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Peyami Safa'nm "İhtar'', 
Orhan Selim'in "İdarci mas· 
lahat" fıkraları ve şehir ha· 
bcrlcri. 
Ankara telgrafları, Ahmed 
Ağaoğlunun •• Geriye doğru 
hareketler" yazısı, Felek'in 
"Sola çarpık" fıkrasL 
Bızde çasusluk - Kendi 
kendimize çatıyoruz. 

Son haberler -İcmal 
Memlekette TAN -·sağlık 
öğüdleri. 

Özdil sayfamız. 
Ekonomi. 
Dünkü spor hareketleri. 
Fatih lstanbulu nasıl aldı ? 
Bric; - Sevişmeler, evlen· 
meler. 
Fen dünyasmm garibderi. 

Dünya gazetelerine göre 
hadisder. 
Çocuklar için yazılar -
Faydalı bilgiler - Okuduk
lar:ımıı:, duyduklar:ımız. 

Ulusçuluk 
Prensipleri ve 
I ş Hakkı [11 

-1-

lskender ulusçu idi. 
Babası Filip ve o; Makcdonya'lıyı, 

acuna egemen kılmak istediler. 
Batı ve doğu illeri baştanbaşa, ls

kender'in kılıcına baş eğdi. 
Makedonya bayrağı, bir uçtan bir 

uca yanan acunun duman savuran yı
kıklıkları üstünde esti ve yükseldi... 

Tarih buna: 
Makedonya'nın ulusal egemenliği, 

oedi. 
Ozanlar bu salgın (istila) adına, o 

gün, bugün destanlar söylediler.. v~ 
yazdılar. 

Bizim Abdülhak Hamit bile, (Eş· 
ber) ini bu serüven (macera) uğruna 
anlattı! 

Vels diyor ld: 
"İskender Makedonyayı kılıc güci 

le acunlara egemen kıldı. 
•akat otuz, otuz bir yaşlarında göz-

' ... ....:.-.. Cvrense imparatorluk; tıpkı ayağı 

sürçen bir çocuğun elinde parça par
ça dağılan değerli bir vazo gibi para
landı. 

Generallerine arpalık oldu!,. 
Bence; 
İskender, imparatorluğu, elinde bir 

şarap dolusu gibi (kadeh) tutuyordu. 
Ve durmadan onu, damla damla ta

dıyordu!. 
... Bir gün, süzülmüş gözlerini uvmar 
ga çalıştı. Dolusile beraber düştü. Ve 
pir daha kalkamadı. 

Galip Dede'nin dediği gibi: 
"Sagar gibi, pare pare düştü.,, 
Bence: 
Büyük imparatorluğun alın yazısı, 

:I'ürk ozanının bu şiirinde sembolize 
edilebilir.! 

• "Dara,. ulusçu idi .. 
Gökleri Iran'h orduların mızrakla· 

n üstünde tutacak kadar gözü pek, 
davalı ve gururlu bir ulusçu!. 

Ancak .. 
lskender'in önünden yüzgeri edin

ce, gcrfainde uzun yıllar icin çiğnen
miş bir yurt, yenilmiş, inl~tilmiş bir 
ulus bıraktı. 

• Jül Sezar ulusçu idi. · 
Gol'leri aldı. Acunu yendi t. Roma-

yı ona egemen kıldı!. 
Voltcr diyor ki: 
Bir gün ''Brütüs,, bağırdı: 
Evet Roma acunlara, uluslara ege

:nıen ... Fakat ne çıkar? O Tiber çayı 
.kıyılarında bir tutsaktır (esir). 

Roma Sezar'ın tutsağıdır. 
Sonra, şu sesleri duydu: 
"Brütüsl .. 
Brüt üs!. Sen uyuyorsun .. Roma de

.lllirlere vuruludur ! !.,. 

• Emevi'Ier ulusçu idi. 
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HARBiN ÖNÜNE GEÇiLEMiYECEK Atatürk 

şistanın Silahh Kızılayda 
Ankara, 18.A.A. - Cumur 

500 Bl·n Askerı· Var Başkam Atatürk, bugün sa~t 18 de Kızılay genel merkezı-
ni ziyaret etmiştir. 

GÜNÜN iKi 

Ekrrıek Fiya 
den indi 

İmparator 
Ordusuna 
Güveniyor 

Atatürk, merkeıde cemiyet 
Başkanı Doktor Refik Saydan 
tarafından karşılanarak merkez 
binasını gezmiş ve bir saattan 
fazla kalarak cemiyetin çalış
ması ve diğer işleri hakkında i
zahat almışlardır. 

Şeker Bol/aş 
Düşme 

~.tr:l\1'.A.ay Fiyatları 
aş/adı 

Adis Ababa, 18.A.A.- Deyli 
Telgrafın aytarı bildiriyor: 

Uluslar sosyetesi kararmm 
verdiği ferahlık, pek ziyade gö
ze çarpmakta olan bir betbin -
lik duygusu önünde kaybolmuş
tur. Burada harbin önüne geçi
lemiyeceği kanaati vardır. Ö -
hür yandan, Habeşler, İtalya -
nın kendilerini yok edecekleri
ne ihtimal vermiyorlar. İnanla 
söylendiğine göre Habeşlerin e
linde azımsanmıyacak kadar si
lah vardır. 

Orduları silahlı 500.000 kisi
liktir. Bunlardan 100.000 tüfek
li son sistemdir. 15.000 i de iyi 
teçhiz olunmuştur. Habeş or -
dusunun 200 den fazla mitral -
yozu ve epiyce de makineli tü
feği olduğu anlaşılıyor. 
Habeş imparatoru Haile Se

lasiye, Pöti Parizyen aytarına 

şunlan söylemiştir: 
[Arkası 5 incide] 

TEHLiKESiNE KARŞI 

u hafta Vardım için~ 
Seferberliğe Başlanıyor 

Ekonomi bakam bir garden 
partı verdi 

Ankara, 18 (Hususi muhabi
rimizden) - Yeni çalışma yılı
na girme münasebetile Ekono
mi bakam Celal Bayar, bu gece 
köşkünün bahçesinde, mesai 
arkadaşlarile dostları için bir 
garden parti tertip etmiştir. 

G Uve 
Bizim edebiyatçı arkadaşl 

sayfalarda, bir m ·· kid mes si· 
dir tutturmuşlar, arlı mrdır, fay-
dalı mıdır diye ··na.kaşa 
edip duruyor/ h.sinde 
bana söz. düş zuu ede-
biyattan çıkarıp bütün di-
ğer sah anna ccn erek derim 
ki, be münekkid denilen m~-
lükun abilcccği en iyi şey, sa • 

· zavallı adamı ta· 
akmak, onunla hiç, 

ama katiyen meşgul ol· 
_.._...., ..... Bütün münekkitler, ken

di saha nda böyle yapsalar, ça
lışan adamlann kocakarı gibi kafa

ını yememek hizmetlerine, değer 
amaz. 

ünckkidin en büyük iyiliği, ko
nuşmasında değil, mümkün olduğu 
kadar a:z: konuşmasında ve hatta 
- eğer kabilse - susmasındadır. 

Münekkit, umumiyetle meni~ 
geri, iptidai, hatta Cas pathologiqu.e 
denilecek derece hasta bir kli;nik 
tipidir. Nerede beğenmiyen, acaip. 
bir adam görürseniz, efkôlini ta
rife hacet kalmadan, bilı)niz ki, 

1 bu zat, işte o )'apamayan, yapa· 

Şehrimizdeki esnaf c iyet 
!erinin idare heyetleri dün Te • 
cim ve Endüstri odasında ge -
nel bir toplantı yapmışlar, hava 
kurumuna esnafın yapacağı yar 
dım işini görü§müşlerdir. 

Toplant bulunan kurum 
başkanla eyeti üye· 
leri adlar eftere yaz~ 

madığı için kıskanan, kıskandığı 
için beğcnmiyen münekkidin ta ken 
disidir. 

Şu Bayan bu Bayanın ve bu Bay 
~u Bayın yaşayışını, işini, kazancı
nı, giyinişini, kendine mal ettiği her 

• hangi bir şeyi sakız gibi ağzına alıp 
: hususi tavırlar ve bakıflarla si.yga· 

ya çekmeğe başlayınca, anlaşılabi
lir ki, gözleri kendi egoi:z:masının 
dar cemberinden ilerisini farkede· 
miye'°cek kadar kör bir insan, dişi
ne taktığı başka bir insanı adice 
kıskanmakta, çünkü onun yaptığı
nı başaramamaktadır. 

Münekkidin kendisine sorulsa, 
der ki: 

«Belki ben yapamam, Fakat akıl 
öğretirim!» 

Bana da sorsalar, derim ki: 
- "Münekkit yapamıyan, çün. 

hü yapmağa yeler aklı olmayan 
adamdır!" 

dırarak ha likesini bilen 
üye olmuşl 

Kısır, tufeyli, Fakat büyük bir a
Dünkü toplantrda Esnaf cemyetleri de dam! Burnu havada bir adam ki, 

[ Arkasr 8 incide] legeleri ve mürakabe bürosu başkanı mesela bir merdiven üzerinde, ha
~t.:========================== -= yatının cevherini harcederek bir du 

var çıkan bir işçiye, merdivenin 

Dün şehrin her tarafında yeni fiyatlar 
la şeker alım satımı çok hararetli oldu 

Buğday piyasası düzelmeğe 
yüz tutmuş, Anadoludan fazla 
mal geldiği için fiyatlar düşme
ğe ba lamıştır. 

Dün ehrimize Samsun, Te. 
kirdağ, Karabiga, Mudanya ve 
Mersinden 286 ton buğday ve 
8 7 ton da un gelmiştir. Zahire 
borsasında yapılan satıslarda 
bir kaç gün önceye nazaran hay 
li bir fazlalık görülmüştür. Kon 
ya ve Ereğli malı yumuşak buğ
daylar 6 kuruş sekiz buçuk pa
radan muamele görmüştür. Fi
yatlardaki düşüklük iki gün i
çinde 8 parayı bulmuştur. 

Yeni mahsulün .zannedildiği 
kadar zarar görmediğini sezen 

[Arkası 3 üncüde] 

Lilian Gish lstanbul Hakkındaki 
Duygularını'' Tan,, a Anlatıyor! 

Arap ulusunun ökeliği ( dehas~;=:::~ 
koskoca bir imparatorluk içinde, acu-

dibinde, ağ z ı n da cigara, elleri 
cebinde: "en iyi c seri ! " diye 
bağırmakta, en iyi eseri verdi
ğiniz zaman : " D a h a i y i s i ! " 
diye kızmakta, daha iyisini verdiği
niz zaman: "Şaheser istiyorum!" 
diye sinirlenmekte ve şaheseri kal
dırıp suratına attığınız .zaman da 
"olmadı, yapamadın, beceremiyor
sun!" diye lisebcbi minelesbab yu. 
1..•arlak bir söz söyliyerek gene, as· 
la memnun olmamaktadır. Niçin? 
Çünkü yaptığınız işin behemahal 
onun aklının altında kalması ve ak· 
lının altında kaldığının anla§ılması 
için de mutlaka memnun olmaması 
lazımdır. 

nun en büyük soysallıklarmdan (me
deniyet) birini yaratırken; 

Yezit 
Arap ulusunun acıların~~~iıııJ..J 

he., sinin dizlerinde, bir 
~line sunulan şarap dolu 
guyor, unutuyordu!. 

Arap kumandanları, Atla 
Önı.inde durdular e Tanrıya 
lar · 

• ''Yol ver bize 
öbür yakasına göijjiiıjol~l~ 

At üstü 
kurnandan-"""" ... ~,,, 
6Öylev veriyo 

rkası 3 üncüde l 
Mahmut Esat BOZKURT 

:..:S~> Ulusçuluk prensipleri - Milliyet
·.....: Prensipleri. Dünkü maçta Servet kalecisinin bir kurtarr§t 

Münekkit, güve gibi, kurd gibi, 
bir cinstir. Bir cins ki delik deıik 
ederek yemek zaruretindedir. Di -
diklemek, vazilesi ve ya§ama hik

J rpctidir. / 

Ali Naci KARACAN 

LILIAN GISH 
{.Yazısı 8 incide} 
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Bir münakaşaya girersiniz. 
McvzLlunuz tenkidin ilim ve sa
natla münasebetidir. Karşınız -
daki sıkışınca bahsin dışarısına. 
çıkar. lhtar edersiniz, oralara 
hiç yanaşmaz. Siz de mcvzuun 
o faslını kapatarak, bu defa, 
Brunetierc'in tenkidi "kıskanç
Jığm ilmi,, telakki eden bir fikri 
üzerine yazı yazarsınız. Burada 
mesele, münekkit taraf mdan e
seri bcğeniJmiycn bir sanatka -
rın sikaycti değildir. Siz, sade
ce, ralmz tenkit şöyle dursun 
bütün teşebbüslerde ve hamle -
lcrde kıskançlığın bizi kendi 
kendimizle reka~te sevkederek 
yükselttiği takdirde, ham ve 
vahşi bir duygu halinden çıka -
rak yapıcı ve yaratıcı bir pasyon 
olabilece~ini yazmışsınızdır; 
yani bu fena duygu, fert psikO'
lojisi içinde kalmamalı, bir ilım 
ve sanat münehbihi olmalr, de
mişsinizdir. 

Bundan evvelki bahislere ce
vap vermekten kacman muarı
zmız, bu sefer tekrir, sizin söy
lemediğiniz şeyi size yüklemek 
icin kaleme sarılır. Sanki siz c
scrj beğenilmemiş bir sanatkar 
smız da münekkidi krskanch'{
la ittiham edip sıyrılmak istiy.)r 
sunuz. Halbuki siz meseleyi 1>ir 
sana ~k~nn münekkide kı:u :?I 
~endıru zımnen müdafaası şe~~
lındc o~aya koymuş dcğilsin:z. 
Sanatkar namına ve sanatkfır 
~'1r~f mdan ileri sürülmüş hiçbir 
ıddıanız yoktur. Nitekim fikri
ne istinat ettiğiniz ve tenkidin 
b~.r . kıskançlık ilmi olduğunu 
soylıyen Brunctiere, bir sanat
kar değil, on dokuzuncu asrın 
en meşhur rnünekkitlerinden bi
ridir. Bunu gayet a!;ık yazmış 
ve anlatmış olduğunuz halde 
muarızmız ayak direr ve size 
düşüncenizin tam zıddını isnat 
ederek yine bahsin dışarısına 
çıkar. Meseleyi "sen beni kıs -
kanıyorsun . ., gibi bir senlik 
benlik davası halinde göstere -
rck en amiyane ve kaba taraf ma 
çeker. 

Yalnız bahsin drşma cıkmak
la kalsa, iyi; terbiyenin de dışı
~a çıkar. Münekkide kıskançlık 
1_~.~~ edenlerde "bönlük,, gördü 
gunu yazar. Her ne kadar onun 
size isnat ettiği fikir sizin değil
se_ d~ ~· böyle göstermeğe çalış
tıgı ıçın taş ta sizedir. Fakat ce-
v~l>tntz?~n da korktuğu için, 
guya sızın tenkit ve kıskançlık 
hakkındaki yazılarınızı okuma
mışt~r da aynı fikirde olan baş
k~ ~ır arkadaşile konuşuyormuş 
gıbı ... 
0~-~yucuy~ karşı münakaşa

nın ıçınde, sıze karsı dısmda 
kalma~ ~uretile kaypak ve· bu -
]anık, ıkı taraflı bir tabiycye de 
b~ş vurur. Sıkışınca size de- il 
şıfahen konuştuğu bir arkad~ ~ 
s~na cevap verdiğini söyliyecck
tır. 

.B.izi~. es~i bir meslekdaşımızla 
gırıstıgımız tenkit münakaşası
nın en son ve hazin safhası da b 
oldu. Tenkit ve kuıkanclrk hak~ 
kında yalnız ben, hem de bu mü 

No. 58 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

Şımarık şımarık gülüyordu : 
- Söyle be arkadaş! Yalan 

da olsa, hoşuma gidiyqr. 
- Sen, iyisin, güzelsin .. Yal

wz bunun, derecesi hakkında, 
daha kat'i hükmümü vermedim. 

Beni, dikkatle dinliyordu: 
- Ne zaman vereceksin? 
- Zamanla! 
- Peki. neye maalesef söyli-

yemiyecckıin? 
Zorak\ bir kahkaha ile gül-

düın: 

- Çünkü o zaman, seni göre-
miyeceğim ki. .• 

-Neden? 
- Seni, bulamıyacağmı ki ..• 
Kirpiklerini sinirli sinirli oy

natıyordu: 
- Sen, bir yere mi kaçacak

sın? 
Omuzlarmu kaldırarak bak-

~: 

1 IDAREİ MASLAHAT 

1 

TAN'ııı güzel sanatlar say
fasında şöyle bir yazı okudum: 

" ... Musiki sanatkarları eski
den sinemalarda çalarlardı. Ses 

· li filmler cıktıktan sonra onlara 
da sinemaİarm kapılan kapan
dı. Halbuki Avrupada bir usul 
bulmuşlar: Sinemalar sahnele
rinde gene orkestralara yer ver 
mişler. Bunun için de biletlere 
onar para zammetmişler ... Tat
bik kabiliyeti pek mümkün gö
rünen bu usulün bizde de kabu
lü belki hayırlı olur diye düşü -
nüyoruz.,, 

tju yaz hasır şapkalar yine çoOafryor. $ergide gördUğUnUz şapkala,.. yh·mi beşer kuruşa sarılıyor: Devfel 

İlk bakışta, işsiz ve az gezen 
müzisiyenlerimiz ıçın böyle 
bir yola baş vurulması, işi hal -
!edecek gibi geliyor insana. Son 
ra, biraz düşünülünce şunlar or
taya çıkıyor: DemiryoUarı için Almanyadan yeni vagonlar getirtildi. 

Esnaf Bankası 
Meselesi 

Istanbul vali ve Belediye Baıkam 
Muhiddin Ustündağ ile muavinleri 
Nuri ve Hamid hakkında Esnaf Ban
kası işinde murakabede ihmalden do
layı Devlet Şurası mülkiye dairesin
ee lüz:umu muhakemclai hakkmdıı 
karar verilmiştir. A'°'ak bu karar 'lca· 
tiyct kcsbctmi bir halde değildir. Zi
ra itiraz müddeti hmiiz dolmadığın
dan Miılkiyc deitninin bu kararı he
nüz umumi heyetin ruı:namesinc alın· 
mamış ve uranın umumi heyetine ar
zedilmemişt~r. 

Digcr taraftan hükumet komiseri· 
nin bulunmaytşı :> ilzünden toplana -
nııyan Esnaf Bankası genel heyeti, 
Temmuzun ikisinde yeniden fevkala· 

de bir toplantıya çagırılmııtır. Bu se
fer, ekseriyet olsun olmasın, nıznamc 
üzerinde görüşmeler yapılacaktır.Ban 
kanın tasfiye heyeti. Istanbul vilôyeti 
ile Ekonomi Bakanlığına müracaat et
miş, toplantı tarihini bildirmiştir. An
laşıldığına göre, bu seferki genci he
yet toplantısında önemli kararlar alı
nacaktır. Son vaziyet §udur: 

Tasfiye heyeti ta fiye muameleri
ni takip etmek için lüzumlu olan pa
rayı bankanın eşyasını satmak ıureti
lc kı men temin etmiştir. Fakat 1000 
1ira kadar tutan bu parava Erzurum 
beledi •esi tarafından haciz konulduğu 
için. el de avuçta tasfiye jşlerine har· 
canaca k birscy kalmamrıtır. ÖnU-

nnizdcki toplantıda tasfiyenin §ekli. 
saliı.hiyet meselesi ve bu arada tasfi
ye muamclatma devam edilip edilme
mesi işi görü Uleccktir. 

DUn, selahivettar bir zat Esnaf Ban· 
kasının son durumu hakkında ~unla
rı söylemiştir: 

" - Bankanın münazaasız tahıit 
edilebilecek hiç bir alacağı yoktur 

nakaşa sıralarında yazt yazmış 
olduğuma göre, onun bu mev -
zua dair olan dünkü yazısında 
kullandığı "yavan sözler., ve 
"bönlük .. gibi tabirlerin şumulü 
de bana kadar geliyor. Sarahati
nc ragınen bu tabirlerle beni 
kastetmediğini bildirirse dostlu 
ğuınuzu kurtarmak için bu kada 
rım kafi bulurum; aksi takdir
de, bahsin ve terbiyenin dışına 
cıkanlara cskidenberi, böyle bir 
ihtardan sonra tatbik edegeldi
ğim usulün mahiyeti ve fazi
leti bir daha anlaşılacaktır. 

Peyami SAFA 

sın! 

Sıçradı ve ellerini çırptı: 
- Anladnn... Sen, benim 

hakkımda, kat'i kararını kat'i 
rükmünü çoktan vermiş~in ar
kadaş! 

Beni t~ttu, masaya sürükledi. 
~ ~eg~r arkadaş! Bunun şc

ref ınc ıçelım. 
. Ve bunun şerefine içtik. o, 

bır çocuk gibi neşelenmişti. 
Şampanyanın sarhoşluğu, yü
zünde kırmızı, ılık bir buğu ha
linde idi: 

- Ne diyordum? 
- Tam dakikasında randevu-

ya gittin. 
Kendini koltuğuna attı ve sır· 

tını yasladı. Bacaklannı uzattı: 
- Tam dakikasında, gittim. 

Çünkü o, bir kronometro gibi 
idi, verdiği sözde dakika şaş
mazdr. Ne bekler, ne de bekle· 
tirdi. BuluşacağımJZ yerde, daki 
kasında l:-... ulunmadm mı, o, çıldı
rırdı. O gün, gittim. O, yoktu. 
Benim saatim, Heri olacak! De
dim. bekledim. Beş dakika geç· 
ti, on dakika geçti ... Yarım saat. 

· Ne elen var 

Bunları tahsil etmek için de bir sürü 
masraflara girmek lazımgelir.Meseli, 

bu ay sonunda karara bağlanacak l 6 -
l 7 bin liralık bir dava vardır. Banka· 
nın lehine neticelenmesi mümkün o
Jan bu dava, karar çıksa bile icap 
edecek masraflar ödenmedigi takdir
de hiç bir fayda tctmin etmiyecek· 
tir. 

Bu itibarla önlimüzdeki genel top
lantıda hiasedarlara vaziyet bütün a· 
çrkhğı ile anlatılacak. tasfiye işlerine 
yetecek para ayrılması istenecektir. 
Bu.temin edilmediği takdirdc,mahke· 

meye müracaat ederek iflas talep et
mekten batka çare yoktur. Eğer genel 
heyet iflas vazyetini de muvafık gör-
mezse başka çıkar yol olmadığı için 

:tasfiye heyetinin derhal çekilmesi la· 
zım gelecektir . ., 

Florya pl8jımn tescili 
Filoryadaki bayındırlık çahşmala -

rma devam edilmckt~dir. Plajın bele· 
diye namına tapuda tesçili esnasında 
bazı pilrüzlü noktalar görülmüş, bu -
nu hal için tapu müdürü Alp, genel 
ınüdlirJUkle temaı etmek Uzere An
karaya cltmiıti. Dün !ehrimize dön· 
mü§tilr. Aldığımız malumata göre bu 
busuıtaki biltiln pilrüzler düzeltilmi§ 
ve plajın belediye namına tesçili ka
nırlaştırılmıttır. Bunun için belediye
nin mlirau.atı belclenmektedir. 

DUn sabahki sis 
.Oün aabah limanımızı kalın bir sis 

bürUmil§tÜr. Bu yüzden ilk postaları 
yapan vapurlardan bazılan birer saat 
kadar ııecikmiıtir. Sisten do!ayı bir 
iki deniz kazası da olmuştur. Akay'ın 
adalara köprüden birinci seferini ya
pan Göztepe vapuru Fener önlerinde 
içi kum dolu bir mavnaya çarpmıJ, 
direklerini kırmıştır. Mavnacılardan 
biri de denize düşmüş, vapura alma
ıak kurtarılmr§tır. 

Yeni vagonları 
Devlet Demiryollannın Almanva • 

ya ıipıriı ettiği !ekiz yataklı vagon
dan iiçü diinkü konvansiyonelle şeh· 
rimize gelmiıtir. Radyoya varıncaya 
kadar bütün konforu havi bulunan 
vagonlar bir iki güne kadar Haydar
paıaya geçirilecektir. Diğer vagonlar, 
ayba ına kadar ıehrimizc gelmi§ bu
lunacaktır. 

GUmUş paralar için gOmUş 
Darphanenin (Para Bıım evinin) 

Londradan satın almış olduğu kırk 
top gümüşten ıimdiye kadar otuz to· 
nu gelmittir. Geri kalan on ton <la 
bugünlerde ıclecektir. 

ne giden ... Beklemek, benim de 
zıddımdır. Fakat onu, meraktan 
bekliyordum. Onu geciktiren 
hangi mühim hadiseydi? Bu, 
merak edilmez mi? Bir saat 
sonra ümidimi kestim ve eve 
döndüm. O gün, bugün, ondan 
bir haber almadım. Ve ne so
kakta, ne balolarda, bir yerde, 
bir yerde ona rar.gelmedim. Ne
rede, ne oldu? Hala da merak 
ederim. Acaba tevkif olundu da 
hapse mi girdi? Yabancı mem
leketlere mi kactı? Öldü mü? 
Kapıya doğru gitti, zile bastı: 
- Bir şioe daha getirsin . 
- Bilmem ama, fazla deö i! 

mi? b 

. Döndü, koşar gibi yanıma gel 
ô; yumrukları~1i. sıkarak bak _ 
tı~ 

- Söyle ... Bir daha söyle ba 
kay.m 1 Bu fazilet dersini ve.en 
sen misin? 

Bır kahkaha kopardı: 
- Ah, sevsinler. 
Hizmetçi kadının getirdiğ\ 

ikinci şişeyi de :ıyni kaşarlan -
mış metrdotel ustalığile açmış
tı .. kadehleri dolJurdu ; ,,, 

Polis mesleğinde 
Yenilik yapıhyor 

lçi§ler Bakanlığı poliı tetlcilatmda 
esaslı ve önemli yenilikler yapmak 
i~in bir proje hazırlamıttır. Bu pro
je hazırlanırken Türk poli.inin en as
r; ve modem bir tekilde bir meslek 
haline getirilmesi düşünülmü§ ve bu
nun için de Fransa. Almanya. ltalya 
ve Avusturya polis kurulları ayn ay
rı incelenmiştir. 

Bu projeye göre: 
A - Polisi- miistakil ve pratik bir 

meslek haline getirilecek. 
B - Polislik mesleği. bugünlin ih

tiyaçlarına uygun 1ekilde kuvvetlen
dirilecek. ycnileıtirilecek, 

C - Tam bir vukuf sahibi, olgun 
ve bilgili polis idare amir ve memur
ları yeti§tirilecck. 

D - Ankarada bir polis enstitüsü 
kurulacaktır. 

Bakanlık, önümüzdeki yıl için ge
rıiı bir polis kadrosu hazırlayacak, 
bilhana demiryollarına yakın vilayet 
ve kaza merkezlerine ehemmiyet ve
recektir. 

Pr.ojede aynca -bekçi tetkilatımn 
ıslahı, polis kıyafetlerinin değiJtiril -. 
meııi, 

Daktiloskopi ve radyoloji müesse
selerinin kurulması ve polislerin ter
fihi gibi maddeler de vardır. 

Otobüs va otomobiller 
Belediye §ehrimiz:dcki otobüs ve 

otomobilleri umumt tıtr Ronttll\o tah' 
tutmağa karar vcrmit ve dünden iti
baren bu ite başlamıştır. Dün sabah 
Yenimahalle ile Taksim ve keresteci
ler - Eyüp otobüsleri muayene edil
mis ve halkın sıhhai noktasından ara
baİarm temiz olup olmadıklarına ba
kılmı§tır. Bundan batka makineler de 
nıuayene edilmit ve bazı otobüslerin 
bozuk olduğu görülerek sahiplerine 
derhal tamir etmeleri bildirilmittir. 
Bugün de 9ehir içinde itleyen diğer 
otobüsler muayene edilecektir. 

e:r Macar genereh geldi 
Mütekait Macır generallerinden 

Dormandi dün Macariıtandan ıehri
miıe gelmiıtir. General kcndisile 
görütcn muharririmize dcmittir ki: 
"- Çok zamaııdanberl AtatUrkUn i

daresi altında yükselen Yeni TUrkl
yeyi görmeği arzu ediyordum. Bu ar
:tuma kavuıtuğumdan dolayı çok 
memnunum. Çünkü, yeni Türkiyeyi 
ümit ettiğimden daha ilerlcmiı ve da
ha gUzelletmit buldum . ., 

General ıchrimiıde birkaç ıUn kal· 
dıktan ve müzeleri ıezdikten ıonra 
Maeariıtana dönecektir. 

-· İç bakalım, faziletli adaıı:' 
Neşesi öyle tatlı idi ki, kar -

şıl!ındakini keyiften bayıltabilir 
di. Elini. omuzuma koydu, sü -
zük rüzük gülümsedi: 

- Çirkin, Y.aşlı ve serseri bir 
adamı sevdiğimi, şairime soyli
yemedim, utandım. Onun def -
ter<leki yazılanlar, hep kaça -
maklıdır. Doğruyu belki sana 
ela söylemezdim. Fakat senin 
pışkinliğin bana cesaret verdi. 

- Onu, bir daha görmcdi11 
mi? 

Başını geriye itti: 
- Hayır .•. Onun yokluğunu 

kendime dert etmedim. Yalnız, 
bir ıene, ona belki rastlarım, di 
ye gezdiğim, yürüdüğüm, git -
tiğim yerlerde göz kulak oldıtm. 
Onu tanıyan garFonlara, gazino 
culara, otel katiplerine ıordum. 
Onun ne olduğunu, nereye git -
tiğini kimse bilmiyordu. Aradan 
seneler geçti. Artık onu tekrc.r 
görmekten ümidimi kestim. 
Sen, o adamı görmeliydin. Bir 
tipti. Romana, hikayeye geçe -
cck bir tip. Ben, manasız, ke -
pek gibi adamlardan hazzetmem 

~ Rami 33 üncü ilk mektebinde 
bir talebe sergisi açılmıştır. Sergide 
talebenin bir yıllık işleri bir araya 
toplanmıştır. Bilhassa devrim köşesi 
büyük bir itina ile hazırlanmış, ~ok 
canlı bir surette tesbit edilmiştir. 

• Muhafaza teşkilfıtı genel komu -
tanı General Seyfi, dün sabah Anka
ıadan §ehrimize gclmiıı, teftişlerde 
bulunmak üzere Ankara vapurile Iz
mirc gitmi§tir. 

* Ankarada toplanan tecim ve en· 
düstri kurultayında görUşülen mese
leler ve alınan kararlar hakkında, Te 
cim odası meclisinin önümüzdeki top
lantısında kurultaya iştirak eden mu
ıahhaslar tarafından izahat .. ·erilecek
tir. 

:t- Şirketi Ha} riyc yaz tarifesini 
temmuzun ilk haftasında Akya idare
si de Haziranın son haftasında tatbik 
ctmeğc başlıyacaktır. 

:t- Belediye bütün plajlarda yapa -
cağı umumi tetkikata dünden itiba -
ren başlamıştır. Bu tetkikat fiyat nok
tasından yaprlmı~tır. Sıhhat müdürlü
~ü de bir iki güne kadar halkın sıh
hati noktasından tetkikata başlayacak 
tır. 

:;. Çocuk esirgeme kurumu yöne -
tim kurulu (idare heyeti) bugün ilk 
toplantısını saat on beste ~ilayet ku
rum m rkeı:indc vancakt-tr, 
~ Müzeler genel dircktôriı Azız, 

iki aylık iziıı almıştır. Müze işlerine 
uavin "rif bakmaktadır. 
* Ankarada bulunan yeni Macar 

sefiri dün şehrimize gelmi~tir. Sefir 
burada bir müddet istirahatten sonra 
Ankaraya dönecektir. 

* Askeri müze idaresinin müze ö -
nünde hazırlamakta olduğu tarihi ça
dırda yapılması icap eden işler yakın· 
da bitecek ve halkın ziyaretine asıla· 
caktır. 

* Ruhsatsız dükkan acan Nişanta
§ında Koço, Misak. Abdullah, lbr~ -
him, Hikmet, Nahid. Nimet ve kasap 
Mehmet haklarında takibata başlanıl· 
mı§tır. 

,.,. llbay vekili Rükneddin Sözer, 
Şarbay muavini Hamit dün Filoryaya 
giderek yapılmakta olan modern tesi
satı görmüşlerdir. Tesisatın çabuk bi
tirilme&i için lazım gelen tetbirler a
l:nmıttır. 

* Otel. gazino, lokanta ve saire 
yerlerin fiyat listelerinin tasdikı mild
deti bitmi§tİ. Hcnilz bu işin önü alı
namadığı için birkaç gün daha uzatıl· 
maıı kararlaştmlmıştır. 

Şeker fiyatlarının ucuzlaması dola
yııile 9ekerli mamulat yapan yerlerin 
liıtelcri de ucuzlatılmıştır. 
~ Belediye Ekonomi dircktörlilğü-

Ona, ehemmiyet verişimden, o
nun kuvvetini anlayabilirsin! 

Bir kadeh şampanya daha iç
ti; kendini koltuğa attı, yanak · 
ları büsbütiln kızannış. gözleri 
süzülmüstü. Uzun kirpikleri 
pembe buğulu yanaklarını ha -
fif hafif gölgeliyordu. Yarı açık 
ateş dudaklarının arasından oe
yaz, düz dişleri görünüyordu. 

Kadriye, sarhoş olmuştu. La
kin sarhoşluğu olgun bir şefta
li tatlrhğ"mda idi 

Peltek peltek mırıldandı: 
- Başım dönüyor. 
- Çok içtin. 
Yorgun bir hırçınlıkla başını 

salladı: 
- Hayır.. Şampanyadan de

ğil.. Çok söyledim. Konuşmak, 
beni sersem etti. 

- Yat, uyu, istersen ..• 
Gözlerini yarı. açtı. Derin de-

rin baktı: 
- Hayır ... Sızmak istiyorum. 
- Sen bilirsin. 
- Bana şampanya içir! 

; j ; : i : 
Onun kısa diye anlattıkları, 

ikinci defterin aonuna kadar de 

Sesli sinemanın çıkış1 hayat
larnu sinemalarda çalgı çalarak 
kazanan artistleri işsiz bırak -
mıştır. Doğru. Ancak, bunlar 
bütün müzisiyenlerin yüzde ka-
çıdır? Belki bizde büyük bir 
yüzde tutardr, c.ıkat her yıl ye
ni müzisiyen kadroları yetişti -
ğine göre, sesli sinema çıkma
mış olsaydı bile, yine bir işsiz 
sana tkfır kil tlesi ortaya çıkını -
yacak mıydı? 

Avrupada alınan tedbirlerle 
işsizlikten yüzde kaç müzisiyen 
kurtulmuştur? Bizde de aynr 
tedbir alınsa yüzde kaç iş bula
cak ve yarın, musiki sanatkar· 
lan çoğaldığına göre, bu yüz -
denin nisbeti ne olacak? 

Bütün bu yazdıklarımla Av .. 
rupada alınan tedbir bizde alın
masın, demiyorum. Alınsın ve 
alınmalıdır. Yalnız bilelim ki 
bu bir idarei maslahatçılıktır 
ve idarei maslahat ancak o gü
nü kurtarır. Halbuki yalnız mu
siki alanında değiJ, bütün alan· 
lardaki işsizliğin sebepleri, ana 
sebepleri araştırılarak, yarını 
da temin edecek olan tedbirler 
almak lazımdır düşüncesinde .. 
yım. 

Esnaf cemiyetleri 
Bütc;eleri 

Tecim ve endüstri odası idare heye• 
ti dün toplanarak birikmiş işleri gö .. 
rüşmüs, bu arada sütçüler. garsonlar, 
kapıcılar, yapı yapıcılar. lokantacılar 
ve hamallar cemiyetlerinin esnaf bü• 
rosunca hazırlanan 935 yılı bUtçcleri .. 
ni tetkik ve tasdik etmiştir. 

Tecim odası memurları için kunı• 
lca konan yardım sandığı projesi ida• 
re heyetinin önümüzdeki toplantısın .. 
da göriişülccektir. Ankarada toplanan 
odalar genel kurultayı, memleketimiz• 
c!eki bütün ticaret odaları memurları 
icin bir sandık kurulmasını onaylamış 
tı. Bu karar en kısa zamanda tatbik 
~ahasına konulacagı için, lstanbul Te .. 
cim Odasınca teşkili dü§Unülcn san· 
<lığın geri bırakılması muhtemeldir. 

nün memba sularını tetkik edeceğini 
yazmıştık. Direktörlük dünden itiba· 
ı en bu tetkikata baılamıt. önce sucu· 
larla temas etmiştir. Tetkikata de • 
yam olunacak ve bunun gonucunda 
suların çıktığı yerlerde de araştırmıı· 
lar yapılacaktır. 

vam ediyordu 
İkinci defterin son yaprakla • 

rmı okuyorum: . 
; ; : t ' ~ : ' ; : 
Kış sonlarına doğru idi. Bır 

genç fakir çocuğu sevdim. Ki -
bar düşkünü idi. Kimsesiz ve 
çok fakirdi. Fakat o, fakrindcn 
utanmıyordu;· fakrini kabul et· 
miş, asaletle boynunu biikmüş .. 
tü. 

Onu. nerede gördüm? Bunu 
anlatayım • 

Bir gün, otomobille Buğ~z:. • 
dan dönüyordum. Bir iş ıçuı 
d~iil... Canımın sıkıntısı~.d~rı 
geziyordum. Yalnızlık kotul 
Hem çok kötü .• 

Yanımda, konuşacak bir ~r .. 
kadaş arayordum. Düşündiitl1, 
kimi ayartaynn, serseriliğe carı 
atan kimler var, birer birer al<· 
hından geçirdim, O r;amanı~r, 
bir komisyoncu ahbabım var. 

1
: 

ı~l 
Gezmek, eğlenmek oldu mll. 

