24.35 
5.30 
5.45 
6.17 

-.-
S.25 
5.45 
6.14 

-.-

23.35 
24 05 
24.40 --
23.2~ 

23.SS 
24.25 
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Hayat Sigortalarında Değer(~ 
~ir Yenilik 

n ,., 
·~· 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliyeti-ı 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinleriniz ı: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbi!: 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıgtır. 
Çiinlci bu sigorta ile : 

Ölüm ve malUJiyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mında sigortalı hayatta bulunursa ve malflliyete uğramamış ise müem· 
men meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
müddetince ücret alınmaz - daimi maluliyet halinde müemmen meblağın 
% 10 u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita· 
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.: 20531.' 
Umumi acentalığı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888. 

4109 

R E V U E Saatleri 

en dakik. en hauas, en son modeller 

dEVOCLu•no. MIS IRLI lııtılclAI Cadde•• 399 

o A 1.. A "TA GA : SAATCI MEVER Tlln•I Cadcıeeı 29 

ISTANBUL:Ga t A KEŞIŞYAN. Sultan Hamam, 
Veni Cami Caddeel 4 

ANKARA'Oa t RIZA TEVFiK, Bankalar Caddeel 8 

Umumi oeooııu : lııtanbul, B•hoe Kaoı, Ta• Han 19 Telefon : 21864 

• 
MISIR IS Limite~ 

:!'111111111111111111111111111111111111111~ 1 l. ~ rt 
- - s AT 1 L 1 '.K Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 
: Deniz yolları ;_= Merkezi : ANKARA - Şubesi : tSKENDER1YE 

30 ton istiabında muş. Petı:ol ite 
E J Ş L E T M E S I E işleyen "PARSONS,. markalı, 8 silin TÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 
: : dirli. 120 ila HO beygir kuvvetinde !THALAT İHRACAT KOMİSYON VE 
: Acenteleri: Kara köy KöprlibaŞJ E motörü havi. ' ' 
E Tel. 42362 - Sirkeci MühUrdar· E Uzunluğu 23.75 metro EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
~111111 zade Han. Tel. 2Z740 111111 § ~~~~~;ği 1326~il " İSKENDE~İYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde-
=== iskenderiye yolu i_- Masif akaju ağacmdan bir salon. renler, hesabımıza, TORKiYE tŞ BANKASI şubelerinden 

bir hala, bir büfe ve saire. a v a n s a 1 a b i 1 i r 1 e r • 
Q ANKARA vapuru 18 Haziran E ŞERAlT MUTEDiL 
• 1 - - t 11 d 1 k d - Galatada. Kevork Bey Hanında En iyi fiyatla, en az masraf ve komisvonla emin bir surette S SAL gunu aaa e s en e· 5 (Alime Han) ı . 2 . 3 numarada iş görmek istiyenlerin MISIR fŞ LIMfTED'i tercih etme-
!! riyeye kadar "3339" 4548 C SfDNF.V NOWf LL 'kl · 
;z :: · • ve şerı erınt teri kendi menfaatleri icabıdır. 
: : müracaat. (3091) 4108 
::: T b = Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye 
§ ra zon yolu ~ • Doktor • 1.-~iiöii!i!i!~~~~~~--:-~--iiiiiiöi!!~~~-~-~~~~ 4106 _ 

S VATAN vapuru 18 Haziran!: 1 H h • 11 
5 SALI günü saat 20 de Riı.eye :i Q r Q r Q n 1 
E kadar. (3338) E Eminönü Valde kıraathanesi ya-
llllllllllllllllllllllHllllJllllllllllllİ •- oında Telefon: 24131 -• 

4532 1 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz f AtK 
Gazetccılik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad-

desi1 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası. · 
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- NASIRLAR 

§ Türk Bankacılığında 
--------. -----------.,_ . 
-

HALK LEHiNE 

--------------------- . -----------
. --- Büyük Bir Yenilik ... ~ 
----. ---·----·----
-·----
------.._ 

-----------. --·---·=·------. -.. _ 
. . --. . . .... -· -... ·-·-s-.-..... . -------

• 

En küçüğünden en büyüğüne 
kadar para sahiplerinin 

IRADLA 1 1 
Her ay başında muntazaman 

alabilmeleri temin ediliyor. 

• 
Bu Büyük Hadisenin Ta/ silô.tznı 

--------:= Ayağ"ınıza kundura giymek imka-= nını selbederler. Yürüyüşünüz size = nzap verir. işte; nasırları kökünden := sökecek pek kolay ve az masraflı = bir tedbır: Akşamları derunüne 
:E kafi miktarda RADlO SALTS 
- ilave edeceğiniz suda ayak banyo= sunu yapınız b rkaç gün zarfında = bu azap veren nasırlan kolayca := çıkarabılirsiniz 

Hemen bu akşam eczanenizden = bir kutu RADİO SALTS isteyiniz 
Her eczanede sabbr. -= ------------------

