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Peyami Safanm "Münevver
lerin imtihanı", Orhan Se
limin "Kumsal,, fıkraları -
Şehir haberleri. 
Ankara telgraf haberleri -
Ali Rıza Eremin ''Türk dev
riminin ilk temeli., - Fele
ğin "Lavanta kokusu,, hk
rasL 
Götyüzünün fotoğrafı -
Kendi kendimize çatıyoruz. 
Son haberler - İcmal 
Memlekette TAN - Sağlık 
öğüdü. 

Özdil. 
Ekonomi - Askerlik. _ 
Spor. 
Fatih İstanbulu nasıl al
dı ? - Briç - Sevişmeler, 
evlenmeler. 
İşçi ve esnaf arasmda. 
Dünya hadiseleri karııısmda 
gazeteler. 
Çocuklar için. yazılar - U
çaklara karljı korunmak. 
Sinema. 

ATATÜRK'ün 
Verdiği 
Mülakat 
Çağımızın en büyük devrim ve 

halk, barış ve harb adamı Atatürk'ün, 
bir iki yüz Amerikan gazetesini tem
sil eden bir kadın yazarla neler ko
nuştuğunu dünkü sayımızda okumuş
sunuzdur. 

Gittikçe zayıflayan hakikat sesinin 
hiç duyulmamağa başladığı, tehlike 
çanının, §antaj ve tehdit nutuklarının 
kulakları sağır ettiği bu zamanda, 
Atatürk, sakin akla ve açık kalbe hi
tabetti. 

Eşsiz Önderin görüşünce h a r b , 
y a k ı n b i r t e h 1 i k e d i r . Fakat 
büyük halk yığınlannm harb isteme
mekte olduğu da o kadar doğrudur. 
Suç ve sorav (cürüm ve mesuliyet), 
banşcıl (sulhperver) halk yığınlarını, 
boğazlaşmak ve öldürüşmek için zor
la ·anlarda, harbin lüzum ve zaruret 
ytıl"utmet ımKafınu .. !uliicu mı: ... ,.,~ 1b.~m.c 
lnrdadır. Uluslar. kendilerini peıle
tindcn sürüyen serüven (macera) 
kılavuzları değil, kendileri gibi düşü
nen, kendi istediklerini yapan BAŞ'
lar arayıp bulmalıdırlar. 
• ~-Iarb tehlikesine karşı çare, barış 
ıstıyen uluslann bütün dayanım ve 
savga (mukavemet ve müdafaa) kuv
vetlerini toplu bulundurmaları harb 
için bütün özverilere (fedakarh,klara) 
hazır olduklarını anlatmalarıdır. Ata
türk, başkalarına saldınnağı faydasız 
ve sonuçsuz (neticesiz) kılacak olan 
arsıulusal organizasyonlara büyük 
değer veriyor. Onderimizin fikrince, 
uluslar seviyesi, henüz, kesin (kati) 
ve etkin (müessir) bir araç (vasıta) 
olduğunu gösterememiştir. Fakat ba
rışseverlerin ondan başka da toplanıp 
dertleşecekleri bir kurum (müessese) 
da yoktur. 
. Atatürk, barış paktlarını da ayrıca 
değerlemcktedir (takdir etmektedir): 
Hemen yapılabilecek olan şey, komşu 
memleketlerin kendi aralarındaki me
seleleri kotarıp (halledip) barış ve 
savga için birleşmeleridir. 

Atatürk arsıulusal harb ve barış 
davaları hakkındaki düşüncelerini kı
saca, fakat her sözünde bir kitaphk 
hakikat tophyarak anlattıktan sonra 
Boğazlar meselesine geçiyor. 

Boğazları silahlamak işindeki si -
yasamızın ne olduğunu her fırsatta, 
her yerde anlatmışızdır. Fakat bu si
yasanın ruhunu, Atatürkün ağzından, 
açık olarak dinlemekte büyük bir 
fayda vardır. 

Biz Boğazlan herkese açtığımız 
\rakit, dünya durumu (vaziyeti) böy
le değildi. Yeni bir harpten bahset
mek bile suçtu. Herkes uluslar sosye
tesinin kuvvet ve ekkerliğine (nüfu
zuna) inanıyor, hele memleketlerinde 
ıahat oturup çalışan uluslara karşı sal 
dırışlar olabileceğini hatıra bile ge -
tirmiyordu. 

1934 havası bu mudur? Silahlanma 
~nşı 1914 ten önceki zamanlan göl
gede bıraktı. Bir takım ulusları silah
sız bırakan andlaşmalar kökünden 
değişti. Barış davasının yürür bir da
\'a olmaktan çıktığını gören büyük 
devletler, silahsızların da kendi varlık 
\'e haklarını savgayabilecek kuvvetler 
~lde etmelerinden başka yol olmadığı
nı gördüler. 