11 
ni gücünü bırakıverirdi. '?11~ 
Galatadaki yazıhanesine ugra 
ilim. j 

.(Arkası~ 
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ÇiFTÇıNiN BORCU 

Devlet, Yılda Bir Milyon 
Fedakarlık Yapmıştır 

[ANKARA HUSUS! MUHABİRIMİZ B1LD1R1YOR] 

Ankara, 18 

Ziraat Bankasr Genel Direk -
törü Kemal Zaim ile görüştüm. 
Ziraat Bankasının ipotekli ve 
müteselsil zirai alacaklarının 
taksitlendirilmesi hakkında ka
mutaydan çrkan kanun müna -
sebetile sayın direktöre sor -
dum: 

- Bu kanun çiftçinin srkmtı
sınr tamamen bertaraf edecek 
mahiyette midir? Taksite bağ
lanan borçların yekunu ne ka • 
dardır ve bordu adedi itibarile 
kaç ciftçinin ~borcudur, en çok 
borçlu memleketin hangi mın
takasıncladır? 

1 Şu cevabı aldım: 
1 - Çiftcinin sıkıntısının ta -
nıamile bertaraf olması çok ge
niş bir tabirdir. SLkıntının başlı
ca sebeplerini mondiyal vaziyet 
ler doğurmaktadır. Yurdumuz • 
da kendi bünyemizden doğmuş 
sıkıntı sebebi yoktur. Bununla 
iberaber yurd dısmdan gelen bu 
sebeplerin tesirlerini ortadan 
ikaldırmak bizim elimizde değil
dir. Fakat azaltmak icin Cumu
riy.et hükumetimiz d~vamh bir 
surette tedbirler almış ve almak 
ta bulunrnustur. 

Çiftçinin Ziraat Bankasına o
lan borçlarının 14 senede öden. 
rnek üzere yüzde 3 faizli 15 tak
site bağlanması bu tedbirlerin 
en mühimlerinden biri olarak sa 
Yılabilir. Bu tedbirin kendileri -
n.e vereceği genişliği herkesten 
:zı ade borçlular duymaktadır. . -·ı- .... ji]--.1....----l--•~ ö-
:Senelerde yapılmış bulunan bu 
~orcları bugünün şartları içinde 
odemek borçlulara çok ağır gel
m__ekte ve hatta bazıları için im
kansızlık göstermekte idi. Bu • 
n~ !fÖzönüne alan Cumuriyet 
huku.meti devlet bütçesinden yıl 
d~ hı_: milyon liralık bir feda
karlıgı kabul ederek çiitci yurd
daşlarımıza bu genişliai temin 

• b 

e~mış bulunmaktadır.Gerek çift 
çıle~ hesabına ve gerek müesse
s~mız namına bu büyük hareke
tı en derin şükran ve minnetle 
anmayı vazife bilirim. Taksite 
h.ağlanacak borçlar 20 milyon 
1ıra kadardır. Bu borçların ala . 
kadar ettiği borçlu adedi de 
411,240 kadardır. 

En çok borçlu istihsal faali • 

yetinin en geniş bulunduğu mm 
takalardadır. 

Genel direktörden neden tak
sitlendirme muamelesinin yal • 
mz bankanın 1931 sonu envan -
terine dahil borclara hasredildi· 
ğini sordum. Bina bunun mu • 
cip sebeplerini şöyle anlattı: 

- Taksitlendirme ameliyesi
nin bankanın 1931 takvim sene
si sonu envanterinde yazılı olan 
z:raati alacaklarına hasredilme
sinin sebebi şudur: 

Fiyatlarda düşme hareketi 
1929 senesinde başlamış, 1930 
senesinde devam ederek umu -
ınilesmistir. 1931 senesi icincle 
de y~ni fiyat rejimi az çok ~tees
süse doğru gitmiştir. Kanun ilt 
taksite tabi tutulması düsünü • 
len borçlar eski fiyat re]imine 
göre yapılmış borçlar olduğuna 
göre 1932 başından itibaren ye
ni fiyat şartları içinde yapılmış 
olan borcların uzun vadeli tak -
sitlere hiğlanması için sebep gö 
rülmemiştir. 

- Kuraklık arzeden mınta -
kalara banka, buğday göndere
cek ve ihtikara mani olacak mı, 
buğday fiyatları yükseliyor, ban 
ka nazmı rolünü oynayarak bu 
yükselişe karşr gelecek mi? 

Sualine cevaben de: 
- Biliyorsunuz ki Banka 

buğday ahın ve satımını hüku -

met nam ve hesabına yapmakta 
ve bu işi aldığı direktiflerin ana 
hatları dahilinde yürütmekte -
dir. İçinde....bıılıındu2:umuz yılın 
hususıyetlerine göre bize verı • 
~~cek emirleri yerine o·etirece _ 
gız b 

. Dedi ve bu mahsul senesi i -
çın buğday alım mıntakalarmın 
ne olaıbileceğini şöyle izah etti: 

- Geçen seneki alım merkez
lerine yenilerinin ilavesi için 
Bakanlar Heyetinin kararını he-
nüz almış değiliz; ancak evvel
e~ açılmış veya açılması takar
~u~ etmiş bulunan ahın merkez
.erın e yeniden birçok merkez ila 
ve edileceğini tahmin etmiyo _ 
rum. Çünkü şimdiye kadar açıl
ması karar al':ma alınmış bulu_ 
fan merkez~.er. nakil vasıtası bu 
unan en muhım buğday istih • 

sal mıntakalanm alım hudutla
rınm içine almaktadır. 

SON DAKiKA 

Bizde de Paraşütle Atlama ve 
Planör Talimleri Başhyor 

An~ara~.18. A.A. - "Türk Kuşu" üyelerinin calrşmaları ün
de;ı ~une ~~erl~mektedir. Yakında uçaklarla havalandırıl!cak 
planorler uzerınde uçuş bi1g isinin artırılması derslerine b ı 
nacaktır. Derslerini iyi başaranlar için uçuş alanında bir k~~~; 
kurulacak ve sabahtan akşama kadar arasız çalışma imkanı ha
zırlanacaktır. Gelecek haf ta içinde paraşütle atlama talimlerine:. 
de başlanmış olacaktır. Modelcilik dersleri üzerinde de u<> 1-
ınaktadır. ,..raşı 

Tren Altında Bir Ölüm 
Izmir, 18 (Hususi muhabirimizin telgrafr)-HilaI köprüsünde 

~ren manev:a YC:parken, fod bir kaza oldu. İki vagonu birbirin-
2 e~ ayırmaga_ ugraşan manevracı Mehmet düştü ve üç va on ü
e~ı?den geçtı. Kafası vücudundan ayrıldr. Tahkikata dg 

edılıyor. evam 

Troçki Altı Ay Norveçte 
Oturmak için izin Aldı 

al Oslo, .. 18.~.A. - Resmen bildirildiğine göre, Troçki ile kansı 
tı ay .sure ıle Norveçte oturmak için izin almıstır. 
Bu süre içinde siyasal işcenlikten (faali ;tten Norver.in 

Emniyette 
Yeni Tayinler 

Ankara, 18 (Hususi muhabi
rimizden) - Emniyet işleri ge
nel direktörlüğü dördüncü şube 
şeflerinden İhsan Sabri Malat
ya Emniyet direktörlüğüne ta
yin edilmiştir. lstanbul Emni • 
yet direktörlüğü ikinci şube di
rektörlüğüne Cemal, Antalya 
Emniyet direktörlüğüne Ke -
mal Kayanın tayinleri kararlaş
tırılmıştır. 

Günün iki 
Meselesi 

[Baş tarafı 1 incide] 
ve elinde fazla buğday bulundu 
ran tacirler mallarım bir ay ev
vel piyasaya çıkaımağa başla-· 
mışlardır. 

Bir iki güne kadar fiyatların 
tamamen düşeceği ve eski du -
rumun geri geleceği muhakkak 
sayılmaktadır. Ziraat bankası 
bugünlerde satışlara başlaya -
caktır. 
Buğday piyaşasınm iyiye doğ 

ru gitmesi ve fiyatların düsme
ğe başlaması, yeni narhın 'tek
rar değiştirilmesini icap ettire
cektir. Belediyenin evvelki gün 
tesbit ettiği fiyatlar bugün tat
bik edilmeğe başlanacaktır. 

Yeni narha göre ekmek 10, 
fırancala 14 kurustur. Bu fiyat
lar 15 gün kadar devam edecek
tir. Buğday piyasası bu müddet 
icerisinde tamamen normal va . 
.iiyete girdiği takdirde, komis • 
yonun önümüzdeki toplantısın
da ekmek fiyatları tekrar indi
rilecektir. 

Şeker bollaştı 

Şekerin uc~'.ılayrşr, satısları 
önemli miktardil arttmmştı~. İs 
tanbul ve Anadolu için, şirket -
ler tarafından dün, 2584 cuval 
ve 2307 sandık şeker satılmış -
tır. Bu miktar, 150 vagona ya
kmdır ki, aşağı yukarı bir ay -
hk satış karşrlığıdır. 

Dün, Vatan vapurile Karade 
niz limanlarına 1 O vagonluk şe-
ker gönderilmiştir. Yeni fiyat
larla satışlara memleketin her 
köşeşinde başlanmıştır. Halk, 
ucuz sekere beklenen rağbeti 
fazlasile göstermektedir. ' İki 
günlük satışlar, piyasada esa -
sen .az mal bulunduğu için nor
malın kat kat üstündedir. Fa -
kat alakadarlar, ucuzluk netice
si vasa t1 istihlak miktarının da 
arttığını söylemektedirler. 

Şek er d en yapllan 
maddeter ucuziuyor 

Sekerin ucuzlaması neticesi 
olarak şekerden yaprlan madde
lerin fiyatlarında düşüklük gö: 
rülmeğe balamıştır. Dünden i
tibaren bir çok şekerciler akide 
ve diğer şekerlerin fiyatlarım 
10 - 20 kuruş arasında ucuzlat
mıslardır. 

Tatlıcılar da fiyatları aşao·ı 
yukarı bu nisbct icinde indi/' -
mişler, fakat bir kısmı henüz 
b~na yanas:namışlardrr. Bu gi
b1ler, şekerın ucuzlamasına kar 
şrlık tın fiyatlarının arttığım i
leri sürmektedirler. Mahallebi
ciler ve çikolatacılar da aynı nok 
tayı nazarı müdafaa vaziyetin
de kalmıslardrr. Mahallebiciler 
işlerinin azaldığrnr, cikolatacı ~ 
farda 1 haziranda ka'kaonun ki
losuna 70 kuruş gümrük resmi 
eklendiğini kaydederek fiyatla
rı indirmeğe imkan olmadıo·ını 
sövlemislerdir. 

0 

.İstanbul beledivesi bu isi ö
nemle tetkike girişmiştir. Şeker 
fiyatları bir hayli ucuzladığı i
cin, şekerden yapılan bütün 
maddelerin fiyatlarında da ten-

SiYASAL KONUŞMA 

Geriye Doğru Hareketler 
Son savaşın sonunda bütün 

uluslarda cümhuriyete doğru 
umumi bir akın göründü: Eski 
saltanatlardan birçokları yıkıl
dı, yerlerine cümhuriyetler gel
di. Yeni kurulan devletlerin 
hepsi de bu usulü kabul ettiler. 

Bu, savaştan evvel de var 
olan umum! akının bir devamın
dan başka bir şey değildi. Savaş
tan evvel dahi bütün uluslar 
cümhuriyete doğru yürümekte 
idiler ve umumiyetle ülkü cüm
huriyetti: Savaş yalnız bu ülkü
nün varlık bulması için uygun 
alanlar hazırladı. 

Fakat ayni zamanda da ayni 
savaş ulusların ekonomik yaşa
yışlarında geniş ve derin açık
lar yapmıştı. Halk yığınları ih
tiyaç ve ıstırap içindeydiler. Bu 
halin düzeltilmesi için çalışıldı 
ise de muvaffakiyet elde edileme 
di. Tersine olarak ihtiyaçlar her 
gün artmakta idi. Bu suretle 
cümhuriyet usulünden büyük 
nimetler bekliyenler arasında 
bir nevi inkisar uyandı: Cümhu
riyeti sihirkar bir tılsım gibi ta
savvur ederek onun faaliyetin
den büyük mucizeler bekliyen
ler ona karşı surat asmağa ve 
soğuk davranmağa başladılar. 

Öteki taraftan savaştan galip 
çıkanlar da mağluplar üzerinde
ki baskılarını (tazyiklerini) azalt 
mak değil, arttırmakta idiler. 
Ulus onuru, ulus egemenliği ar
tık sayılmamağa başladı. Ulus
lar derneği ise bu durumu kal
dırmak istedi ise de hatırı sayı
lacak bir iş yapamadı ve bu su
retle birçok ulusların maddi ıs
tırapları üzerine bir de manevi 
sıkıntılar geldi. 

Her yerde ümitsizlik ve yas 
ile dolu bir durum hasıl oldu. 

İnsan ise yas ve ümitsizlik 
içinde uzun müddet yaşıyamaz. 
O, tabiatin isteği olarak kendi
sine ümit verici, yas kabusunu 
üzerinden kaldırıcı bir amilin 
zuhuruna intizar eder! Messia
nisme'i beklemek Millemzme 
- bin seneler devrimi - hep 
insana mahsus bu ruh halinden 
doğmuştur. 

Mussolininin İtalyada, Leni
nin Rusyada, Hi tlerin Alman ya
da doğuşlarından evvelki halle
ri tasvir edenler, hep bu muhit
lerde ruhi haleti bu durumda 
görmüşlerdir! Bu kahramanlar 
hakikatte bu beklemenin, bu in
tizarın evladıdırlar ! Bunların en 
büyük kabiliyet işaretleri daki
kayı secmek ve tam zamanında, 
yani intizarın azami dereceye 
vardığı bir dakikada zuhur ede
rek ümitsizliği ve yası gidere
cek "tebşir,. lercle, vaitlerde bu
lunabilmeleridir! 

İşte diktatörlükler böyle doğ
du, Rusya ve Almanyadaki cüm 
huriyetleri devirdi. 

Fakat şimdi de ~yni hadise
nin başka bir şekil almakta ol
duğunu müşahede ediyoruz: 
Yıkılmış olan saltanat usulleri
nin yeniden kurulması! Bu şekil 
doğrudan doğruya geriye dot';
ru bir dönüştür, kurtuluşu eski, 
yaşanmış tarzlarda aramaktır. 

Hadisenin bu şeklini bugün 
iki memlekette görüyoruz: Yu
nanistan ve Macaristanda ! 

Bu iki memlekette doğrudan 
doğruya ve açıktan kralların ge
ri ye gelmelerinden bahsedilmek 
tedir. Venizelos avantürü umu -
miyetle haris bir neslin bir ma
cerası gibi telakki edildi. Veni
zelos 'un "Cümhuriyet icin çaba
lıyorum,, bağırtısına kimse kıy· 
met vermedi. Fakat şimdi anla
şılıyor ki bu bağırtı "bir hakikat 
hissesi Venizelosu yenmiş olan 
hükumet üyelerinden birisi Gene 
ral Metaksas şimdi karşıya geç
miş ve açıktan kraliyetin diril
tilmesi lüzumundan bahsediyor. 
Hükumetin başında bulunan 
zat ise bu isteği kesin bir tarz
da reddetmiyor, onu hesaba ka
tar gibi bir tavır alıyor ve me
selenin ammenin reyine konula
cağını ve bu suretle halledilece
ğini söylüyor! 

Macaristanda ise başvekil ken 
disi kraliyet makamına Prens 
Albrecht'in gelmesi lüzumun -

kat bu prens ayni zamanda 
Avusturya tahtına namzet oldu
ğundan ve Avusturya meselesi 
ise karışık olduğundan şimdilik 
Albrecht'in getirilmesini daha 
münasip buluyor. 

işte bu hareketler tam mana
sı ile irticadır. Diktatörlükler 
ne de olsa halkı ileriye sürüyor
lar ve halk için çalıştıklarını ve 
ulusal bir ülküye bağlı oldukla
rını iddia ediyorlar. Burada ise 
doğrudan doğruya şahıslar ve 
sülaleler için çalışıldığı söyleni
yor! 

Hiç şüphe etmemelidir: bu, 
malı'.lm olan "görüş dalaleti,, 
alametidir. Tekler gibi toplu
luklar da bu hastalığa tutulabi
lirler. Hastalık devam ederse 
tereddiye ki.dar sürükliyebilir. 

Bir topluluk kendine güvene
miyerek yaşıyabilmek çaresini 
şahıslarda aramağa koyulduğu 

günden itibaren uçuruma doğru 
yol almrş demektir. Yolun üze
rinde ısrar ettiği takdirde uçu
ruma yuvarlanmak mukadder
dir. 

Zaten topluluklar şahsi hüku
metlerin pençelerinden kurtul
makla kendilerini ucurumdan 
saklamağa muvaffak -olmuşlar
dı ! Macaristanı ve Yunanistanı 
uçurumun kenarına kadar götü
ren bu nevi hükumetler değil 
miydiler? Neden şimdi gene ona 
doğru yüz çeviriyorlar? 

Harp sonu bize birçok garibe
ler gösterdi. Fakat şahsi hüku
mete yüz çeviriş garibelerin ga
ribesidir! Bu, kelimenin tam 
manasiyle bir akıl ve mantık if
Iasrdır! 

Ahmet AGAOGLU 

Ulusçuluk 
Prensipleri ve 
iş Hakkı 

[Baş tarafı 1 incide] 
Cengiz ulusçu idi. Şu kadar ki: 
Kaan gözlerini yumarken kurduğu 

büyük imparatorluk ta son nefeslerini 
veriyordu. 

• Timurlenk ulusçu idi. 
Zamanında Türk - Tatar ünü dün

yayı tuttu. Bütün Asya yasalarına 
baş eğer oldu. 

Ancak .. 
Koca hakan son nefesini verdiği 

gün; yarattrğı imparatorluğu uçsuz, 
buçsuz bir sin (mezar) hal.nde bı
raktı. 

Sanki bu sinin duvarlarr, miylonlar
ca insanın kemikleri, taşı da Timurun 
başı idi!. 

• 14 üncü Lui uluscu idi. 
Fransız ulusu, kendi adına elde 

edilen yenleri (zaferl~ri) kaldıramadı. 
Günün birinde büyük kralın toru

nu 16 ıncı Lui"nin kafasını kopVfdı. 
Ulusal egemenliğini kurtardı. 

• Vels diyor ki: 
Napolyon Korsika'h idi. 
Evet .• Şu kadar ki 
Bence; 
Napolyon aklr sıra Fransız ulusçu

su idi. 
Once, Fransız ulusunun hevecanı

m Moskova buzlarında do~durdu. 
Böylelikle anastaziye ettiği ulusun 
kanını, ona duyurmadan, son dam
lasına kadar Vaterlo'da akıttı. 

Bu işlerin sonu ne oldu? 
Bu işlerin sonu: Baltık denizlerin

den, Akdenize kadar uzanan bir ül
keyi. Fransa'yı, Büyük lmparator adı 
verilen adamın (Sent Helen) adasının 
kayalıklarile tırampası ! 

Büyük veya küçük imparator! ... bir 
İngiliz tutsağı olarak Sent Helen ka
yalıklarında gözlerini kapadı. 

O, gözlerini .. 
Arkasında, yıllarca ve yıllarca, ya

ralarile inleyen bir ulus bırakarak 
kapadı. 

• Osman oğulları ... Yıldmm'lar ile 
Fatihler ile, Yavuzlar ile bütün bu sa
yılanların hiçbirisinden ulus~uluk ba
kımından geri kalmazlar. 

Belki bunlara üstündürler de .. 
Ancak işlerin sonu ne oldu? 
Tarihin biJe parmak ısırdığı essiz 

bir hainlikle son halife (Vahdet
tin) in; Türk öke1iği ile yaratılan bü
yük bir soysalhğı, bir ulusu, bir yur
du düşmanlara teslimi!. 

• Tarih diyor ki: 
Eski anlamile ulus<iuluk (milletçi

lik) göğsümde yer yer sinler: yer yer 
iniltiler; yer yer yaralar, dağlar bı-

SOLA ÇARf'.'11< ! 
Beraber yürüyoruz. Akşam i

yi uyumadığından bahsetti. Bi
raz suratı asık. Ben de surat e
den adamla düşüp kalkmaktan 
hic hoşlanmam. Ne care ! Yola 
bi;likt~ düştük... ~ 

- Allah, Allah! diyor. Ta
haf şey!. 

Aldırmıyorum. Cevap ver -
sem saracak. Laf dinlemeye de 
hiç iştiham yok ... 

Biraz daha gidiyoruz. 
- Fesüphanallah ! Bu da öy-

le ... diyor. 
Ben yine aldxrmıyorum ... 
Köprüyü geçerken tekrar: 
- Aaaa ! E olur şey değil!. 

Bunların hepsi mi böyle yahu? 
Merak ettim ... Sordum: 
- Hepsi ne?. 
Sola mı çarpık bunlar hep?. 
Hoppala! Bu ne biçim sual?. 

Uykusuzdur, anladık. Lakin 
densiz bir adam değildir. .. Mec
bur oldum sormaya ... 

- Ne söyli.iyorsun yahu? 
- Hepsi sola çarpık a bira 

der ... 
Çekinerek yine sordum: 
- Ne sola çarpık? 
- Minareler ... 
Hafifledim ve gülümsedim: 
- Yok canım! 

. - Nasıl yok cannn? Bak!. 
Işte ... 

- Al bır tane aana ... 
Ve böylece bana üç dört mi. 

nare gösteriyor. İşin garibi geı 
çekten bu minarelerin külahları 
sola doğru carpık ... 

- Değil mi? 
- Evet! dedim ... 
- Oh! Çok şükür. Sandım 

ki : ben çarpık görmiye başla -
dım ... Desene eğrilik minareler
de .. 

B. FELEK 

Kültür bakanlığmdaki 
yeni teşkilat 

Ankara, 18 (Hususi muhabi
rimizin telefonu) - Kültür Ba
kanlığı yeni teşkilat kanununa 
göre, kaldırılan ve yeniden ilı -
das edilen memuriyetler üze -
rinde tetkiklerine baslaıms ve 
bu husustaki kadroyu da h~zır
lamağa baslamıştır. 

Yeniden ihdas edilen Art 
Genel direktörlüğü, Yayım 
direktörlüğü, beden terbiyesi 
direktörlüğü ve hususi okulalar 
direktörlüklerine tayin edile
cek olanlar bugünlerde anlaşı -
lacaktır. -------Çankırıda fiyat düştü 

Cankrrı, 18. A .A. - KuraK
hk yüzünden bugday \ e arpa 
fiyatları biı denbire yükselmiş 
ve on kuruşu bulmuştu. Bu 
yükselişi gören çiftçi piyasaya 
bol ürün getirmiş, fiyatlar beş 
bucuğa dü1müştür. 

Bugün pazara yeni arpa gel· 
miştir. 

Çankırıd.a ze'ze'e 
Çankırı, 18 A.A. - Dün ak

şam saat 21 de hafif bir zelze
le olmuştur. ----
Mac Donald'm Amerikaya 

gjdişi 

Londra, 18. A.A. - Siyasal 
çevenler, Mac Donald'ın Ame
rikaya herhangi ödevle gideceği 
hakkm<la cıkan yaymtılara hiç 
önem vermiyorlar. Bu yayıntı
lar şundan cıkmıştır: 

Mac Donald, gecen yıl oldu
ğu gibi bu yıl da. üç ay rahata 
çekilecek ve izinini yabancı 
memleketlerde, belki de Ameri
kada geçirecektir 
ı8m u d7i 

Suyun bo wdu adam'ar 
Ncvyork, 18.A.A. - Nehir 

taşması ve fırtınalar Tek as'da
ki Dustin bölgesi de 14 kişinin 
ölmesine sebeb olmuştur. 

Çinliler boyun eğiyor 
Şangşun, 18.A.A. - Kuva~ 

tung ordusu, bir kaç saat süren 
bir konf eransdan sonra, Kal
gandaki Jan,on subayının koş-
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Bizim hayınlar 
Yazılarımda bir tarih ve etu

Öe mahiyeti almasaydı bu bah
si hiç yazmamak daha iyi olur
du. Mesele bir çocuk öldürmek, 
bir hakka, bir namusa saldır .. 
mak değil, bir yurdu ve bir yur 
dun milyonlarca yavrularım çiy 
netmek, hakkını ve istiklalini 
düşman eline veımek; hem de 
niçin? Ya bir az para, yahut bir 
kin ve keyif için .. Bunu yazarak 
yeniden yüreğime ateş doldur • 
mak ve okutarak yürekleri yak
mak niye gerekti? Fakat ne ya
payım ki, tarih ibretler istiyor 
ve gençlik ibretlerden ders ve 
öğüt almak ihtiyacm<ladır. 

Yukarıda da söylediğim gibi 
pek yakmdant hatta biraz uzak 
bulduğum, büyük harpten başla 
yayım. 

'.Aziz Hüdayi AKDElr!lR 

BiZiM HAiNLER 

d 
• z-

1 

Osmanh imparatorluğunun va yer yOzUnUn en büyük 
hain başı : Vahideddin 

Ucuz, 
Her Zaman 
Pahalıdır ... 

Bir tanıdığım anlattı: 
- Uzak yerden bir konuğum 

gelecekti. Kendisinet bir kaç 
gün için ayrı bir oda döşetmek 
icap etti. Kapalı çarşı, Mısır 
çarşı dolaştım. Bir oda takımı 
kiralamak için... Nihayet çarşı 
içinde bir dösemecide, yedi par
çalı bir takım beğendim: 

- Bunları bir hafta için ka
ça kiralayabileceğiz? diye sor
dum. 

Döşemelerin sahibi başını ye 
re eğdi: 

- Kiralık veremeyiz! 
- Neden kiralık vermiyor -

sumız? dedim. 
İşin doğrusunu söyledi: 
- Üzerine, üç be" kere oturu 

!ursa döşemelerden hayır kal
maz! Satın almak istersiniz, si
ze çok ucuz veririm. 

- Meseıa kaça verirsiniz? 
- On iki buçuk liraya ..• 
Şaştım: yedi parça oda takı

mı on iki buçuk liraya!. Ben ise 
bu kadar para vem1eğe hazır -
dım. Sonra dtişündüm: Bu ne 
kötü ucuzluk diye ... Üzerine üç 
beş kere oturmakla iskelet hali
ne gelecek bir oda takımını ni
çin yaparlar, kimlere ve nasrl sa 
tarlar? Sunun biraz daha sağ -
lamını yapsalar da, on iki buçuk 
lira yerine yirmi beş liraya sat-
3alar olmaz mı? 

Döşemeci, benim o ara ne dü 
şündüğümü anlamış gibi: 

- Ne yapalım, a efendim, 
dedi, halk ucuz mal istiyor. Biz 
de: "al, uma ucuz ... ,, diyoruz. 

I 
Yoksa, Tanrının iznile sağlam, 
zarif, dayanıklı döşeme yapmak 
ta elimizden gelir. 

"1335 senc..'Si mayısının 19 un 
cu günü Samsuna çıktım. Vazi
yeti umumiye: Osmanlı devleti
nin dahil bulunduğ·u grup, har
biumumide mağlup olmuş, Os
manlı ordusu her taraf ta zede -
lenmiş, şerait agır bir mütare 

Kendi kr;ndime: 
~~_,,,,...-~.,,..,._.,.,;;;._,~lr"'"- Bu adamın hakkı var, diye 

söylendim. Ucuzu bu kadar sev 

KÜL TÜR DIREKTÖRUNE iTHAF 

Fazla söze ne hacet! 

Ne DeırsDnl~? 
AMAL işi 

Geçenlerde It>tanbulda bir hamala ı beygir arabalan veya kamyonlarla ta• 
bir otomobil çarptı. Hamal yıkıldı. şınır. Bizdeki yokuşlar ve kaldırımlar 
Sırtındaki yük başına düştü ve adam- buna da müsait değildir. Kaldı ki ora· 
cağız öldü. Bu yüzden birçok yazılar larda büyük nakliyat gece yapılır.; 
yazıldı. Kimi sırtta eşya taşımanın Bizde bu usul de yoktur. Şu halde şe• 
ayıp olduğunu, kimi de hamalların hir böyle kaldıkça ve hele sokaklar 
ağır yük kaldırmak adetlerinin değiş- böyle kaldırımlanmış bulundukça sırt
tirilmesi gerek idüğUnü söyledi. Lli- ta eşya ta~ımak usulü kalkamaz:. Yal• 
kin bunlar asıl yaraya deyemediler... nız birşcy akla gelir ... 

lstanbulda mal taşınması mutlaka Bu hamalların da bütün esnafın ol-
hamalla ve sırtta yapılmak gerektir. duğu gibi bir cemiyetleri var. Bu ce• 
Çünkü §ehrin kaldınmları ve sokak· miyetin yaptığı nedir?.. Hamalların 
lan başka tarza miisait değildir. Bu içinde çahşamıyacakları ayırmak, ara· 
iş başka yerlerde el arabaları, yahut sıra muayene ettirmek, adamlara kal• 
büyük yük arabalarile yapılır. Yapılır dıramıyacak kadar yük taşıtmamak 
ama kaldırımlar asfalt yahut tahta - ve bir de ufak sigorta yapmak gibi 
dır. Ve sokaklar düzdür. iniş veya şeyleri dÜ§Ünmez mi? Ve düşünmez• 
yokuş değildir. Bir adam bir el ara- se bu cemiyete ne lüzum vardır?. Bu
basına bir hamalın sırtında taşıyabi- nu yapmıyan bir kurumu kaldırmak 
leceği eşyayı koyar ve yorulmadan daha yektir. Biz böyle düşünüyoruz. 
çeker götüı·ur. Daha ağır ve büyük 5· d • • ? 
balye ve sandıklar da kalın tekerlekli iZ ne ersınız -memil' e.Sn::tfJ' '?İ w 01, .. .,.._ •U ı -- r-'--1 - ••• :.,_ sw-..-:~---...-...-~ "" 
rültlüy~r. Ne zaman ucuz malın duğunu anlayaeağız? S.G. 

Orada çok bir şey yok. Çünkü 
son sultanlar zamanında içer • 
de, dışarda çarpışa carpışa Bal
kan harbine kadar gelmiş ve ora 
da her şeyini vererek fakir ve sa 
kat kalmış bir ulusu 
tekrar harbe büyük 
harbe sokmak toptan bir 
hainlik olmuştur. Bir Alman kap 
tanının oyununa uyarak bir yur 
du ve bir ulusu atcse atmak ha
inliğini yap.anların İ>elli başlıları 
esasen cezalarım bulmuşlardır. 
Burada onlardan ayn ayrı hah 
setmek fazla olur. Tarihte vatan 
hainlerini bulunuz. Ölümleri 
hep böyle olmuştur. Başka tür -
lü de olamaz ki.. Bindiği dalı 
kesen, bindiği sandalı batıran 
adamla, sırtına bindiği kurbağa 
yı sokan akrebin sonu sağlık ve 
esenlik olur mu? 

kename imzalanmış. Büyük har 
bin uzun seneleri zarf mda, mil -
Jet yorgun ve fakir bir halde. 
Millet ve memleketi harbi umu - .. 
ıniye sevkedenlcr, kendi hayat -
lan endişesine düşerek, memle • 
ketten firar etmişler. Saltanat 
ve hilafet mevkiini işgal eden 
Vahdettin,mütereddi, şahsım ve 
yalnız tahtim temin edebileceği 
ni .tahayyül ettiği deni tedbirler 
araştırmakta. Damat Ferit Pa
şanın riyasetindeki kabine, aciz, 
haysiyetsiz, cebin, yalnız padiısa 
hm iradesine tabi ve onunla be
raber şahıslarını vikaye edebile 
cek her hangi bir vaziyete razı. 

AÇIK TEŞEKK ÜR~~==t." ,,~H~-~a~r~;~k~H~a~y~a~t ~-!ıiiiiKii!ii!i!a~z~a~~~O~t~o~m~o~b~i~l~r 
Zevcemin vefatı dolayıeilc gerek : ve 1 

bizzat ve gerekse yazılarile beni, 1 • 

candan teselliye koşan ve acılarıma ı 1 Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
ortak olabilmek için sorusuz tehalük- :ı U N y O N S 1 G Q R T A S I N A yaptırınız 
ler gösteren saygı değer dost ve ev· ~ 
!atlarıma derin teşekkürlerimi auna- Türkiyede bilaf asıla icrayı muamele etmekte olan 

Yeryüzünün en büyük hainleri 
sırasında ikinci gelen hain: 

Damat Fer:t "Ordunun elinden csliha ve 
cephanesi alınmış ve alınmak -

Şimdi kötü, en kötü bir yere 
gelelim: Burası büyük harbin 
sonu ve Anadolu savaşının bas
langıcıdır. Öyle bir devre ki, Ya 
hancı düşmanlarımız yurdumu
zun her tarafına sokulmuş, ko
lu~u~ ve kanadımız bağlanmış .. 
Elımızde yalnız zekamız feda-
karhğımız yılmazı k ' ı dar çalıştılar. Yakalandılar, kur · , ı ve atı gan ta ... ,. 

1 lığımız kalmıştır. Burada küçük bir mukayese şuna dizildiler fakat teslim o ma 
Bu devre, bütün anlamile kac yapmak için nutuktan ayrıla - dılar. 

yüz yıldan beri bizi öldürmeö-~ hm: Bizde durum böyle değildi. 

rım. 

Nişanta§ı İşık Lisesi Müdürü 
Eşref Binzet 

Birinci Ticaret Mahkemesinden : 
Mahkemece satılmasrna karar ve

rilen iki sandık kısmen kağıt masura 
ve kısmen de kağıt bobin üzerine sa· • 1 
rıh 2 katlı 36 metrik No. lu boyasız 
yün ipliği ikinci artırma olarak 
20·6·935 günü saat 14 de acık artır-
ma suretile satılacağından almak is
teyenlerin malların bulunduğu Is • 

11 

tanbul R. 1 anbarında hazır bulun
maları ilin olunur. (12502) 

•• j 

UNYON 
; 

Kwnpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınrz. 
Telefon : 4.4888. 4103 1 

-- , - ----- ·~ 

MISIR is Limite~ 1 

çabsan düşmanlarımız ve onl~r Büyük harpte Belçikayı da Al İşgal kuvvetleri İstanbuldan 
la birlik ola h . 1 . . 1 r.. başlayarak yurdun ötesine beri Beşiktaş Nüfus memurluğundan : ' 

n aın erımız e hep manlar işgal ettiler. c..li silah tu Beşiktagta Vi§ne zade mahallesi, M~ j• 

Türk kalmış ve Türklüğü kendi tan ve imkan bulan Belcikalılar sine yavaş yavaş sokulmakta, 
h 1 d "k · "11 ı· · d zarlık sokağı 18 numaralı evde mu-

1 
ayat arın an yu sek tutmus Fransaya rekildiler. Kralları, sıla 1 arımızı e ımız en yavaş 

1 

Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : lSKENDERİYE 
TüRKtYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. . 

1 · ~ :ı: k 'd"l B · ·· 1 kim Salih Tevfik Doğan Tan'ın ismi vatansever erın sarpıştığı bir nazırları, zabitleri de beraber... yavaş alma ta ı ı er. lıtun u us 
k d k d. · ı · · "l b' be«inci Hukuk mahkemesinin no ta ır. Çekilemiyenler '"Ocuk ve ihtiyar en ını top ar, ıyı ve sag am ır ır 
1 "' "d d 19.5.935 tarih ve 935·602 No. lu ka· 1 

nsanlığm ve ulusların tari - lardan kadınlar8' kadar, hepsiyi baş onu ı are ederse üşmanın rarile Tevfik.Salih olarak tashih c- ı, 
hinde ilk defa görülen bir sah - ne kendi yurdları ve kendi ordu eli ve ayağı altında ezilmekten 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

!SKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabnnıza, TURKiYE iŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabi1irler. 