1 s tan bu I Komutanlığı~ 
Satınalma Komisyonu 

----
ııanlar1 ----:= İstanbul Komutanlığı bir 

§ likleri için kapalı zarfla ek
= siltmeye konulan 68,000 ki 
§§ lo koyun etine verilen fiat 
:= makamca pahalı görüldü -
E: ğünden tekrar kapalı zarfla 
= eksiltmeye konulmuştur. 1-
= halesi 19 haziran 935 çar= şamba günü saat 15 tedir . = Tahmin bedeli 3 4, O O O lira 
:: olup ilk teminatı 2550 lira= dır. Şartnamesini 170 ku -= ruş mukabilinde komisyon-

:= v := dan alınabilir. İsteklilerin 

~ p e k a k 1 n a ~ ::k~vr;~r::e~i~::~ b!::~i = = mektuplarile teminat mak -
:= § buz ve mektuplan İstanbul = Bu Sütunlarda Okuyacaksınız. = Komutanlığı satın alma ko-
- , - misyonuna vermeleri. 

'n1111111nannunnuın11nnınıuun1111nnınuuıu11111111111111uınnınunuuıııu11111uıuuunu# <
3029

) • • • 
4181 

-- 1;atalcadaki birliklerinse-
nelik ihtiyacı olan 7 71 ton 
odun kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 11,565 liradır. İhale-

, si 2 4 haziran 9 3 5 pazartesi 
günü saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa -
tınalma komisyonunda gö -
rülebilir. Eksiltmeye gire -
ceklerin 868 liralık ilk temi 
nat mektup ve makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesi -
kalada birlikte teklif mek -
tuplannı ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(3200) 4354 

Istanbul Harci Askeri ı 
Kıtaatı ilanlan 

Eskişehir Garnizonun
daki Asker ihtiyacı için 
110.000 kilo Sığır eti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Ekslltmesi 29-6-935 cu
martesi günü saat 11 de Es
kişehirde Kolordu _satın al
ma kon1isyonunda yapıla
caktır. Şartname mesai za
manlarında her gün Komis 

FL 1 T Bayııtmaz ÖLDÜRÜR! 

Sinekleri ÖLDÜRÜNÜZ 
Bir takım ( haı:ıarat öldürücü mayi) ıer 
hatta en hafif ve tesırslzlerı bile si
nekleri yere düşürürler ve onları' öl
dürecek yerde sadece bayıltırlar. 
Onlarda biraz sonra tekrar canlanarak 
uçuşmağa başlarlar. Huzur ve emni
yetiniz için münhasıran ve muslrren 
FLiT isteyiniz. FLiT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz, taze 
ve latif kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
asker resimli sarı tenekelere dikkati 
edin ız. Fi atlar tenzil Afil • 

Umuıııl Deposu ! 1. CRESPIN, lst. Galata, VoJYoda Hın 1 

Sıhhat ve içtimai muavenet veka
leti hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünden: 
Trabzon Sahil Sıhhiye merkezi için yeniden yaptırı

Jacak taka biçimi motörle eski Trabzon motörünün ta· 
miri eksiltmeye konulmuşdur. 

A--. Her ikisinin keşif bedeli (2950) liradır. 
B - Bu işler için fenni ve idari şartname ve resimler 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinden parasız alı
nır. 

C- Eksiltme 27 Haziran 935 perşembe günü saat 
14 de Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezin· 
de açık eksiltme usulile yapılacakdır. 

D-Muvakkat teminat akçası 227 lira 50 kuruştur. 
C - İsteklilerin gemi inşaatı ve motör tamiri işle

rinde ehil olduklarını gösterir ticaret oôasıuüciu e ua
vet tarihinden sonra alınmış bir vesika aranılacakdır. 

F - Eksiltmeı,e girecek olanların peyler sürülmeye 
başladığı dakikaya kadar muvakkat teminatlarını yatır• 
mış olmaları şarttır. (3278) 44!>8 

,~~~~~~ .. ~~~~, 
KARAKOY 

EGZANESi 
1 '- --

HU S EY i rt HUSNU 
<iaıata, Karaköy Caddesı no. S 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Beher 1 O O O kilo muhammen bedeli 14 2 9, 3 9 lira olan 
18000 kilo külçe kalay 29 Temmuz 1935 pazartesi günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1929,68 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 125 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (3294) 
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yonda ücretsiz olarak görü- ---------------------
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııırııııı~ 
§ Türk Hava Kurumu ~ 

• 

lebilir. Şartnamenin sureti 
bir lira 45 kuruş ücret mu
kabilinde komisyondan alı
na bilir. Etin tahmin bedeli 
29. 700 liradır. Muvakkat 
teminatı 2227 lira 50 kuruş 
tur. 

İstekliler teminat mak
buzu ile birlikte teminat 
mektuplarını eksiltme saa
tinden en aşağı bir saat ev
vel komisyona vermiş ola
caklardır ve ticaret odasına 
kayıtlı olduklarına dair ve
sika ibraz etmeleri mecbu
ridir. (15) .(3314), 
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1 Büyük Piyangosu 1 
2 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ 
5 19. cu tertip 3. cU Keşide 11 Temmuzdadır ~ 

~ Büyük ikramiye ~ 
1 50.000 Liradır ~ = ~ =: Ayr1ca: 20,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrarni- ~ 
:E yelerle 20,000 Lirahk mükafat vardır. ~ 
iiilıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı~ 
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