Boğazlar, yalnız, ikiye ayırmış ol
duğu Türkiyenin güvenliğini değil, 

rasgele saldırışlara karşı Ak ve Ka
:radeniz barış ve güvenliğini korumak 
bakımından esaslı bir noktadır. Bo
ğazların ulusal ve arsıulusal değeri ne 
kadar büyükse, onu elinde bulundu
ıan devletin, dünya barışı karşısında, 
Ödev (vazife) ve sorav (mesuliyct)la
rı da o kadar ağırdır. 
Boğazları silahlamak demek. Kara 

\'c Akdeniz banş ve güvenliğinin bir 
kısmını silfilılamakı yani bozulmak 
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Süvarilerimiz Avrupada Birinci 1 
YEVTiÇiN iSTiFASI ÜZERiNE 

SUVARILERIMIZIN 

BUYUK ZAFERi 

Küçük Andlaşmanın Bayrağımız 
Toplantlsı Geri Kaldı Şeref 

Direğinde! 
Yevfiç'in 
Kabinede 

I sfif asına Sebep 
Çıkan ihtilaftır 

Belgrad, 21 (Hususi muhabi
rimizden) - Kabine azasından 
birisinin İskopçina Başkanlığına 
getirilmesi üzerine Başbakan 
Yevtiç ile bakanlardan 3 - 4 ki
şi arasında bir ihtilaf baş gös -
termişti. 

Yeni gelecek bakanın şahsı 
üzerinde olduğu zannedilen bu 
ihtilaf, daha ziyade Y evtiçe mu 
halif olanlar taraf mdan çıkarıl 
mış ve bunun üzerine Başbakan 
istifaya mecbur olmuştur. 
İskopçinanm bu defaki teşek

külüne göre kabine buhranının 
uzun sürmesi muhtemel değil .. 
dir. Bir iki gün zarfında yeni ka 
bine teşekkül edebilecektir. 

Yevtiç kabinesi yeni kabine 
teşekkül edinceye kadar vazife • 

·sine devam edecektir. 
Belgrad, 21 A.A. - Saylav • 

Iar kurulu başkam Çiriç ile ku • 
rul bürosu üyeleri saraya gide • 
rek Rejan tarafından kabul edil
mişlerdir. 

KUçUk andlaşma top· 
lanllsı aeri bırakıhyor 

DUK.rt: ·, ı;ı 2\.tt.. - ıu:uu:Sl.{O 

dün aqam Nikola istasyonuna 
hareket edeceği sırada Belgrad 

[Arkası S incide] ' YEVTJÇ 

EDEN ROMA YA DA GiDiYOR 

Habeş İşi Ve Alman - lngiliz 
Anlaşması Giizden 

Londra. 21. A.A. - Mussolini 
Eden 'in, Paris konuşmalarından son~ 
ra, deniz meseleleri ile hava yardım 
andlaşmasım görüşmek üzere Rorna
ya gelmesini kabul etmişdir. 

Burada söylendiğine göre, lngiliz 
hükfımeti herşeyden evvel, İtalyan
Habeş anlaşmazlığı üzerindeki, İn
giliz • İtalyan anlama ayrılığını gi
dermek arzusundadır. Eden'in Roma 
ya gitmesi bu anlama ayrılığını gi
derecek olan içden (samimi) konuş
ma}ara kapu açmış .olacakdır. 

..Ingiliz siyasal çevenlerinin fikrine 
gore, İngilterenin İtalyaya Habeşis
tanda geniş ekonomik kazançlar sağ
laması muhtemeldir. 
~i~er tarafdan Eden, Mussolini'ye 

İngıhz-Alman deniz andlaşmasını i
zah edecekdir. 

Fransa ve İtalyayı özgür hareket 
e~~ck fikrinden vazgeçirmek için İn· 
gılı~ ve Alman eksperlerinin, Alman 
denız yapılan proğrammr uzun bir 
devreye ayıracakları umud edilmek
dedir. Bu ilgi ile yedi senelik bir 
devreden bahsedilmekdedir. 

Eden ne yapacak? 
. Londra, 21 A.A.- New-Cronic:Jıle 
ı~ yazcJığına göre Eden'in Romaya 
gıtmesi hakkında tezelden karar ve
rilmesi ~tal~an:Habe_ş anlaşmazlığı
nın tehlıkelı bır şekılde gelişmekte 
olmasından ileri gelmektedir. Eden, 
İ!alyanrn yeniden uluslar sosyete
sınden çıkmak tehdidinde bulunma-

tehlikesinden banmak (muhafaza et-
11 

mek) demektir. 

• Atatürk en sonra diktatörlükler 
mes~lesin~ geliyor. O, zorla değil, 
sevgı ve ınanla hükmeden bir lider
dir. Atatürkün, her istediğinin oldu
ğu doğrudur: çünkü onun her istediği 
halkın istediğidir. 

Halk iradesinin öldürülmii§ şeklini 
diktatör temsil eder. Atatürk halk 
• • • 1 

ıradesının canlanarak şahıslaşmasr-
dır. 

~----------~~ 

"TArt,, 
[Not: Mahmut Esat Bozkurt'un: 

"Ağaoğlunun dedikleri., adlı makale
si ):'armki sa.r.ımızda sıkacaktır.1 

Geçirilecek 
ması için çalışacaktır. 

Lavahn sözleri 
Paris, 21 A.A. - Laviil, Eden ile 

yapmış olduiu görüşmenin sonunda 
[Arkası S incide 1 

'EDEN.. 

Budapeşte, 21 A.A. - Ekipimiz 
Budapeşte arsıulusal atlı müsabaka
lara girmiştir. 20 haziran günü yapı -
lan Tuna büyük mükafatı müsabaka
sına Alman, İtalyan ve Macarlardan 
51 ve Türklerden 7 at ki ceman 58 
hayvan girmiş ve müsabaka 24 mani 
üzerinden yapılmıştır. Bu müsabaka
da Teğmen Eyüp birinci, Saim ikinci, 
yüzbaşı Cevat sekizinci olmuşlardır. 
On binlerce halkın önünde süvarileri
miz şiddetle alkışlanmışlardır. Yarış 
meydanında istiklal marşımız çalınır
ken bayrağımız zafer direğine yük -
selmiş tir. 