1 

1 dilmi~ olmakla keyifyet il&n olunur. ' ı neyi bütün açıklığı ve inceliğile an için ellerinden geldiği ka - (Arkası var) _ 
1 anlatmak ne kadar güç! Fakat Fatih sulh üçi.incü hukuk hakimH-

burada da ulu Hızır imdadıma T •ı c •ı ğindcn : 
yetişti. Atamızın büyük nutku- ~JlllJllllllllllllllll • • • • 11111111111111111111~ Davacı Hüsnünün Cerrahpaşa Et-
nu artım. Bir sahne ki, ne bir _ - yemez T.:kke sokak 49 sayılı evde 

:ı: p•yA G su = Cemile aleyhi.re a~tığı nafakanın kat'ı ekran, ne bir tiyatro bu kadar := := davasının muhakemesinde Cemile ila-
kestirmc ve çıplak gösteremez. ::; = nen tebligata rağmen gelmediğinden 
Yazılarıma bir patika ararken = := gıyap kararının keza ilanen tebliğine 
geniş bir cadde buldum. = := karar verilmiş olduğundap muhake· - = me gilnil olan 15-7-935 saat 10 da 

Nutuk okunursa bir tek ama - := = Cemile mahkemeye gelmediği ve iti-
cı olduğu görülür: Şimdikileri := =: raz etmediği takdirde davanın hükme 

~~~~~~tt~~~k~~~cr~J:r~an~e~~ sT aksim Stadında Saat Tam 14 de§ ~:~ıt~1:b~~ğa!1::a!~~a i k~~m ~f:'kk~: 
kalıyor? Bu ulu dileğe uymak.. 5 •• := zere ilan olunur. (12485) ... / __ 

"Bizim hainler,, bahsinde bü- ~---- c -T u R K G u"' reş ·, n de E1 yük nutka dayaruşım değer ve S 
doğruluk yönünden de bana yü = Hu"ku"'met Murakıplan kontrolunda § 
ce bir onur ve kuvvet veriyor. e -- ::::: Büyük işlerinden biri ve en :::: = - -güçü de yurd hainlerile uğraş - E: 5 
mak ve onları nihayet layik ol- S 5 
dukları yerlere indirerek ulus E: =: 
ve yurdumuzu bugünkü erkinlik = . . 3 
ve baysallrğa erdirmiş olan (A- § Piyangoda hediye kazanmıya~lar! teselh ~ü- := 
tatürk) iimiizün büyük nutukta := kafatı olarak hafta iCjeri indekı bır eri mlln § 
ki bu bahis yazılarımın başlığı ı;; güreşlere parasız girec klerdir. :: 

gJt~~~~k şöyle başla1 i ~il lll lllll lll IUJllllllJ llll l lll lll il llll lll il lll lll lll il llll llllll lll IJ 11111111 ffE 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan : Müflis Avunduk zade İflas ida
re heyetinin çekilmesi üzerine ala
caklıhır ı 4-6-035 günü için çağrıl
mıştı. Bazı alacaklı\ann ihbar ettik
leri mazeret ve gelen alacaklıların is
teklerile idare azalarının aeçilmeııi 
21-6-935 cuma günU saat 14 buçuğa 
bırakılmıştır. Alıikadar alacaklıların 
sözü geçen günde dairede hatır b.u
lunmaları ilan olunur. ( l 2500) ---ZAYİ - 2834 sicil numaralı şoför 
ehliyetnamcmi kaybettim, Yenisi alı· 
nacağından zayiin hükmü yoktur. 

Ekrem l&mail 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
iş görmek istiyenlerin MISIR f Ş LtMiTED'i tercih etme- ı ı 

lcri kendi menfaatleri icabıdır . 
. 
l 

Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye ·- ·=-- -- , ---- 4106 ~ 1_ -
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
§ Türk Hava Kurumu ~ 

1 Büyük Piyangosu .1 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştır ~ 
§ 19. cu tertip 3. cU Keşide 11 Temmuzdadmr ~ 

§ Büyük ikramiye ~ 
:::; 

~ 50.000 Liradır ~ 
~ . i ~ := Ayrıca: 20,000, 12,000, 10,000 Liralık ikrarn "' ~ 
E: yelerle 20,000 Llrallk mUkafat vardır. :::::; 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııır111111111111ıı111111111111111ııııı;1111111ıııır.; 



19-ti-935 ===========================================::TAN================================================= S 

Küba'da Milyonerleri 
Kaçıracak Bir Çete 

Havana, 18. A.A. - Milyonerleri kaldıran sırlı çete yine or
taya çıkmıştır. 48 saat içerisinde, çok zengin üç Kübalıya göz 
dağı mektubları gönderilip büyük büyük paralar istenmiştir. 
Çete, zengin bir Amerikalı olan Bayan Svelti'de kaldırmağa ça
lışmıştır. 

Eski iç işleri bakam ve gen~ Kübalılar adındaki aşırı parti~in 
başkanı olup askerlerle çarpışchğı sırada öldürülmüş olan Gıte
ras'ın arkadaşlarından şüphe ediliyor. 

Yine o çarpışma esnasında ele geçirilen Honduras konsolosu 
Pinel de yakalanmıştır. ----------
Uzak Şarktaki Gerginlik 
Pekin, 18. A.A. - Şahar hadiseleri hakkında Japonya tara

fından ileri sürülen isteklerin Çin hükumetince kabulü üzerine, 
Kuzey Çin bugün rahat bir nefes almıştır. 

Gerginliğin ortadan kalkmasına yardım eden diğer sebepler 
şunlardır : 

1.- Yerlerine diğer kıt'alar gönderilen Tientsin'deki gami-
2onun Japonyaya hareketi, (yeni gelen kıt'alar 2440 kişi olup, 
sayıca evvelki garnizonun iki mislidir). 

2.- 1 O hazirandanberi büyük Seddin güneyinde bulunan 
Kvantung livasının Yehol'e dönmesi, . •w• • 

3.- Japon isteklerinin Çin tarafından kabul edıldıgıne daır 
olan anlaşma, yakında Nankin hükfımeti tarafından imza edile
cektir. 

Japon uçak lan, Çin süel hareketlerini gözetmek üzre, Ho
pei'nin üstünde uçmakta devam etmektedirler. 

Nankin, 18. A. A. - Şahar hadisesi üzerine Japonların şart
larını kabul ettiğinden dolayı. General Sung-Şah-Yuan, hüku
met tarafından işinden çıkarılmışdır. 

Çin kuvvetlerinin Şahar'dan çekildiği haberinin doğru olma
aığı ve bunu Japonların ortaya attıkları sanılıyor. 

Altı Kadın -7035 Metreden 
Aşa ğ ı ya At 1 ad ı la r 

Moskova, 18. A. A. - Altı kadın paraşütcü oksijen takım
ıarı olmaksızın hep bir arada 7035 metreden atlamışlar ve böy
lece yeni bir dünya kadın rekoru kurmuşlardır. 

Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü 
Kasımpaşa.dııl oturan Muharrem adlı biri. eskidenberi kin be~

lediği Kayserili Halil ile dün akşam karşılaşınca, başlayan bır 
ağız kavgasından sonra üzerinde bulundurduğu bıçağım çekmiş 

._,_, u .ı: ı.: _ .. ı.....ı;A.. · . • • ·--'Jt ™ • .**"-... . -r ar•u -ııcuJntııaneye 
kaldırılırken yolda ölmüştür. Muharrem yakalanmıştır. 

Almanya, Afrikadaki Eski 
Yerlerini istiyor 

Berlin, 18.A.A. - Sömürge-/ Bu toprak, 1883 de tecimen, 
l~rdeki ~ski muharibler birliği- Biedritz'in Almanya namına Af
nın Bertin şuğbesi, bu ayın otu- rika iline ilk yerleşdiği yerden 
zunda sömürge harblcrini kut- alınmışdır. 

l~lamaya hazı.rl~~~.akdadır. Bu General Epp demişdir ki : 
fo~enlerde es~~ somurge asker- " Bu toprak, bizden kopan-
lerı, Alman hukumet adamları lan bö"lgel t k - ·1· · · · ·· 1 b 1 er e rar gerı verı ın-ve nazı partısı uyc en u una- ceyc k d ki 1 d B cakd a ar sa anma ı ır. u 

1 • 
1~ ~. toprağın saklanması ş.ercfi de 

Bırltgı11 amacı Alman ulusu- Sarlıl d"" kd d" ç·· k"" 
Al .. :· "h · ara uşme e ır. un u 

na, maııyanın somi..lrge ı tı- onla Alın ·· d"kl · 
yacını eyice duyurmakJır. bayrırlıkl abnyhaykak~ goskter ı erı 

B 1. 8 AA H - a u a ı azanmış-er ın, ı . .- avas aJan lardır 
8I aytan bilriiriyor : .,, 
, Almanyada Fribl'>urg şehrin- ..f l~~y Sc~ee •.. Al~anya için 
de, sömürgeler için önemli bir Somurgeler~n onemı ve Alman
propaganda toplantısı yapıl- ların sömürge yöne!mek . C!da~e 
maktadır. Bu toplantıda sömür- c~~ek~ huıusu~~akı. kabılıyetı
go miliılerinin eski yönetmen- n: ınkar eden s.ozl~nn manas~z
leri (idarecileri) hazır bulun- lı~ hakkında hır soylev vermış-
mu,dur. dır. 

Sarr komiseri general Ritter Toplantının sonunda Hitler'e 
Von Epp sömürge birliklerinin bir telgraf çekilmiş ve yakında 
birkaç bayrağına nişan takmış Almanyanın sömürgeler için 
'\"e Sarh bazı uzkişilere birer hak eşitliği (müsavatı) kazana
P&rça Afrika toprağı verınişdir. cağı wnudu izhar edilmişdir. 

Habeşistanın Silahlı 
Beşyüz Bin Askeri Var 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
"- Uluslar sosyetesinden di ı İmparator, kendi ülkesinde 

lediğim hakem karanna,Fransa daha çok Fransız tecimeni bu -
ile ingilterenin destek olmaları, lu.~m~~ığına cseflen~ektcdir. 
Ciivenimi arttırıyor. Habeşis - Çunku WFransız dostl~guna pek 
t.n, yıllardan beridir girişmiş çok deger vermektedır. 
olduğu işleri modem bir şekilde lngllizler ihtimallere kar,ı 
baıarma-k için banşa muhtaç - tedbirler alıyorlar 
tır. Ordumuzu, bir Belçika süel Londra, 18 A.A. - İngiliz 
heyeti ile yeğritmek (ıslah et - hükUıneti, İtalya ile Habeşistan 
tnelc) icteyiıimiz yanlış anlaşıl- arasında bir harp çıkması ihti • 
llılftır, Ordumuza baysallığı ko- mali üzerine: 
~ ve lüzumunda savgamak 1 - Habeşistandaki İngiliz. 
(müdafaa etmek) ödevi düşmek lerin büyük bir kısmını çıkar -
'tedir. Bundan başka, şayet ge- mak, 
kckirse, bütün Habe§ler orduya 2 - İngiliz Somalisine sığı
L:l__~~acaklardır. Zira hepsi de er nacak Habeş ve İtalyanlar için 
L'!_ltklerine ve imparatorlarma yeritilecek rejim için tertibat 
..aclıdırlar.,. • almaktadır. 

, 
BALKANLARDA HU-
susı ıs TıHBARA TiMiZ 

Maksimos Dış 
Bakanlığa 
Geliyor 

IC MAL 

I ngiliz -Alman 
Deniz anlaşması 

lngiliz - Alman deniz görüşmelc:ri· 
nin bir uzlaşma ile neticelenmesi, ar
ı:rulusal hayatta beklenmedik ve hay
ntle kargılanmaya değer bir sonuç • 
tur. Bu sorumda hayreti artıran bir 
3mil de şudur ki, Hitler, lngiliz do
nanmasının yüzde otuz beş nisbctine 
muadil bir deniz kuvvetine sahip ol
mayı Simon ile yaptığı miilakatta ilk 
defa olarak ileri sürdüğü vakit, bu ta
lep, lngiliz gazetelerinin şiddetli iti· 
razlarına hedef olmuştu. Ingiliz gaze· 
tclerinin o aralık yaptıktan hesap şu 
icii: lngiliz imperatorluğu, dünyanın 
her tarafına yayılmış ve dağınıktır. 
Bu dağınık imparatorluk. İngiltereyi 
yedi denizde donanma bulundurmak 
gibi bir zorağ karşısında bırakıyor. 
Donanmasını yedi denize ayıracak o
lurı;a, lngiltcrenin Avrupa sularında 
bulundurabileceği deniz kuvveti, bil -
tün donanmasının yüzde otuz be
şinden fazla değildir. Bunun içindir ki 
Almanya, lngilz donanmasının yi.izde 
otuz beşine muadil donanma istemeğe 
hakikatte A vrupadaki İngiliz donan -
masrna muadil bir kuvvet sahibi ol -
mak istiyor. lngilterenin de bunu ka
bul etmiyeceği sanılmıştı. 

Fakat hiç te öyle olmadı. Hitler'in 
özel elçisi Ribentrop bir gün Londra-

1 ya gitti. lngiliz hükumeti ile temas 
; etti. Ertesi gün de lngi!terenin Al· 

man önergesini kabul ettiği bildirildi. 
Şimdi İngiltere, bu nisbcti kabul et
meleri icin Fransa ve İtalyayı kandır· 
maya cahşıyor. 

lngiliz - Alman anlaşması Fransa
da büyük tela! uyandırmıştır. Ve 
hakkiyle. Çünkü lngiliz donanmasının 
yüzde otuz be§i. Fransız donanması
nın yüzde seksen beşi demektir. Eğer 
Almanya Ingiliz donanmasının yüzde 
otuz betine muadil donanma sahibi o
lacaksa, Fransız donanmasının mecmu 
kuvvetine çok yakın gelen bir donan
ma sahibi olacak demektir. Fransa, 
lngiltereden sonra gelen en büyük 
imparatorluktur. Afrikada belli batlı 
bir imparatorluğu olduğu gibi sömür
geleri uzak doğuya ve güney Ameri
kasına kadar yayrlmıetır. İngiltere gi-

'MAKSIMOS 

Atina, 18 (Hususi muhabiri 
miroen) - Bugün Başbakan 
Harbiye Bakanı ile konuşarak 
bazı muvakkat kararnameler ile 
İçişler Bakanının reyiam için 
Meclise verilmek üzere hazırla
dığı prıojeyi tesbit edecektir. Ay 
rıca ~binedc yapılacak değişik 
lik göriifülecek ve yene bakan • 
lann kimler olacağı tayin edile
cektir. Alınan haberlere göre 
Maksimos ve eski Finans Ba:ka
nı Loverdos Başbakan ile kabi
ne meselesini görüşmüşlerdir. 
Maksimos kat'i olarak Dış Ba
kanlığını kabul etmiş, fakat Lo
verdos'un kabineye girip girmi
yeceği henüz anlaşılamamıştır. 
Siyasi rnahafilde söylendiğine 
göre kabine tadilatı genişçe ola
cak ve memleketteki bütün böl
ge mümessillerinden terek
küp edecektir. 

Meclis toplandıktan sonra 
Temmuzun 6 smda Romaya gi
dip bir hafta sonra dönecek o -
lan Kondilis Başbakanlık veka
letini alacak ve Başbakan Çal -
daris te tedavi için bir müddet 
Almanya kaplıcalarına gidecek
tir. Hükfımet mahafili yeni mec 
lisin başkanlığına Devlet Şurası 
ikinci Başkanı Kolivas'm geti
rilmesini istemektedir. 

Reyilm ve yeni meclis 
Atina, 18 (Hususi muhabiri -

mizden) - Hükumet taraftarı 
bir gazete yeni saylavlarm reyi
am yapılmama-sı için bir proje 
hazırlamakta olduğunu yazmış
tır. Haberi hükUınet mahaf ili 
dün tekzip etmiştir. 

Hükılmet taraftarı Ellinikos 
Mellen gazetesi reyiamdan ön
ce Kral ve Hanedanının tabii -
yetleri meselesile mali hakları • 
mn halledileceğini yazmış ise 
de hüklhnct tarafından bu haber 
teyit edilmemiştir. 

Saylavların içecekleri and 
Atina, 18 (Hususi muhabiri -

mizden) - Mctaksas, organı o
lan gazetelerde yeni saylavların 
Cumüriyete and içmemeleri li .. 
mngeldiğini söylemektedir. 
Batbaıkan Çaldaris gazetecilere 
verdiği bir diyevde: "Yeni say -
lavların mevcut cumuriyet reji
mi için and içmeleri lazımdır. 
Eğer sonradan milletin reyi 
kraliyet lehinde olursa o vakit 
yeni bir and içeceklerdir.,, de -
miştir. 

~1tıdJi.aP .... -.n ..... 

bi dağınık bir imparatorluk isin bü
vük donanma ne kadar lazım ise, 
T"ransa için de o kadar lazımdır. Fran 
sa genel savaıtan önc:e, lngiltereye 
güvenerek deniz inpatını ihmal et -
mitti. 1904 yılında tncilterc ile yap
tığı anlaımadan sonra iki devlet ara
sında deniz ve kara kuvvetlerinin tef
riki mesaisi için birtakım görüşmeler 
başladı. Ve bir takım kombinezonlar 
yapıldı. Bu kombinezonlara göre. de
nizlerde asayişin muhafazasını Fran· 
sa Ingiltcrcye terketmİ§tİ. Hatta Fran 
sanın Almanyaya karşı batı sahille -
rinin müdafaası bile lngiltcreye bıra
kılmıştı. 

Fransa deniz kuvvetinde lngilte· 
reden geri kalmak siyasasından ayrrl
mıı değildir. Bunun içindir ki Vaşing
ton silahsızlanma konferansında ln -
gilterenin beş nisbetine karıı, bir ve 
üç çeyrek ile iktifa etmiıtir. Bu, Al
manyanın istediği yilzde otuz be§ nis
bettir. Fransa Trafalgar muharebesin· 
den beri, denizlerde İngiliz hegemen
liğine ahımış, hatta genel savaştan 
önce on yıl kadar emniyetini, büyük 
ölçüde lngiliz donanmasına dayamış
tı. Şimdi ansızın Fransız donanması
na muadil bir Alman donanmasile 
kar,ı karşıya gelmek ihtimali, Fran
sızları endi~eye dü~ürmüstür. 

Ingilterenin, Almanya ile bu nok
tada uyuşmasına lmil olan sebep ne 
olabilir? En yakın ihtimal !udur: 

lngilterc, Baltık denizinde Rus de
niz kuvvetlerine kar!ı gelebilecek bir 
Alman donanmasımn bulunmasını 
kendi işine de elveri§li görmektedir. 
Fransa ile Rusya arasındaki yakınlık
tan aonra, Avrupa sularında, bu iki 
devlet donanmaları arasında bir teşri
ki mesai, Jngilterc için azımsanamıya
cak bir kuvvet meydana getirebilir. 
lngitterenin Avrupa kıt'asında güd
düğü siyasa, bir müvazene siyasası 
olduğu gibi, Avrupa sularında da ay
ni siyasayı güdmcıi tabii görülmeli • 
dir. 11-

isyan mahkOmları için 
Atina, 18 (Hususi muhabiri • 

mizden) - Bazı gazetelerin is
yan mahkumlarının af vi ve mal
larının hacizden kurtarılması i -
çin muhalifler ile hükumet ara
sında müzakereler yapılmakta 
olduğuna dair ve~dikleri haber -
leri Hürriyetperver parti lideri 
Sofulis tekzip etmiştir. 

20 HAZiRAN PERŞEMBE 
SAAT 17 DE . 

BUyUkadada 23 nıaan 
caddesinde Elektrik tir· 
keti tubealnde Elektrik 
fırınının tatbikatı göate• 
rllecek ve bu meyanda, 
gelenler araaında kur'a 
Cjekilerek, bir 

ELEKTRiK ALETi 
HEDiYE EDİLECEKTiR 

Bu den Bayaalara mahautur. 

ALMANY ADAKi iNFiLAK 

Mühimmat Fabrikası 
Kurbanları için Tören 

Reınsll.orl felaketi esnasında in
i ilaki11 şiddetinden yıkılan evler 

ve J nfilaka bir bakış 

Reinsdorf 18 (A.A.) - Rcins 
dorf felaketinde ölenler bugün 
büyük tören ile gömülmüşlerdir. 
Bütün Almanya'da bayraklar ya 
rıya indirilmiştir. Tören, Hitler 
hazır olduğu halde 12 de başla
dı. Altmış tabut, Reinsdorf ala
nına dizilmişti. Ölenlerin ailele
rinin bulunduğu sıralar siyah ku 
maşlara sarılmıştı. Def ne dalla
rından yapılmış ve tabutların 
önüne konmuş bir çelenk üzeri-
ne şu kelimeler yazılmıştı: . 

"Ölen arkadaşlarımıza, yeis 1 daha yüzlerce çelenk bulunmak
tutan ulus.,, T (!lb·ltlarm yanında 1 ta idi. 

İngiliz, Alman Murahasları 
Deniz işinde Anlaşdılar 
Londra, 18.A.A. - Resm~ 

bir kaynaktan duyulduğuna gö
re, Alman • İngiliz delegeleri ta· 
rafından görüşülen noktalar ü
zerinde bir anlaşmaya vanlmış
tır. Bugünlerde yeni toplantılar 
yapılacak ve önemli teknik me
seleler konuşulacaktır. Bütün 
konuşmaların cuma günü bit
mesi ihtimali vardır. 
Konutmaların şu genel esas 

üzerine yapıldığı sanılmakta
dır : 

Hiç bir suretle, Alman deniz 
kuvvetleri, İngiliz deniz kuv
vetlerinin yüzde 35 ini aşmı
yacaktır. 

Eski gemilerde bu tonilato da 
dahildir. 

Bu yüzde 35 nisbeti, sonrala
rı yapılacak daha geniş bir de
niz andlaşmasmda saptanacak 
olan her hangi bir gemi sınıfına 
ve toptan tonaja uygutlanacak
tır. 

Bu arada bazı istisnalar :gö
zetilmesi muhtemeldir. 

İtalya hükumeti bir notasın
da bu mesele hakkındaki fikir
lerini muhafaza ettiğini fakat ne 
zaman olursa olsun meselenin 
aytışmasına hazır olduğunu bil
dirmektedir. 
Aynı mesele hakındaki Fran-

Spekülasyona 

sız notasının dakikadan dakika-· 
ya Londraya geleceği sanıl
maktadır. 

İngiliz ve Fransız hükfunetle 
ri zaten danışma ve ft'luhabere 
halinde idiler ve daima temasla
rını muhafaza ediyorlardı. 

Kabul edilmiş olan tonaj mık
tarının bir gemi sınıfından öte
kine =-eçirilmesi meselesi hak
kında henüz hiç bir karar veri· 
lemediği sanılmaktadır. 

Amerikanın alacaaı durum 
Vaşıngton ,18.A.A. - Deniz 

dairesi başmanları (erkanı), İn
giltere ile Almanya arasında ya
pılan deniz anlatması ile kuv
vetle ilgilenmekde ve bu anlaş
manın, evvelki andlaşmaya gö
re Amerikan deniz yapılan üze
rinde bir etkiıi olmıyacağını 
söylcmekdedirler. 

Yapılması düşünülen 72 harb 
gemisinden ilk 24 ü için gere
ken para ayrılan yeni krediler 
hakkındaki kanun projesine ko
nulmuşdur. 

Amerika deniz bakanlığı, de
niz programının, evvelce kabul 
edilen 1942 yılından evvel biti
rilmesi için, yapıların hızlandı
rılması ihtimali olduğu fikrin
dedir. 

IŞimali 
Karşı Fransaya irlanda'da 
Yapılan Yardım Karışıklıklar 

Vaşington, 18 A.A. - Ame
rikan hazinesi spekülasyonun 
franga karşı yaptığı son hücum 
larda Fransız ulusal bankasına 
yardrrn ettiğini söyleyen Mor -
genthau demiştir ki: 

''Bu yardım, en basit bir dil -
rüstlük hareketi idi.,, 

Yardnnm ne şekilde yapıldı -
ğını izah etmek istemiycn Mor
genthau, bu yardımın Ameri
kan hazinesine zarar verdiğini 
söylemiştir. 

N evyork Tim es gazetesi bu 
ilgi ile şunları yazmaktadır: 

"Arsıulusal bir para konfe • 
ransı toplanması lüzumunu gös 
teren bu hareketten çok mem -
nunuz. Hazinenin franga yar -
dun etmek için, dolar satmak su 
.retile iki milyar dolarlık serma 
yesini kullanmış olması muhte
meldir. 

Bu hareket, Amerikanın öte
ki uluslarla beraber çalışmak 
~cniııc (taahhüdüne) ıinne-

Belfaat, 18 (A.A.) - Şimali 
İrlandada son günlerde çıkan 
karışıklıklardan sonra, işçilerin 
korunmasına dair olan kanunun 
sıkıca uygutlanmasını istemek 
üzere işçiler, İç işler Bakanına 
bir heyeti murahhasa gönder • 
mişlerdir. 
· Delegeler, Bakana, işçilerin 
grevci elebaşılar tarafından ev· 
lerine kadar gidilerek korkutul
makta olduklarını bildirmişler • 
dir. 

Dün akşam ıehirde yeniden 
tüfek atqi olmuştur. Her türlü 
geç.it alaylan ve gösteriler ke· 
sin olarak yaıak edilmiştir. 

si demektir. 
N evyork Tribune gazetesi de 

Amerikanın hareketini onamak 
ta ve Amerikanın durluktan ya· 
na olduğunu yazdıktan sonra: 

"Fransız - Amerikan el bir
liğinin İngiltereyi de harekete 
getirdiğini umud ederiz.,_, de• 
mektedir. 
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:e~fed:! ~~~:!~m~·rı!:ir 8~ 
Çorum, 17 

'. '(Hususi m_uhabiri!?iz bil?i~iyor) - Çorum ve çevresine henüz 
aoyur_ucu ya~u:.dusmemıştır. Çiftçi sıkıntılı durmaktadır. 

. ~ugdayın olçegı 85 - 90 kuruşa kadar çıkarılmıştır. Alaca, ls
kılıp, ~smancıkt~n alıJ?an ~?berlere göre buralarda da buğday 
arpa fıatlanmn. b.ır tevıye yukselmekte olduğu söylenmektedir. 
lnek, at, eşek gıbı hayvanat fiatlan da yarı yanya inmiştir. 

izmir Liman nda Yeni Faaliyet 
lzmir, 17 

'(~ususi muhabirimiz bildiriyor) - Birinci kanundan itibaren 
faalıyete geçen Izmir liman işleri idaresinin, 935 yıllrk bütçesi ka 
~ut~ydan g~erek tatbike başlanmıştır. Yükleme ve boşaltma 
ışl~rıle, Izmırle Karşıyaka arasında yolcu taşıman ticari usul ve 
kaıdelere göre yapılmaktadır. Bu masrafların, mütedavil ser -
mayeden görülmesi kararlaşmıştır. 
. Hazirandan itibaren tatbikine başlanan ücret tarifeleri, bütün 
lımanl~rda ~atbik edilen hükümleri ayni esasda toplamış, yalnız 
mahallı tarıfe h"Omisyonları ücret mikdarmı tesbit etmekle mü
kellef tutulmuştur. Izmir liman idaresi kadrosunda, yeni vaziyet 
ler dolayısile hiç bir değişiklik yapılmıyacaktır. 

Kurtarmalıyız 
Çorumun en büyük derdi ve 

Çorumluların belli· başlı şikayetleri 
ağaçsızlık ve toz.dur. Yurdun bu 
kenar köşesnıde bayındırlık işleri 
yer ,yer önemli bir hrz. kazanırken, 
bu noktaların da ihmal edilmemesi 
lazımdır. Eğer Çorumun tozu, göze 
batacak durumda olmasaydı, bu 
kcmu üzerinde faz.la durmıya lü
z.um görmiyecektik. Fakat anlıyo
ruz. ili, toz. hakikaten çekilmiyecek 
kadar sıkıcı bir hal almıştır. 

Çorumun toz.dan kurtarılması yo 
lunda §İmdiye kadar esaslı hiçbir 
şeye girişilmemiştir. Memleketin 
iklim ve hava:nna uygun gelen çı
nar, aylanduz., dişbudak, akasya gi 
bi ağaçlar dururken Çorumu baş
tan başa çam korusuna çevirmek 
ıstiyenlerin bile ümitleri boşa çık
mıştır. Bu fİrin şehri, toz çölü ha
linden kurtarmak için esaslı bir 
ağaçlandırma faaliyetine girişmek 
lazımdır. Çünkü bu, sağlığın ko
runması hesabına olduğu kadar 
Çorumun güz.elleşmesi yönünde de 

iki Hükumet Konağı Yapıhyor =f::=;_=a::=:~=::,=a:=::=:.-_= .. = .. =---=-
Antaıya, 16 

; . (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Finans Bakanlığının ver
dıği tahsisatla vilayetimizin Elmalı ve Alanya kaza merkezlerin
de beheri otuz iki bin beş yüz liraya cıkacak iki modern hükumet 
binası yapılacaktır. Inşaata bu ayın -sonunda başlanacak ve üç 
dört ay içinde tamamlanacaktır. Yeni hükumet binaları kübik 
tarzda olacak, elektrik ve su tesisatını da havi olacaklardır. 

Samsundan Yapllan ihracat 
Samsun, 17 

'(Hususr muhabirimiz bildiriyor) - Samsun limanından mayıs 
ayı zarfında muhtelif Avrupa memleketlerine çesitli emtia olmak 
üzere 796.800 kilo ağırlığında 59.300 liralık ihr~cat yapılmıştrr. 

Bu ay ihracedilen emtianın başlıcasmı Almanya ile İspanyaya 
gönderilen yumurta ve ham kendir teşkil etmektedir. 

Istanbul vasıtasile ihracedilen emtia bu yekuna dahil değildir. 
Aynı ay zarfında muhtelif Avrupa memleketlerinden 672.000 

kilo ağırlığında ve 67.000 liralık ithalat yapılmıştır. İthalatın 
başlıcasını pamuklu mensucat, demir ve kahve teşkiletmektedir. 

rabzon Halkevinde Tems·' 

Traozon, '(Hususi muhabiri _ 
miz bildiriyor) - Halkevi tem
sil kolu, Mete piyesini dört de-

No. 58 

Bürhan CAH iT 

- Çok teşekkür ederim ma
dam. Buradald dümdüz hayatı
mızı çiçeklendiriyorsunuz. Siz 
olmasanız ... 

Nadya yeşil gözlerinin bütün 
sihriyle onu süzdü. 

- Demek benden memnun
sunuz Mösyö Vatson. 

Amerikalının içi gıcıklanıyor
du. 

On yıldır şark memleketle
rinde iranda, Kafkasyada pet
rol işlerinde çalışan ve artık 
kendi yurdunu unutmıya başlı. 
yan Vatson sinirsiz. heyecansız 
bir adamdı. Öyle olduğu halde 
Nadyanm bu bakışları altında 
hafif bir göğüs geçirmekten 
kurtulamadı. 

- Ne diyorsunuz madam. 
Ve devam edemedi. Bu iltifat, 

bu bakışlar biitün ömrünce 
bronz gibi kaskatı duran bu 

fa muvaffakiyetle oynamıştır. 
Ressam ve tarihçilerimizin ve 
Halkevi amatörlerinin bir ara-

adamı yumu:;:atıvermişti. 
Nadya süründüğii lavantala

rın değil, cildınin, etinin, dişili
ğinin kokusu bu ı,aya parcasına 
benziyen, adama duvurmal~ ister 
gibi i~il.mişti. Bu · i( ilişle de
koltesının gerginliği kaybolmuş 
yuvarlak gö<Ysü ta"'mak ister 
gibi, Vatsonu~ burnuna doğru 
baş vermişti. 

Amerikah sarsıldı. 
Dizleri titriyordu. 
Ne yapacağım şasırmış gibi: 
- Madam, maJam. Diye ke-

keliyordu. 
Nadya gözlerinin bütün yc5il 

ateşi ile ona bakarak: 
- Mösyö Vatson, dedi. Sizi 

yarın öğle ye:neğirıe bekliyece
ö im. Bas başa koııusacak şeylc-b • • 

rimiz var. 
Vatson kulaklarına inanamı-

yordu. 
iki İspanyol arkadaşının ay

Iardanberi cabaladıklan halde 
kavu ... _ ııadıkları bu (baş ba~a) 
nın kendine vaade<lilmesinden 
adeta şüphelendi. Nadyanın ken 
disiyle acı bir istihza ettiğini 
zannetti. 

Samsunda balo 

Samsun, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Spor klüpleri menfaa
tine Halkevi spor şubesi salonların
da bir balo verilmiştir. Baloda birçok 
eğlenceler tertip edilmiş, pink ponk 
ve daha birçok salon müsabakaları 
yapılmıştır. Resim baloda bulunanla
rı gösteriyor. 

* Balıkesir. (Ta'!) - Demiryolu
nun öte tarafındakı mezarlığın park 
yapılmasına başlanmıştır. Parkta ha
vuzlar olacak, çiçekli bölmeler yapı
lacaktır. Bu arada Kasaplar deresi 
denen l<lğımın demiryoluna kadar 
uzanan kısmı da kapatılacaktır. 

* Gemlil:, (Tanj - Şar kurulu, 
kuduz hadiselerinin önüne geçmek 
için yeni bir karar vermistir. Her 
köpek başı getirene yirmi beş kuruş 
verilecektir. 

da uzun konuşmaları sonuçun -
da hazırlanan piyes, çok zengin 
bir dekor içerisinde oynanmış -
tır. Yukanki resim Metenin bir 
sahnesini canlandırıyor. 

Fakat nasıl olabilirdi 
Nadyanın dili yalan söylese 

bile gözleri ... Bu gözlerde ne 
hararet vardı ki insanın içini 
yakıyordu. 

N adya salonun öbiir köşesin
de konuşanları daha fazla l:uş
kulandırmamak için: 

- Şu halde yarın tam on 
ikide burdasınız ! 

Dedi. 
- Evet madam, on ikide. 
Grupa iltihak ettiler. 
Geç vakte kadar konuşuldu ... 

... Nadya ve misafiri saat bir
de yemek salonuna geçerlerken 
Vatson dudaklarında yayvan 
bir tebessümle cevap veriyor
du: 

- Artık neticeyi hadiseler 
gösterecek değil mi ya! 

- Tabii... Siz bu adama 
güveniyorsunuz ya! 

- Muhakkak, muhakkak! 
İki dost masaya oturdular. 
Pirovani'nin yaptırıp döşenen 

Moreno tarafından bir çok lüks 
eşyası hedi,Y.e edilip süslenen bu 

HAK YERLERiNDE ----
·şke ce a tığı iddi i en 

Jandarma um ndanı ! 

SACiLIK 
OCiÜTLE i 

Sabah kahva tısı 
.• Şile cinayeti tahkikatını yaptığı 

sırada, Mehdi oğlu lsmail isminde 
birini söyletmek için koltukları altı
na kızgın yumurta koyark işkence 
yaptğı iddia edilen Şile jandarma ku
mandanı Abdülrezzakın dün ağır ce
zada duruşması yapıldı. Müddeiumu
mi Muhlis. suçu sabit görerek Abdül
rezzak hakkında ecza kesilmesini is -
tcdi. Abdülrezzak, vekil tutacağını bil 
dirdiği için duruşması başka güne bı
rakıldı. 

* 781 numaralı tramvay bletçisi 
Şevkete hakarette bulunmaktan suç
lu Hayri. dün Sultanahmct birinci ce
zasında 4 gün hapis ve 4 lira para ce
zasına mahkfım olmuş ve sabıkası ol
madığı için, mahkumun her iki cezası 
da tecil edilmiştir. 

* Behzad, Sadık, Dursun ve Hasan 
adlarında dört şahsın kanuni br sebep 
olmadan hürryetlcrini tahdit etmek -

VERGiLBR 

istihlak vergisi 
Çoğaltlldı 
Bazı maddelerden istihlak vergisi 

alınması hakkındaki kanun ilbaylığa 
gelmiştir. Kanuna göre çay. kahve, 
Jrakao, kauçuk gibi maddelerden alın
makta olan istihlak vergisine birer 
parça zam yapılmış ve demir, çelik 
gibi maddeler de vergi konuğu içine 
alınmıştır. Bu maddeler memlekete 
sokulduklarında veya memleket için
de istihsal veya imallerinde istihlak 
vergisi alınır. Kahve: Ithalat genel 
tarifesinin 208 numarasının ve B ve 
C, D pozisyonlarına giren her nevinin 
beher kilogramından 30 kuruş. Çay: 
tarifenin 213 numarasının A ve B po
zisyonlarına giren her nev'inin beher 
kilosundan 60 kuruş. 

Kakao: Tarifenin 211 numarasının 
A ve B pozisyonlarına girenlerle 212 
numarasına giren her nev'inin kilo -
sundan 60 kuruş. Kakao yağı: Tarife
nin 227 inci numarasına giren beher 
kilosundan 120 kuruş. 

Kauçuk ve mamulatı: Ham veya 
temizlenmiş her' şekilde ve kırpıntı -
lar ve köhne mamulat hurdaları, ta
rifenin 440 numarasına giren beher 
kilosundan l 00 kuruş. 

Kaad ve mukavva: Matbaa ve ke
silmemiş yazı kaadı: tarifenin 328 nu 
marasının A ve B pozisyonlarına gi
ren kaadların her nev'inin beher kilo

undan. 3 kuru. V bci.fonin 1t2A l2'i 

S29. 337, 341. 342, 343. 345. 346 mı
mara ve bu numaraların pozisyonla
rına giren her nevi kaad ve mukav
v alann beher kilosund:ın "6 kuru~ . 

Hurda ve an kaz halinde demir ve
ya bakırlar beyannameye ve bu vergi
ye tabi değildir. 

Sergilerden vergi alınmaz 
Türkiyede açılacak arsıulusal pana

yır ve sergilerin vergi ve resimlerden 
mudiyetlerinc dair kanun ilbayhğa 
gelmiştir. 

Karaya oturan gemı ıç n 
kurtuluş mukavelesi 

imzalandı 
Yeşilköy feneri öniinde karaya otu

ran Pilna vapurunun kurtarılması 
mukavelesi dün vapur kumpanyası ile 
gemi kurtarma şirketi arasında imza
lanmıştır. llk iş olarak fırtınaya kar
şı geminin yeri iyice tesbit edilmiştir. 
Keşif bugün bitirilecek, yüzdürme a
meliyesine başlanacaktır. Kurtarma 
işi daha birkaç gün uzayacaktır. 

Ayasofyadaki arama 
Ayasofya müzesi bahçesindeki ara

manın birinci kısmı bitmiş. topraklar 
örtülmüştür Şimdi bahçenin düzeltil
mesine ve geri kalan toprakların ta
şınmasına başlanmıştır. 

güzel evin yemek salonunda şim 
di Nadya misafiri Vatson'la ye 
mek yiyordu. 

Bugüne kadar prestişkarlar 
arasındaki yeri dördüncü, hat -
ta besinci derecede olan Ameri
kalım'n böyle bir anda umulma
dık bir muvaffakiyete kavuşaca 
ğı en kıskanç rakiplerin bile ha
tırma gelemezdi. 

Vatsonu bir zafere kavuştu -
ran sebep ne olabilirdi? 
. Nadyanm sevgisini kazanmak 
için atbası giden iki İspanyol bu 
saatte yakıcı güneş altında ça
lışır ve belki de Sarı Balın hoşu 
na gitmek için daha ne gibi f e -
dakarhklar yapmak icap ettiğ"i 
ni düşünürken bu yarışta hiç te 
yeri olmayan Amerikalı Vatson 
nefis bir ziyafetin yemeğe ait o
lan son devresini yaşıyordu. 

N adya yemekten sonra misa
firini kapıya kadar geçirdi. 

• 
Atik çiftliğinin mermer dö -

şeli genis taraçasında sabah kah 
valtısmı Bayan Erguvanla Şa -
hin avluda kendilerini bekleyen 

ten suçlu Asım, İbrahim, Şerif ismin
de üç polis komiseri ağır cezaya veril
mişlerdi. Suçluların dün de duruşma
larına devam edilmiş ve gelmiyen şa
hitlerin çağmlması için duruşma baş
ka güne kalmıştır. 

* 19 yaşında Tevfik isminde biri. 
geceyi Küçükpazarda birlikte geçirdik 
leri Kasımın kendisine tecavüzde bu
lunduğunu iddia ederek zabıtaya mü
racaat etmiş, Kasım adliyeye verilmi~ 
tir. 

* Abanoz sokağında Müslim ismin 
de biri, vişne alırken dövrneğe kalkış
tığı bir vişneciyi kurtarmak isteyen 
polis Mansura hakarette bulunmus, 
bununla da kalmıyarak, metresi Lüiz 
ve Kiryakiçe adında bir kadının da 
yardımile polisi dövmüştür. Müslim, 
Kiryakiçe ve Lüiz, sulh hakimi karari 
le tevkif edilerek beşinci istintak ha
kimliğine verilmi;ilerdir. 

POLiS 

Sokakta kumar 
Oynayanlar yakayı 
Ele verdiler 

Dün, sokak ortasında kumar 
oynayan altı arkadaş yakalan -
mıştır. Asım, Mücahit, Bahri, 
Emin, Hakkı ve Cafer adındaki 
bu kafile Beyazıtta, Takvimha
ne caddesinde kumar oynama
ya başlamışlardır. Oyun biraz 
sürdükten sonra kumarbazlar 
arasında kavga çıkmıs ve iş po