Türk ekibi 23 haziranda başlaya -
cak olan müsabakalara girmek üzere 
Viyanaya hareket edecektir. 

Emniyet 
Direktörü 

[HUSUSI MUHABlR1MlZ 
B1LD1R1YOR] 

Ankara, 21 
İstanbul Emniyet direktörü Fehmi 

Mardin valiliğine, Edirne valisi Salim 
Özdcmir Denizliye tayin edilmişler
dir. İstanbul Emniyet direktörlüğüne 
Ankara Emniyet direktörü Salih. An-

kara Emniyet dir~ktörlüğüne de 
Sadri gelecektir. 

Lia 
Geri Veriliyor 

[HUSUSi MUHABiRiMiZ 
BiLDiRiYOR] 

Ankara, 21 

Bayındırlık Bakanlığı ile İs -
tanbuJ tramvay şirketi arasında 
devam etmekte olan görüşmeler 
neticelenmiş, Fatih ve Edirneka 
pı hattına sarfettiği para indi -
rildikten sonra, şirketin halk -
tan fazla olarak almış oMuğu pa 
ra tutarı olan 1,700,000 liranın 
hükumete geri verilmesi esası 
üzerinde anlaşılmıştır. Ancak 
bu parann tediye müddetleri Lr"S 
bit edilecektir. -

Recep Peker 
Bugün geliyor 

Ankara, 21 (Muhabirimiz bildiri· 
yor) - Cumuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri Recep Peker 1stanbuta 
hareket etti. Garda Kamutay başka
nı, saylavlar, Parti ve Bakanlıklar er
kanı ile dostları tarafından uğurlan
dr. 

Kondilis 
Kralı İsfeyQr 

[HUSUSI MUHABIR1M1Z 
BlLDlRlYOR] 

Atina, 21 
Kondilis Avala ajansına bütün 

mahfclleri şaşırtan 'ğu beyanatta bu· 
lunmuştur; "plebisitin krallık lehine 
çıkmasını. diliyorum. Zira cumuriyet 
normal sıyasa hayatı vermedi. Bunu 
krallık verirse Yunanistan kurtula· 
caktır.,, 

Kondilis bu beyanatını yalanlama
makta ve şahsi düşüncesi oldu<Tunu 
söylemektedir. Parti arkadaşları bken· 
disinden izahat istiyece~;;'erdir. 

Yunanistanda 
Bir şehir yandı 

[HUSUSI MUHABIRIMtZ 
BlLDlRlYOR] 

Atina, 21 
Selaniğe yarım saat uzakta Edessa 

adındaki. şehir gece yanqı .. Yangın i
pek fabrıkasından çıktı. Oç yüz ev 
yüz elli dükkan, Milli ve Atina Bart~ 
kalarırun şubeleri kül oldu. 

MESELE ÇIKIYOR 

Yeni hal ortaya karı
şık bir vaziyet çıkardı 
icap ederse Şarbaylzk İşlere 

Vaz'ıyet Edecek 

[ŞarNyı• dahnJ .... 
cümeninde .ihalet. 
yapılıyor - HaJin İ· 
çinden ve dııından 

iki görünü§] 

Yeni sebze halinaeki yazilia
nelerin ihalesine dün de devam 
edilmiştir. İki gün içinde 22 ya
zihane ile lokanta, kıraathane, 

muhallebici ve fahve salonları 
kiralanmıştır. 

Kahvenin seneliği 3085, lo • 
[Arkası S incide] 

Cam Fabrikası Bu Ay 
Ba~mda imalata Başhyor 

Birinci beş senelik endüstri prog· 
ramına dahil bulunan ve Paşabahçede 
kurulan cam ve şişe fabrikasına ait 
bütün inşaat bitirilmiştir. Bir milyon 
200 bin liraya mal olan bu modren 
fabrika ay başından itibaren işlemcğc 
baslayacaktır. 

Fabrikanın çalışması üç kısma ay
ı:ılmıştır: birinci kısım temmuzda ça· 
h§mağa ba§lıyacak, burada rakı, ko
lonya ve gazoz şişeleri -yapılacaktır. 
Bundan on beş giin sonra faaliyete 
geçecek olan ikinci kısımda mürell
kep. zamk, tıbbi ecza, kondole ve pas 
şişeleri ile hususi tipte bir çok şişeler 
imal edilecektir. 

Piyasa ihtiyacına göre bardak, su
rahi, lamba şişesi, cam tabak, kava
noz, komposto tabakları, vazo ve sai
re imali de fabrikanın üçiincü sınıf 
imalatını teıkil edecektir .. Bu üçüncü 
kısmın imalata başlamasile hariçten 

(Arkası S incide) 
Paşabahçede kurulan şişe /abrl· 

kasından iki görünüş 

Üç Vılhk Hava Pı·anı . 
Yüksek Müdafaa Meclisi toplanblarını bitirdi, üç 

yıllık bir hava planı kabul etti. 
[Resmi bil diriğ 3 üncü sayfada] 
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~sa~aru 
MÜNEVVERLERiN 

IMTIHANI 
'.Bizim Nurullah kaleminden 

cıkan f cna sözlerin bana ait ol
duğunu gizlememek ~esaret ve 
samimiyetini göstcrdı. Son ya • 
zısmda, benim için: "lstediğini 
yapmakta serbesttir; sözümü gc 
ri almaya hiç niyetim yok.,, di
yor, fakat bir müddet için ben -
<len ima ile olsun bahsetmiyece
gini söyli)"Crek yazısını şöyle 
bitiriyor: "Münakaşayı severim, 
lkavgayı değil.., 

KUMSAL 

--:...... . 