lisçe duyulmuş, hepsi .. tutulmuş
tur. 

* Dün sabah saat 6,30 da 
Sultan Selim camii kayyumu 
olup camiin bir odasında otu -
ran 61 yaşında İsmail temizlik 
yaparken kalb durmasından öl
müstür. 

* Pangaltıda, Baruthane cad
desindeki bir apartmanın kapısı 
önüne evvelki gece beş günlük 
bir çocuk bırakılmıştır. Çocuk 
diişkünler evi çocuk kısmına 
gönderilmistir. Bırakanlar hak
kında tahkikata polisçe devam 
olunmaktadır. 

··· Sarıyer kıyılarında on gün 
evvel denıze atılan altı aylık: bır 
cocuk bulunmuştur. Adliye ve 
polis bunun bir kaza veya cina-

0-yet eseri olup olmadığını tetkik 
etmektedir. 

..~ Dün saat onda Kumkapıda 
Saraç İshak mahallesinde İşba
şı sokağ·mda 35 numaralı evde 

Yemek vakitleri her memleketin 
adetine göre az çok değişir. Mesela, 
İngilizler sabahleyin iş başına git• 
mezden önce uzun boylu kahvaltı 
ederler. Yumurta, soğuk söğüş, ya
hut jambon üzerine kırılmış yumurta 
ile peynir ve reçel yedikten sonra 
üzerine bol sütlü kahve yahut çay 
ıçerler. 

Onlardan başka bu usule riayet 
eden memleket yoktur. Çok yemegt 
ı.even Almanlar bile sabahleyin ha• 
fif bir kahval~ı ederek iştihlarını ög· 
le yemegine saklarlar. 

Bizde de vaktiyle gündüzleri lo• 
kantada yemek adet olmamışken, bir 
çok kimseler sabah kahvaltısı için gc• 
çecek vakti kaybolmuş sayarak, 
ayakta bir iki fincan şekerli kahve. 
yahut bir fincan çay içtikten soora 
sokağa çıkıveriyorlar. 

yemek adetlerini değiştirmek pek 
de kolay olmamakla beraber, sabah 
kahvaltısını ihmal etmek sağlık ha· 
kurundan doğru olmadığım da unut .. 
mamalıdır. Bir Fransız profesörü, 
Bergonic, insanın yirmi dört saat 
içinde yiyeceği yemekleri bedenin 
ihtiyaçlarına göre taksim ctmeği dü~ 
şünmüş ve fiziyoloji hesaplarına gö· 
re en doğru usulün İngilizlerin yap .. 
tıklan gibi olduğunu bulmuştu. 

Vakıa, insanın gerek zihin, gerek 
beden bakımından en işlek olac.ağt 
zaman sabahtır. Bir iki fincan kah· 
ve bu işleklik zamanında lazım ola· 
cak kuvveti temin edemez. 

Onun için - sabahleyin İngilizlc• 
rin yaptıkları gibi jambon üzerine 
birkaç yumurta kırdırarak onu pey· 
nirle ve reçelle yemek İngilizlerden 
başka hiç kimsenin harcı olmamakla 
beraber - işe gitmezden önce biraz 
kuvvet almagı düşünmek iyi bir ~ey 
olur. 

Mesela bir yumurtanın sarısınI 
toz §.ekerle karıştırdıktan sonra onu 
bir çay fincanının içine koyarak 
üzerine kahve koyup hepsini birden 
içmek, yahut içine bir dilim elanek 
batırarak yemek hem iyi, hem de hiç 

,·akit kaybettirrniyecek bir kahvaltI 
olur. 
Yumurtanın fosforlu lesitini ile 

kahve ve şeke.r birleşince sabahleyin 
insanın bedenine ve zihnine lazım 
olan kuvveti temin ederler. 

Lokman Hekim 

Fransız amırah şerefine 
--ziyafet 

Şehrimizde bulunan Verdön Fran• 
sız torpioosu kumandam Amiral Rive 
şerefine dün Unyon Fransezde kulüp 
idare heyeti tarafından bir ögle ziya .. 
feti verilmiştir. Ziyafette Amiralle 
birlikte maiyetindeki beş zabit. sefa .. 
ret ataşenavali ve Fransız kolonisine 
mensup birçok kimseler hazır bulun• 
muşlardır. ! 

oturan 11 yasında Neriman, tey zL"!""--~!!!!""'!~~~~~~~""'!"'!~ 

zesile beraber büyük annesine ta Bahaeddin adındaki bu ada -
gitmek üzere yola çıkmışlardır. mm fazlaca rakı içerek sarhoş 
Muhsine hatun mahallesinde, bir halde beygirle gezmeğe çık
Çeşme sokağında 50 numaralı tığı ve hayvandan düşerek ağır 
taşcı Sadıkm evının önünden surette yaralandığı anlaşılmış -
ge~erken evin üst katından dü- tır. 
şen harç, Nerimanın ağır yara- * Dün Sarayburnu açıkların-
lanmasma sebep olmustur. da motorlu bir kayık devrilmiş-

Çocuk hastahaneye kaldırıl -
mış, dikkatsizlikleri anlaşılan 
usta Kenan ve Ali yakalannuş
lardır. 

* Beykoz civarında Akbaba 
köyünde bir adamın kanlar icin 
de yattığı görülmüş ve jand~r
maya haber verilmistir. Ölüm 
halinde bulunan yar~lı, jandar -
malar tarafından hastahaneye 
kaldırılmıştır. Yapılan tahkika-

hayvanlara atlamak için sabır -
sızlanıyorlardı. 

Babamı kandıramadım. 
Dedi Erguvan. Her saba_h çıkar 
sa yoruluyor. Bugün dinlenmek 
günü. 

Şahin güldü; 
- Tenis kortu bitse, sabah 

programını değiştirir, gezintiyi 
akşama bırakırız. Fakat en aşağı 
bir hafta ister. 

- Babamın dehşetli hevesi 
var. Kortun açılıs günü bir şen 
Ek yapmak, Basibrin mühendis 
lerini cağırmak istiyor. 

Şahjn dudak büktü: 
- Deymez. Orada kim var 

ki! Patronla Nuri Beyi davet e
deriz yeter. 

- Am,.rikah. Lehlileri. 
- Vatson tuhaf bir adamdır. 

Ben severim onu. Ötekiler gibi 
içinden pazarlıklı değil . 

- Bu şenliği bir akşam ziya -
feti olarak yapmalı ve davetlile 
ri gündüzden cağ:ırıp bir parti 
de tenis oynatmalı. 

- Fena olmaz. Bu sabah ne 
tarafa r.ıkacağu. 

- Gökdere yolu hoşuma gi-

tir. 
Y eşilköy önünde karaya otu· 

ran İtalyan vapurundan eşya ta 
şımakta bulunan bu kayık Sa -
rayburnu açıklarına gelince ev .. 
velce batmış bir vapurun dire ... 
ğine çarpmış. devrilmiş, içinde· 
ki eşya denize dökülmüştür. 

Liman idaresinden gönderi .. 
len motorlar vaktinde yetişmiş· 
lerdir. Boğulan yoktur. 

diyor. Su yüzü görmek insana 
serinlik veriyor. Yol da fena de 
ğil. 

İki yeni evli hayvanlara atlar 
atlamaz siirdüler. 

Basibrindeki hadiseden sonra 
Şahin şirketteki asıl vazifesini 
terketmisti. 

Demir Bey~ 

- Şirkette çalışma. Eğer b~Ş 
kalmamak istiyorsan çiftlikle şır 
ket arasındaki işlerle uğraş! 

Demişti. 

Vakadan sonra (Atik) e Tur-
b
a-ut bu isin Sahine vazifesini bı .. 

- d - nt raktıracak bir ~ey olma ıgı 
söyliyerek ayrılmamasında ıs .. 
rar etti. 

Nihayet bir baska kombi1_1:e : 
zon bulundu. (Şahin) d:n bu~ .. 
bütün mahrum kalmak ısten11 

yen Turgut, sirketin umumi ttorı 
trolörlük vazifesini verdi. 

Sahin şimdi ayda bir kere hel 
saplara bakıyor, her giin de ate 
yeleri ve iş tezgahlarını dolaşı-
yordu. 

.(Arkası var), 
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KILAVUZ 
iÇiN DERSLER 

1 
nanvelerde 
Okunan gazeteleri' 

Va - Nu kahvelerde okunulan ı 
gazetelerin elden ele geçe geçe 
birer mikrop yuvası haline geldi 
ğini ileri sürerek kahvelerde ga
zete bulundurulmasının yasak 
edilmesi dileğinde bulunuyor. 

Her halde bu fikri ortaya a
tarken mesele üzerinde biraz 
fazla düşünmemiş olsa gerek, 
çünkü, eğer düşünmüş olsaydı, 
lıu yasak için gösterdiği gerek
tirici tcbebin. genel kütüphane
lere c!aha fazla~ile uygun. oldu
ğunu hatırlayacaktı. 

Hergün 5 Söz 

32 l N C 1 L' S T E 

Şimal - Kuzey 
Cenup - Güney, 
Şark- Doğu 1 

Garp - Batı _ _ 
Şimali şarki - Dogu ku
zeyı 

Şin~ali garbi - Batı ku -
zeyı • D _ .. 
Cenubu şarkı - ogu gu-
neyı 

Cenubu garbi - Batı gü-
neyı 

Şarkı şimali - Kuzey do
ğusu (1) 
Amerikayi cenubi - Gü
ney Amerikası 

Sokak 
1 

Kedisi 

" 

_.... 
1 
' 

-37-

Mütckaid - EmeMi _ 
Tekaüd olmak - Emekliye ayrıl

mak 
T ~ka~d ebnck - Emekliye ayır· 

mak. 
Ancak Cumuriyet emekli aylıkları-

nı geçinecek bir dereceye çıkardı. 
Dostum sivil emel:lilerdendir. 
Benim emelcliyc aynlmaklığım i~iı1 

daha beş yıl v·.r. 
İç bakar.lığı bu yıl 3 ilbayı daha 

emekliye ayırmıştır. 

• 
Müteradif - Çem\lc:. 

Bulmacalarımız öz türkçedir. Şek· 
limizin boş gözlerine karcııhklarını yer 

· leştiriniz. Yedi gün arka ~. kaya bul
macamızı dC1ğru çözülmüş olarak gön• 
derenler arasıııda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları

mm istediğiniz gün çözmeğc başlaya· 
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar
kaya çözülmüş olsun. Karşılıkları "ls
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
layınız:. 

g 

Birinciye: Gümü~ saat. 
İkinciye: Maroken bir cüzdan. 
Uçüncüye: Bir stil.>. 
Dördüne.üye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 

Eğer, hir kahvede sabah alı
nıp akşam atılan ve bu arada 
kırk elli elden geçen bir gazete 
sıhhate zararlı ve tehlikeli bir 
unsur sayılırsa, kütüphanelerde 
bir ve hatta beş on asırlık bir 
ömrün sahibi parçalanmış sayı
falan i.ızer;ne bir k!lç nesilden 
binlerce insanın eğilmiş oldu -
gu kit!iplar İçin ne de:nei: lazım 
dır? Bunların hemen bir mey
dana tcplanıhr, hepsiıı.n sıhha
timizi kurtarmak için yakılma
sını mı dileyelim? 

2 - Sual - Soru 
Ingilizc:de ~emdcş Kelimeler çok

tnr. 

Beşincidcn onuncuya ka- ar: (Tan) 
ın altı aylık abonesi arma3an edile
cektir. 

İstintak - Sorgu 
Mesele- Mesele (T. Kö) 
Örnekler: 1 - Size bir so 
ruda bulunmak istiyorum. 
2 - Dün bütün suçlular 
sorguya çekildiler. 

- Ben sana demedim mi ya v 
rum. Sokaktan gelen sokağa gi:. 
der ..• 

o 

• 
Mül'e-..zi - Dağılmaç. 
Satışı eksilen gazeteci, dağıtmacma 

kusur bu!ur. 

o 

3 - Hikaye - Öykü 

•.. Hava kararmış, çabuk adım 
larla eve dönüyordu. Ayağının 
ucu yumuşak bir nesneye çarp
tı. Küçücük bir: 

- Miyav! .• .. Bir gün genç adam eve ge 
lince annesine: 

Nekahet - Eyisclık. 

Dostum geçirdiği i'gn hastalıktan 
sonra, ancak buı;ünlr:de ~yiselik dev

rine girdi. 
Örnek: Gazetelerin günde 
lik öykülerinde sanat de - · 
ğil, eğlence değeri arama 
lısınız. 

Gene adamı yerine mıhladı .. 
- Anacığım ben bir genç kız 

seviyorum . . .. o 
Namzed - Aıfal'· 

Va - Nu'nun gösterdiği mi
sal: bir gencin kahvedeki pis 
bir gazete üzerine ekmeğini pey 
nirini koyup yemesi de bizi ileri 
sürdüğü fikrin doğruluğuna ve 
lüzumuna inandıramıyor. Sıh -
hat bilgisi eksik. temizlik duy -
gusu olmıyan bir insan ekmeği
ni üzerine sermek için bu pis 
gazeteyi de bulamasa, daha f e
nasını yapacak, yiyeceklerini 
önündeki masanın, daha büvük 
bir mikrop yuvası olan demiri
ne veya mermerine yayacaktır. 

4 - İhtimam etmek - Kayıt
lamak 

Eğilin~e yerde minimini san bir 
kedi yavrusu gördü .. Hava ga
zı lambasının ışığında ipek gibi 
sarı tüyleri pırıldıyor, boncuk 
rengindeki gözleri yalvaran ba -
kışlarla doluydu sanki ... Bir a
vuç içi kadar küçücük, can par
çası genç adamın yüreğini sız -
lattr. Bu a~ ve kimsesiz hayvan 
cığı ceketinin cebine koyarak 
eve getirdi. Kapıdan girince yaş 
h annesi miyavlamayı duyarak 
sordu: 

Dedi. Yaşlı kadın scvınçlı goz 
Ierle oğluna bakarak: 

- Kim bu sevdiğin kız yav -

Gelecek seçimde adayl1ğımzı koya-
cak mısınız? 

• 

Çevremizde sıhhat bilgisine 
MV2'unsuz vapılan isleri aras.tır
ITctk gc::ı cı~'Sc:: ucı ~ıae kahve 

gazeteleri en sonra akla gelecek 
bir nokta olur. 
Lağım sularile sebze tarlala

rınrn sulandığı, lokantalarında 
garsonlann, üzerine ekmeğini
zi gözünüzün önünde kirden si
Yahlaşmış bir paçavra ile sildi
ği, sokaklarında yiyeceklerin a
çıkta satıldığı, çocukların yerle 
:re dökülen şeyleri toplayıp ye
dikleri bir yerde kahve gazete
lerinin sıhhate olan zararından 
bahsetmek, ancak espri yapmak 
olur. 

Va - Nii'nun kahvelerde ~a -
2ete okunmasının yasak edilme 
si lüzumunu isbat iı;in göster -
diği ikinci sebebe: yani gazete
lerin satışını arttırmak düşün -
cesine gelince, kahvede gazete 
hulaımyanlann hemen koşup 
Parasile birer tane gazete ala -
caklarına hiç inanmıyorum. Bir 
~aftalık bir deneç yapmak bunu 
ısbata yeter. 

Okutmak, her çareye bas vu-

No. 31 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

Yirmi beş numaraya yatırıldı. 
Tek yataklı, küçük bir oda. 
Hastabakıcı onu kendi elile 

~oydu, yatağa soktu. 
Kendisinin getir<liği geceliği 

giydi. 
Türk san'atının bütün inceli

giıli işlemelerinde toplayan bu 
gecelik içinde günün bütün ışık 
l\lc isteklerini yüzünde derliyor
clu. 

Onun en güzel günü idi. 
Gören doktorlar: 
- Ihhh ... 

iL Diye içlerini çektiler, soyan 
~astaıbaktcı: 

- Ne güzelsiniz, bayanım? ... 
Diye kadınlığının bütün kıs

kançlığını, göğsünü geçire geçi
ı-c, ortaya döktü. 

Gözbebekleri, pırlantanın or
t~sına yerleştirilmiş birer iri, 
liyah inci gibi, parlıyordu. 
Bakım Y._urdunda kim var1 kiın 

5 

İtina etmek - Özenmek 
İtina - Özen 
Örnekler: 1 - Bu işe da
ha iyi kayıtlanmanız ıa -

znndır. 

2 - Yazınız da baştan başa 
özensizlik görünüyor. 

İkametgah - Konuk 
Mesken - Otru 
Örnekler: 1 - Herkes bu
lunduğu ~ehirde bir konuk 
göstermek yükümünde -
dir. 
2 - Hükumet Ankarada 
işyarlarm:.: otru meselesi 
. m ue ~otaracaKtır. . 

(1) ötekilerde bunlara kryaslana
rak yapılabilir. 

Not: Gazetemize gönderilecek ya
zılarda bu kelimelerin osmanlıcaları
nm kullanılmamasını rica ederiz. 

rarak okutmak zorunda olan bir 
memleket için, okuyanların, kar 
şıhğında para verip vermemiş 
olduklarını araştırmak bilmem 
ki ne kadar doğru bir şey olur. 

Eserinizi on bin kişiye okutup 
yüz lira kazanmayı mr, yoksa 
beş yüz kişiye okutarak bin lira 
kazanmayı mı istersiniz, soru -
sunu bazı arkadaşlarıma sordu
ğum zaman aldığım cevaplar 
aynı olmaınrştrr. Fakat, hiç san 
mıyorum ki Türk devriminde 
rol sahibi olan Türk gazeteleri 
ikinci şekli seçsinler. 

Yaşar Nabi NAYIR 

Gerektirici aebeb - Esbabı mucibe 

yok hepsi birer birer geldiler, 
kapı aralığından onu gördüler. 

Hiç işi olmıyanlar bile birer 
iş uydurup yirmi beş nwnaraya 
giriyor, onu görüyor, bir çift la
kırdı etıneği kar sayıp dışarı çı
kıyorlardı. 

Asıl doktor, onun doktoru sa
at onda geldi. 

lç hastalıklarından yatanlara 
o saatte hergiin bakmağa baş
lardı. Hastalarını dolaşmadan 
önce onun yanına girdi: 

- Oo.. Geldiniz mi ? 
Güney yatakta kımıldadı, 

doğruldu: . 
- Oo, siz de geldiniz mi dok 

tor?. 
- Nasılsınız?. 
Güney gözlere ateş veren 

pembe beyaz göğsünde top top 
tomurlanan çekik, askıda gibi 
duran memelerini geceliğinin 
bolluğu içinde kaybetmcğe ve 
kollarını Üzerlerinde kavustur
mağa çalışarak doktorun sorgu
sunu karşıladı: 

- Her vakitki gibi doktor! 
Doktor karyolanın kenarma 

geldi,. sesinde bir. titrcklik1 is-

- Ne o, cebinde kedi mi var? 
Genç adam kediyi çıkararak 

annesine gösterdi: 

- Bak anneciğim ne güzel 
yavru.. Dayanamadım aldım .. 

Yaşlı kadın oğlunu çok sc -
verdi .. Buna değin: 

- Oğlum sokak kedilerinden 
fayda umma .. Onlarr anası so -
kakta doğurur. Sokakta gözleri 
ni açanlar ev yaşamasına uya
mazlar .. 

Genç adam küçük bir çocuk 
gibi kediyi elinden bırakmıyor 
du. 

Annesi: 
- Peki canım dedi.. Bu ka • 

dar sevdinse al.. 
Kedi, küçük arda (aile) nm 

içine bir damla sevinç gibi gir
mişti .. Ortada yerde koşuyor oy 
nuyordu. Karnı doyunca keyfi 
yerine gelmişti.. Aradan bir kaç 
gün geçti. Yavru öyle iyi bakılı
yordu ki, büyüdü sanki .. Her da 
kika pencere önünde durarak so 
kaklara özlem (hasret) re bakı
yordu. Bir aralık kapıyı açık bul 
muş fırlamış ka~mıştr. Akşam 
genç adama annesi: 

ten gelen bir ürperti vardı. Bu 
niçindi? .. Bu güzel, çok güzel, 
bütün güzelliklere üstün erge
nin alımlılığı doktorun erkek 
duygulanm da mı sarsıyordu? 
Yoksa doktor bir türlü anlı ya
madığı bu hastalığın verdiği 
üzüntü ile mi içten içe burunu
yordu?. 

Doktor genç kızın elini avu-
cunun içine aldı; nabzı yokladı. 

- lyi .. 
Dedi. Sordu: 
- Şimdi başınrzda ağrı var 

mı?. 

- Hayır. Bu dakikada yok. 
Fakat, yine başımda bir ağırlık, 
işlememezlik var. 

- Dilinize bakayım .• 
-Buyrun ... 

rum. 
Diye sordu .. Genç adam ya -

vaşça: 

- Onunla sokakta tanıştım 
evleneceğim ... 

Yaslı ananın yü;z;ündeki gü -
lüş birdenbire dağıldı : 

- Cocuğum işine karışmak 
isteme~ ama. sokakta tanışılan 
kızlarla evlenilmez, .. 

• 
... Genç adam dediğini yapa-

rak evlendi. Böylece aylar geç -
ti .. Bir gün genç kadın gezme -
ğe gitmişti Eve vaktinde dön -
metli. Genç adam i§ten gelince 
annesı: 

- Karın kaçtı. Ben sana söy
lememiş miydim. Sarı kedi gibi 
o da geldiği yere gitti.. 

Genç adam annesinin gözleri 
ne acile baktr .. 

Daha bu sözlerin üzerinden 
bir kaç dakika geçmemişti ki, 
kapı çalındı. Bir adam geldi. 
Elindeki kaadı verdi. Kaadda şu 
sözler yazılıydı: 

- Kocacı~ım .• Bana otomo -
bil çarptı. Üzülme! Yalnız bi -
raz rahatsızım. Hastalar yurdu 
na çabuk gel.. Beni yuvama gö -
tür.; Burada kalmak istemiyo -
rum çabuk gel sevğilim:: 

Genç adam çılgına dörunüş -
tü. Kaadı annesine uzatarak: 

- Korkun boşa ~ıktı anne de 
af. Karım bir san kedi değildir .. 
Yuvasını istiyor .. 

ne var, ne oluyor? .. Bütün bun
ları burada anlıyacaksmız. 

Doktor, durgun bir sesle: 
- Hepsini, her şeyi anlıya. 

cağız. 
Derken ne yapacağını, işe ne

reden başhyacağım da düşünü
yordu. 

- Bu0 Jn biraz 1-:an alacağız. 
Dedi. Genç kız sanki birden 

en korkunç bir şeyle karşılaşmış 
gibi yarı çığlığı andıran bir ses 
çrkardı: 

- Ahhh!.. 
Doktor, ş--şkın, birden: 
- Ne oldunuz? .• 
Dedi. Güney yine o sesle:. 
- Aman doktor ben çok kor

kanm. Hiç dayanamam. Benden 
nasrl kan alacaksınız?. 

Bir cümle üzerinde duralım: "Kim· 
senin hususi hayatına karı~mamak, 
hususi menfaat aramamak, çocukl:ı
rma karşı hususi bir itina gö::;termek 
onun vasıflarındandır.,, 

Bu cümledeki üç "huEnsi,, yi biz 
ayrı ayrı anlamlarda kullanıyor:ız. 
Birinci "hususi., nin k3t ılığı "özel., 
ikincinin "~ahsiğ., üçiıncünün "ay
ram,, dır. 

o 
Ahlak öğütçcn'lerindcn kiınse hO§· 

lanmaz. 
Süleyman Nazif, dizinlerinden laz

Ia &erpinlcrilc tanınmt§tJr. 

Kamutayda 5oğunluk yetrisi ol

mana toplanılamaz. 

Hangi aşamaya çıksa, hırsı dinmi· 

yor. 
Erke süreğen değil, gcçeğendir. 
Bana verdiğiniz büyüteçle Larusun 

ince yazılarını okuyamıyorum. 
Küstah ve çekinsiz bir tavırla ya

nıma geldi. 
Kimseye ardaçlık etmekten hoşlan

mam. 
Kağıtların biribirindcn ayrılıp da

ğılmaması için bağlaç koymalısınız. 
Kandilli göyct'i yeni bir deprem 

haber verdi. 
Ba'-'lıca göymenlerimiz kimlerdir? 
Türk göğsü bütün kalelerden da-

ha bekemdir. 
Yasak yerlerde oturmayınız. 
Bu misallerde geçen kelimeler: 
Oiütçen - Na&ih 
Dizin - Naz.mı 
Serpin - Nesir 
Y etı·i - Nisab 
A§ama - Paye 
Süreğen - Payidar 

- Hangisinden? .. 
- Kırmızı kan ı.: ... marından. 
Ergen kız sanki koluna iğne 

şimdiden sokulmuş gibi birden 
bir SIZI ile: 

- Off ... of... 
Ben bu kam aldıramıyaca

ğım doktor .. 
Dcıneğe başladı. Doktor. genç 

kızın sürdükçe güzelliğini art
tıran bu katılışı karşısında ona 
baktı, baktı: 

- Oflıyacak bir şey yok ca
nım. Çok · :üçül· bir iş. :an alın
dığım duymıyacaksın bile .. 

Deii. O yine çekingenlik :ös
terdi: 

- Aman aman, ben aldıra
mam. H~m k::ı.m görüne ... bayılı
rnn. 

- Diliniz de iyi. Hem de çok 
iyi! 

Genç kız boynunu büktü, krv
nm kıvrım siyah saçları, pembe 
beyaz yüzüne döküldü. Gölgeli 
gözleri katmerlendi, tatlılandı, 
doktorun gözlerini kendisine 
bağhyacakm1ş gibi onun gbzbe· 
beklerinin içine doldu: 

Diye sordu. Doktor ağır ağır 
yatıştırn . .ığı, kan almağı kii
çültmeği kuran bi:· ::öylenişle 
cevap verdi: 

- Bir şey olmazsın .. 
- Ne diyorsun doktor. Ben 

bir kesilmiş tavu~un kanına bi· 
le bakamam .. 

- Kan almak hİÇ1lir şey de-
ğil. 

- Nerem den alacaksınız? ... 
- Kolunuzdan .. 
- Damardaı. mı?. 

_ - Bilmi~orum doktor.a işte - Evet .• 

- Senin karım alımı:~: .• başı
r: cevirirsİ"l. ... 

6, d::>ktorun bu _:;zü.nü t ·ç 
işitmemiş gibi kırıla ~~küle ve 
göğsünün bütün şişkinliklerini 

, ta_şıra ..aşıra büyülü sesile: 

1 2 3 4 5 6 7 s 9 tü'lb 

SOLDAN SAGA : 

ı - İddia (3). Mukavemet (7). 
2- Kamer (2). Ham kavun (5)". 
3 - İşte (2). Nota (2). 
4 - Ölü değil (3). Etajer (3). 
5 - Sayt (2). Ekşi bir nesne (5)°. 

Sonuna (r) korsan beyaz, (n). 
korsan kırmızılaşır (2). 

6 - Bir şark vilayetimiz (3). 
7 -Nakus (3). Köpek (2). 
8 - Denizde yiizer (6). Arka. değil 

(2 ). 

9 - Lahim (2). 
ı O -Türkiycnin en büyük gazetesi 

(3). Damen (4). 
11 - Papa (2), Orta değil (5). İ

simleri sıfat yapan bir edat (2). 

YUKARDAN AŞAGI : 

1 - Mebus (6). Topu birden (3). 
2 - Kamer (2). Mevcut (3). 

3 - Rüzgf.ra emir (2). 
4 - ldamet (2). Gözün ifrazatı (S)". 
5 - Mecmua (5). Akıl (2). İ6tif-

ham (2). 
6- Kırmızı (2). Törpü (5). 
7 - Mağlup (5). Beygir (2). 
8 -Amca (3). Vilayet (2). Erkek 

(2). 

9 - Lahim (2). 
10-Nemli (5). Hususi (4)°. 
11 -Yaramaz (6). Rabıt edatı (2). 

Gcçeğen - Muvakkat 
Büyüteç - Putevsü:ı: 

Çf.kinsiz - Pervaaı:ı: 

Ardaç - Peyk 
Bağlaç - Raptiye 
Göyet - Rasathane 
Göymen - Raııt 
Bckem - Rasin, muhkem 
Yaşak - Ratıb 

- Vapa· ·m .. ya,., ....... _:n .. 

Diyordu. Doktor: 
- Hele o sıra gelsin, kolay 

yavrucuğum .. 
Dedi, sözüne i!ldedi: 
- Şimdi ben c ım. Hast~-

Iarm yjzitalarım yapayım. Son
ra gelir, reninle uzun uzun kc
nuşunn.1 .. 

Ve Güney: 
- Peki t ~or ..• 
Derken o da: 
- Ha. ben gidiyor~m. Sa~

lıcakla kal.. 
Diyor ıe kz:'ıdan dalgın d~ :. 

gm çıkıyordu! 

ilk yedi gUnC:".l 

Güney'in yurtta yedinci g~:-
nü. 

Röntgene tutuldu. 
Balgamı araştırıldı. 
1 drarma bakıldı. 
Bclkemiğiııden su alındı. 
Kam yoklandı. 
- Ben kan aldırarnam do" -

tor!. 
!Arkası V;ll) 
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iSTATıSTIK TAHLiLLERi 

Her istanbullu Günde 352 
Gram Ekmek Yiyor 1 

Ekmeğin fiyatları, son bir 
hafta içinde adeta başı boş de
necek bir tarzda yükselmeğe 
başladı. Bugünden itibaren ek
meği 1 O kuruşa yiyeceğiz. Ev
velce bir kilo ekmeğin vasati 
8,5 a satıldığını kabul edersek 
bu yükseliş, yüzde 17 ,6 demek
tir. 

Öğrendiğimize nazaran İs -
tanbul fırınları günde vasati 
282.000 kilo ekmek yapıyorlar
mış. Son tahriri nüfusu nazarı i
tibara alarak İstanbul nüfusu -
nun 800.000 olduğunu kabul e
dersek, şehrimizde günde adam 
başına 352 gram ekmek düştü
ğünü görürüz. 

Vakıa, bu mühim bir yekun 
değildir. Fakat bir çok kimsele
rin kazançlanrun ve satın alma 
güçlerinin çok az olduğunu da 
nazarı itibara almamız lazım -
dır. Acı ile söyliyelim ki, katık
sız veyahut pek ucuz katıklarla, 
sade ekmekten gıda alan vatan
daşlarımız pek çoktur. Bu gibi
lerin gündelik tabldotları sırf 
peynir ekmek veya zeytin ek -
mekten ibarettir. Onun için bazı 
yurttaşlar, 352 gramdan çok az 
ekmek kullandıkları halde bir 
ekmeği ve hatta daha fazlasını 
yiyenler de vardır. Kaldı ki bun 
ların hemen ekserisi çok nüfus
lu ailelerdir ve evlerine günde 
dört, bes kilo ekmek aldıkları 
da vakidir. · 

İstatistik tahlilleri bize dai -
ma göstenniştir ki, çocuk faz -
lalığı kazancı fazla olan aileler
de değil, belki vasat seviyede 
insanlar arasında daha çok 
göze çarpar. Çünkü zarafet, şık
lık ve serazat yaşamak kaygu
ları, en çok "kibar,, denilen ka
dınlan çocuk yapmaktan me -
neder. Zayıflamak modasının 

da ekmek yememek üzerinde 
büyük tesirleri vardır. İstanbul
da nice genç kızlar sayabiliriz 
ki, sırf şişmanlamak korkusun
dan dolayı aylarca, haf tal arca 
ekmek yüzüne hasret çekerler ... 

O halde umumi bir kaide ola
rak şunu söyliyebiliriz: 

Satın alma gücü az olan aile
lerde en çok sarf edilen gıda 
maddesi ekmektir. Buna muka
bil, satın alma gücü yüksek o -
}anlarda ekmeğin sarfiyatı çok 
düşük ve nisbeten çok eksiktir. 

Bundan şu netice çıkar: Ek
meğin yükselmesinden en fazla 
müteessir olanlar, fakir kimse
lerdir. Bu ekmeğin kilosunda 
bir kuruş, altmış paralık yükse
liş, bunlar üzerinde satın alına 
gücü fazla olan kimselere naza
ran daha çok tesir yapar. Bu i -
kinciler zaten fazla ekmek kul-
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!ansalar bile, bütçelerinde bir 
kuruşluk yükseklik hiç hemen 
hiç bir fark vücude getinnet. 
Çünkü şuradan kısıp ta buraya 
verecek değildirler. 

Onun için ekmek fiyatı, bil -
hassa fakir halk bakımından na 
zarı itibare alınacak bir mese -
ledir. 

Bütün bu düşünceleri bir tara 
fa bıraksak bile, bundan sonra, 
ekmeğin pahalılanması yüzün -
den İstanbul halkının verdiği 
fazla para, 423,000 kuruş, yani 
4,230 liraya baliğ olacaktır. 
Pahalılık bu şekilde devam et
tiği takdirde de bu yekun sene
de 2.142.950 liraya fırlayacak -
tır. 

Bunu niçin ve kime veriyo -
ruz? 

Eğer verdiğimiz fazla para -
nın Türk köylüsünün eline ge -
çeceğini bilsek bundan memnun 
olmamız lazımdır. Halbuki va
ziyet hiç te öyle değildir. 

O halde ekmek fiyatına sü
ratle bir fren vunnah, derhal 
bu işi en esaslı bir mesele ola -
rak ele almalıyız. 

Mümtaz FAiK 

Tayyare ile Berline 
Meyve gönderildi 

Bu sabah tayyare ile Berline 
30 kilo kayısı ve şeftali, 60 kilo 
patlıcan, 1 O kilo nümunelik bi
ber gönderilmiştir. Yaş meyva
nın 30 kilosu Viyanaya kadar 
parasız, Viyanadan Berline ka
dar da navlunla tatmacaktır. 

Gecen hafta gönderilen pat -
hcanlar Berlinde kilosu 120 ku
ruştan satılmıştır. Görülen rağ
bet tayyare ile yapılacak sevki
yatın daima kazançlı olacağını 
gösteriyor. Fakat navlun ücret
lerinin bu sevkiyatı koruyacak 
kadar ucuzfatılmasına kati 1ü -
zum görülmektedir. Beri taraf
ta soğuk hava tesisatını haiz va
gonlar bulunmayışı yüzünden 
Şark hattı ile de büyük partile
rin gönderilmesi mümkün ola
mamaktadır. Mamafih, Türkofi 
sin bu husustaki teşebbüsleri 
devam ettiği için yaş meyva ih
racı meselesi yakında esaslı şe
kilde halledilebilecektir. 

A iyon meselesi 
Uyuşturucu maddeler inhisa

rı genel direktörü Ali Sami, dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. Öğ
rendiğimize göre, afyon alış ve
rişleri hakkında önemli karar -
lar vermesi beklenen müsteşar
lar komisyonu bugün Ankarada 
toplanacaktır. 

[ KIRMIZI VE SiYAH 
STENDHAL 

---~=-=---
Falcoz'un gazetesi kapatıldık
tan sonra başmuharriri hapse a
tılınıştı o adam çıkınca altı yüz 
frank a~lıklı yerini de benim yü 
zümden kaybetti. O yazıcı par
çası yine Besançon'da gözükü
yormuş, benimle ustalıkla. alay 
eder, hem de öyle yapar kı onu 
mahkemeye veremem. Mahke
meye vennek!... Küstah bin tür
lü dil kullanıp doz-ru söyldiğ"i
ni anlatır. Benim gibi asilzade, 
mevkiini koruyan bir adama 
bütün ayak takımı düşmandır. 
Paris'in o mendebur gazetele
rinde adım çıkacak; aman Al
lah 'ım ! ne ucurum ! bir de Re
n al adını gülÜnçlük batağında 
mı göreceğim... Yola çıksam 
adımı değiştinneli; benim şere
fimin, kuvvetimin de temeli o
lan adım .•. Böyle sefalet olur 
mu?,, 

" Karnnı öldürmez de kepa-

ze edip evden koğarsam Be
sançon'a halasının yanına gi
der, halası da varını yoğunu eli 
ile ona verir. Karım Julien'i de 
alıp Paris'e gider ; bunu bütün 
Verrieres öğrenir ve ben yine o
yuncak olurum." Zavallı adam
cağız ancak o zaman lamba ışı
ğının soluklaştığmı gördü de 
sabah olduğunu farketti. Bah
ceye biraz serin hava almağa 
çıktı. O anda bir patırdı çıkarına 
mağa karar vermiş gibi idi; bu 
kararın da başlıca sebebi Ver
rieres' deki dostlarının keyiflen
mesine meydan vennemek arzu
su idi. 

Bahcede dolaşmak sinirleri
ni bir~ yatıştırdı. "Hayır, ha
yır, dedi, karımdan vazgeçe
mem; o benim çok işlerime ya
rıyor.,, Karısı gidince evinin ne 
hale geleceğini düşündükçe tüy 
leri ürperiyordu; M. de Renal'm 

BORSA 

18 Haziran SALI 

P A RA L AR 

Al11 Satıt 

Sterlin 620,- 622,50 
Dolar 123,- 125,-
20 Fransız Franıı 166,- 168,-
20 Liret 200.- 202,-
20 Belçika Francı 80,- 81,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 812,- 816,-
Florin 82,- 83,-
20 Çdt Kuron 97 ,- 99,-
Avusturya tilin 22,- 24,-
Mark 41,- 42,-
Zloti 23,- 24,-
Penıo 24,- 2S.-
20 Ley 14.- 15,-
20 Dınar 52,- 'i4,-
Yen 31,- '3,-
tsveç Kuron 30,- 31,-
Altm 942,- 943,-
Mecidiye 58,50 59,-
Banknot 228,- 230.-

Ç E K LER 

Fransa: Franı 
tnıiliz lir ası 
Dolar 
Liret 

• Belıa 
Drahmi 
İsviçre Fran11 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kurona 
Avusturya 
Pezcta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovcts 
İsviçre kuronu 

ESH AM 

Kapan11 

12,04 
6,18,50 
0,79,4S 
9,67,75 

4,70 
83.71.50 

2,43,25 
62,66,67 

1,17,11 
19,06,50 

4,21,15 
5,81.43 
1,97,16 
4,21,-
4,51,40 

?8,54.43 
34,96,33 

2.78,30 
10,98 

3,13,84 

Iı Bankası MU- sıo.-
.. ,, N. 9,SO 
,, " H. ~.70 

Anadolu % 60 25,65 
.. % 100 42,50 

Sirketihayriye 16.-
Tramvay 29,-
Bomonti - Nektar 8,2S 
Terkos 16,25 
Reji 2,70 
Aslan Çimento 10.25 
Merkez Bankası 58,-
0ımanlı Bankası 25.-
T.W.. US 
İttihat c!eflrmeneDlk T. A. ;so 
Sark Değirmenleri 0,80 
Şark merkez eczanesi 4.60 

iS T i KRAZ L A R 

Türk Borcu 1 Kupon Kesik 
" il " .. 

Ill .. .. 
E;İani 
İstikrazi dahili 

TAHVi LAT 

28.3S 
26,45 
27,-
9S.-
94,50 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu I ve il 44,40 

,, II Kupon Kesik 4S.-
Anadolu mümessil S2,80 

Parla borsası 

Paris, 18 A.A. - 17 haziran 
tarihli Paris borsa durumu: 

Değerler borsasında tamami -
le durgunluk vardır. Değişik 
gelirli bazı değerler piyasasın -
da önemsiz fakat pek çok dü -
şüklükler kaydedilmiştir. Buna 
karşılık Fransız ulusal fondo
lan geniş ölçüde alıcı bulduğun
dan dikkate değer yükseliş gös
teriyorlar. Yung istikraz tahvil
lerine alıcı vardır. 

yer yüzünde kadın akraba ola
rak marquise de R ... den başka 
kimsesi yoktu, o da ihtiyar, bu
nak ve geçimsiz bir kadındı. 

Hava Tehlike-
sine Karşı 
[Baş tarafı 1 incide] 

38 esnaf cemiyetinin 700 ü 
bulan idare heyetleri üyeleri bu 
suretle hava kurumuna daima 
yardımda bulunmağı taahhüt et 
mişlerdir. 700 üyenin yılda ö -
deyeceği para 15 bin lira kadar 
tutacaktır. 

Dünkü toplantıda, bütün es
nafın ne şekilde yardımda bulu .. 
nacakları meselesi de görüşül -
müş ve bu işle mesgul olmak ü
zere dört yardım kolu ayrıl -
mıştır. 

Yardım kolları 

Y ardrm kollarına seçilenler 
şunlardır: 

Nakliyecilerden: Yusuf Ziya, 
Hamza, Ali, Mehmet Ali, Mah
mut, Hüsamettin, Senihi. 

Birleşik büro dışında kalan 
diğer cemiyetlerden : 

Rıdvan, eczacı Mehmet, Mu -
rat, Abdülvahit, Vahit, Hasan, 
Hamit. 

Manifaturacılar fırıncılar ve 
marangozlarla beraber bürodaki 
cemiyetlerden: Cemal, Mustafa, 
Rüştü, Haydar, İsmail Hakkı, 
Kazım, Berberyan, Katanos, 
Mahmut, Kılıç Ziya, Ahmet Rı
za, Halit, Mümtaz Şevki. 

Bundan başka balıkçılar ce -
miyetinin seçeceği yardım he -
yetinin dördüncü kol olarak ça
lışması onaylanmıstir. 

Dünkü toplantıda yardım me
selesi görüşülürken, Bahkcılar 
cemiyetinin gayri safi iratların
dan yüzde yarımını vererek ha
va kurumuna 10 yıldır yardım
da bulunduklarına işaret edil -
miş, kendi adlarına bir tayyare 
alan balıkçılar çok alkışlanmış
tır. 

Seçilen yardım kolları bugün 
den itibaren çalışmağa başlaya
caklardır. 

Diğer taraf tan hava gurumu
na yardımlarla üye yazanı de
vam etmektedir. Dün de bir c;ok 
yurttaş kurum merkezine baş -
vurarak üye yazılmışlardır. 

ı.rgıeni vatandaş-
1 a I\ a•aao&..n4a 

Bugün, Ermeni vatandaşlar -
dan mürekkep bir numaralı der
nek idare heyetinin ----nlüracaatı 
üzerine Enneni patrikhanesin -
de bir toplantı yapılacaktır. Ö
nümüzdeki pazar günü Enneni 
kiliselerinde vatandaşların üye
liğe kaydolunmakta acele etme
leri ruhani makamlarca halka 
tavsiye olunacaktır. 

Bir numaralı derneğin aldığı 
tedbirlerden olmak üzere İstan
bulun muhtelif semtlerinde bu
lunan 32 kiiisenin mütevelli he
yetleri ile sani heyetler hemen 
faaliyete geçeceklerdir. Bu he
yetler, aza yazım işlerine baka
caklar, yapılan listeleri ve alı -
nan taahhütnameleri dernek 
merkezine vereceklerdir. Der -
nek merkezi de bu liste ve taah
hütnamelere göre faaliyetlerini 
yürüteceklerdir. 

Cumhuriyet mey
danlnda miting 

29 haziran cumartesi günü 

rieres'de, Casino'nun veya Cer· 
ele Noble'un bilardosu başında, 
cenesi kuvvetli bir oyuncu al
datılmış bir koca üzerine hika
yeler anlatmağa başladı mı her
kes bin bir türlü çare söylerdi! 
Şimdi o alaylar M. de Renal'e 
pek, ama pek insafsızca geliyor
du. 

" Keşke karım ölüverseydi ! 
O zaman beni gülünç edemezler 
di. Paris'e gider, altı ayımı en 
kibar salonlarda geçirirdim.,, 
Karısının ölüvennesi düşüncesi 
ile bir müddet avundu ' ise de 
sonra yine hakikati aramak ca
relerini düşünmeğe başladı. Ge
ce herkes uyuduktan sonra Ju
lien'in kapısı önüne biraz ke
pek dökse nasıl olur? ertesi sa
bah o kepeğin üstündeki ayak 
izlerine bakıp işin doğrusunu 
meydana çıkarır ... 

LiLiAN GiSH iLE BAŞBAŞA 

Güzel Kadın, Güzel Yıldız 
istanbulu Bize Anlatıyor 

O da Bize Boğazı Güzelleştirin, 
Otelleri Ucuzlatın ... D iyor 

İki gündenberi şehrimizde 
bulunan meşhur sinema artist -
leri Lilian Gish ve Dorothy 
Gish dün müzeleri ve camileri 
dolaşmışlar, akşam üzeri de Bo 
ğaziçinde otomobille bir gezin
ti yapmışlardır. Dün akşam 
kendilerile görüştük. Kardeş yıl 
dızlar bize şunları anlattılar: 

- Biliyorsunuz ki sesli sine
ma çıktıktan sonra sinemayı 
terkederek sahneye döndük. Bu 
nun sebebi de sesli sinemanın 
bir sanat değil bilakis sanati öl
düren bir nevi fena tiyatro ol -
masıdır. 5 senedir N evyork ti -
yatrolarmda çalışarak sanat aş
kımızı öldürmemeğe çalışıyo -
ruz. Zaten biz yalnız para için 
değil sanat için çalışan artist -
lerdeniz, sinemadan kazandığı -
mızı tiyatrodan da kazanabilir
dik ve kazanıyoruz da. Nihayet 
bu yıl tiyatro mevsiminin kapan 
masmdan istifade ederek yazı 
Almanyada geçinneğe karar 
verdik ve bundan 1,5 ay evvel 
Berline geldik. Oradaki gezin
tilerimizde tanıştığımız bir ba
yan arada sırada hep avrupanın 
diğer şehirlerini metheder ve 
bilhassa bir kaç defa gördüğü 
İstanhulu ballandıra, ballandıra 
anlatırdı. Bizde bayanın metih
lerine ve İstanbulun efsanevi 
güzelliğine ve şar-kın incisi ol -
duğuna dair ötedenberi işittik
lerimizden cesaret alarak lstan
bulu görmek için bir otomobil 
seyahati tertip ettik ve üç kişi 
yola çıktık. Seyahatimiz çok gü 
zel devam etti. Atinaya kadar 
otomobille geldik. Orada yanı -
mızdaki bayan birdenbire has-

kurumun bayanlar kolu tarafın
dan Taksimde yapılacak olan 
znitingtc tayyareler uçacak ve 
kuru nun nazırladıgı t>eyanna -
meleri atacaklardır. 

HaYa kurumu tarafından ay -
nca derneklere kayıtların ne su
retle yapılacağı, taahhütlerin 
nasıl yerine getirileceğini, ki
min yardımcı ve kimin hava teh 
likesini bilen üye olabileceğini 
anlatan bir yayım yapılmıştır. 

Yeni Uyeler 
Dün üyeliğe yazılanlar şun -

tardır: 
İskenderiyede bakkal Osman 

Musa 25 lira teberrü, Tahtaka
lede kağıt fabrikası 50 lira ta -
ahhüt, Çinili Rıhtım hanında 
kürkçü Krezez 200 lira teberrü, 
50 lira taahhüt, Çinili han nu -
mara 30 da Hugo ve Hennen 30 
lira taahhüt, Marpuçcular 31 nu 
marada çorapçı Mehmet Adil 
20 lira taahhüt etmişlerdir. 

Emniyet sandığı direktör ve 
memurlarından 86,40 müd. Tev 
fik, 89,60 müdür muavini Reşit, 
4800 müdür muavini Vakıf, 
45,60 muhasebeci Arif, 33,60 a-

ta)andı. Bu sebeple kendisini o
tomobil ile orada bırakmağa 
mecbur kaldık ve biz de vapur
la lstanbula geldik. 

Şehrinizi tabii manzarası iti
barile belki de dünyada eşine te 
sadüf edilemiyecek kadar güzel 
bulduk. Bilhassa bugün gezdiği 
miz Boğaziçi kıyıları bizi hay -
rette bıraktı. Vaktimiz olsaydı 
burada aylarca belki de seneler
ce otururduk. Tabiatin bütün 
güzelliklerinin toplandığı bu gü 
zel sehirde oturan sizlere gıpta 
etmekten kendimizi alamıyo -
ruz. Zaten şimdi modern suni 
yapılır, binaları yüksek şehirler 
her yerde boldur ve insanlar bu 
ralarda yaşamaktan bıkmışlar • 
dır. Böyle, İstanbul gibi her ta
rafı deniz ve havası suyu güzel 
bir sehir. dünya yüzünde pek az
dır. 

Yalnız şunları da söylemek • 
ten geçemiyeceğiz ki şehriniz • 
deki otelleri az ve fiyatlarını da 
biraz pahalı bulduk. Bilhassa 
Boğaziçi gibi tabiatin buluştu
ğu zümrüt sahillerinizde oteller 
yapıp sahilleri de güzelleştirir
seniz biliniz ki dünyanın her ta
rafından gelen seyyahları karşı
lamağa vakit bulamıyacaksımz. 
Son söz olarak şunu da söyliye· 
lim ki bu güzel şehrinizi gördü
ğümüzden ne kadar memnun -
sak ayrıldığımızdan da o kadar 
müteessiriz.,, 

İki artist hemşireler bugün 
Viyana vapurile Pireye gidecek
ler. Oradan da otomobille ve İ
talya yolile Almanyaya döne • 
ceklerdir. 

mir Raif. 21,60 memur Mustafa-
20,40 İsmail, 20,40 İsmail., 
20,40 İsmail~ 20,40 Hikmet. 
~ J. ,bu tıau1;, "u,-ru .ıor.uııuıs 

20,40 Sadettin~ 20,40 Muhittin, 
21,60 Rifat, 21,60 Fethi, 20,00 
Şakir, 27,60 Dursun, 22,80 Meh 
met, 21,60 Halit, 20,40 Ziya 
38,40 Ferit, 22,80 Adil, 20,40 
Haıkkı, 20,00 Hasibe, 34,80 Per. 
tev, 28,80 Ferit, 21,60 Emin, 
20,00 Cemal, 26,40 Kaşif, 24,00 
Kemal. 

3480 Mesut, 2760 Kamil, 
2760 Bedii, 2640 Şemsi, 2040 
Adnan, 3480" Refik, 2640 Ziya, 
2640 Zeki, 2640 Suat, 2640 Ra· 
gıp, 2760 Nazmi, 2280 Necmi, 
2040 Sait, 3480 Murat, 2000 
Sait, 2160 Macit, 2160 Arif, 
2880 Osman, 2000 Ali Haydar, 
2000 Kemal, 2160 Fuat, 2000 
Kemal, 3840 Rıza, 2280 Cemal, 
2000 Cevdet, 86,40 Raşit, 5280 
Ruhi, 2640 Nazmi, 2760 Zeki, 
2280 Ferit,2160 Muhittin, 2160 
Sinan, 2040 İhsan vermeyi ta .. 
ahhüt etmişlerdir. Bunlardan 
başka 131 kisi de 1377 lira 60 
kuruş vereceklerdir. 

aldatılmadığını öğrenmek için " Kocam benim sözlerimi du· 
karısının kapısına da, kadının yunca bakalım ne fikir edin~ 
aşığının kapısına da bir parça cek; benim halimin neye vara• 
balmumu ile bir saç yapıştırır- cağını işte onun edineceği fik~
dı. re göre b~lli olacak. Ona söy~~· 

M. de Renal uzun halecan yeceğim bir çeyrek saat ya su· 
saatleri geçirmiş, zihni çok yo- rer, 'Ya sünnez; bir daha onun
rulmuştu; bu çareyi hepsinden la konuşabilir miyim, konuş~
iyi buluyordu. Tam o sırada, maz mıyım. Allah bilir! O, d~
bahçenin bir yolunu dönerken, şünceli, aklı ile hareket eden b1t 
karısı, ölmesine dua ettiği ka- adam değildir. Ben, bu yarırıt 
rısı önüne çıktı. aklımla onun ne yapıp ne dir~ 

Madame de Renal köyden ceğini kestirebilirim. Kend151'" 

dönüyordu. Ver~y kilisesine nin de, benim de halimizin !1e 
gidip ayini dinlemişti. Soğuk olacağmr kestirmek onun etın
kanlılıkla düşünen bir filosofun de. Fakat halimizin ne olacağı· 
pek de aldırış etmiyeceği, fakat nı kestirmek bir taraftan da ~ 
Madame de Renal'in iman etti· nim maharetime, o kuruntu 
ği bir rivayete göre bugün kul- adamın düşüncelerini idare et
lanılan kilise vaktile Vergy de- meme bağlı ! Onun öfkedell 
rebeyinin şatosunun kilisesi i- gözleri karannış, olup biten~:; 
miş. Madame de Renal kilisede rin yansını göremiyor. Berıı~, 
dua ettiği müddetçe bunu dü- şimdi maharete, soğukkanlılıg 
şünmekten kurtulamadı. Ver- ihtiyacım var. Aman Tanrıı11' 
gy derebeyi karısının aşığını, bunları nerden bulayım?,, ı;.. 
sözüm ona kaza diye, anda öl- Bahçeye girip ~e kocasını g ıŞ 
dürmüş, sonra da yüreğini pi- rür gönnez, sanki afsunlanJ11 

Aklına doğrusu münasib, çok 
usluca bir fikir geldi; ancak bu· 
nu tatbike kalkışanın, o zavallı 
adamcağızdakinden çok üstün 
bir irade kuvveti bulunması 
lazımdı. " Ben huyumu bilirim 
dedi, karım bu evde kalırsa be~ 
bir gün sinirlenir, suçunu başı
na kakarım. O da unurludur 
dayanamaz, bozuşuruz.Hem bü: 
tün bunlar babası ölmeden, ya
ni biz mirasa konmadan olur. 
O vakit de benimle kim bilir 
ne alay ederler! Karım çocuk
larına düşkündür, parasını er 
geç onlara verir. Verir ama ben 
Verrieres'de dillere destan olu
rum. Bak! derler, kansından öc 
almak bile eli11den gelmedi! Ben 
bu kadar şüphelenmekle kalıp 
da işi daha fazla eşelemesem 
daha iyi olmaz mı? O zaman da 
elimi kolumu bağlamış olurum, 
sonra ona birşey söyliyemem.,, 
Bir an sonra M. de Rcnal'in u
nur yarası tekrar açıldı: Yer-

Birdenbire hiddetle: " Bunu 
yap~aktan. hayır gelmez, dedi; 
o Elısa demlen kaltak işi farke
der, karımdan şüphe ettiğimi 
evde bilmiyen kalmaz.,, 

Casino' da anlatılan başka bir 
hikayede de bir koca, aldatılıp 

şirtip kansına yedirtmişti; ya (Arkası \'ar). 
M. de Renal de Julien'i öldürür, ı , • r 
Y.Üreğini Y.edinn!ğe kalkarsa... N. AT P• 
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Fenerbahçe-Güneş Muhteliti 
· Servet'i 6 - 2 Yendi 

Gollerin Üçünü Naci, İkisini Rasih, 
Birini Bam hin o Yaptı 

Bravo Fenerbahçeli ve Güneş cilerinden Tahir Yahya ile bize 
on golden &ördünü atan ve üçü
nü yaptıran merkez muhacim ve 
kaptanları Paj arasında şöyle 
bir konu~ma olmuştu: 

'li çocuklara... Fenerbahçenin 
pazar günkü 5-2 galibiyetine 
6-2 lik bir galibiyet daha ekli
yerek, 1921 yılında Galatasara
'ym Avrupaya yaptığı turnesin
de futbolcularımızı 10-0 yenen , 
Servetten iki kath öcaldılar. 

- Futbolümüzü nasıl buldu
nuz? DUnkU maçın en heyecanla dakikalarından bir enstantane 

İş benim dediğim gibidir.Son 
2amanlarda ecnebi temasları sık 
laşmca futbolcularımız biraz ça
lıştılar, fırsatların icabı iyi ta • 
!kımlar yapılarak iyi futbolcular 
!bir araya geldi, çok defa klas 
futboluna yaklaşan oyun tarzı ve 
gollerle ecnebilere karşı üstüs
te cok güzel neticeler aldılar. 

Bazıları, lik maclarındaki ar
sa futbolumuzu gö~e göre, esa .. 
sen anlamadıkları bir nesne o .. 
lan sporda büsbütün şaşırarak, 
sanıyorlar ki gelen takımlar ha 
.:vadır. 

Masaldır bu ! 

Netekim Fenerbahçe çok kuv 
\'etli bir şekilde çıkardığı takı -
rnile f ev kala de oynayarak Ser
veti 5-2 yendiği zaman, ertesi 
sabah, bir gazetenin spor yazı -
cısı, Servet için aşağı yukarı 
"bu takımı dördüncü beşinci sı
nıf takıuılarımızm da yenebile
ceğini,, söylüyordu. 

Masaldır bu 1 Dördüncü beşin 
ci sınıf takımlarda Fenerbahçe 
ile Fenerbahçe - Güneş muhte
liti hücum hatlarındaki bazı 
'klas oyunculannı o bay, o yaz
gan bay biraz güç bulur. 

Fenerbahçenin yaptığı beş go 
lün ve Fenerbahçe - Güneş muh 
telitinin yaptığı altı golün hep
sini şöyle bir göz önünden geçi
recek olursa, o bay, bu 
güzellikte gollerin ancak Slav -
Yanın ilk gelişinde Çapek, Va
nek, Ştapel gibi dünyaca meş -
hur oyuncular tarafından yapıl
dığını hatırlar. O da eğer golün 
güzelini ayırt edebilmek kabili
yetine malikse!. 

Ne yapahm? 

Ne yapalım ki Servet dünya
ca tanınmış bir takımdır. bil -
mem kaç kere İsviçre, kaç kere 
garbi İsviçre şampiyonu olmuş. 
lçinde milli takıma girmiş oyun 
cular vardır. Hele gözlüklü san
trhaflarr - ki asıl merkez muha
cimdir -Kielholz İsviçre Milli ta 
kımmın göz bebeğidir. 

Ne yapalım, bizimkiler onla
ra üstün geldiği için mi bu ta
kım fena bir takım oluyor. Ma
sal anlatan yazgan bay Servet 
oyuncularının ismini zaptederek 
lsviçre federasyonuna. Avrupa-

Servet kalesi önUnde 
akmcılarımız 

daki kulüplere, hatta yazgan 
olmak itibarile oradaki meslek
daşlarma yazsın ve sorsun. Sor
sun da Servetin nasıl bir takJT"" 
olduğunu ve nasıl bir şöhretı · 
bulunduğunu ÖRrensin, öğren -
sin de fevkalade bir oyunla 5-
2 galip geldiğimiz zaman dudak 
bükmesin, mırın kırın etmesin. 
haddini bilsin! 

Eski bir hikaye 

Neyse, yazgam bırakalım da, 
esasa gelelim. Yukarda öcü
nü aldığımızı yazdığım İsviç
redeki mağllıbiyetimiz c ki bir 
hikayedir. Bunu bir çok kimse
ler bilmez. Anlatayım: 

1921 senesinde Galatasaray 
kulübü, F~nerbahce ve Altmor
dudaiı oyuncuların iştirakile u-

• zun bir Avrupa turnesi yapmış
tı. Bu sporcular İsviçrede Ser -
vet ile karşılaştılar ve 10 - O 
yenildiler. İsviçreli takıma ağır 
bir şekilde yenilen o zamanki 
takım şöyle idi: 

Nüzhet (Galatasaray) - Hü 
seyin Zihni (Galatasaray), Ca
fer (Fenerbahçe) - İsmet (Fe
ner:bahçe), Galip (Fenerbah -
çe), Refik (Altınordu) - Nihat 
(Galatasaray), Bekir (Fener -
bahçe), Balaşa (Galatasaray), 
Zeki Rıza (Fenerbahçe), Necip 
(Galatasaray). 

Bu takrmdaki oyuncular, o 
zamanın en namlı futbolcuları 
idi. 

Öğreneceksiniz ! 

Servet futbolcularımızı 10 -
O yendikten sonra kafile idare-

Misafirlerin ikinci 

- Avrupada daha ne kadar 
4naç yapacaksınız? 

- On iki kadar. 
- Eh, öyle ise Türkiyeye dö-

nünce futbol hakkında bir fikir 
"!dinmiş olursunuz. 

Tahir Yahya bu alaya kıpkır
mızı kesilmişti. 

Bu eski bir hikayedir. 

Yenisi de var 

Fakat bu hikayenin bir yeni 
si de var. Dünkü galibiyetten 
sonra Tahir Yahya İsviçrelile
rin idarecisine bu eski hikayeyi 
anlattı ve sonra latife olsun di
ye: 

- Eh, İsviçreye dönünce 

ci sınıf bir takını haline getirip 
te futbolcularımıza kıymet ver
miyen bay yazgana ne demeli 
bilmem?. 

lsviçreye çağırıldık 

Meşhur Servetin idareci ve 
futbolcuları oyunumuzu öyle 
beğenmislerdir ki, ısrarla fut
bolcularımızı İsviçreye çağır -
mışlardır. 

Slavyayı yendiğimiz zaman -
!arda da Avrupa futbolunda is
mimizin söylenmesine böyle 
böyle başlanmıştı . 

DünkU maç 

Türk futbolü hakkında bir fikir Hafta arası olmasına rağmen 
e<linmiş olur ve eski arkadaşını- stadyomda hayli kalabalık var

da anlatırsınız. ı dı. Saat tam on yedi buçukta 
Taşı gediğine koymak diye Fenerbahçe - Güneş muhteliti 

iki takimm kaptanları ve hakem 

işte buna derler. 

Ben biryorum 

İsviçre Servet takımının hem 
antrenörü, hem de kulübün sek
reteri olan Avusturyah Rap
pan kızarmakla beraber şu ce -
vahı verdi: 

- Ben senelerce evvel Aust
tria takımında oyuncu olarak 
İstanbula gelmiştim. Türk fut
bolünü pek iyi bildiğim gibi, 
Slavyayı ne nale soktuğunuzu 
da bilirim. Futbolünüz bazı nok
sanlar bulunmakla beraber çok 
ilerlemiştir. Klas futbolcuları -
nız vardır. 

Bir ecnebi böyle söylerken, 
dünyaca tanınmış Serveti beşin-

şu şekilde çıktı: 
Bedii (F.B) 

Fazıl (F.B) Faruk (G) 
Lebip (F.B) Ali Rıza (F.B) Re 

şat (G) 
Fikret (F.B) Bambino (G), Ra
sih (G), Naci (F.B) Salahaddin 

(G) 
Futbolcularımız istisnasız gü 

zel oynadılar, çok çalıştılar, bir 
kısmının zaman zaman durgun
luklarına rağmen takım halinde 
gerek müdafaada, gerek hucum 
da tesirli bir oyun çıkardılar. 

ilk devre 
Hücum hattımız ilk devrede 

de, ikinci devrede de olduğu ka
dar canlı oynamadığı halde iki 
gol c;ıkardık. 

Onuncu dakikada muavin hat 
tından topu alarak ilerleyen 
Fikret, hemen dcplase olarak 
sol açığa g·eçmiş bulunan Bam
binoya sanki santimetre ile \1-

çülmüş hesaplı bir pas verdi, 
Bambino kaleye doğru ortaladı. 
Rasih ile Servet müdafii topa 
sıçradılar, Rasih müdafiin vur
masına engel oldu, top kale ya
kınına düştü, Naci hemen yeti
şerek ilk golümüzü ağlara tak
tı. 

Beş altı dakika sonra yine 
Fikret Bambinoya güzel bir pas 
verdi, Bambino da çok güzel bir 
eşapelik pasla topu Naciye gön
derdi, Naci süratle ilerledi ve 
topu ikinci defa İsviçre kalesi -
nin ağlarına taktı. 

Bundan sonra muhacimleri -
miz bir hayli şahsi ve durgun 
oynadılar, aralarında anlaşama 
dılar. Misafirler de boş dunnı-

yarak tazyiklerini arttırdılar. 
Devrenin sonuna kadar yalnız 
Faruk üç muhakkak gole mani 
oldu. Hele bir tanesi kalecimi -
zin yetişemiyeceği bir durumda 
kaleye girmek üzere iken Fa -
ruk havada balıklama bir atla
yışla topa kafa vurarak golü kur 
tardı ve çok alkıslandı. 

Kaleci Bedii de, hele havadan 
gelen şı.:tleri büyük kolaylık -
larla tutarak takıma çok fayda
lı oldu. 

Gol gol UstUne 

İkinci devrede hücum hattı -
mız daha ahenkli oynamağa 

başladı. Rasih ve Bambino bu 
devrede daha faal, güzel pasla
şıyorlar, Fikretin ve Satahaddi
.1in faydalı yardımlarile de Ser
vet müdafaasını çok tehlikeli 
durumlara düşürüyorlardr. 

Bir müddet sonra Servet a -
leyhine bir frikik oldu. Çok gü
zel ve düzgün bir şüt çeken Sa
lahaddin belki de bu frikikten 
bir gol yapacaktı, fakat kaleci 
direğ'in kenarında güçlükle ya
kaladı topu şiddetinden elinden 
kaçırdı, Naci hemen yetişerek 

üçüncü golümüzü de yaptı. 

Artık açlldık. Hücum hattı -
mız cidden güzel oynuyor, sol a
çık Fikret; biraz ihmal etmekle 
beraber yine kaleyi tazyik edi
yor. Bir aralık topu yakalayan 
Bambino biraz sürdükten sonra 
plase bir sütle kaleciyi gafil av
ladı, dördüncü golümüzü yap
tı. 

Çok geçmeden Rasih kale a
çıklarında topu yakaladı, solu
na baktı, Bambino gerilerde idi, 
biraz bekledi ve Bambino iler -
ler ilerlemez pası verdi ve ken
disi ileri atıldr, Bambino topu 
tekrar Rasihe verdi, Rasih so -
ğuk kanlılıkla topu sürdü ve mü 
kemmel bir şiltle beşinci golü 
yaptı. 

lsviçrelilerin golleri 

5-0 galip bulunuyoruz. Meş
hur Servet şaşırdı, fakat kabul 
etmek lazımdır ki böyle bir va
ziyette bile krrılmadılar. Mer -
kez muavinleri hemen hücum 
hattına gecti ve kalemizi taz -
yike başladılar. 

Biraz sonra iyi ve seri bir hü
cumla kalemize indiler, müdafi
lerimizi atlattılar, sol acıklarr 

kuvvetli bir şütle ilk gollerini 
yaptı. 

Bir müddet bu oyunlarına 'de
vam ettiler, ancak takımmuz 

yine harekete geldi, ilerledik. 
Bambinodan ileri ve yerinde pas 
alan Rasih sağ iç yerinden çok 
plase bir şütle en güzel ve son 
golümüzü attı. 

6-1 galibiz. Buna rağmen 

Servet yine hücuma geçti ve ka
lemizi tazyik ederken Fazılın 
topa istemiyerek el ile dokun -
ması alevhimize bir penaltıya 

sebep oldu. Servet bununla 2 in
ci ve son golünü de yaptı. 
_ İşte Serveti ikinci defa 6-2 

böyle yendik. 

Nasıl oynadılar 

Kaleci Bedii çok iyi idi, mü • 
dafiler, hele Faruk misafirlere 
hemen hemen fırsat vermediler. 
Lebip sol muavin mevkiinde 
pazar günkü pek iyi olmayan 
oyununu unutturacak kadar fay; 
dalı oldu. Pazar gününden her 
halde yorgun olan Ali Rıza, mer 
kez muavin mevkiinde Esat ka· 
dar muhacimleri besliyemedi. 
Reşat ta faydalı bir oyun çıkar
dı. 1 

Hücum hattı ilk devrede pelt 
iyi anlaşamamıştı. Bu devrede 
en iyi oynayan Fikretti. Naci 
iki gol çıkaracak kadar bir sü
rat ve fırsatçılık göstermekle 
beraber merkez muhacimle bir 
bağlılık kuramadılar. Bambino 
da biraz durgundu. 

İkinci devrede Salahaddin, 
Rasih, Bambino çok güzel oy -
nadılar ve yanındakilere alıştık-' 
tarından olacak bütün hücum 
hattı müessir bir oyun çıkardı. 

Fenerbahçe ve Güneş çocuk -
larını tebrik ederken Bükreşe 
hareketleri tarihi olan 26 hazi ... 
rana kadar bir müddet birlikte 
çalışırlar ve birbirlerine daha i
yi alışırlarsa orada yapacakları 
macta yüzümüzü güldürecek o
yunlar çıkaracakları ümidini 
açıkça söyliyebiliriz. 

Sadun G. Savcı 

MACAR 
GÜREŞÇiLER 

Hu pazar günü şehrimizde maç 
yapacak olan Macar güreşçiler 
Yukardan aşağı: Dobo 1 mrt, Ba
do Antal, Vlassa ]ozef, Barany 
Bela, Török A vtel, Pauleniji An 
dras, Doba Fguacz, ôdrögFauvs 
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a da 
Bunun üzerine Bizanslılar · 

Halice indirihni,. olan Türk ge
milerini tutuşturmağa, yakma
ğ a karar verdiler. Bu işin pl5.nı
nı bir Trabzon kadirgasınm 
kaptanı olan Sinyor jakoıno 
Hoko hazırlamıştı. 

Bu adanı: 
"- Ben yanıma iki kadirga 

alacağım ve geceleyin ani bir 
baskın yapıv Türk gemilerini 
tutuşturaca.ğım .. diyordu- Fakat 
bu i in yapılabilmesi için çok 
g.izli tutulması lazımdır. Bil
hassa Galatadaki Cinevizlerden 
kat'iyycn saklamalıyız. Zira 
bunlar duyaı: cTuyınaz Tiirk hü
kümdaruıa planımızı haber ve
receklerdir. 

Müverrih Baı:baro. planını 
tatbike memur edilen bu ital· 
yan kaptanının nasıl hazırlandı
ğını, niçin muvaffak olamadığı
m şöyle anlatıyor: 

"Nisan ayının yirmi dördün
cü ünü Sinyor jakomo hıristi
yan donanmasından her biri beş 
yüz tonilatoluk iki gemi ayırdı. 
Bunların etrafını pamuk ve yiin 
dolu torbalarla sardı. O suretle 
ki Türk bombardalarının atacak 
ları en büyük taş gülleler bile 
bu torbalara çarpınca tesirlerini 
kaybetmiş olacaklardı. Bunun 
yalnız bir tek mahzuru görül
dü. Böyle. torbalarla sarıldıktan 
sonra bu gemilerde hiçbir ma· 
nevra kabiliyeti kalmamış olu
yordu. iınparat.o.r bu emileri 
çekmek için (Jakomo) nun em
r:ne iki gemi daha verilmesini 
emretti. Bunun üzerine İtalyan 
kaptan her biri yetmiş iki kii
rekle hareket eden iki Cineviz 
gemisini daha kendi emrine al
dr. 

jakomo'nun planr şu idi: 
Her tarafr sanlı olan iki ge

miyi öne alıp paravana gibi kul
lanacak ~e diğer iki gemi ile 
Türk. gemileri üzerine süratle 
hücum ederek onları rum ateşi 
ile veya kundak sokarak yaka
caktı. 

Bütün hazırlıklar bitin.ce Ja
komo, Kılavigcr kilinesinde top 
lanan on ikiler meclisine üzeri
ne ldığı işi ba arabilcceğini 
re men söyledi. Ve o gece saat 
birde pltının tatbik edilmesine 
karar verildi, 

Fakat, Galata Cincvizleri cin 
gibi damlardı. Halicteki hıris
tiyan werpilerindc çaİışma onla .. 
rın gözünden ka~mamıştt. Yani 
işin koku unu lmışlardı. 

Evvela kaptan J akomoyu ge
m= .. inde ıiyarct ettiler: 

• - Sinyor! - dediler - bu dere
ce bilyUk bir işi yalnız ha mıza 
başaramamanız pek mümkUn
dUr. Eğer hücumunuzu bu gece 
yapmayıp da yarın yapmağa ra· 
zı olursanız Türk donanmasını 
yakmak için biz de size yardım 
edebiliriz ve çok rica ederiz, bi
zi bu şereften mahrum etmeyi
niz. 

Bu sözleri o kadar ( 1) kan
dırıcı bir tavırla söylemişlerdi 
ki Jakomo kendilerini reddede
medi. Halbuki bu ziyaretten bir 
kaç saat onra yani güneş do· 

arken Cincvizlilcr Galatanm 
arka kapılanndan birini açtılar 
ve Firaciyozo adında (2) birini 
ikinci Mchmcdc gönderdiler. 

Barbaro diyor ki: 
"Bu adam, Türk padişahının 

çadırına girince, Venediklilerin 
dün gece Haliçteki Türk filo· 
sunu yakmrya karar vermiş ol
duklarını. bu teşebbüslerinin ni
çin geri l\aldığrnı ve bu gece na
sd hareket edeceklerini anlattı. 
TUrk padi ahı bu haberi alınca 
Firaciyozoya çok teşekkürler 
etti ve kendisini Gala.taya ka-

ın3~Ö~ 
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m· erini Yakmak iste
yını Almışlardı. Bom 

•• 
andan Girmiş Ob··r 

Hemen Batm.ıştı 

TUrkl r 72 gemiyı daölardan aşırıp Halice 
böyle indirmişlerdi. 

dar kendi adamlarının muhafa
zasında gönderdi. Vakit kaybet
meksizin Haliçteki donanması -
mn yanma karabinerlerle müsel 
Jah birçok asker yolladı. Ayrıca 
deniz kenarına karşılıklı dört bü 
yük boınbarda tabiye ettirdi ve 
gene sahil boyunca siperler aç
tırdr. Ve sonra, büyük bir iç ra
hatlığı ile V enediktilerin ıiücu
munu bcklemeğe başladı. 

Nihayet hücum gecesi geldi. 
Şafaktan iki saat evvel yün ve 
pamuk balyaları ile muhafaza 
edilen iki gemi Galatac.lan hare
ket ettiler. Bu gemilere Sinyor 
Gabrlycl Trevizan ile Sinyor 
Zaharya Gıriboni kumandasm • 
daki iki Vcncdik gemisi de refa
kat ediyordu. 

Hıristiyan gemilerinin güver~ 
telerine bir çok zift, çalı, çırpı 
ve barut yığılmıştı. Gemilerin 
hareketinden az sonra, Galata 
kulesinin tepesinde kuvvetli bir 
1ş1ğın yanıp söndüğü hayretle 
görüldü. 

Gecenin karanlığı henüz eri
memişti ve Türk. gemilerinin 
uyanıklığına deialet edecek en 
ufak bir hareket bile hissedilmi
yordu. 
Mandırahiyon koyunun tam 

karşısına geldiği vakit Jakomo, 
ilk hücumu yapmak şerefini ka· 
zanmak için arkadaşlarnm önü
ne geçti. Fakat o ande Türkle-

rin silah başında ve tetikte dur
duğu anlaşıldı. Bombardalardan 
biri müthiş bir gürültü ile ilk 
mermisini savurdu. 
Taş gülle geminin kıçını sıyı

rarak denize düştü. Fakat ikin
ci mermi taırı bir isabetle gemi
nin hir bordasından gim1iş öbü
ründen çıkıvermişti. Ve içinde
kiler on kelime söylemeğe va
kit bulmadan denize gömülii
vcrdilcr. Sinyor Jakomo ile 
ikinci kaptan Sinyor Antonyo 
f'erdümen, l O aryaletçi ve 72 
kürekçi boğuluvermişlerdi. İşin 
tuhafı arkadan gelen gemilerin 
bu hadisevi anlıyamamış olına
larıı:ıda idi. Hiç tertiplerini boz. 
madan yollarına devam ediyor
lardı ve bu yüzden Tirevizan'ın 
idare ettiği gemi de müthiş bir 
gülle ile karinesinden yaralan -
dı. Eğer Ven edikli atik davra
nıp ac;ılan delikleri tıkamatl}tŞ 
olsaydı bu gemi de mutlaka ba
tacaktı. Zaten yarı yarıya suya 
gömülmüş olduğu halde ve bin 
bela ile geriye dönebilmişti. 
Haliçteki Türk gemilerini yak
mak için yola çıkanlar ağızları
nın payını almışlardr. 

(Arkası var) 

('1) Barbaro. 
(2) Bir rivayde göre bu adamın 

ismi Zahariyas yahut Anıola Zaha
riya imiş. 

~._..-------=---,-----------------""'""'--------------------
a at Sigortalarında Değerli 

Bir Yenilik 
Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maluliyetin 

acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinW ve yakinlerinizi: 

Malüryet· de Temin Eden Senelik Te· 
mettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz .. Bu sigortayı memleketimizde yegane tatbik 
eden: 

A ADOLU ANONiM 
·· rk Sigorta Şirketi 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat igortalarında mUhim bir inkıUip yapmıştır. 
Çünki bu &igorta ile : 

Ölüm ve malUliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen mcb15.ğ derhal ödenir - mukavclcnamenin hita· 
mrnda &igortab hayatta bulunursa ve malfıliyete uğramamış ise müem
men meblağ % 10 faz;lasiyle tediye olunur - muvakkat ve daimi maluliyet 
müddetince ile.ret alınmaz - daimi malUliyct halinde müemmen meblağın 
% ıo u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve ya mukavelenamenin hita
~ında müemmen mebHiğ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faide1eri olan bu sigortanw 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz ~ 

nadolu Sigorta Şirketi 

Muamelat merkezi : İstanbul,~ üncü Vakıf han. Tcief.: 20531. 
Umumi acentalığı : Galata, tlnyon han. Telefon: 44888. 

Al09 

Empas tehlikelerinden bi -

rincisi 

Empas, hasımların el tutma
sına ve sağlam kağıtlarınızı 
kesmelerine meydan verebilir. 

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

var. Koz dört kör. Oyuna karo 
ikilisiyle başlanmıştır. Eğer ka
ro empası muvaffak olıwı.ua. 
hasım bir karo kescbu 

1 kinci tehlike 

Empas, hasımlara kağıt kes
meniz~ engel olabilmek imkanı
nı verır. 

Mesela; moraa: 
I<ör: 8.5 
Karo: 7 
Trefl: V. 9. 8. 7. 6. 5. 4 
Pik: D. 7.. 5 
Elinizde de: 
Kör: A. D. V. lô. '/. 2 
Karo: A. 8 
Trefl: 3.2 
Pik: A. R. 4 

var. Koz dört kör. Oyuna trefl 
onlusuyla başlanmıştır. (Sağ) 
alır ve koz çeker. Empas yap
mayınız, çünkü muvaffak ola
mazsanız bir daha koz oynarl
lar ve mordan koz kesmenize 
mani olurlar. Öteki tehlikeleri 
yarın anlatacağız. 

Bilenler için 
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Kağrdı (S) vermiştir. 
(S) bir, (N) iki, {S) üç, (N 

dört kör söylemişlerdir. 
(O) oyuna pik damı ile başla

mışur, mordan ufak bir pik ve
rilmiştir. (0) devamla pik va
lesini, sonra da Qnlusunu oyna
mış, (S) üçüncü piki kesmiştir. 

Yükenini (taahhüdünü) yeri
ne getinnesi için (S) in beş de
ğil, dört karo yapması kafidir. 
Su halele işe karo empası yap
makla başlamaz. çünkü eğer bu 
renkten hiçbir löve kaybetme
mesi lazımgelseydi buna Jüıum 
olurdu; onun yerine üç kere koz 
çeker ve ondan sonra, muvaf
fak olacağa benziyen karo em· 
pas mı yapar. 

(S) in karodan dört el yapa
bilmesine engel olncak iki kom
binezon vardır: Karo ruasmm 
üç yanlı olarak hasımlardan 
birinde bulunması. 
Eğer karo ruası üç yanlı ola· 

rak (E) de ise bir şey yapmak 
inıkansızdır; fakat ruamn ü~ 
yanlı olarak (O) da bulunması 
ihtimali ile (S), karonun ikinci 
lövcsinde ufak bir karo oynıya
rak bu eli hasımlara bırakmalı· 
dır. Eğer (E) karo vermezse o 
zaman (S) ya piki keserek veya 
trefl asıyla alarak el tutmalı ve 
tekrar karo oymyarak ikinci bir 
empas yapılmalıdır. 

Prensip: Morda, yanındaki üç 
renkten el tutacak kağıt bulun
mıyan uzun bir renk varsa, (S) 
in bu renkten elindeki son kağı· 
dını vereceği lövcde rengin sağ
lamlaşmış olması lazımdır. Bu
nun için, eğer uzun renk bcşf 

1 mo~da _!15ü e~inde olmak üzere 
sekız kagıtlı ıı.e, bu renkten geri 
kalan beş kağıtt;ın dördünün 
hasımlardan birinde çıkacağım 
düşünmeli ve yükenin yerine 
getirilmesine engel olmuyorsa 
bir löve hasuulara vermelidir. 

Nişanlı! rın 
Bir 

Bazı gençl.erin alacakları 'kız
dan değil de, onun annesinden, 
bazı kızların da kocaları olacak 
adamdan değil de onun annesin 
den korkarak evlenmekten vaz 
geçtikleri muhakkaktır. Kayna
na korkusu ve kavgası bize has 
değildir, bütün dünyada vardır. 
Fakat tabii bizde biraz daha fark 
lı ve azıhdır. 

A. Turhan imzasile aldığımız 
mektupta deniyor ki: 
"Arkadaşlarımdan birinin zev 

cesi tarafından tanıtılan bir 
genç memur ile nişanlandık. lki 
aydır nişanlıyız ve bu iki ay için 
de birçok defalar ba~başa kala
rak ve birçok yerlere giderek bi 
ıibirimizi iyice tamdık. Aylığım 
hem ev kirası vermeye, hem de 
bir aile geçindirmeye müsait 
değildir. Bugün yarın nikahımız 
kıyıldığı zaman aklımızdan ge
çen onun annesinin evinde yer
leşmekti. Nişanlım. evlenince 
işini bırakacağı için başka türlü 
hareket etmemize imkan yok
tur. Halbuki şu iki aylık tema
sımdan, bu ihtiyar kadrnrn aile
ler başına felaketler getiren ve 
sevişen bir karı kocayı biribirin· 
den ayıran kaynanalardan oldu 

ğunu anladım. Şimdi her gün 
nişanlrmr avutmakla ve nikahı 
geri brrakmakla nıe.~gulüm. Çii11 
kii iyi biliyorum ki bana eve gi
rip ~ıkarken papuç ~ıkartan ve 
bir gün nastlsa yere bir cigara 
külü döktüğüm için: 

- Yo •.. Ben evimde cigara 
külü istemem. 

Diye adeta çıkışan kadınla 
bir halta bir dam altında yaşar· 
sak saç saça başba§a geleceğiz. 
O zaman belki de karım da aıı
nesile ayni fikirde olacaktır. Bel 
ki de daha fena birtakım ... ,. 

A. Turhan'm bütün fena ihti 
malleri sıralayan bu mektubuna 
şu cevabı vermekle iktifa ede -
riz: 

Kaynanasile beraber ve hele 
onun evinde oturmak tahmin et 
tiği felaketlere sebep olabilir. 
Bunun için evvela ayrı otum1ak 
çarelerine baş vurmalı. Madem 
ki, nişanlısı memurdur, bir müd 
det, bütçesi düzelinceye kadar 
onun memur kalmasım temin 
etmeli. Bu mi.imkün olmar.sa ka 
dma her şeyi anlatmalı, saydığı 
özürleri göstermeli ve şehrin bir 
köşesinde ucuz ve küçük bir ev 
tutup kendi aylığı ile kıt kanaat 
geçinmeye bakmalı. Maamafih 
§Unu da bilmeli ki, bazı huysuz 
ve geçimsiz insanalrı müsamaha 
ve tatlı dil iyi idare edebilir. 

• 
Kadıköy Dörtyol ağzından 

Ali imzalı mektuptan: 
"Bir se11cye yakın bir zaman

danberi evli ve iki çocuk sahibi 
bir kadmla sevişiyorduk. Kocası 
uzun müddet evinden uzak bu • 
lunduğu için bu sevi§memize kü 
çük çocuklarrndan başka mani 
kalnuyor ve biz uzun giinler, 
geceler kiıh onların evinde, kah 
otellerde başbaşa kalıyorduk. 
Pek küçük iken evlendirildiği i. 
çin sevmiyerek vardığı adamı 
hala sevemediğini söylüyor. Om 
ründe ancak benimle sevişmiş 
olmaktan duyduğu bahtiyarlığı 
gizlemiyordu. Derken geçenler
de bir 8Ün bir vapur gezintisin
den dönerken yanımızda oturan 
amcazademin gevezeliği ile be . 
nim de evli ve hatta iki yaşrnda 
bir çocuk sahibi olduğumu öğ -
rendi. O gün rengi döndü. Ken
disine pek az izahat verdim. Çün 
kü nihayet o da evli, iki çocuk 
sahibi bulunuyordu. Benim evli 