O sözünü geri almıyor ama 
ben sözümü geri alacağnn. Bah· 
sin dışına çıkarak ağzını bozan, 
münakaşa değil, bilakis kavga 
için kaşınan ve sıkıyı görünce 
ortadan kaybolan bu zavallı ar
kadaşı fazla hırpalamıyacağım. 
Çünkü bu tabana kuvvet gidişin
de adımlarından çıkan ateş, be
nim herhangi bir tahlilimden 
fazla OIJ.Un hüviyetini aydınlat
maya kafi gelir, sanınn. 

Sıcaklar arttı. Resimlerimiz, öğleyin sicaktan bunalan hamallarm g81ge bir sokakta oturuşlarım, araba Ha buz 
ve şerbet satışlarım gösteriyor - Cumartesi günleri öl)leden sonra tatil yapan hususi müesseselerin işçile

rinin yevmiyeleri meselesi henUz tamamile halledilememiştir. 

Adam oğullanıun kaleme gel
mez münasebetsizlikleri bolca -
dır. Bence bunların içinde çoğu, 
h"lzmaga değil, acımağa değer 
şeylerdir. Acımağa değer müna 
sebetsizliklerimizden biri de es 
ki yapıya boya vurarak yenileş
tim1ek, küçük işe büyük ad ta -
karak şişirmek, sizin anlayaca
ğınız, sıska omuzlarını geniş 
göstermek için ceketinin kolbaş 
lanna pamuk yastıklar kodur -
tan zavallılara benzemekliğimiz 
dir. Soyadı alırken bile bu zaval 
!ılığa düşmekten kendini alamı-
yanlar oldu. Höd ! desen, ödü 
kopan bir komşumun ASLAN -
ER soyadım aldığını bilirim. 

Esasen bahsin dışına çrkttğı· 
nı, kendisi de itiraf ediyor ve ya 
zıyor ki: "Bahsi d~ğiştirdiğimi 
söyltmekte haksız değildi, çün
kü ilk yazısının asıl maksadı 
ikicisinde de olduğu gibi durup 
dururken bana çıtmalctı.,, · 

Çatmak iki türlü olur. İnsan 
va birinin eserlerine ve fikirleri
i-ıe ratar o vakit buna tenkit ve 

'J' , h • 
münakaşa deriz; yahut ususı 
hayatına, itiyatlarına ve ahlakı
na çatar, o vakit te buna tahkir 
ve kavga deriz. Ben bu arkada· 
şın eacrindcn ve fikirlerinden 
bahsettim, hususi hayatına ve 
itiyatlarına en kilçük bir imada 
bulunmadım, hatta kıskançlık 
ve tenkit hakkındaki yazımda, 
kendim de içinde olduğum hal
de gündelik ga:ctelerde kon -
trandU cinsinden tenkit yapan
ların hiç birini ima etmediğimi 
yazdım. Fakat bu aııkadaş mil· 
nakaşa ve fikir tarafında şaşırın 
ca bana bönlük isnadına kalka
rak şahsiyet hudutlarına girdi. 

İyidir l Bir sanat münaka§a • 
sında dara gelince bahsin dışına 
atlıyaralc cneva\1.la a\iıka.~ o~ 
yan gözler gevelemek, ağız boz· 
mak ve fikirlerinin hesabı sonı
lunca. bumunu çeke çeke agla
yan yaramaz çocuk gi;bi okuyu
cuya döner-tık: ''Amca! Ne yapa
yım? Bana çatıyor!" diye sız
lanmak ... 

Amcası! Bu köftehora darıl -
mal Ne de olsa uslu çocuktur o, 
nasılsa ağzından fena bir laf 
crktı, bir daha yapmam diyor, 
yaparsa ağzına kırmızı biber ko
yaratn. 

lştc bizde fikir münakaşaları· 
111n döne dola§a almaya malı • 
kum olduğu son şekil. son eda, 
ıon üslup ve ifade budur. Fakat 
idi cinsinden bile olsa her mü
na.ka~anın inkar edilmez bir fay
dası da vardır: En ince ve en iş
lek .bir ruh tahlilinin eri§emiye
ceğı kadar vuzuhla, münakaşa 
edenlerin mahiyetlerini ortaya 
çıkarmau ve onların bilgi, şe • 
ref, hayi dereceleri hakkında 
bir çoklarmm müphem kalan fi. 

No. 61 

Erik Çiçekleri 

Buğday fiyatı 
Gene yükseliyor 
Buğday piyasasr yükselmekte de

vam ediyor. Yumuşak buğdaylar dün 
bortada 6,25 - 6.35 para arasında sa 
tılmıştır. Un fiyatlarında da yliksel
me vardır. Birinci yumuşak unlar çu· 
..-al ba rna 20 • 30 kuru şartmı§tır. 
Şehrimize dün muhtelif limanlardan 
'c Anadoludan 289 ton sert buğday 
gc1mi tir. 