~~~ 
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le mesinde 
ngel 

olmamı, manasız bir ihtiyat ola· 
rak saklamaklığım mı onu kız· 
dırdı? bilmiyorum. Bir gün son· 
ıa bir mektup aldım, artık ken
disini aramamaklrğımı, bu mü • 
nasebetin iki tarafrn çocukları 
için bir felaket ola cağ mı yazı • 
yordu. O günden beri her türlü 
teşebbüsler boşa çıktı ve ben 
hala benim evli oluşumdan bu 
kadının niçin bu derece mütees· 

sir olduğunu anlayamıyorum ..• 
Sebebi udur: Ömründe sev

ginin ne olduğunu ancak sizde 
duyan ve anlayan bu kadın sizi 
o kadar benimsemiş; ve sevmiş 
ki, kocasmı hiç kale almıyor ve 
kendisini size ait görüyordu. 
Belki onun bu halinde istikbale 
ait bir çok ümitler bile vardı. 
Belki bir gün kocasından ayrıla: 
rak; sizinle evlenmeyi tasarla -
nuştr. Bu ümidinin sizin de evli 
olduğunuzu anlayarak - suya 
düşmesi onu kırdı ve sizden ka
çırdı. 

Anlaşılıyor ki, o sizi, sizin onu 
sevdiğinizden çok sevmekte, siz 
onunla bir eğlence, bir yenilik 
ve bir vakit geçirme mevzuu ola 
rak meşgul oluyorsunuz; artık 
unutabilirsiniz ve unutmalısınız 
\'e size onunla artık her şeyin 
bittiğini onun sizi artık hiç ara
mıyacağını söyliyerek fikrimizi 
gizlemiyelim. Fakat madem ki 
siz de, o da evlisiniz, çocuk sahi 
bisiniz. Bu münasebetin deva -
mrndan çok muztarip olabilirsi 
niz .. Aklınızdan geçmiyecek fe
laketlerle karşılaşabilirsiniz. İyi 
si mi, madem ki, bu münasebet 
böyle bir çıkmaza girmiştir, bı • 
rakınız, o halde kalsın ... 

lstanbul-Londra 
Otomobil yolu 

Londrada İstanbul - Londra 
otomobil yolunu tetkik için bir 
heyet kurulmuş ve heyet tetki
kata başlamak üzere yola çık -
mıştır. Heyette bulunanlar şun· 
lardır: Arsmlusal otomobil ku -
lübü reisi Mister Or ve bu ku
lüpte matbuat müdürü Mösyö 
Roş, Daiy Mail gazetesiııden 
Roge Cler Daily Expresse'den 
Harolt Kebcrtoıı, Daily Herald' 
dan Heyadom ve bir otomobil 
fabrikası namına Mösyö Boy. 
Heyet haziranın 26 sında Sof .. 
yaya gidecek ve oradan da bu .. 
raya gelecektir. 

Yurt bilgisi der'slerl 
çoğalblacak 

Kültür Bakanlığı yurd bilgisi ders• 
]erine önem vermektedir. Bu sebeple 
önümüzdeki ders yılından itibar.en ilk 
orta ve yüksek okullardaki yurd bilgi 
si dersleri çoğaltılacaktır, 

iki Hintli seyyah geldi 
Ingiltereden başlıyarak Avrupa ve 

Asya seyahatine çıkan iki Hintli sey
yah dün şehrimize gelmiştir. Feyzul
lah ve Rasel Hakkı adında olan bu 
seyyahlar şehrimizi gezdikten sonra 
Iran yolile Hindistana gideceklerdir. 

Mu haf aza şekli lesbit 
ediliyor 

Korunması gereken binaların ne şe 
kllde muhafaza edileceği hakkında 
araştırmalara devam edilmektedir. 
Bu işle asarı atika encümeni meşgul 
olmaktadır. Tetkikler, bir müddet da• 
ha sürecektir. 

Kızılaym dUnkU toplanttsı 
Kızılayın kaza başkanları dün saat 

on beşte İstanbul mümessili Cieneral 
Alinin başkanlığında toplanmıştır· 
'] oplantıda Kızılay haftası münaı;e -
betile kaza, nahiye ve semt ocakların· 
da yapılan işler üzerinde görüşüJmu ,. 
tür. Kıı:ılaya. geçen yıla göre, bu }'ıl 
çok daha fazla üye yazıldığı anlaşıl~ 
mışt1rı 
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OTOMATiK HAYVAN PENÇESiNDE 
Yukariki otomatik mahlUk, sevimli bir kadmı kolları arasında 

tutuyor?. O ne kadar güçlü ve çetin olursa olsun, nihayet güzel 
kadına mağlG.p olacaktır. Tabiat bunu amirdir. Güzel kadın neyi 
Yenmez ve yenmemiştir.Bir eski zaman generalinin safsatasından 
sıkan hüküm o değil midir? Eski zaman. generali demişti ki: 
Oğlum anasına kumanda ediyor: 
Karım yani oğlumun anası bana kumanda ediyor. 
Ben Yunanistana kumanda ediyorum. 
Yunanistan cihana kumanda ediyor, 
Binaenaleyh oğlum dünyaya kumanda ediyor • 
Evet, ne derseniz deyiniz, dünyaya, kumanda eden kadındır. 

Otomatlar 

ROBOTALAR . 

ARASINDA 
DOLAŞALIM 

OTOMATiK FALCI 
Herkes, geleceğin sakladığı 

hadiseleri bilmek ister. Hele 
genç kızlar, geleceğin kendileri 
için neler vaadettiğini ögren -
meğe pek meraklıdırlar. Keha
net ve falcılığın elan revaç bul
ması, hepsi bu sönmez merakın 
tesiriledir. 

Yukarıda resmini gördüğü -
nüz "asri falcı, otomatik bir 
makinedir. İkinci genç kızın sor 
dukları suallere tabiidir ki hissi 
yat ve hayal dolu suallere bu as 
ri kahin otomatik kehanetlerde, 
tef eüllerde bulunuyor. İnsan, 
değişmez bir mahlUktur. Kah -
venin telvesinden, taşlardan, 
elin çizgilerinden, yıldızlardan 
hep istikbali öğrenmek ister. 
İşte bu otomatik falcı da tefeül 
merakım gidermeğe mahsus ye 
ni bir icattır • 

.A. 

KORKUNÇ AŞIK 
Bu otomatikin korkunç şekli

ne, garip biçimdeki kollarına 
bak~nız. İnsan dimağının yarat
tığı mahlfık, tabiatın düşüne
mediği garibelerdendir. Bilin
mez ki, tabiat insanı doğurmak
la en büyük garabeti yapmış 

değil midir? Kendisinin hatırr
na gelmiyen şekilleri, ucubeleri, 
insan dimağı yaratıyor. Bunu 
hakikaten canlı bir mahlUk far
zediniz. Onun yüreğine, sevda 
koyunuz, onun ruhuna, aşkın 
tath zehirini zerkediniz. Onu 
resimdeki güzel kadının aşıla 
yapınız. Bu kanca gibi parmak
ların uzanacağı herhangi bir 
vücudun hissedeceği soğuk ve 
korkunç duyguyu düşününüz! 

Aleminde 
Leonard de Vinci: Otomat Yani Kendiliğinden Müteharrik Mah
IUklar İşini T atbika Çalıştı. 1509 da Otomat Bir Aslan Yaptı. 

1 
Canlı mahlUklar yaratmak fi • cak otomatlar icat etti: Ressam 

hevesi, arayıcıları her zaman q ~ yazıcı, çalgıcı gibi .. Bu işte bun: 
ceken bir mesele olmuştur. Mi- d~ daha fazla evrim olamaz. 
lattan iki asır önce İskenderiye- Garip değil mi? Bu otomatlar 
1i Heron ve Bizanslı Philon in- bugün de İsviçrenin Neuchatel 
sanlar tarafından yapılmış canlı şehrinde işlemektedir. Otoma-
n1ahlılklarm ikamet ettikleri tik ressamın, ince bir tazı cizdi-
nı.ağaralardan bahsetmişlerdi. ği, güzelce yazılmış cüml~lerle 
I•akat bu mağaralarda yaşryan zairi selamladığı hayretle görü-
sun'i kuşlar hakkında o kadar lür. Bütün bu resimler ve cüm-
hayall yazılar bırakmışlardı ki leler, çok karışık bir makineci-
onlardan sonra ayni usullerle !iğin hünerini gösterir. Bunlar, 
canlı mahlfıklar yaratmağa ça- kabataslak tip bir resim, bir 
lışanlardan hiçbiri muvaffak ola mektup temsil eder. Resim ha-
mamıştır. reketsizdir, ancak harfler biri-

Leonard de Vinci: Otomat 
yani kendiliğinden müteharrik 
mahlfiklar işini tatbika çalıştı. 
1509 da otomat bir aslan yapU. 

Canlı görünen bu san'at eser
lerinin en önemlileri, en karışık
arı, en parlakları, kiliselerdedir. 
Bunların en meşhurları: 

Strasburg kilisesinin saatidir. 
B11gün, hayretle görülen bu sa
at XIX ortasına doğru yapılmış
tır. Bundan önce iki büyük saat 
vardı ki, biri 1352 de öteki 1594 
te yapılmıştı. 

Tabii bir liareket temini icin 
sabırla yapılan bu ince araştır
malar yalnız san'atkarları değil, 
bilginleri de alakadar ediyordu. 
Descartes bir makineli hizmetçi 
vücuda getirmişti ve Pascal d<J. 
meşhur hesap makineleri vücu
da getirmeğe çalıştı, taslaklar 
yaptı, adeta sun'i insan dimağı 
yaratmak yoluna girdi. 

XVIII nci asırda birçok oto
matlar yapıldı. Yaylı araba 
oyuncaklar, altın kafese konul
muş öten kuşlar, madenden 
bülbüllü baston başlıkları bu 
cins otomatlarclandır. 

1-

• 
Bir otomat sultan ve zenci hizmetçisi 

Bir otomatın içyüzü Bastonlu kocakarı nasıl hareket eder 

Yumurtlayan, öten, yürüyen 
makine otomat ördek 

birine katılarak sözler, cümle
ler teşkil olunabilir. Makinist 
istediği gibi otomatı oynatabilir. 
Yavaş yavaş bu otomat modası 
geçti. öten kuşlar, Çine, Hin
distana gönderilen ihracat eş
yası hükmüne girdi. 

Bütün bu mucitler arasında 
unutulmıyan biricik sima Ro
:Jert Houdindir. Bu hokkabaz, 
şaşılacak otomatlar yaratmıştır. 
"Küçük pastacı,, adlı otomat, 

DENiZ BANYOSU YAPAN KUK A 
Insanlarda, canlı bir şey yaratmak merakı ezelidir. Hayat kar

şısında aciz ve şaşkın kalan insan dimağı, can verici bir yaradan 
olmak ister .. Bunun imkansızlığı karşısında, hiç olmazsa otoma
tik mahliiklar yaparak müteselli olur. Yukarıda resmini gördüc7ü 
nüz otomatik kukla (Android) Kaliforniya da yapılmıştır. iki 
zarif müşavirin refakatinde ilk deniz banvosunu yapıyor!. 

OT OMATiK KOCA 
Insan aklı neler doğurur! Yukarıki resim otomatik bir Koca 

ile güzel bir gelini gösteriyor! .• Gülmeyiniz, bunu bir şaka san .. 
mayınız. Canlı bir kukla, otomatik bir koca!.. Her edası. her tav 
rr zarif ve adaba vakıf bir şahsı andıran, güzel reveranslar yapan, 
mütebessim bir çehre arzeden bir insan taklidi!.. Bakınız, duvab 
larile, gözleri körleşmemiş olan şu gelinin sevimli gülüşüne!. Su 
ni kocasına ne müşfik, ne hoppa bir iştiyak ile bakıyor! ..• 

OTOMATiK ŞÖVALYE L. 
Orta zamanın geri geldiğini sanmayınız. bu iri çeteli şövalye, 

kafası gibi düz olan ayaklarına rağmen zarif, şövalyelik kural
larına hakkile vakıf, asil bir simadır. Giyinişi, zırhları başlığı 
le otomatik asilzade, düşmanlarını korkutmağa muvaffak oldu
ğu kadar, kendisini ziyaret eden kimselere karşı nazik ve konuk 
severdir. Resimde gördüğünüz gibi ziyaretçileri iltifatla kabul 
eder, onlara yüksek bir nezaketle sigara sunar!. 

mat da mükemel bir eserdi. Bu sittir. Size haplardan, çamaşu 
güzel eserler, san'at konserva- temizleme yollarından bahse· 
tuvarı müzesinde hıfzeclilmiştir. der, reklam yaparlar. Bu maki· 
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YARIŞ BAŞLIYOR lngiliz Gazeteleri Bir Günde 
Ne Kadar Sayı Satarlar? 

1 HABEŞ HARBi 

Afrikada Turnuva Başlıyorı 
Voila mecmuasından: oluyor. Vilsonun hatırına gelmiyen 

bir uluslar kurumu! .. le, gelecek deniz konferansına 
iştirak edeceği zannolunmakta
dır. Alman murahhasları, İngi
lizlerle konuşurlarken, iki dev
let arasında bir ihtilaf çıkması 
imkanı olmadığım söylemişler
dir. İngilizler de, tonaj itibarile, 
çok aşağı olan Alman filosu -
nun İngiltere için bir tehlike teş 
kil etmiyeceğine kanidirler. 

İngiliz - Alman deniz konuş -
malan ve Birleşik Amerikadan 
alınan cevap dolayısile yeni bir 
fikir ortaya atılmıştır: 

Bu yıl Afrikada, mevsim pek par· 
lak olaeakır. Anlaşılıyor ki, şenlikler 
ve tören'ler, görülmemiş bir aydınlık· 
la 1 S Ağustosta başlıyacak ... Parlak
lık diyoruz. ÇünkU, parlayan nesneler 
top gülleleri olacaktır! ... 

Kurallar ve nizamlar tamamile tat• 
bik olunuyor. Taarruıun aylan, günil 
ve saati önceden tesbit edildi. lş o 
kadar ustalıklı tertip edilmiıtir ki, 
mutaamzın kim olacağını bilmek im· 
kfinsız kalacaktır. Her iki taraf ta 
ulusal mildafaa ve hak kahramanı sil· 
eünü alacak, bundan tinel faydalana• 
caktır. 

BALDVIN 

Le Temps'dan: 
!ngilterenin yeni dış işleri 

hakanı Sir Samuel Hoare, dün 
Fransız sefirine. ve diğer dev
letlerin mümessillerine, İngiliz
Alman deniz konuşmalarının, 
ecnebi devletleri, bilhassa Fran 
sayı endişeye düşürecek mahi -
yette olmadı~ınz söylemiştir. İn 
giliz hükfimeti, Versay andlaş -
masma imza eden devletlerin ka 
bul edemiyeceklcri, bir andlaş
ma yapmıyacaktır. Berlinden 
dönüp dün Samuel Hoare tara
fından kabul edilen Von Ribbe
trop'un İngiliz hükumetinin bu 
niyetinden haberdar olduğu zan 
nedilmektedir. 

Silahların tahdidi konferansı 
suya dü~tüğünden, diğer devlet 
lerin İng-iliz donanmasını esas 
ittihaz ederek, ona göre, deniz 
silahlarını tahdit etmeleri müm 
kündUr. 

Le Temps'dan: 
Bir Londra ııanat acentası, Londra 

öaki muhte
0

lif günlük gazetelerin H· 

tışlarına dair mukayeseli bir tablo 
vücude getirmiştir. Halk üzerinde 
mühim tesirleri olan birçok eyalet ga
zeteleri bu tablonun haricinde bırakıl
mıştır. 

Resimli gündelik gazetelere ~e~inc~ 
bunlardan Mirror ve Sketcb gıbılen, 
ekseriya başka gazeteleri alan kimse
ler tarafından satın alınmaktadır. 

Anla§ılıyor ki, lltaya §atnpiyonu 
M ussolini ile Habeş imparatoru, kral· 
lar kralı, kadın tarafından Süleyma
nın torunu Selasiye arasında görüş 
yakında başhyacak •. lşin doğrusunu 
isterseniz, asıl eleba§ılar karşılaşma· 
yacak. Soysal adını taşıyan uluslar • 
da adet olduğu gibi, çarprşma yarı ya 
nya profesyonellerden, amatörlerden 
ve gönlillillerden mlirekkep ordular 
arasında vaki olacak. Bu yeni tiyatro· 
nun aktörleri, mevsim ve iklim düşü
nülürae, bin bir tehlike ile krşıla,Şa· 
caklar ... 

Bu turnuvayı kıskanan bazı em -
pcrzaryolar, uluslnr kurumunun bu 
maça müsaade etmiyeceği şayiasını or 
taya atıyorlar. Son gelen haberlere 
göre uluslar kurumu, bu görüşten 
haber almamış gibi görünecekmiş. 
Çünkü Habeşistan diyarında, sanki 
yeni bir uluslar kurumu görüsü var ••. 
Afrikanın kumlarmdan veya çarpışa· 
cak kılıçlardan yeni bir kurum doğa· 
bilir. 

Diyeceksiniz ki, bu korkunç ihtimal 
Jer karşısında şakanın yeri yoJ..-tur. 
Bence, harbi öldürebilecek yegane 
~ey: gülünç olmaktır. Bundan başl.-a 
eksperlerin muayyen günlerde vuku• 
unu haber verdikleri musibetlere inan 
mam. Onların tahminleri ekseriya yan 
lış çıkar. Harbin 15 Ağustosta başla· 
yacağını tahmin ediyorlar. Bu kadar 
kat'i bir tahmin banş için değerli bir 
ihtimaldir. 

Beneş Moskovada 
Le Pelit Parisien'den: 

İngiliz eksperleri, eğer Al -
manyanm deniz kuvvetlerinin 
İngiliz donanmasının yüzde 3 5 
ine müsavi olmasını kabul etti
lerse bunun çok mühim sebep -
leri vardır: 

1 - Yüzde 35 nisbeti, kate
gorilere aittir. Ve heyeti umu
miyeye şamil değildir. 

2 - Diğer devletlerin bilhas
sa 1 tal yanın ve Fransamn deniz 
kuvvetleri ne olursa olsun, Al -
manya, lngiltcrenin donanma -
sını esas olarak alacak ve bunu 
asla geçmiyecektir. 

İngiliz amiralliği, Alman de
niz kuvvetlerini hiç tahdit etme 
medense, ona bir hudut çizmeği 
daha muvafJk bulmuştur. Diğer 
taraftan Fransa ve İngiltere 
1922 Vaşington konferansının, 
çizdiği hudut dahilinde inşaat 
yapacaklardır. 

Alınanların deniz silahlan -
nıası bir hakikat olarak teiakki 
edilmiş ve onun için tahdide ya
naştlnuş tır. Bu sene toplanacak, 
deniz konferansına gelince, Lon 
drada bunun ciddi müşkülatla 
karsıl:ınacağı saklanmamakta -
dır. Çünkü bu sefer yine Japon
ya, Büyük Britanya. ve Birleşik 
Amerika ile denizde müsavat is
temekle kalmıyacak, aynı za -
manda 1 talya ve Fransa da ba
zı deniz kuvvetleri kategorileri
nin daha yilksek olmasını talep 
edeceklerdir. 

Daily Telegraph'dan: 
Almanyamn davet edilse bi. 

No. SB 

Edgar WALLACE 
Fakat Thalia Drummond'un 

hapishaneden kaçmağa mu.v2f -
fak oluşu bütün diğer hadısele
ri bastırmıştı. 

Thalia ayannda suçlular an -
cak romanlarda, romancıların 
muhayyelelerinde hapishaneler
den kaçabilirler. H~le Holloway 
hapishanesinden .. Öyle olmak • 
la beraber, bir sabah gardiyan 
Thalia Drummond'un hücresini 
bomboş bulmuştu. 

Bu formülün manası şudur: 
İngiltere imparatorluğu bil -

tün dünya üzerinde dağınık bir 
vaziyettedir. Muvasala hatları 

~ok geniştir. Onun için İngilte
renin deniz kuvvetlerini evvela, 
tayin etmesi. ve diğer devletle-

M'ACDONALV 

rln bu esas dahilinde deniz kuv
vetlerini tahdit eylemeleri la -
znndır. 

Bu formülün sakat tarafı, sa
vaştanberi Birleşik Amerikada, 
ve Japoyada görüldüğü gibi, bir 
çok devletleri deniz isteklerini 
f azlalaştınnağa sevkedebilmesi
dir. 

M anchester Guardian' dan: 
Gelecek haf tanın ortalarına 

doğru Almanya ile İngiltere a
rasında yüzde otuz beş esas da
hilinde bir andlaşma imzası im
kan dahilindedir. 

Fon Ribbentrop ve Samuel 
Hoare dünkü konuşmaları esna 
smda deniz meselesinin esaslı 
noktalarını gözden geçinnişler 
ve iki saat konuşmuşlardır. Bu 
konuşmalann sac1e deniz kuv -
vetleri üzerinde olmadığı zanne 
dilmektedir. İki devlet adamı -
nın Hitlcrin son söylevinde mev 
zuubahsettiği meseleler etra
fında da fikir yürüttükleri tah
min olunabilir. 

dolambaçlı yollara bir türlü isti 
kamet verememişti. Fakat haki
kat açıktı. Thalia kaçmıştı. Ga
zete, hükumetin bir tebliğini de 
neşrediyordu. Bu tebliğde denili 
yordu ki: 

)ngiliı: ilanat acentesi, bu milkaye· 
seyi yaparken, onların fikri veya siya· 
sal kıymetlerini değil, belki ilan va· 
sıtası olarak kıymetlerini göstermek 
istemiştir. Bu kıymetin nasıl tayin C· 

dildiğini ıimdi izah edeceğiz: . 
Gazetelerin tirajı şu ıuretle tesbit 

olunıpaktadır: 

2.020.000 Daily Herald 
1.800.000 Daily Express 
1.780.000 Daily Mail 
1.360.000 New Chronicle 
I.070.000 Daily Mirror 
1,020,000 Daily Sketch 

400,000 Daily Telegraph 
180,000 The Times 
130.000 Morning Post 

Şurasına dikkat etmek lazımdır ki 
Times, Daily Mirror, Daily Sketch 
diğerlerinin yapttklan gibi zaman za
man gündelik satışlarına dair eksper 
muhasipler tarafından, tanzim edilen 
bir liste ne§rctmektedirler. 

Times, Daily Telegrapb ve Mor -
ning Post'un diğerlerine nazaran daha 
az tirajda olmalarına rağmen Londra 
efkarı umumiycsine müe; irdirlcr. Di-
~cr taraftan, Daily Mail ve Dail)' 
Ekpress gibi iki muhafazakar gazete· 
nin mecmu saoşı Daily Herald ve 
Nevs Chronic:le sol gazetelerin tiraj
lanndan fazladır. 

ft·P. 

- O saçının hali ne? Ni~in 
taramadın? 

- Tarağım yok ki ... 
- Babanın tarağını alaydın/ 
- Babamın başı kel! 

Dagens Nyheter (Stokholm) 

aşması ve yahut kapıdan çıka -
bilmesi maddeten imkansızdır. 
Kızıl Çenbere atfedilmesi la -
zım gelen bu hadisenin, bir çok 
hükumet ve diplomasi crkam -
nın tehdit edildiği bir sıradaki 
ehemmiyeti saklanamaz .. , 

Yale saate baktı. On bir bu -
çuk vardı. Yatağından fırlaya -
rak, bir şey yemeden ınüdüriye 
te gitti. Parr'ı buldu. Emniyet 
müfettişi pek neseli görünüyor· 
du. Ba~mr tarzda dedi ki: 

- Parr, olur iş mi bu? Hala 
inanamıyorum. Her halde bu iş 
te hapishane adamlarından bir 
ikisinin de parma~ı var 

Parr'da öyle düsünüyordu: 
- Benim de fikrim bu mer -

kezde .. Müdüre de söyledim. 
Hapishanede bu isi kolaylaştıra 
cak kimse olmazsa, Thalia dün 
yada kacamazdı. 

Gazetelerin okundukları sahalar 
şunlardır: 

Mesai Partisinden olan Daily He· 
rald, Gallcde Midlands'da, Yorkshi • 
re. Londrada endüstriyel yerler -
de satılmaktadır. Daily Mail'in Daily 
Ek&press'in okuyucuları. ~imali. gar -
bide, lskoçyada ve cenubu garbı mın· 
takalarındadır. Gazetelerin ilan kıy • 
metlerini söylemek için İngiliz ahali· 
fıini Uç k6ma ayırmak liztmdır: 

A - 500 liradan fazla gelire malik 
olan kimseler. 

B - Bundan daha a§ağı gelire ma· 
lik olan kimseler. 

C - Fakir olanlar .• 
Ajans, ilfi.n kıymetinin bu kategori 

ahaliye göre deği~tiğini kaydetmekte· 
dir. 

Macaristan 
Krallık istiyor 

]ournal'dan: 
Macarlar on ~di 8fmede'n beri 

bir kral bekliyorlar. Genel •ava, • 
tan aonra kendilerine kabul ettiril· 
mek istenilen ve hatta kendilerini 
Bela Kun ile Bol§eviz.me kadar gÖ• 
türmeh İşlidadını göııteren Cürnha· 
rlyel rejimini iatemedilcr. NW:ım 
seri gelir gelmez:, Amiral Horthy· 
nin idaresinde bir naiplik teıi." el· 
tiler. Bu 8uretle u.ı:un müddet Ma
car tahtının boıluğu muhalıua celil 
miı oluyor ve H ababurg mirMp•ı
nrn, milletinin ve daha doğruau mil 
letlerinin iatcklerine cevap 11erece• 
ii gün bekleniyor. 

Filhakika Budapeıtecle Krallıiın 
iadeıi, Viyanada krallığın bir bQf· 
lq,gıcı olacaktır. Bcı kombinuon 
hif şüphe•İz küçük andlaımanın 
mukavemetile kar1ılafacaktır. Çün 
hü bundan az zaman evvel, Çeko•· 
lovakya, Romanya, Yugoalavya mu· 
rahhaaları, Lioubliana'cla toplana • 
rah bir rekor imzolamrılar ve Habı 
burglann iacle$İ için yapılacak en 
ufak bir harekete kar11 ailahla mü
dahale edeceklerini bildirmiılerdir. 

Kont Bethlen'in yerin• General 
Gömböı geçtiiinclen beri, Macarİ•· 
tancla bir evrim 11örülmeltte icli: 
Bethlcn, L•iitimiatlcre dayanclıiı 
halde, General Gömböf, Hitler 6ibi, 
eski hanedana muarı"'· 

Onun için bin.at kendi.inin böy. 
le bir Fikri ileri •Ürm••İndc triııli bir 
fikri olup olmadığı •orulabilir. 

Acaba ihtircularclan mütevellit 
fÜphcleri izale etmek için mi? yeni 
ltombinczonlar bulmak için mi? 

nesine gitti. 
Fikrince Thalia'nın kaçması, 

Parr'm o kadar aldırış etmeyi • 
şindcn çok ehemmiyetli idi. 

Parr? Bu adam şöyle düşün· 
ınüş, böyle düşünmüş, ne olabi -
lir. Fakat .. 

O zaman müthiş bir şey ak
lından geçti. Başını salladı Ye 
emniyet müfettis.inin parmağı -
m koyduğu bütün hadiseleri ak
lmdan geçirdi. Yen iden şu neti 
ceye vardı: Mümkün değil. 

Bu düşünce ile yazıhanesine 
vardı. İçeriye girdiği zaman ilk 
gördüğü şey, mektup kutusunun 
boşaltıldığını görmek oldu. 

" ... Suçlu olduğunu gösteren 
deliller kuvvetli olduğu için Tlıa 
lia Drummond hakkında f evka • 
lfidc tedbirler alınmıştı. Gece 
devriyeleri ziyadeleştirilmişti. 
Evvelce saatte bir yapılan kon 
trol, yarım saate indirilmişti. 
Bu kontrollarda her hilcrcye ba 
kılmaz. Gece servisini alan ma
dam Hardy sabah fü;e doğru, 
hücrenin kapısmdaki küçük pen 
cereden bakmış ve suçlunun icc
ride bulunduğunu görmüştür. 
Fakat sabahleyin kapı açıldığı 
zaman Thalia Drummond'un 
orada bulunmadığı görülmüş -
tür. Pencere demirleri, kapının 
kilitleri ve rezeleri sağ·lam du • 
ruyordu. 