Fiyatların kararaızhk i~inle olutu 
ve yeniden ylikselmeai bir k11ım fırın· 
crların bugUnkU narhı da az: görmcle· 
tine fırsat ve imkan vermigtir. Ziraat 
bankası satışa girmediği için bu istik· 
rarsızhk henüz giderilmemiştir. Fa· 
kat, ıtok vaziyetine ve genel duruma 
göre, narh fiyatlannrn yeniden arttı· 
rılması lüzumsuz sayılıyor. 

Diğer yandan Almanyadaki bazı 
firmalar gehrimizdcki alibdarlara 
müracaat ederek, memleketimizde ku 
raklık dolayısilc buğday. zahire ve 
hububat ihracatının yasak edileceği 
yolundaki haberlerin sıhhatini öğren· 
mek iıtemişlcrdir. Halbuki, ihrncatın 
men'i me\Zuu bahıolmadığı gibi or
tada her hangi genel kuraklık vaziyc· 
ti de yoktur. 

Esnaf odası yapılacak 
E5naf cemiyetlerinin Tecim odala

rından ayrılması yolundaki tasavvur 
katileşmi!tir. Tecim ve endliıtri oda
ları için yeni nizamname hazırlanır
ken, bu nokta da gözönündc tutula
caktır. Eınaf cemiyetlerinin ba§lt ba· 
tına idare edllmctıi. lllzum 2örlillirac. 
blr' eanaı ooa ı Kurulması muvafık gö 
rUlmUr.tür. Bu teşekkülleri birle~tir • 
mck maksadile hazırlanan (Esnaf ce· 
miyetleri federasyonu) projesi, esnaf 
odasına dot,ru bir adım sayılmakta • 
chr. 

Romen tayyarecileri 
geliyorlar 

Romanya hava ordusu deniz tay
rarelerinden mürekkep bir filo bu a· 
yın 26 aında yapacağı bir çalıtma u
çuşunda lstanbula gelecek"tir. Tay • 
yareciler burada üç giln Kaldıktan 
sonra tekrar 'Romanyaya dönecekler
c!ir. 

kirlerini. güneşin en dik ışığına 
tutulan bir tabak gibi, aydınlat
masıdır. Münevver geçinenlerin 
bu imtihanı da olmasa fikir kam 
biyomuzda en kaba ve açık spe
ki.ilasyonların bile önüne geçe -
meyiz ve bir kıymetler ıhercü -
merci içinde bocalar, dururuz. 

Bu son imtihan da ıkafidir, sa
nırım. Notunuzu veriniz. 

Peyami SAFA 

yorardı, o kadar. 
Fakat onun böyle sessizce bo· 

yun iğişini mükafatsız bırakma
dım .. Onunla, dost kaldım. Ara
sıra gider onu makamında gö· 
rürtim. Apartımanıma da gelir. 
Benim dostluğumdan, hayatta 
çok istifade etti. 

Ö.l~ülerin teftişine 
Başlandı 

Olçü ve tartı aletlerinin muayene
si için verilen son mühlet bittiğinden, 
genel kontrollara baılanmıttır. Mar
mara mrntakası ölçüler ve ayar dai· 
resi müfctti§leri iki gündenbcri şehrin 
muhtelif semtlerinde teftiıler yap
maktadırlar. Belediyelerin ayar me
murluklan da bu işle meşgul olmağa 
ba lamıtlardır. 

Dün. KaragümrUk ve civarında bil 
ttin ticarethaneler kontroldan geçiril· 
mi9. eldeki ölçü ve tartı ilctlcrinin a· 
yarlı ve damgalı olup olmadığı arat
ttrrlnuştır. İki gün için 150 kadar 
damgasız öl~U ileti müaadere edilmiş, 
bunları kullananlar ve bulunduranlar 
hakkında zabıt varakası tutularak ta
kibata başlanmıştır. Nizamname hü· 
kümlerine göre. damgasız ve metrik 
sisteme uy'gun olmıyan aletleri kul -
lan111ak yasak olduğu için bu gibiler 
hakkında kanuni takibat yapılacak -
tır. 

General Seyfinin tetkikleri 
lki gün ev.,•el Ankaradan gelerek 

lzmire giden gümrük muhafaza ku • 
mandanı General Seyfi, dün şehrimi· 
ze dönmüştlir. 

General Seyfi lzmirde, lıikeııdcri • 
ye vt Pireden gelen vapur yolcuları.
nın gUmrUk muayenelerinde bulun • 
muıtur. Yapılan bir deneme muaye· 
nesinde bu işlerin daha sUratli görül· 
mesi imkanları araştırılmış ve icap e· 
den tedbirler alınmıştır. 

Mısırdan gelecek seyyah ar 
Yakında Mısırdan ehrimize birçok 

ıeyyah gelecektir. Bunların Türkiye. 
ye ve lstanbula gelmesi işini Turing 
ve otomobil klöbürriln Mısırda açrlmış 
olan şubesi temin etmektedir. 

Oğrendiiimizc göre ilk grup ya
kında ıehrimizc gelecektir. 

Verdun Çanakkaleye gitti 
Beş ~Undenheri limanımızda konuk 

bulunan Fransız kruvazörü V crdun 
cliln ıaat Uçte Çanakkalcye gitmiştir. 

Verdun ayın otuzuna kadar Çanak· 
kalede kalacaktır. Bu müddet zarfın
da gemi subay ve erleri Çanakkale 
savaş yerlerini gezeceklerdir. 

içme suları ucuzlatılacak 
Belediye Ekonomi ınildürlülil men 

ha suları için baıladığı tetkik.ata de· 
vam ediyor. Bu hususta sucularla te· 
mas edilmektedir. Şimdiye kadar ya· 
pılan tetkiklerde suyun bazı yerlerde 
liç ve bazı yerlerde de dört elden geç 
tiği tcsbit edilmiş. bilhassa ikinci elde 
birdenbire pahalıla§tı~ı görülmÜ!tÜr. 

Bir hafta sonra İstanbul halkının 
Euyu daha ucuza içcce~i haber veril· 
mektedir. 

genç, ayakta durmuş, gülümsi
yerek bana bakıyor. 

Hali~ şirketinin 
Belediyeye devri 

Haliç şirketinin genel hissedarlar 
heyeti bu ayın 27 sinde fevkalade ola 
ıak toplanarak, faaliyete devam şekli 
etrafında bir karar verecektir. 

Haliç - Belediye arasındaki dava -
nın teşrinievvcle kalması, şirketin du
rumunu yeniden tetkike ihtiyac gös
termiştir. Hissedarlar heyetinin' önü
müzdeki toplantıda satış kararı alma· 
sı ve belediye ile pazarlığa girişmek 
üzere de idare meclisine salahiyet ver 
mesi muhtemeldir. Bu takdirde öden
memiş belediye hisseleri hakkında 
mahkemenin vereceği kararı bekle
mcğe lilzum kalmıyacak, derhal pa • 
zarlık konuımalarına girişmek müm
kün olacaktır. Atıikadarlarm verdiği 
mal(ımata göre, §irket vapurlarına ve 
tesisatına kıymet biçilmesi, bunların 
belediyeye devredilmiycrck işletme • 
ye verilmesi dört ay içinde mümkün 
olabilecektir. 

• 
Turfanda karpuz geldi 

Kavun ve karpuzun da diğer mad
deler gibi yeni yapılan sebze ve mey. 
va halinde satılması mecburiyeti, ba
zı şikayetlere yol açmıttr. Bu konu Ü· 
zerindeki tetkikler, toptan kavun ve 
karpuz satıtlarının hale alınması ile 
müstahsilin daha çok kar edeceği so· 
nucunu vermi§tir. Tecim ve endüstri 
odası bu husus mütalcasını belediye· 
ye bildirmiştir. 

Diğer taraftan dlin tehrimize tur
fanda olarak ilk karpuz gelmit ve sa-
t.ısı.!"• ı.... .. _, __ ___ 

Parti teşkilAtman teftişi 
Cumuriyet Halk Partisi Istanbul 

merkezi idare heyeti, kaza merkezle· 
rindeki teftişlerine devam etmekte· 
dir. 

Dün kcndisile göruşen bir muhar
ririmize merkez idare heyeti teşkilat 
~efi Ali Rıza Erem. bu hususta iza -
hat vermiş ve dem istir ki: 

.. _ Bize bağlı buİunan nahiye mer 
kczlerinin teftişleri bitti. Kaza mer· 
kezlerindeki kontrol devam etmekte· 
dir. Şimdiye kadar on beş kazadan o· 
nunun teftişi bitmif, beş kaza merkezi 
kalmıştır. Bu beş kazanın da teftişlen 
sürmektedir. 

Teftişler. yönetim ve hesap bakı· 
mından yapılmaktadır ... 

Komiserliklere tayin 
edilenler 

Evvelce imtihanda kazanan, fakat 
kadroda yer bulunmadığı için tayin
leri yapılamıyan polis ikinci ve üçün· 
cü komiserlerinin tayin emirleri 
dün Emniyet direktörlüğü üçüncü şu 
be müdUrlUğü tarafından ali.kadarla· 
ra bildirilmiştir. 

Demiyor. 
- Sizinki mi? 

:f. Sahak ismi;d~™blrinin ;ramvay
dan diışerek yaralanmasına sebep ol
maktan suçlu, vatman lbrahimin dün 
ikinci cezada duru§ması yapıldı. Din
lenen şahitler, Sahakm tramvay yü -
ı ürken indiğini, zilin önceden çckil
memis olduğunu söylediler. Duruş -
ma, müdafaa yapılmasına kaldı. 

"' Balkanlardan göçmen gelmt!si 
devam etmektedir. Duyulduğuna gö
re Romanyadan toplu göçmenler tem· 
muzun ortasına doğru gelmeğc başlı
yacaklardır. Çünkü çoğu çiftçi olan 
göçmenler yeni ürünün sonunu bek
lemektedirler. 

• Kültür Bakanlığı merkez ör
güt ve ödevleri hakkındaki yeni ka· 
nun dün ilbayhğa gelmiştir. 

* Bursada bulunan birinci genel is
pektör Abidin Ozmen dün akşam 
şehrimize gelmiştir. Abidin Ozmen 
bir iki gün şehrimizde istirahat ettik
ten sonra yeni vazifesine başlamak {j. 
zere Diyarbekire gidecektir. 

" Budapcıtedeki atlı müsabakalara 
iştirak eden binicilerimiz, dün gelen 
bir habere göre, Viyanaya geçmişler· 
dir. Oradaki yarışlarda bulunduktan 
~onra şchrjmize döneceklerdir. 

* Finans Bakanlığı mütchassrsla • 
rından Pol Maııe ve Pisarl dün An
karadan şehrimize gelmişlerdir. Müte 
haaarslar, şehrimizde tetkiklerde bu
lunduktan sonra muhtelif vilayetlere 
gideceklerdir. 