Yale şüpheli bir nazarla ami
rine baktı. 

Bu kutu, kapının arka tarafın 
da dıvara konulmuş bir kutuy • 
du. Hususi öyle tertibatı vardı 
ki, dışarıdan her hangi birinin 
kutudaki mektuplara el sürme -
sine imkan yoktu. Fakat buna 
rağmen kutu bosaltılmıştı. 

-41-
KIZIL ÇENBER 

Derrick Yale bel~i bir çok 
seylere hayret edebilirdi. Fakat 
bu kaçıs polis hafiyesini adeta 
f eke uğrattı 

Gazetede, kaçışı anlatan ha -
vadisi kelime kelime okudu, so
nuna vardıgı halde zihnindeki 

Derhal bina içinde ve avlular 
ve civarda araştırmalar yapıl -
mışsa da neti.cesiz k~lmıştı~.~iç 
bir iz dahi elde edılememıştır. 
Suslunun hapishane dıvarlarım 

Yale müdüriyette yeni bir sey 
öğrenemedi. Doğru, iki günden 
berıi uğramadığı hususi yaziha-

Hususi yazihanesine girdi. İki 
adım atınca bütün cekmeceleri 
nin de boc:altılıms oldu<Yunu gör 
dü. Ocağın yam başı.nd;ki kücük 
kasa da zorlanmıştı. ~ 

Kollarını kavuşturdu, gözleri 

Habeşlilere t11ki bir Türk genera
li tarafından kumanda edileceği bildi
riliyor. Habeşleri Japonlar teçhiz et· 
ti. Avrupanm ve Amerikanın çelik 
kartelleri silahlandırdı. Habe§ler, ln· 
gilizlerin kurdukları çadırlarla, Is -
kandinavyahlann idare ettikleri u~k 
tarla, Almanların nişan aldıkları top
larla ve Fransız: enstitüsünün yetiştir
diği hukukçu diplomatlarla güreşe gi 
rccekler. 

ltalyanlann crzakı da güzey Afri
kadan, Avusturalyadan gelecek. ltal
yaya, Fransız scrmayeciklerinin altın
ları da yardım edecek. Ordularının 
mevcudu, ürlü zenci kavmlcrn yardı
mile artacak. lste, turnuvanın arsıu
lusal karakteri böylece temin edilmiş 

Sovyet hükumet şefleri Kali· 
nin ve Molotov, Kremlinde Be 
nes şerefine bir yemek verdiler. 
Yemekte Stalin dahi vardı. Bu 
yemekten sonra yapılan bildi· 
.rim, iki hükumet arasmda ge • 
çen görüşmeleriıı mevzuunu 
göstermiyor. Ancak, bu görüş
meler:de, Doğu ve Orta Avnıpa 
devletlerinin durumu ve Rus -
Çek kültürel çalışması konuşul· 
duğu tahmin ediliyor. Sovyet 
Rusya ile Çekoslovakya arasın 
da akdedilen karşılıklı yardım 
paktının ve ekonomsal ve te • 
cimsel anlaşmanın imzasından 
sonra, iki memleket arasında 
halledilecek önemli ve esaslı 
bir mesele kalmamıştır. 

- ôh Allredciğim, sen de benim kadar kuvvetli olsan I •• • 
N ew-Y ork American 

aşağıda bir müddet düşündü. O 
kadar düşünmeğe lüzum yoktu. 
Bu işi yaptığını anlayabilirdi. 
Küçük bir tahkikata girişti. Ev
vela asansör memurunu çağır -
dı. Çocuk dedi ki: 

- Evet efendim, katibiniz 
hanım bu sabah geldi, bir saat 
kadar burada kaldı. Sonra git -
ti. 

- Elinde çanta var mıydı? 
- Evet, valizimsi bir çanta 

vardı. 
- Teşekkür ederim. 
Sonra hadiseyi emniyet mü -

fettişine anlattı ve dedi ki: 
- Şimdi Parr size bir şey 

söyliye~eğim. Daha umum mü 
düre bile söylemedim. Kızıl çen
beri idare eden bir erkektir. 

Thalia bu adamı tanıyor. Fa
kat bildiğ'im bir şey daha varsa, 
o da Thalia'nın, bu adamın me
muru olmak söyle dursun, bila -
kis ona emirler verdiğidir. Her 
kesin işini ayrı ayrı o tanzim e
diyor. 

- Yok camm? 
-Thalia'yı yanıma aımaK ıs-

tediğim zaman da böyle hayret 

etmiştiniz. Ben de size, bu kız 
vasıtasile Kızrl Çenberin ruhu
na varacağımızı söylemiştim· 
Hakkım da varmış. 

- O halde neden kızı işinden 
çıkardınız? 

- Çünkü büyük bir hata iş
ledi. Daha fazla yanımda alıkoY 
saydım, kendisini istihdam edi
~imde gizli bir sebep olabilece
ğinden şüphelenecekti. Zaten 
bu sabah yaptığı işe bakılırsa, 
maksadımı anladığına hükmet
mek yerine olur. 

Durdu ve ilave etti: 
- Bu akşam siz nazırlar mec 

lisinde konferansınızı verdikten 
sonra ben de bir kaç şey söyli -
yeceğim ve şaşacaksınız. 

Parr cevap verdi: 
- Ne söyleseniz de artık bit 

şey beni sasırtmıyor. 
Yale apartmanına döndükteıı 

sonra yeni bir sürprizle karşıla~ 
tı. Bir defa hizmetcisi meydan " 
tarda yoktu. Bu ka.dın sabah111 

dokuzunda gelir, akşamın dol<~ 
zuna kadar evin işlerile meŞ~J 

(Arkası vat 
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YARiNiN, 
B l'JYl)KLERI 

iNSAN KUŞ OLABiLECEK Mi 
Az zaman oluyor ki bir Rus 

paraşütçüsü 3000 metre yüksel
miş bir uçaktan paraşütle atla
dı ve 1200 metre uçmağa mu
vaffak oldu. Kollarına ve bacak 
!arına yarasa kanatlarına ben
ziyen küçük kanatlar koymuş
tu. Bu güzeyde, bir müddet ha
vada tutunabildi, bir kuş gibi 
uçtu. Yavaş yavaş karaya indi. 
Karaya inerken paraşütünü açtı 
ve istediği noktaya kondu. 

Amerikada da bir delikanlı 
buna benzer bir deneç yaptı. 
Kollarına iki kanat bacaklarına 
da iki küçük kanat taktı. Bir 
uçağa bindi ve havalandı. iki 
paraşütü de vardı. Bu paraşüt
ler kazaya uğramadan yere kon 
masma yarıy~caktı. Yazık ki, bu 
genç mucit, uçaktan atlarken 
paraşütlerden biri kanadına 
ilişti, zavallı genç düşerek öldü. 

Tarihte, ne kadar insanlar 
vardır ki, havada kuşlar gibi 
uçmağa teşebbüs etmişlerdir. 

1178 de Bizansta At meyda
nı kulesinden bir sarazen uçmak 
teşebbüsünde bulundu. Uzun ve 
geniş bir rob giymişti. Robun 
etekleri, saz çubukları ile iki 
geniş kanat haline getirilmişti. 

ıı; ~ 

kanatlarını rüzgara çevirerek 
kuleden atladı. Otuz saniye 
aonra yerde parçalanmış bulun
du. 

XV nci asırda İtalyalı Dante 
de Pcrousc, uçak-insan sorakmı 
hallettiğini iddia etti. İki kanat 
takındı. Bir evin yukarısından 
atladı. Fakat düşerek bacakla
rını kırdı. 

XIV Lui zamanında Allard 
adlı bir zat kuşlar gibi uçmak 
teşebbüslerinde bulundu. Sonuç 
şu oldu: Uzuvlarından bazısı 
kırıldı. 

Altmış yıl önce, Groof adlı 
bir zat, kuş şeklinde garip bir 
uçak yaptı. Bu makinenin, iki 
müteharrik büyük kanadı vardı. 
Kanatlar tahta armatür üzerin
de gerilmi, bezden mürekkep
ti. Bir de tahta ve bezden yapd
mı, ve kuyruk makamında kul
lanılan bir dümeni vardı. Mucit, 
kanatlarla kuyruğunun bağlı ol
duğu dar bir kafeste oturacak
tı. Birtaknn manivelalarla iste
diği kanadı oynatıyordu. tık de
neç 1874 te yapıldı. Groof ma
kinesine girdi. Bir balonun na
aelinde havalandı. Yükseldikten 

sonra balondan ayrıldı ve ma
kinesiyle yavaş yavaş uçarak ye
re indi. Fakat ikinci deneçte dü
şerek öldü. 

Biribirini takip eden bu mu
vaff akıyetsizlikler mucitlerin 
cesaretini kesmedi. Birkaç yıl 
önce Viyanah bir mucit pilot ka 
natlı bir makine yaptı. 35 kilo
ağırhğında olan bu makine in
sanın sırtına konulurdu. 18 ki
loluk bir motörle iki çift kanat
tan mürekkepti. İki kanat denk
lik ve istikamet temin ediyor-

du. Öbür iki kanat, müteliarrik
ti; havayı, tıpkı kuş kanatları 
gibi dövüyordu. Ancak bunWl 
deneçleri yapılmadı. 

• Rus paraşütçüsünün muvaf-
fakıyeti başka yandandır. O bir 
kuş gibi uçmaktan ziyade, para
şütle yere konmayı kolaylaştı
ran bir alet meydana getirdi. 

2 ita 3000 metre yükselmiş 
bir uçaktan paraşütle yere in
mek nicin tehlikelidir? Bilir mi
siniz? Dikkat ediniz: Paraşütle 
havadan inilirken, yere düşmek 
ve ölmek tehlikesi yoktur. Çün
kü, ne kadar yüksekten düşülür
se düşülsün, düşüşün müddeti 
o derece artar ve düşüş müdde
ti arttıkça paraşüt daha iyi açıl
mak ve gerilmek imkanını bu
lur; inişini frenler. yavaşlatır. 
Tehlike bu noktada değildir. A
sıl tehlike, paraşüte bir iple bağ 
1ı uçmanın, kendi kendisine 
dönmeğe başlamasındadır. in
dikçe bu dönüş artar. Dokuna
cak bir yer olmadığı için bunu 
durdurmak imkansızdır. Bu dö
nüş, baş dönmesi ve az sonra 

,. 1 
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uzviyette derin teşevvüşler ya
par; bircok paraşütçüler bu yüz
den ölmüştür. Bunun içindir ki 
Rus para~Ll.tçüsü kollarına ve 
bacaklarına küçük kanatlar koy
du. Bu kanatlarla. vücudunun 
dönüşüne engel oldu. Ve y,ere, 
istediği gibi indi. 
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tabloda noktaları rakamların 

srrasım gözeterek bir kalemle 
biribirine birleştir, anneni bu -
!ursun. 

• 

Dalgınhk ve 
Vicdan azabı 

Bayan Necla uzun bir seya
hate çıkarken kocasından ild 
yüz lira alır. 

FAVDALI BilGiLER 
Gece trende, uykuya dalar. ! 

Birdenbire uyanrr. Karşısmda, ' 
başk bir bayanın el çantasını 
acele kapadığını görür. Kuşku
lanır. İki yüz lirasının kendi 
çantasında olup olınadığmı an
lamak ister .. Felaket! .. Paralar 
yok. Tehlike çanını mı çalsın, 
karşısındaki bayanın üzerine mi 
atılsın? 

Bu sıkıntılı düşünceler içinde 
üzülürket) karşısındaki bayanın 
uykuya daldığım görür.. Oh! .. 
Bin bir tedbirle elini uzatır. 
Onun çantasını çeker. açar; 
içinden beş yüz lira alır ve kom
partımanı değiştirir. 

Taşrada geçirdiği birls;ıç gün 
içinde bu açık gözlülük ve so
ğukkanlılığından dolayı kendi
sini bütün ahbapları tebrik etti
ler. İstanbula dönüp apartıma -
nına girdiği zaman kocasının 
ona ilk sözü şu oldu: 

- Sevgilim, sen ne kadar 
dalgmsm ! .. Yola çıkarken ben
den iki yüz lira istedin. Verdim. 
Dalgınlıkla paraları masa üze
rinde unutup bırakmışsın! 

Zavallr bayan'ın1 uğradığı vic 
dan azabım düŞününüz!.. iki 
yüz lirasını çantasından aldığı 
hayam nerede bulsun, parayı 
ona nasıl iade etsin!.. İşte size 
dalı?:mhğın acı bir eczası! .. 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Jimnastik. Bayan Azade Tartan. 

18.50: Fran&ızc:a ders. 19.20 : Dans musi· 
aıki (plak). 19.30: Haberler. 19.40: Bayan 
Halide monolog. 20: Konferans. 20.30: 
Stüdyo orkestra konıeri. 21: Radyo caı 
ve tango orkestralarL Şan. Bayan Emine 
İhsan. 21.30: Son haberler. Bor<ıalıır. 21.40 
Bayan Ateş. (Şan). 22: Pllk neşriyatı • 

Bükreş 

13-15: Plak ve duyumlar yayımı. 18: 
Grigoras Dinıco orkestrasmm konseri. 19 
Duyumlar. 19.SO: Söıler. 20.10: Kilise ko· 
ro:su. 20.40: Amatöre cevab. 20.50: Söz
ler. 21.05: Klasik konser. (şarkılı). 22: 
Radyo salon orkestrası. 22.30: Duyumlar. 
22.50: Hafif miızicin süreği. 23.15: Ya. 
hancı dillcı ı'ı duyumlar. 23,35 Konser. 
(role). 

Varşova 
20.30: Schumann'ın şarkılarından. 20.50 

Reportaj. 21: Sözler. 21.10: Salon orkes
trası. 21.45: Dnyumlar. 21.55: Soılcr. 22: 
Chopin konsc .. . 22.30: Roman tefrikası, 
23: Spor duyumları. 23.10: Küçük klasik 
orkestra konseri. 

Moskova 
18.30: Konser. 22: Çekçe yayım. 23.05: 

lngiliıce, 24.0S: Almanca. 

Prag 
20.40: Rcportaj. 21.30: Jcremias radyo 

orkestrası. 22: Duyumlar. 22: ''Kral Ru
dolf,, adlı tarihi piyes. 23.15: Son duyum· 
lar. 23.30: Plak. 23.45: Yabancı dillerde 
duyumla.r. 

Budapaşte 
20.0S : Piyano konseri. 20.45: "Bank 

Ban,. adlı piyes (Stiıdyodan). 22.40: Du· 
yumlar. 23: Piyanolu prkı, 23.40: Al· 
manca aylık du>-umlar. 24: Çingene miı· 
ziği. - Duyumlar. 

Viyana 
20.30: Elektrikli enstrümanlar muzifi. 

21 · B;erbaum'un eserlerinden konser. 21. 
40; Haftanın duyumları. 22.05: Lehar'm 
eserlerinden konser. (Orkestra ve plak 
ile}. 23.10: Holzer radyo orkestrası. 23.4.0 
Oda müziği. 23.25: Söı:ler (Esperanto dı
lile). 24.40: Söı::ler. 24.55: Yeni dans mü
zi~. 

Münih 
20.40: Reportaj. 21: Duyumlar. 21.15: 

Genç nesil için yayım. 21.45: "Undine,. 
adlr opera noveli. 23: Duyumlar. 23.20: 
Program araıL 23.30: Reportaj. 24: Dans 
muz iği. 

Stuttgart 
21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. 21. 

45: Hafif müzik. 23: Duyumlar. 23.30: 
Hafif mlirik ve dans parçalarL 1 - 2.45: 
Gece muıiii. 

Hamburg 
21: Duyumlar. 21.15: Genç nesıl için 

yayım. %1.45: KöylU yayımı. 22: Halk 
müziği (Amele iç.in). 23: Duyumlar. 23.25 
Miıtlkli pro;-ram arası. 24: Oda müzifi. 

• SiNEMALAR 
TlYATROLAR 

~ Türk : Vor<Jnzefin esrarı - Teh
likeli yollar. 

~ Melek : 30 gün Prenses - Casus 
kalbi. 

* Sümer: Garp cephesinde kanh 
hilcümlar - Nisin ıcvdim. 

:ı/o Elhaımt"a : Gece kuıu - 27 No. lu 
casus. 

~ Tan : A~k beldesi. 

:f. Şık : Maskeli Kadın - Komik
ler haftası. 

( OkudÜklarımız-2 Duyduklarımız-' 

Monte Carlo Kumarhanesini 
Kafese Koyan Adam! 

Gece Kaybolan Adam - En Son Parasını 
Bitirdikden Sonra - Bir Rüşvet ... 

Monte Carlo'ya Avn.ıpanın 
a'hlaks1zhk ocağı diyenlerin bel
ki de hakkı var. Orada topla· 
nan kadın, para ve sefahat dün· 
yanın hiçbir yerinde yoktur. Bu 
itibarla yeşil örtülü masalarının 
etrafına toplanan, genç, ihtiyar, 
:zengin, avantüriye bi1"90k insan· 
ları hayatta bir daha başını kal· 
dıramıyacak şekilde berbat bir 
ahlaksız derekesine indirdiği de 
muhakkaktır. 

Oraya yeni düşenlere karşı 
tertip olunan hileler de çok en
teresandır. Mesela hiç iraıısız. 
ca bilmediği halde her akşam 
kumar oymyarak büyü kparalar 
kaybeden Çekoslovakyalı baya
nın hikayesi çok meşhurdur: Bu 
kadın, aylarca Monte Carlo'da 
kumar oynıyarak büyük paralar 
vet kaybetmişti. Nihayet bir 
gün kumarhane salonuna kcn· 
disini kaybetmiş bir halde gi- Bir saat ıonra ayni lnriliıi ... 
ren bir Fransız, herkesin Çekos- hilin kumaalı üzerinde ıöiıün-
lovakyah zannettikleri kadına de kan . lekesi oldutu lıald'! 
Parisli şivesile ve çok güzel poliıler bulmuılardı. 

f~a:ısızcasi}e: "Artık yeter, sev- \ la para ftay.'betm~kten müteessir ı marhane mildtlrıine haber ver • 
gılım; barı .. 60~ paraı;nızı s_akh- olduğunu setre muvaf~a~ _ola~ mişler; 0 da lngilizin gazinoda 
)~alrm ~a busbutunw dılcru_nıye • uzun boylu, dimdik !ngılızın z1- para kaybettiği için intihar et
ıım:' dıye h~ykı~dıgı vakıt her- yanı hakikaten büyüktü:. Fak~t miş olmadığını ispat için birçok 
kesın paımagı agzuıda kalmıştı, 0 aldırmry.or, şansının donmesı- para ile birlikte cesedin bulun-

Gece kaybolan adam ni bekliyordu. duğu mahalle J.·oşmuştu. Gazi-

Bunun üzerine kumarhane sa
lonu biribirine girmişti. Kadın 
fransızca bilmediğinde israr edi
yordu. Fakat diğer erkekler de 
kocaya hak veriyorlardı. Hiçbir 
kadının bu kadar para kayıbet
meğe hakkı yoktu. Kadın arala
rında bu herifle karı kocalık ol
madığını ispat için çırpmır:ken; 
açıkgöz adam bir yolunu bulup 
kadının çantasım aşırarak orta· 
dan kaybolmuş, gecenin karan
lıklarına girerek kaçmıştı. 
Kadın hayatında bu adamı 

ilk defa gördüğünil iddia etmiş
ti. Hiç fÜpheaiz ki, bu bir haki
katti. Fakat o adamı, hayatında 
ikinci defa da görmediği ve için
de yüz bin franktan fazla para 
olan çantasına da ilelebet veda 
ettiği de yine bir hakikattir. 

Maamafih gazinoyu tam ma
nasile kafese koyan İngilizin hi
kayesi, bundan daha parlaktır. 
lnıilizlere maıhsua soğukanlıhk. 

E n son para s ı m no sahibi intihar eden lngifü1:in 
kaybettikten sonra cebine iki _Yü;t elli bin fran.k pa

Diğer kwnarbazlar, bu heye- ra ycrleş.tır?.ıkten . ve. p_olıslere 
cansız adamı son derece merak- de cesedı gomıemış gıbı hare -
la seyrediyorlardı. Nihayet son k_ct ctı:ıek için vereceğ~ rüşve
paras ıolarak çantasından çı- tı v.erdıkten sonra hepsı de ~e
kardığı bin frangı da masanın sedın yanmdan uzakla§ıverdı . -
üstüne döktü ve hepsini de kır- ler. Fa~at ya~ım sa~t .sonra, yı
nuzıya koydu. Rulet çarkı dö- n~. ayn.ı polı~~~r, . ışı reı!11en 
nerek sarı üstünde durduğu va- n:ıudd~ıumumı~ıge ıhbar ~ttilde
kit en son parasını kaybeden ln- rı vakıt, ces~.dın ?ulund~gu ma
gilizin yüzünde yine hiçöir he· hal~e ne. ~uddcıumum1,. ~e de 
y~n izi b i ı e görülemedi. polıs.le~, ıntıha.r e~cn lngılızden 
Omuzlarını silkerek gazinodan ne hır ız, ~e hır nı§ane bulama-
çıkıp gitti. ymca ha:kıkaten çıldıracak ka· 

BI U t dar şaşımırşlardı. 
r r ,ve Solgun bir çehre, Uraz de do-

Bir saat sonra ayni lngilizi mates salçası ile kendisine inti
ıahilin kum~ah üzerinde göğ - har etmiş süsünü veren lngili
sünde kan lekesi olduğu halde zin Monte Carlo polis ve ga.ıi
polisler bulmuşlardı. Gazinodan no müdürünü bu şekilçle kafese 
yüz metre uzakta bu cesedin bu- koymuş olması, hakikaten bu 
lunması bütün kumarbazlar üze- milletin soğukkanlı olduğunu 
rine son derece fena tesir yapa- göstermez mi? Ne oldu ise, ga
cağı iç.in, esasen kumarhane - zino sahibinin iki yüz elli bin 
den para alan polisler, işi ku· frangına oldu. 

* Yıldız : Ekmekçi kadın - Kanlı 
kafe. * Saray .t Kimıeaiz - Kukaraça. 

:t- ipek: Kedi ayağı - Büyük resmi 
geçit. 

::. Alkazar : Deniz altı ejderi 
Vahşiler hücum ediyor. 

:r. Aui : Gizli vazifesi - Evliler ve 
sevdalan. 

:.~ Alemdar : Tarzan ve Eşi. 
:t- Milli : Çıldırtan dudaklar- Ölüm 

uçurumu. 

Jı"t Hilal : Aşk fırtınaları - Dev· 
rialcm. 

~ Kadıköy Hile : Kedi ve keman. 

• 
NOBETÇI 
ECZANELER 

Bu gece n3'betc;I eczaneler şunlardır : 
Sirkecide Ali Rıı:a - Alemdarda Übcyd
J.ilelide Sıtkı - Kilçiıkpaıarda Cemil -
Sehıadeba~ında Üniversite - Aksarayda 
Ziya Nari - Samat:yada Rıdvan - Kara. 
gümrükte Arif - Büyükadada Şinasi Rı· 
za - Heybelide Yusuf - Bal:ırkôyunde 
Merkeı: - Balatta Emil:ya,di - Huköy
de Yeni Türkiye - Kasımpaşada Yeni 
Turan - Modada Faik 1s1~nder - Altı
yolda Mahmut - Beıiktaıta Recep - Ga· 
latada Karaköy - Taksimde Della Sudı 
- Yenişehirde S. Barunakyan- - Tak· 
aimde Ertuğrul - Si lide Narırileciyal) 
Eyüpte Hıkmet eczaneleri. 

• LI M AN 
HAREKE fLERi 

Dun limanunıza rden vapurlar: Kara
bigıdan Mer.in ıaat 6 da. A_yvahktan An
talya 9,SO da, Bartqldın Bartın 13 te, Mu· 
dan:ya,dan Ta7yar l 7 de. 

Dün limanımudan cidcn vapurlar ı 
bmitc Güıcl Ba.nduma nal 9 da.. Mu· 
danyaya Kocaeli 9 da,!skcnderiye7e Anka· 
r• 11 de. Kıradcnin Vatan 20 de, Ban· 
dırımya Gülnihal 21 de. 

Bııcün limannnua cclecck vapurlar 1 
Merıinden Gerze 9 da, Bandırmadan Sa· 
dikzade 6,30 da, İzmirden Güzel Bandır
ma 16,15 de, Mudanyadan Kocaeli 17 de. 

Buıiın limanmuı:dan ıridecek vapurlar: 
Karabigaya Bartm, 20 de, Ayvahfa Mer
sin 19 da. İzmire Ayten 9 da, Bırtına 
Antalya 19 da, Nudan7a:ya, Aaya 9 da. 

• DAVETLER 

Fatih 11lı:erlilı: ıübeslnden : 
J - Gayri milılim Erattan 316 : 327 

dojurnlulara kadar Hvk edilmemi3 olan
larla 3ıB ve 329 (dahil} temamen aevk O• 
lunacakdır. 

2 - Bu doğumlulardan bedel verecek· 
!erin bedelleri 24·fı-935 ak amma kadar 
bbul olunıcalrdır. 

3 - Sevk i'in tübcde iıtima Z~·6·93S 
aut 9 dır. 

• 
Fatih askerlik ıübeainden : 
Aıkerf orta tnliyetnameai olınl.ardın 

her ne eebebdt oluraa olıun sevk edıle· 
mennlcrle 330 doiıımlu ve bunlarla mua• 
mele ıörenlcr ehliyetname, nufils ve mek
tep ıahadetnamclerl ile birlikde 1 Tem
muz 935 cilnü aaat 9 da ıübeye ıclmeleri 
akıi takdirde haklarmda kuıuni muamele 
yapılır. • sıa. 329 dofllmlıı ıayrl islim eratla 316 
ve 321 doiwnluya kadar bakaya kalmış 
olan cayri isllm erat 24 Haziran 93S pa
ıarte1i ıünü aevk edilmek Uzere Oılcü· 
dar Askerlik §übeıine ıClmcleri ilin olu .. 
nur. 

•• J 
MU RACA AT 
YERL~RI 

Dıniı: Yollan ıtenteai Telefon 42362 
Akay (Kadıköy iakclcıii ~ı me-

murlatu) 43732 
Sirlı:eti Hayriye, Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi mcrktJ •c.n· 

teıf, Telefon zısız5 
Şark Dımriyollan müracaat h· 

leal. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları mllracaıt 

bloıni Jiaydarpıp. Tollfon 42145 . " 
HASTANE 
TELEFONLAR! 

Ccrrahpap haataneai. Ccr
rıhpap 
Zeynep Kimil hastanesi. 
Osküdar, Nı.ıh kuyusu, Giln 
Doğumu eaddeai 
Haseki kadınlar hastanesL 
Aksaray Haseki cad. !2 
Beyoğlu Zillc{ir hastanesi. 
Firuzafa 
Gülhane hastanesi. Gillhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
haataneai. Bakırk.fıi,r Rep 
diye kıtl111 
Etfal haatanesi. Sitli 
Haydarpap Nilmwıe has .. 
tanesi 

• 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

115 •• 60 
42426 

60107 

ÇABUK SIHHl 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imd&t oto-
mobili ilte.nir. 44ggs 

• iTFAiYE 
TELE.FONLAR! 

İstanbul itafiyesl 24222 
Beyoğlu itf aiycai 44644 
Kadıkliy itfaiyesi 60020 

Yeşilköy, Bakırköy, BUyUkdere, 
Oıkildar itfaiyesi 6062 5 
Pa~bahçe, Kandilli, Erenköy. Kar
tal. Büyükada, Heybeli, Burgu, Kı
nalı nuntakalın için telefon ıantra
hndaki memura (yanım) kelimcaini 
eöylcmck Widir. 
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Umum uaraıarda, ganıklarda baş ve vocud çıbanıarına karşı SiKATRiN ıı 
Kullanınız Müz'iç ıstırabınıza mu vaffakiyetli bir tedavi 
tatbik etmiş olursunuz. Deposu İş Bankası arkasında 
12 No. lu MAZON ve BOTTON ecza deposu 4124 

Istanbul Har•ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

~,~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-~~~~~~, 

lstanb~I Gayri ~übadiller Komisyonundan: 
1 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

Ciheti Askeriye için 1200 
ton mazot kapalı zarf usu
liy le eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 1 Temmuz 935 
pazartesi günü saat 1 O da 
İzmirde kışlada Müs. Mevki 
Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Malin tahmin 
edilen tutarı 72000 liradır. 
Muvakkat teminat akçesi 
4850 liradır. Beher kiloma
zot için altı kuruş fiat tah
min edilmiştir. Talipler şart 
namesini her gün Komis
yonda görmekle beraber 
bir suretini de 360 kuruş 
bedelle alabilrler. İstekliler 
Ticaret odasında mukayyet 
olduklarına dair vesika gös
termeğe mecburdurlar. Mu 
nakasasına iştirak edecek .. 
ler muvakkat teminat mak· 
buzu ile birlikte teklif mek
tuplarını ve 2490 sayılı ka- 1 

nunun 2 ve 3 maddeleri ve 
~artnamesinde yazılı vesika 
!arı ihale saatinden laakal 
bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

D. No. Semtı ve ma•. Sokagı Emlak No, Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
hailesi muhammen K. 

1907 Beyoğlu Hüsc- Yenişehir Cad. E. 68 Kagir kahvehanenin ~290 kapalı zarf 
yinağa Y. 54 2/ 3 Hissesi 

3028 Bostancı Çatal- Dere ve Kaymak 15 Mü. 152 metre arsanın 152 aç.ık arttırma 
çeşme 110 harita tamamı 

3337 Beşiktaş Teş- E. ikinci Karakol .E. 2 Mü. 230 metre arsanın 950 • 
vikiyc Y. Çınarlı ~. 1 6/ 1 °5 !hissesi 

3032 Beyoğlu Yeni- Kaytancı 1 52 metre arsanın 208 • 
sehir tamamı 

3545 Kumkapı Ca· Sandalcı E. 11 Kagir hanenin :t.665 kapalı zarf 
dırcı Y. 23 1/ 2 Hissesi 

4324 Beyoğlu Hüse· Canbaz ve Divarcı 28-30 59 metre arsanın 354 acık arttırma 
yin ağa tamamı 

5215 Edirnekapı Ça- .'apas E. 28 7 3,50 metre arsanın 240 • 
kırağa tamamı 

5590 Beyoğlu Kurtu• Muhtar ve E. 10 Ahşap hane ve bağ• 78C • 
luş Sandalcı Y. 12 çenin 1/2 his .. > 

5603 Fener Tahta Fenerkapı nam E. 86 Kagir hanenin 1450 kapalı zarf 
Minare diğer Yıldırım Y. 92 1/ 2 Hissesi 

5812 Büyük Çarş• .Sipahi 1 Kagir dükkanın 1152 " 
1/ 2 His. 

5623 Bostancı Çatal ;;a tal Çeşme 11-15 107 metre arsanın 128 aet" arttv 
çeşme Yozgat Yolları 40 harita tamamı 

5627 Çcngelköy E. Çengelköy E.16·18 94 metre rıhtrmlı 11.6 )il 

iskelesi arsanın 1/6 His. 
Y. Kuleli Cad. 

6304 Beyoğlu Hüse• Kıl burnu ve E.79-79 Mü. Kagir dükkan ve üs· ~60 ,. 
yinağa Arnavut ;Y.71-66 tünde odanın tamamı 

6305 Beyoğlu Hüse• Ziba . E. 40 Mü. 40 metre arsanın 320 ,. 
l ı yinağa Y. 56 tamamı 

Yukarda evsafr yaztlr gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkar~lmıştır. 1halelel'i 3-7-93 5 tarihi-

ne tesadüf eden çarşamba günü saat on dörttedir. Satrş münhasıran gayrımübadil bonosiladır. 

İstanbul dördüncü icra memurlu
gundan : Yeminli üç ehli vukuf ta
rafından temamına 900 lira kıymet 
kesilen Boğaziçinde Ortaköydc Ka
tolik kilisesi sokağında eski 1 mü
ikerrcr yeni 11 No : lu ev dairemizce 
açık arttırmaya çıkarılmış olup şart
namesi 5-6-935 günlcmeçinden iti
baren divanhaneye asılarak 17-6-93.S 
günlcme~inde yapılan birinci açık 
arttırmada gayri menkule 500 lira 

ile istekli çıkmıştır. Bu defa ayni gay
ri menkul ikinci arttırmaya çıkarıl
mış olup 11-7-935 günlemeçine ras
layan perşembe günü saat on dört
ten 16 ya kadar dairemizde satıla-
1~aktır. Arttrrmaya girmek için yüzde 
ı;ı ,S teminat akçası alınır. Birikmi§ 
-vergi belediye resimleri ve vakıf ica
ıresi müşteriye aittir. Arttırmada gay
ri menkule takdir edilen kıymetin 
yüzde 7 S ni bulmak şart olup aksi 
Fhalde 2280 No. lu kanun ahkamına 

§!'"'11111 O L i M p O S 111111111~ 

l
:tev(.ikan satış geri bırakılacaktır. 
929 tarihli icra ve iflas kanununun 
1l9 uncu maddesi mucibince ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer alakadar
~arın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını 
'lhususile faiz ve masarife dair bulu
nan iddialarını müsbct evrakilc bir
ilikte ve 20 gün içinde dairemize bil-
dirmeleri lazımdır. Aksi halde hak
hrı tapu sicillerile sabit olmadıkca 
s~tış bedelinin paylaşmjlsından ha
:rıç kalırlar. Daha geniş bilgi edin· 
.n_ıek is!iyenlcrin 34-1314 dosya No. 
sılc daıremizc müracaatları ilan olu
nur. 

,.. İstanbul dördüncü icra memurlu
ı;undan : Temamına üç yeminli ehli 
vuku~ tarafından 1~76,S bin üç yüz 
ıyetmış altı buçuk lıra kıymet kesilen 
~-üçük Ayasofya mahallesinin Kü-
5uk. Ayasofya caddesinde eski 32, 48 
,yem 32, 80 No. lu altında dükkA 
~e Şehit Muhtar paşa sokağında a;~ 
rNo. lu bahçe kapısı, bahçesi ve ku
yusu bulunan üç kJ.Sıınlı ve her kıs-
mı ayrı kapıyı havi kısmen kagir 
ıkısmen eski ahşap evin 48/384 hisse
töi dairemizce açık arttırmaya çıka

rılmış olup, şartnamesi 8-7-935 gün
lemeçinden itibaren divanhaneye ası· 
larak 30-7-935 günlemeçine rasla
l'"an sah günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairemizde satılacaktır. Arttır

maya girmek için yüzde 7,5 teminat 
akçası alınır. Birikmiş vergi, beledi
ye resimleri ve vakıf icrası müşteriye 
aittir. Arttrrmada gayri menkiıle tak· 
.dir edilen kıymetin hisseye isabet e
den miktann yüzde 7 5 ni bulmak 
şart olup aksi halde en son arttıra
mn taahhüdü yerinde kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha uzatıla-

rak 14-8-935 günlcmeçine raslayan 
sarşamba günü aynı saat ve ayni 
ıyerdc yapılacaktır. Bu arttırmada 
da kıymetin yüzde 7 5 ni bulmazsa 
'2280 No. lu kanun ahkanuna tcvfi-
1.kan satış geri bırakılacaktır. 2004 
No. lu kanununun 126 inci maddesi 
:mucibince ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
baklannı hususile faiz ve masarife 

dair bulunan iddialarını müsbet cv
rakalarilc birlikte ve 20 gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak-
si halde haklan tapu sicilleri sabit 
olmadıkça satış bedelinin payla§ma
smdan hariç kalırlar. Daha geniş_ bil
gi edinmek istiyenlerin 34 14]3 
closya No. sile dairemize müracaat· 
lan ilan olunur, {12489) 

-:: GAZOZ FABRiKASI - ---= Sıhhi ve en leziz gazozlarımızı bugünden itibaren 24 şişe § 
:= bulunan sandığını 50 kuruşa indirdik Bu sebcblc müşterilerimize = 
:= ıaygılarımızı sunarız. Miidiriyet == 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

BEBEK BAHÇESiNDE __ r YEni BiR DEVRiM, 
\l\ J lergün değerli ince saz, cazband, muhtelif bahçe e~lenceleri \1: 
• Her yerden ucuz servis • 

4534 

Ankara Jandarma Genel Komu
tanllğından: 

Muvazzaf Jandarma Hesap Memuru olmak için Milli 
Müdafaa Bakanlığının lstanbul'da bulunan Hesap 
memurları mektebine istekli ihtiyat Subayları "zabitle
ri" gönderilecekdir. İstekli olanların kabul şeraitlerini 
anlamak üzere Jandarma Mıntaka Komutanlıklarına 
'.Kumandanlıklarına,, müracatları ilan olunur. (3269) 

4457 

Uzunköprü Belediyesinden: 
U zunköprüde yaptırılacak olan ( 819 7) lira ( 4 5) ku

ruş bedeli keşifli fenni mezbahanın yapılması işi 1 O hazi
ran 935 tarihinden itibaren 20 gün 1nüddetle açık eksilt 
meye konulmuştur. İhalesi 1 temmuz 935 pazartesi gü
nü saat 16 da Uzunköprü Belediye dairesinde yapılacak
tır. Muvakkat teminat akçesi 615 liradır. 2490 sayılı 
arttırma eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz is
teklilerin Uzunköprü Belediyesi arttırma, eksiltme ve i
hale komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3330) 

ls. 2 ci iflas memurluğundan ı 
İs. da Sultanhamamında Hamdibey 

geçidi 18-20 No. da oturmakta ve 
manifaturacılıkla meşğul bulunmak
t~ ola.n .ts~k- Şişman oğlu şürekası 
şırketın.ın ıf.lası 9-1-935 tarihinde açı
lıp tasfıyenın adi sekildc yapılması
na ka~?r. verilmiş olduğundan: 
1 - Muflıste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilandan bir 
ay için~e 2 ci _iflas da!resine gelerek 
kaydettırmelerı ve delıllerini (senet 
ve defter hulasaları ve saire) asıl 
veya musaddak suretlerini tevdi ey
lemeleri. 2 - HiUifına hareket ce
zai mesuliyeti müstelzim olmak üze
re müflisin borçlarının nym müddet 
içinde kendilerini ve borçlarını bil
dirmeleri. 3 - Müflisin mallarını her 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde bu
lunduranların o mallar üzerindeki 
haklan mahfuz kalmak şartile bunla
rı aynı müddet içinde daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 
mazeretleri bulunmadıkca cezai me
suliyetc uğrayacakları ~ ve ruçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 
4 - 28-6-935 tarihine müsadif cuma 
günü saat l 4 de alacaklıların ilk iç
timaa gelmeleri ve müflis ile müşte
rek borçlu olanlar ve kefillerinin ve 
borcunu tekeffül eden sair kimsele
rin toplanmada bulunmağa haklan 
olduğu ilan olunur. {12499), 

4521 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha
kimliğinden : 

Mahkemenin 935/ 98 sayılı dos· 
yasile Saltı Bensasun ve Davit Fran
ko taraflarından Ospıan Bey'dc Kır 
sokağında (39) nuınarah hanede 
Mehmet Şefik, Mehmet Fikri, Ru
kiyye ve saire aleyhlerine ikame ey
ledikleri Meşrutiyet mahallesinde 
Halaskar Gazi caddesinde 202 / l 
sayılı Türan apartımanının izalei Şu
yu davasından dolayı duruşmasında 
mahalli mezkfırun kabili taksim olup 
olmadığının ehli vukuf marifetile 
12-7-935 gününde keşfine karar ve
rilerek muhakeme 16-9-935 saat ona 
talik kılınmış ve hissedarlardan 
Mehmet Şefik'in halen ikametgahı 
meçhul bulunması hasebile hakkın
daki giyap kararının ilanen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan keşif gü
n~nde mahalline ve muhakeme gü
nundc de mahkemeye gelmediği ve 
tarafından bir vekil göndermediği 
taktirde vakiaları kabul etmiş addo-
lunaeağı muameleli giyap kararı teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. ( 12488) • 

ZAYİ - 4549 sicil numerolu şoför 
ehliyetnamemi kaybettim. Yenisi alı
nacağından zayiin hükmü yoktur. 