ıır Yedinci yerli mallar sergisi bu 
Y!I da Galatasarayda açılacaktır. Ser. 
sürecektir. -

,.. Slitçüler cemiyeti, süt verimleri 
ve hastalıktan hakkında bir film gc· 
tirtmiştir. Bu film bu sabah Saray si
nemasında gösterilecektir. 

* Lokanta. otel ve sair yerlerin fiat 
listeleri ile esnafın tescil müddeti on 
temmuza kadar uzatılmıştır. Uzatıl· 
mağa sebep. bu işlerin henüz önünün 
alınmamasıdır. 

ıı: Adliye müfettişlerinin Fatih no· 
terliğini teftişleri sırasında 1200 lira~ 
lık pulun ortada olmadığı görülmüş 
ve tahkikata ba~lanmıştır. 

Deniz bayramı 
Kabotajın kaldırılması münasebe • 

tile 1 temmuzda yapılacak olan deniz
ciler bayramı 11azırlrklarrna hararetle 
devam olunmaltladır.Hazırlanan prog 
ıam bütün limanlara yayılmıştır. 

Emniyet ikinci direktörlUğU 
Vekaleten emniyet direktörlüğü İ· 

kinci §ubc müdürlüğüne bakmakta o
lan lsmail Rasihin Istanbul Emniyet 
direktörlilğü muavinliğine tayin olu
nacağından kuvvetle bahsedilmekte· 
dir. 

Çitin öbür tarafındaki genci 
parmağımla gösterdim. 

Kadriye, kahkahalarla gülü
yordu: 

Şimdi caddelere, mahallelere, 
semtlere yeniden soyadı. takar -
ken, çok yerde, benim komşu -
nun kafası güdülüyor. Gazetede 
tabelasınm resmini gördüm''YE 
NlKAPI KUMSALI,, diye bir 
ad takılmış. Bizim bildiğimiz, ye 
nikapının denizi yazın karpuz 
kabuğundan, kıyılan. odun kö
~ür deposundan geçilmez. Ye
nıkapının kuyruğuna istediği -
miz kadar "kumsallık,, takalmı, 
orası öyle kaldıkça kendi kendi· 
mizi aldatmaktan başka bir i§ 
yapmış olmayız. 

''Belki aldanmak ihtiyacı ha • 
yat,, ım diyeceksiniz? Buna da 
benim aklım ermez. 

Orhan SELiM 

HAK YERiNDE 

Kibrit şirketi 
direktörünün davası 

Türklüğe hakaret- etmekten suçlu 
Kibrit şirketi ikinci müdürü Hüman· 
sın duruşmasına üçüncü cezada de • 
vam edildi. Suçlunun avukatı Sadi Rı
za. müdafaasını yaptı. Karar verilmek 
üzere duruşma, 7 Temmuza bırakıldı. * Şükrü adında biri, Uluköyde, 
Sarıyer hükiımet doktoru Necdetin 
gece vakti evine taarruz etmiş ve ken· 
disi evin içerisinde yakalanarak Müd
deiumumiliğe verilmiştir. 
.,. ~.M.\V..'lnru•6'\..~ı,rim:.;,.n?ı ,..~1a 'Ctiın 

Tütün inhisarı kalemi mahsus müdü
rü Ziyanın duru§masına dün de birin 
ci cezada devam edildi. Suçlu. dünkü 
duruşmada müdafaasını yaptı. Hakye· 
ri, karar vermek için duruşmayı baş
ka gilne bıraktı. 

* Cakmak taşı kaçakçılığı yapan 
ve Üzerlerindeki aramada 9500 çak
mak taşı bulunan Gevont, Simon ve 
Talatın duru§malarına dün 9 uncu ih· 
tisas mahkemesinde devam edilmi~tir. 
Müddei umumi ve inhisarlar vekili 
suçluların cezalandınlmalan isteğin
de bulunmuşlardır. Dava. müdafaa i
çin ba§ka güne bırakrlmı§tır. 

Otomobillere benzin 
vermek için 

Otomobillere benzin veren depola· 
rın sokaga hortum uzatarak bu hıi 
) apmaları menedilmi§ ve dükkan önü 
ne hususi tertibat yaparak otomobil· 
lcrc, hortum uzatmadan benzin ver· 
meleri kararlaşmıştı. 

Bu hususta belediyenin verdiği 
mühlet bitmi§, birçok benzin depoları 
da bu şekilde f"tadil edilmi§tİr. Müh· 
lct yeniden tahdit edilemiyeccğinden 
hususi tertibat yapmıyan benzinciler 
tcsbit edilip cezalandırılacaktır. 

yor, gülüyordu: 
- Vallahi, taıµdığından da 

şüpheliyim. Bu genci gözilm ısırıyor. Her 
vakitki uysallığımla selam ver
dim: 

- Bonjur ef cndim. 
Hafızamın menhus illeti: 

O halde, bu genç, beni çok 
iyi ve yakından tanıyor. içimde, 
garip bir eza başladı. Kadriyc
ye cevap verdiğime pişman ol
dum. 

- Beyle konuştuğunu görü
yorum. Peki, beyin ismi? 

Durdu, elini omuzuma koy • 
du: 

- Peki, nercdeıı tanıyorsun? 
Beni, gene zayıf tarafımdan 

vurmuştu, dik dik baktmı. 

Mahmud YESARi 

,eflerden biridir. O, daha ilerli
yecek, hem çok ilerliyecek. Ona. 
güveniyorum. GUvenebilirim. 

Sana, onun ahlfikmdaki dü
rilstlUğU ve asilliği söyliyeyim 

Kahkaha ile gUldüğilme mi 
bakıyorsun? 