Soför Ömer. 

Şeker Fiatları Hakkında 
I-Ialkımıza ur.l1Z ve çok şeker yedirebilmek gayesile 

Kamutaya sunulan kanun layıhası onaylanmış ve 
17-6-935 pazarte<;i günü resmi gazetede neşrolunmuş
dur. 

1 - İstanbul ve 5eker fabrikalarında tesHn1 edilmek 
üzere toptan toz seker şimdiki fia~1 olan 36 .. 7 5 ve 3 'l 
kuruş yerine (25) ve kesme şeker 39,50 kuruş yerine 
(28) kuruş fiat ile Eatılacakdır. Bu fiat büti.in vergi ve 
~eismler dahil olub bu fiatlar fabrikalarda vagon içincl.e 
Istanbul Anbar dal1jJinde teslim fiatlarıdır. 

2 - Sair nıaha1~rde toptan satış fiatı yukarıdaki 
fiatlara yalnız n3kliye ve buna aid diğer masrant:ınn 
ilavesile bulunacak f:attan ibaret olacakdır. 

3 -- Peıakcnde fiatlarla yukarıdaki maddel~rde gös
terilen toptan sa11ş fi atları ara.smdaki fark bugün mü
teamil bulunmakda olan ve perakende saticılann cari 
ve normal karını teşkil eyleyen mikdardan ibaret kala
cakdır. Bu nisbet toz şekerlerde 1,25 kuruş ve kesme 
şekerlerde 1,50 kuruştur. Bu ~uretle tesbit edilmiş olan 
toptan ve perakende satış fiatlarının fevkinde fiatlarla 
satış yapmak ihtikar telakki edileceğinden ona göre ha
reket olunınası bilumum şeker satan esnaf ve tecimlere 
ilan olunur. (B) .( 3421) · 

Belediye tahsil şubeleri için 15 kalem kırtasiye pazar
lıkla alına<-akdır. Bu kırtasiyelerinin bedeli 298,5 lira
dır. İstekli olanlar 22 lira 40 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuz veya mektubile beraber 20-6-93.5 perşemhe 
günü saat 15 de levazım Müdürlüğünde bulunmalıdır. 

Bakırköyünde Aya Yorgi 
So. 3odalı kagir ev. 
Y akacıkda Yakacık Mesire 
mahali 
Nur Osnıaniycde Molla 
Fenari malı. Çenberli taş 
So. 7 O-7 2 N o. üstünde 4 
odası olan kahvehane. 
Arnavutköyünde Lütfiye 
malı. Elçi So. 23-4 7 yani 
No. 3 katlı 4 odalr ev. 
Çenberli taşda Molla Fenari 
malı. Nuru Osmaniye so. 7 4 
No. dükkan. 
Kapalı çarşıda Hacı Hasan 
so. 14 yeni N o. dükkan 
Divanyolunda Alemdar 
mah. Hoca Rüstem so. 6 
yeni N o. 8 odalı Darüssade 
ağası Mehmed ağa medre-
ses1 
Ortaköyde Cavid ağa mali. 
vapur iskelesi so. 8 N o. 2 
katlı odalı Mecidiye mekte-
bi. 
Sirkecide Hoca Alaeddin 
malı. Çiçek pazarı So. 2 O 
No. 3 odalı Haseki Mustafa 
ağa mektebi. 
Çarsanbada Derviş Ali ma. 
Kurt ağa so. 14 odalı Def
terdar İbrahim Ef. medres-
scsı. 

(B.) (3432) 

Senelik muha- Muvakkat 
men kirası teminatı 

19' l,'35 

500 37,50 

270 20,25 

60 4,50 

36 2,70 

264 19,80 

180 'l 3,50 

23,40 

204' 15,30 

Yukarda semti. senelik muhammen kirası ve muvak
kat teminatı yazılı mahaller 935 senesi mayısı sonuna 
kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya 
konulmuşdur. Talib olanlar şeraiti anlamak üzere Le
vazım müdürlüği\ne müracaat etmelidir. Artr..crr'tlaya 
girmek içinde hizalarında gösterilen muvakkat temin~t 
n1akbuz veya ınektubile beraber ihale günü olan 1-7-935 
pazartesi günü saat ! 5 de daimi encümende bulunma·· 
Iıdır. (İ) (3320) 

Yozgat Asliye Hukuk Hakim
liğinden: 

' 

Yozgat İnhisarlar İdaresine izafeten müdürü mazhar 
tarafından İstanbul Kocamustafa paşa Ali Faki mahal
lesi Fıst1klı sokağı 9 numaralı hanede eski tütün idaresi 
anbar memuru Bm·haneddin aleynine Yozgat asliye 
hukuk mahkemesine açılan 45.0 lira 48 kurus zimmetten 
alacak davasının ı.:.ari muhakemesinde : nlürideaaleyhin 
i~ametgahmın meçtıuliyetine binaen Ulus ve Cumhu
rıyet gazetelerile ilanen tebliğat ifa edilmi~ ve mahke-

. l . 
~~ye ıca.>et etmeır.iş olduğund.Pn hakkında gıyap kararı 
ıtt_ı.ha2ma karar verihniş olmakla müddea aleyhin yev
mu mu~rnkeme olan 5-7-935 cuma günü saat onda Yoz
gat aslıye hnkuk mahkemesinde bizzat veya bilvekfüe 
hazır buhınm~sı ~ksi takdirde hakkındaki gwap kara
rıı:ın muteberıyetıne karar verileceği tebliğ n1akanuna 
kaım olmak üzere ilan olunur. (3397) 

(14) (3250) 4478 

*** 1 -Açık eksiltme ile On 
Üç Bin kilo süt alınacakdır. 

2 - Eksiltmesi, 1 Tem
muz 935 tarihinde pazartesi 
günü saat ondadır. 

3 - 11k pey parası Yet
mi~ Sekiz liradır. 

4 - Bir kilosunun fiatc 
muhammenesi Sekiz kuruş· 
tur. 

5 - Şartname ve evsafı ... 
nı görmek isteyenler her 
gün Çorludaki Satınalma 
Komisyonuna gelebilir. 

(23) (3417)' 

1 - Açık eksiltme ile 
Yetmiş Beş bin aded Yu .. 
murta alınacak dır. 

2 - Eksiltmesi, 1 Tem
muz 935 tarihinde Pazarte-~ 
si günü saat on birdedir. 

3 - İlk pey parası Sek
sen Beş liradır. 

4 - Bir kilosunun fiatr 
muhammenesi Bir kuruş 5 O 
santimdir. 

5 - Şartname ve evsafı
nı görmek isteyenler her 
gün Çorludaki Satınalma 
K omis.yonuna gelebilir. 

(24) (3418) 

1· - Açık eksiltme ile Q .. ' 
tuz dört bin beşyüz altn1ış 
kilo yoğurt alınacakdır. ı 

2 - Eksiltmesi, 1 Tenı .. , 
muz 935 tarihinde pazarte
si günü saat on otuzdadır. 1 

3 - İlk pey parası Üç ' 
yüz on iki liradır. 

4 - Bir kilosunun fiatı 
muhammenesi On İki ku-
ruştur. 1 

5 - Şartname ve evsafı· 1 

nr görmek isteyenler her 
gün Corludaki Komisyona 
gelebilir. (25) (3419) 

-ı 

1 - Açık eksiltme ile 
(236) ton fırın odunu alı· 
narakdır. f 

2 - Eksiltmesi, 1 Tem·, 
muz 935 tarihinde pazarte· 1 

si günü saat (15,30) dadır.' 
3 - İlk pey parası ikiyüz 

yirmi iki liradır. ' 
4 - Bir kilosunun fiatt 

muhammencsi Bir kuruş 25 
santimdir. 

5 - Şartname ve evsafı
nı görmek isteyenler her 
giin Corludaki Satınalma 
Komisyonuna gelebilir. 

(26) (3420f 

Umumi Neşriyat ve Yazı isleri Mü • 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete• 
cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is .. 

tanbul. Ankara caddesi. 100. -
Basıldıgı yer: TAN Matbaası 



19. 6. 935 ============================================::T ~ N=================================================== ıs 
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1 • flfll Metrutlyet Ebekız · S. va ide apartmanı• imaret yeri . , 
nın 7 el dairemi lJ - Celebioğlu Alaettin Tahmis s. 1/78 No. baraka 1 Umumi Müdürlügv ünden: 

2 • Beyo§lu caddelkeblr 187-no. apartmanın 2-cl ardiye ı 
kata 14 _ Süleymaniye İmaret S. 2; 17 No. mahzen 1 • lzmit'de kl§ıt ve karton fabrikası 14jln umum 

3 • ,, ,, ,, ,, 4-cU kati 15 _ Çelebioğlu Alaettin Yenicami avlusunda küçük : muhammen ketif bedell 24244 Ura 62 kurut olan 
4. Ayaapafa Acı4jetme 18/20 no. apartmanın 2cl baraka a) Fabrikayı fOseye ba§lamak Uzre llUaak yolu 

dalr•I 16 - Kasnnpaşa Gazıhasan paşa dereboyu 4 No. ahır ' lnt••ı, 
& • Ayaepıa Acıçetme 18·20 no. apartmanın 3 cU 17 - Celebioğlu Alaettin Kuşçular 22/ 33 No. arsa b) Fabrika ihata duvarlar1 ve tel tirgU tealal, 

dalreal 18 _ ,, ,, ,, kahvehane ya- c) Kerez deresinden fabrikaya au laale bo· 
8 • Ayaapaıa Acıç91me 18-20 no. apartmanın 4cU nında arsa. ruaunun hendek hafriyatı itleri vahit fiyat eaasi· 

dalreal 19 _ Küçükayasofya Catladıkapı arsa le eksiltmeye ~ıkarllmıtt1r. 
7 • Galata Kemenket Çömlekcl 5. 12·no. apartman 20 - Kasımpaşa Gazıhasan paşa Havuzkapısı 4 ı N o. 1 2 • Bu ite alt ekalltme evrakı ıunlard1r: 
8 • Beyollu HU•erlnaıa Tarlabatı 48-44 no. ev arsa. a) Ekalltme 9artnameai, 
9 • ,. Kltlpmuatafa çelebi Abdullah S.18 no. ev 21-Kasımpaşa Gazıhasan.paşa Havuzkapısı 41 No. b) Mukavele projesi 

10 • ,, HUaeylnaıa Yenl9ehlr s-no. ev 300 metre arsa c) Fenni ıartnameler, 
11 • Kadıköy Caferaıa Bademalb 411-no. ev 22 - Kasımpaşa Gazıhasan paşa Havuzkapışı 41 No. d) Vahit fiyat ve ketlf cetnllerl, 
12 • ,, ,, norettlnpaf8 70-72 no. ev 50 metre arsa . e) Projeler. 
13 • Patabahc;e tehltllk 72-8 no. ev 23 _ Kasımpaşa Gazıhasan . paşa Havuzbaşı 1 No. lateyenl• bu evrakı SUmer Bank ın,aat Servi 
14 •Beykoz Camll9erlf L 2 no. ev 200 metre arsa. alnd• g8reblllrler ve 120 kurut mukablllnde An· 
15 • Vanlklly cami avluaunda mektep mahalli Yukarda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs bitimine 

1 
kara ıubealnden alablllrler. 

18 • Beflldat fenllkdede Yenı,oı 41-no. ev denliı pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 24 Ha- , 3 ·Eksiltme 27·8-9311 pertembe gUnU aaat 1i 
17 • Çenb•lllaf Mollafenarl Mahmudiye C. 7 no. ev ziran 935 pazartesi günü saat l5 e denliı Evkaf Müdiri- de Ankarada Ziraat Bankası binası dahilinde SU-
18 • ,, ,, Dlvanyolu 8·13 no. ev yetinde varidat kalemine gelmeleri. (3405) mer Bank umumi mUdUrlUjUndekl komlayondet. 
19 • . Cfecllkpap Çad1rcı Ahmet~elebl Pettemalcı S. yapllacakbr. 

8-14 no. ev Değeri Pey Parası ı 4 • Ekalltme ''Kapah zarf uaullle yapllacaktır. 
20 • Babılll Lalahayrettln Tomruka§a 7 no. Mlh· L. K. L. K. ~ 6 ·Eksiltmeye girebilmek lc;ln lsteklllerln 1.818. 

rlf8h•ultan mektebi 812 5 O 61 00 Ortaköyde ır ncu oğlu sokak eski 34. • llra muvakkat teminat vermemi ve bu l9lerh. 
21 • Hocapaf8 Orhanlye C. 83·23 no. Kam•hatun 46, 52 yeni 38,40, 42. 44 saydı l9tlgal ettl§lnl bildiren vesaiki Bankaya göaterir 

mektep mahalli altında bir fınnı ve bir diıkk.'\ru o- ehliyeti fenniye vealkuı almaaı llzımd1r. 
22 • Şehzadebqı Ho9kadem 17·21 no. ev lan iki kigir evin 16/1 payı. 8 • Tekllf melctuplar1nın yukarda yazllı aaaften bir 
23 • Hocapa9a Aziziye c. 98 no. dUkkln ve Ua- ( 2654) N•t evvellne kadar Ankara'da Bankalar cadd•ir· 

tUnde odalar 25 00 2 00 Beyoğlu ·Hüseyin ağa mahallesin- de SUmer Bank Umumi MUdUrlU§Une verllmes 
24 • Unkapanı Hara~-;ıkara Mehmet hlearalll 8& · · de Bülbüldere caddesin 9 sayıh Poata ile gönderilen mektuplar1n da nihayet mu 

no. ev şimdi ahır olarak kullanılan ve •nen aaate kadar gelmit olması ve dıt zarftr• 
211 • Mahmutpafa Servlllm•clt cami avluaunda bütünü s 7 ,5 metre murabbaındaki kanuni 9ekllde kapatllm•ı llzımd.r. 4568 

iki oda mahallin 4 de bir payı. ( 7 5 O) 
28 • Bah~ekapı Yenlpoatane C. 84. no. dUkkln 20 00 ı 50 Galatada Sultan Beyazıd mal.al-
27 • ,, " C. 48-88 no. " lesinde Kale sokak 9 sayılı ve bü-
28 • ,, " C. 44-82 no. " ve tünü 4,60 metre murabbamdaki 

ardlre ) . arsanın 4 de 1 payı. ( 3 S) 
29 • Bah-aekapı Hamldlye C. 21· no. dUkkln ve ·3 7 5 00 2 3 1 J Tahtakale Rüstem paşada Uzun 

llatUnde 2· oda çarşı caddesinde eski 63-59 yeni 
30 • Galata Kemanket Çömlekcl S. 10-no. dUkkln 330, 332 sayılı iki dükkinın 120 
31 • ,, Sultanbeyazlt Yenltehlr 40-no. " de 30 Payı. ( 10667) 
82 •Tophane Bugazkeaan C. 134. no. dUkkln 100 00 7 50 Mahmudpaşada Çuhacı han alt 
33 • ,. Dolmabah~e 481-477 no ,, katta yeni 27, 28 sayılı bodrumu 
34 • KU~Ukpazar Sel»zecller. 198- no. ,, olan odanın 45,9 payı. (2396) 
8S • Dlvanyolu Mlmarhayrettln Tramvay C. 83 no. 97 52 7 32 Boğaziçinde Kand~llide 1'.{ezarlık 

dUkkln sokağında Taşlıbağ demekle tanıl-
88 • Yemlt Ker•tecller Hacıaallha a camii oue:vemitWıii !1787 metre mu-
~l~ .... ._..._ ....... , ......... .,. nwı•a camii' alllnda .rabbamdaki bai mahallinin 

e-no. dUlckln 1440/458 payı. (1481) 
88 • Hocapqa Orhanlı• C, 2 no. mektep albnda ·gg 89 6 68 Davudpap mahallesinde. }{.~kim 

dUkkln oğlu Ali paşa sokağında 115, 117, 
39. Hocapap nöbethane C.11· "o. araa ve baraka 119 yeni 121, 123, l25 sayılı ve 
40 • Babılll nalllmeeclt Aziziye C. SS-18No. dUkkln üstünde birer odası olan dükkin-
41 • :::::•kllt Yavuzeralnan cami aiti 7-no. lann 912 pa~. ( 4113) 

42 • Kumkapı nıpncı Mehmetpata cami avluaun• . 29 20 2 18 Küçükpazarda Hoca 11'.ayreddin 
da 34- no. kahve mahallesinde Kazancılar sokağın-

43 • fehzadebqı Kalendehane 48-38 no. dUkkln da 8 sayılı kagir dükkanın 96/8 

44. Şehremini Topkapı C. 338-288 no. dUklcan 178 59 ,..'13 39 ~Y~iı~4~er Hatun rnahalle-
4S • Mercanala Harbiye C. 70·1 no. dUkkln 
48 • Mahmutpap Sultanodalar1 s. 22 • 24 no. sinde Kalyoncu kolluğu büyük 

dUkkln caddesile Balık pazan caddesinin 
47 • KUçUk Muatafapap Şerefiye s. 34- no. dUkkln birleşdiği yerde ve köşe başında 
48 C ••~e k 1 eski 29 yeni 37 sayılı cazinonun • ,, ,, • vv-e8 no. dU k n 
48 • S.,azıt Sekbanbatı Yakupala &lmltcl s. a."o 840/30 payı. (89) 

dUkkln 93 50 
1

7 02 Kumkapıda Muhsine Hatun ma· 
80. Bugazl~I BUyUkcler• c. 24.no. dUkkln hallesinde, Çiftegelinler caddesin .. 
81 .. EJUp nıpncı Muatatapap mektep albnda de 47 sayılı ve bütünü 33 metre 

117·19 no. dUkkln murabbamdaki arsanJ11 48 de 34 
81. Bahçekapı Hidayet cami avluaunda 11 a, a no. payı. (5343) 

odalar • Yukarda ~yılı özelgelere istekli çıkmadığ;:r.dan on 
88 • Mahmulpaf8 KUrçkcUhan 2-cl katta 41-no. oda gün ara ile satılmalarına karar verilmiş olduğundan 
114 • Clball Slfrlkoz lekele C. 8·7 no. oda üstermesi 24-6-935 pazartesi günü saat 15 de Komis-
IS. Fatih Hocahayrettln Devehanı C. 11-7 no. ba· yonda yapılacakdır. İsteklilerin yüzde yedi buçuk pey 

raka ve araa paralarile Mahliilit kalemine gelmeleri. ( 3408) 
88 • Kaaımpa9a Serltall ~elebl Mand.ra 5. 2S no. 

dUkkln 
Yukar1da yazdı mahaller 938 aeneal MaJI• biti· 

"'ine denlu kiraya verilmek U•• a~ık artbrmaya 
konmu9tur. lateklller 27 Haziran Pertembe gUnU 
... t 15 de latanbul Evkaf MUdlrlyetlnde varidat 
kalemine gelmel•I. 1'3327,, 4820 

1 - Şişli Meşrutiyet ebekız 26/28 No. Valde apart
manını 2 N o. dairesi. 

2 - Galata Sahkulu Kulekapısı 24 No. apartmanın 
l ci daiıesi 

3 -Çenberlitq l\.'Iahmudiye C. 1 No. ev 
4 - Kasımpaşa Büyük Piyale cami avlusunda 3 72 

~o. ev 
5 -Aksarav Sofular C. 8 No. ev 
6 - Çarşı Ç~dırcılar 123/53 No. dükkin 
7 - Çarşc Kavukcular 15/1 7 N o. dükkan. 
8 - ,, Parçacılar ı O N o. dükkan. 
9 - ., Bedesten kapıs: 10 No. 

10- Yenikapı Katipkasım 59/57 No. dükkan 
11 - Büyükdere Cayırbaşında 15 No. dükkin. 
ı - Mahmutpap Nuruoamaniye cami avlusunda 

Madde 1 - Bursanm İsmetpap caddesinde Vakfa ait 
!Ol, 103, 105, 107, 109 No, lu arsaya 
yaoılacak Otel ve garaj yapısı kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. Keşif bedeli 19,079 
lira 3 9 kuruştur • 

l\'Iadde Z - Bu işe ait şartname ve evrak ~unlardır:. 
A - Eksiltme şartnamesi.· · 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa İşleri praiti umumiyesi 
D -- Fennişartname 
E - Keşif cedveli ve resim 
tsteyenler bu şartnamelerle evr~ 95 kuruş bedel 

n"'ukabilinde Bursa Evkaf Müdüriyeti ile İstanbul ve 
Ankara heyeti fenniyeainden alabilirler. 

Madde 3 - Eksiltme 27-5-935 tarihinden 28-6-935 
Perşembe sününe kadar · bir ay olup 
27 -6-935 günü saat on beşte Bursa Evkaf 
İdaresinde Eksiltme komisyonunda ihale 
yapılacaktır. . 

Madde 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Madde S - Eksiltmeye cirebilmek için 1431 lira mu· 

yakkat teminat vermesi bıµıdan ba§ka aaa· 

BÜYÜKADA YAT KULÜBÜ 
Mldlrlü§Gnden: 

BUyilkada Yat KlUbUniln bütün tcıkili&r tamamlınmış olduğund.ı ıı 

20·6-935 perıcmbc gilnü açılacağı aaym klüb bağlılarına bildirilir. 
4597 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
l - Bu sene deniz lisesinin dokuzuncu sınıfına aş:ı

ğıdaki eartıan tapyan talebe alınacaktır. 
A - Anası, Babası Türk olan ve Türk tabiiyetin(1 e 

bulunan resmi veya muadeletleri Maarif, vekaletince ta~· 
dik ec:lilmit orta mektep mezunlan imtihansız. 

B - Hususi orta mektepler ile hususi veya reanıi 
meslek mektep mezunlan imtihan ile. 

2 - İsteklilerin sıhhatleri denizin h~r himıetine 
elverişli olduğu tam teşekküllü Askeri hastahanelerce 
rapor ile sabit olması ve yaşlannm 15, 17 bulunmas1 
lazımdır. 

3 - İsteklilerden lstanbulda bulunanlar dofnıdan 
doğruya Heybeliadada deniz Lisesi Müdürlüğüne, taş
rada olanlar bulunduklan yerin en yakın askerlik Sube
si Reisliğine istida ile müracaat etmelidirler. 

Her istekli istidasına güverte, Makine ve hava sınıf· 
lanndan han&isini istediğini yazmalıdır. 

İstidalara aşağıdaki vesikalar bağlamalı. 
1 - Fotoğraflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsnühal kifıdı. 
2 - Şahadetname veya tasdikname. 
3 - Askerlik öğretmeninin mahrem sicilli 
- Mektebe kayıt olunduğu takdirde mektebin tabi 

olacağı kanun, talimat. emir ve esaslan kayıt ve prtau 
olarak tamamen ve aynen kabul edecejine dair taahhüt 
senedi "Bu taahhüt senedinin sureti mektep müdürlü
ğünden veya Askerlik Subesi Reisliklerinden tedarik 
eC:ilmelidir.,, 

4 - Müracaat müddetleri Temmuzun birinci gilnün· 
den 31 ri günü akşamına kadardır. 

S - Bu sene Lise 1 O ve On birinci 
harp mektebine talebe almmıyacaktır. 4300 

A-

B --

c 

ğıdaki vesikaları haiz olup göstermesi la
zımdır. 
En aşağı Yirmi bin liralık yapı işi yaptığı
na dair Nafıa Baş Mühendisliğinden tas
dikli Vesika. 
Mes'uliyeti fenniye için diploma Mühendis 
veya Mimar, veyi\ Fen memuru göstermesi. 
Arttırma ve eksiltme kanununun 3 üncü 
maddesinin A ve B Fıkralarında yazılı va· 
ııflan haiz ise buna dair vesika. 

Madde 6 - Teklif mektuplan yukarda Uçüncü madde
de yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Bursa Evkaf Müdüriyetinde Komisyona 
getirerek makbuz mukabilinde eksiltme ko
misyonu Reisine verilecektir. Posta ıle 
gönderilecek mektuplann nihayet UçUncJ 
maddede yazdı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumiyle eyice kapatJl
rmı olmıtsı lbımdır. Postada olacak Se< ık-
meler kabul • (29S7) 
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tm "' ,1 Dr. Ihsan Samı ,: - k = Tifo ve paratifo hastalıklarına tu- Beşikten mez· ara kadar sav lam !: Artı : ==_=_ tutmamak için ağızdan alman tifo : ·1 Q 
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1 
baplandir. Hiç rahatsızlık ver· ı b k 1 d • 1 ı mez. Herkes c.labilir. Kutusu 1, ve eyaz a an iŞ er ı = -ı ' - C • .SS kuru. 3379 ~ ' § ~ 4230 1

1! Diş macunu kullananlar birçok 
:: En kii~iiğiinden, en büyüğüne kadar hi~bir para sahibi: := tecrübelerden sonra neden daima = = lstanbul Komutanlığı l 
1 -Elimdeki paradan nas il 1 Satınal"i~n~~:"lsyonu l 1" R A o y o L i N 
= = İstanbul Komutanlığı 

~--- istifade edeyı·m ?. •• -=!!- birlikleri için 240,000 kilo de karar kıllyorlar? 
una verilen fiat komisyonu- 1 

§ iS muzca pahalı görüldüğün-
1 

_<;ünkü RADYOL N 
=== dı•ye du••şu•• nmı•yecek'. 

8 8 
=;;_- den tekrar kapalı zarfla ek- 1

, e Dişlerde (Küfeki-Tartre) __ siltmeye konulmuştur. Be- i husulüne imkan b1rakmu. = = her kilosunun tahmin bede- Mevcut olanlan da eritir 

=: B •• k d = 1i 1 O kuruş olub ihalesi 1 ı • Di,leri mine tabakasını 

==-
§ ugune a ar .• ==~-= Temmuz 935 pazartesi gü- . çizip hırpalamadan temizler 

nü saat 15 dedir. Şartname ve parlatır. 
si Fındıklıda Satmalma e ~ _ _ Atuıdaki mi k roplar ı ~ «7· 

= = Komisyonunda görülebilir. oıo 100 kat'iyetle lldOrür. \---·--

§ PARANIZ AZ iSE. Hiçbir işe atılamıyor ve paranızı evinizde §_ Eksiltmeye gireceklerin ı '\! 
- 1800 liralık teminat mektu- • Di, etlerini h.sler, dit ~ 
§§ sakllyordunuz? § bu veya makbuz ve 2490 eti hastalıklanna mini olur. Atı• = = kokusunu keser. 
~ PARANIZ ÇOK iSE: Ya neticesini tahmin edemediğiniz bir tica- S sayılı kanunun 2, 3 cü mad- , : 

- delerindeki vesikalarla bir-
$ ret işine girerek çok defa zarar ediyordunuz, i§ likde teklif mektublannı i-

1

' 

ES yahud da apartıman yapt1rarak yüzde iki, üç i hale saatinden en az bir Siz de R 4 O J ~ L İ N Kullanınız. 
iİ gelirile iktifa ederek başınızı binbir derde 55 saat evveline kadar komis- , 
===== il yona vermeleri. ( 3 2 7 7) a. ı 
_ sokuyor ve paranızı öldürüyordunuz. a 4479 ~-=====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-"-= *** = ş·md• b E Komutanlığa bağlı kıt'a- Devlet Denıiryollan ve Limanlan qletme 1 1 1 1, ne 0, ne U ... i Jar ihtiyacı için beher kilo- Umum idaresi ilinlan a § sunun tahmin edilen bedeli -----------------= Hiç birine lüzum kalmıyor.. ~ (8) kuruş olan (10240) ki- Beher 1000 kilo muhammen bedeli 1429,39 lira olan a - lo kuru soğan açık eksilt- 18000 kilo külçe kalay 29 Temmuz 1935 pazartesi günü 
5 E meve konulmuşdur. İhalesi saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina• 
;;; Paranız olduğu gibi sizin olarak kalacak ve her ., = 4 Temmuz 935 perşembe sında satın alınacaktır. 
~ başında muntazam bir gelir geUrecek... i günü saat ıs dedir. İstekli- Bu işe girmek isteyenlerin 1929,68 liralık muvakkat 
:; i:i lerin şartnamesini her gün teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
;! i! öğleden evvel Fındıklıda 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 

= B ı· r· 1 k ı· g .. ne kad = s, tınalma Komisyonunda bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün 
5! u ar § görebilirler. Eksiltmeye gi- saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri li· 

=a
9 

g rteemce1~nlaetrin m( 6a2k)buzlilraarl1_ı1ke bi
1
_lrk- znndır. E Bu işe ait şartnameler 125 kuruş mukabilinde An· 

Bu sütunlarda, bu işin nasll olacağını okuyacaksınız. = likde vaktinden evvel ko- kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (3294) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bazı kimselerin bandrollu içki şişelerini boşaltarak iç· 

lerine su doldurduktan sonra tekrar piyasaya sürdükleri 
zaman, zaman görülmektedir. İnhisarlar idaresi bu hile -
nin önüne geçecek bütün idari ve teknik tedbirleri almış. 
olmakla beraber müstehliklerin de tatbik edilen usul ve 
şekilleri bilerek uyanık bulunmalarını temin için bu yol
da mevzu takyidat aşağıda izah olunmuştur. Şişelerde 
b_u eşkile aykırı vaziyetler görüldüğü takdirde keyfiye
tm en yakın İnhisar idaresine bildirilmesi rica olunur. 

1 - İçki şişelerinin kamına matbu etiket, şişenin yu
~an ~daki boğazına boğazlık, yapıştınlmakta ve 
şışenm agzına mum ve bandrol konularak damga basıl
maktadır. 

h 
2 :-- E~etlere, içkinin nev'i, mikdar, derece fiatı ve 

angı fabnka mamulatı olduğu yazılmaktadır. 
3 - Müskirat fabrikalannda içki şişelerinin ağızlan 

~~landıktan sonra renkli mühür mumuna batırılıp 
:!androl ceçirilerek fabrikanın mühürile damga
be her ı..A.ve bandrollann iki ucu şişeye yapıştırrlmakla 

!'8 """ğazhk bantları da uçların üst kısmına ilsak 
edilmektedir. 
• 4 :-- ;Bandrollar için, gayet ince ve su ile temasa gay-

n musaıt vasrfdaki kaatlar 1...11 ___ , __ t_ta 1 ·· 1 · 
:~~-..rı.- ı h- ·dar . . •UUCllUllDClK o up uzer enn-
~Glill!· ':u:r~r \ ~nın ~onogranu, içkinin ismi ve matbu 

tın. k" .en ~=esels~ numaralar vardır. Etikette ya
,~ ~kç dlnın mı ·1 b vdre şışeye yapıştmldığı tarihte aynca 
.liılStı amga ı e an ollarda gösterilmektedir. (2768) 

4132 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Mah· 
kemesinden: 

Haymana Miil&a tütün inhisarı eski memuru olub 
;Ankara'da l-Iacı Mnrad mahallesinde Emirenin 38 No.lı 
evinde sakin Ali Fuad'a. 

Ankara İnhisarfa.ı Başmüdijrlüğü tarafından aleyhi
nize ikame edilen: (j29 da tütün memuru iken zimme
tinizde geçirmiş olduğunuz 13 3 lira 21 kuruşun tahsi
line dair ::ılacak davnsmm icra kılınan muhakemesi es
nasın.da: dava arzu hali ve davetiye tebliği için ikamet
gahınız meçhul olduğu anlaşıldığından ilanen tebliğat 
yapılmasına karar verilmişdiı;. Muhakeme 22-6-935 
saat 9,SO a muallaktır. Gelüp bir defi'de buJunmanu 
veyahud bir vekil göndemıeniz lüzumu aksi halde gi-

karan tebli- edileceği bildirilir. (3398) .. 

m~syondan haz"ır bulunma- 4460 

ro;;iz yolİan 
E iŞLETMESi 
iil 

D Acenteleri: Kara.kay lt8prtıbqı 1 TeL 4Z36Z - Sirkeci MflbOrdar
! zade Han. Tel 22740. mm• 

İ Ayvabk yolu İ 
5 MERSiN yapma 19 Haziran .. 1 ÇARŞAMBA .anı ... t 19 da 

Ay•alita kadar. (3370) 4587 

lan. (3394) 
#/> * * 

Hadımköyündeki kıta ih
tiyacı için beher kilosunun 
tahmin edilen bedeli ( 9) 
kt ruş olan ( 7000) kilo ku
ru soğan açık eksiltmeye 
konulmuşdur. İhalesi 4 
Temmuz 935 perşembe gü
nü saat 15,30 dadır. İstek
liler şartnamesini her gün 
cğleden evvel Fındıklıda 
Satınalma Komisyonunda 
gerebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin ( 48) liralık ilk 

lmroz yolu teminat makbuzlarile bir-
- KOCAELi ••para 20 Haziran likde vaktinden evvel ko-• . 
: PERŞEMBE .anı ••t 16 da 5 misyonda hazır bulunmala-
: lmroza kadar. "3411" 1 n. (3395) ! Trabzon yolu ---------
i ERZURUM npanı 20 Haziran 1 KUÇU K 1 LA" LA R ) 
PERŞEMBE pi ... t 20 de 
Hopaya kadar" "3412,, 

i 
Mersin yolu 

iNEBOLU Yapma 21 Haziran 
1 CUMA l'hl ... t 11 de Menine 
: kadar. (3413) 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtrlyata ait her 
ne vapmak isterseniz herkesin yapa
bileceği şekilde formülünü yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
liboratuvan. Kadıköy rıhtım 76. 

4426 

Nafıa Bakanhğından: 
Demirleri Bakanlık tarafından verilmek üzece 492000 

adet ( S) demiri imcdiyesi açık eksiltmeye konulmuşdur. 
Tahmin edilen bedel 4920 liradır. 

Eksiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 16 da An· 
kara Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yaprlacakdır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 369 liralık muvali• 
kat teminatları ile birlikde aynı gün ve saatte komis• 
yonda bulunmaları lazımdır. 

İstekliler bu hususdaki şartnameleri parasız olarak 
Ankara'da l\~alzeme Müdürlüğünden alabilirler. (3428) 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon Merkez kazasına bağlı dört nahiye ve köyleri• 

ne muktazi 1564 lira muhammen bedelli kırmızı zemin 
üzerine beyaz yazı ile numara konmak üzere 30-25 eba• 
dında 164 köyün ve 8-12 ebadında 20000 adet bina nu
marası lavhası imali 2 temmuz 935 salı günü saat 16 da 
açık eksiltme ile vilayet idare heyetinde ihale edilecek· 
tir. Bu işe girmek iıtiyenler 200 liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ile aynı gün aynı 
saatte müracaat etmeleri ve müddet zarfında buna ait 
şartnameyi görebilecekleri ilan olunur. (3202) 436Z -onınıantilllllllla1a11111 .. .ulf -------------------~-------------------------------------------

~:!!~;:~~~= ,ıııııSağlam ve ucuz kundura•n 
~e~~d:~e:0~-;A~~tın:r.::cı':ar:e::~~ 5 Arıyanlara yolları üzerinde bı·r kolaylık 
len dava arzuhali ve davetname müd- = 
::~~~o~=.:.ı~b~~te:,tıme=~~:~ § su·· mer Bank memif ve muhakeme 5·7-935 tarihine = 
tnadüf eden Cuma gilnil saat 10 a E 
bırakılmq olduğundan mümaileyb = 
Zeynelabidinin gün ve aaati m~kQr- y ı · M 11 p :·:::=a=z~~ er ı a ar azarları 
olunur. 

.Devredilecek ihtira berab 
.. Tayyareleri idareye mahaua n

saitte lallbat,, baklandaki ihtira için 
latibul edilen 9 Temmus 1931 tarih 
ve 1291 numaralı ihtira beratı bak
kmm bu kere bqbama devir veya
hut kiralanması teklif eclilcliiinden 
bu huıuıta fula malf1mat edinmek 
isteyenlerin Galata'da Aslan Han 5 
inci bt 1-4 numaralı idarehaneye mu 
racaat et:qlerl Dan oftbıur, 

Eminönü 
Kundura Mağazası 

20 Haziran Perşembe günü açılıyo 
Uğramadan geçmeyiniz. 