İsim hatırlıyamamak. 
Genç, bana doğru yaklaşı

yor: 

- Beni çağrıyorlar ! 
Diyecek, bu gençten ayrıla

caktım. Gencin göz kırpışı ve 
gülüşü, ilk sempatimi biraz kı
rar gibi oldu. Kadriye, yanımı
za gelirse, bu genç ne yapacak
tı? 

Onun bu muzipliği canmu 
sıkmıştı. Kaşlarımı çatmakla 
cevap verdim. Fakat tuhaf mı? 
Garip ıni? Bilmiyorum. Kadriye 
görünür görünmez gencin hali, 
tavrı değişmişti. Biraz evvelki 
yırtık, laubali duruş saygılı, ade 
ta ön kavuşturma vaziyetine 
gelmişti: 

Kadriye, gözlerini kırpıştırdı: 
- Neye öyle hain hain bakı

yorsun? Kızdın mı? 

bak! 
Onu, şımartacak kadar scv

pıiştim. Halbuki o, şımannamış 
tı. Beni, daima sayg ıile sevdi. 
Artık ayrılmak lazımgeldiğini 
kendiıine ıöylediğin'l zaman, 
bunu, bir emir telikki etti. 

Beni, ya içinden seviyordu. 
Bana bakarken, göz bebekleri 
dolu dolu idi. Eğer yeni bir aşk 
havasına kalbimi ve sinirlerimi 
kaptınnamı' olsaydım, onu, u
zun zaınan terketmezdim. 

Hiç şikayet etmedi, aflama
dr. s1zlanmadı. hatta sesini bile 
çıkarmadı. Rolilnü bitirmiş bir 
aktör gibi sahneden çekildi. 

Şikayet etseydi, ağlasa, sızla
aaydı, ne olurdll? Bcniı üzerdi, 

Ben de ondan çok istifade ede 
rim, yavrum. Başım sıktştı mı, 
ona, bir haber uçururum. Be
nim, en karışık işlerimi, hic sı
kıJmadan, yüksünmeden halle -
diverir. 

• Sabah, ortalık ağarırken bah-
çeye çıkmıştım. Sağ tarafına 
doğru yürüdüm. 

Sabahın serinliği. yüzümü 
yelpaze gibi okşuyordu. O ka: 
dar dalgın yürüyonnuşum kı 
çitin kenarında birdeıt durakla-
dım. 

Geri dönüyorduın. Arkamdan 
bir ses duydum: 

- Bonjur beyefendi. 
Döndüm, çitin beri tarafında 

boyu ortanm uzunu, zayıf bir 

- Bu köşke mi taşındmız, 
beyefendi? 

- Hayır, misafirim. 
Bu genci, hem çok iyi tam

yorum. Ama, nereden? Sevimli 
güler yüzü, insana emniyet ve~ 
riyor. 

Birden Kadriyenin sesi yük-
seldi: 

- Yesari nerdesin? 
Bağrıyorum : 
- Buradayım, çitin Kenarın

da ... 
Sevimli yüzlü genç, gözünü 

çapkınca kırparak gülümsüyor: 
- Sizinki mi? 
Çapkınca göz kırparak gü~ 

lümseyişi öyle manalı ki. .. 
- Hareminiz mi? Refikanız 

mı? Karınız mı? 

Kıskanıyor muydum? Belki. .. 
Lakin en ziyade korktuğum, 
gencin imalar, kinayelerle bizi 
bombardıman etmesi ihtimali 
idi. 

Kadriye, sırtında gül kurusu 
bir eıvap, başına geniş kenarlı 
bir hasır ~apka giymiş, ağır ağır 
salına salına geliyordu. 

- Kiminle konuşuyorsun? 
Konuştuğum gencin ismini 

bilmiyorum ki ... Tututk tutuk: 
- Beyle 1 dedim. 
Kadriye, yüzüme baktı, yak

laştı, durdu. Bir kahkaha attı: 
- Beyle mi? Hangi beyle. 

- Bonjur hanımefendi. 
Kadriye, birden parmağını 

ağzına götürdü: 
- Susunuz ... 
Bana döndü: 
- Beyin ismi?~ 
Gence başını çevirmişti: 
- Bilmez... Hatırlamaz ... 

Hatta, sizi tanıdığı da şüpheli
dir. 

Onun bu muzipliği sinirlerimi 
bozmuştu: 

- Beyi tanıyorum. Fakat 
isimlerini hatırlıyamıyorum. 

Kadriye, kahkahalarla gülü· 

Eliyle çenemi tuttu, sarstı: 
- Beyin adı Muammer .•. Mes 

leği aktörlük ... 
Gözleriyle gözlerimi kontrol 

ediyordu: 
- Hala mı hatırlamadın? 
Hatırlaımştun. Fakat hafıza· 

mın nankörlüğüne, k-ısıklığına 
öyle lanet ediyordum ki .. 

Muammeri, tiyatrodan tanı
yordum. Onu sahneye çıkaran 
bendim ... Lakin ben, tiyatroY11 
bıraktıktan sonra o, o kadar de
ğişmiş ki, tanımaınakta haklı-
yım. 

Kadri yenin 
şaşmıyordum, 
şaşıyordwn. 

onu tanıyışırıa 
ahbap oluşuna 

.(Arkası vari 
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Türk Devriminin ilk Temeli 
16 Yıl Önce Bugün Atılmıştı 

"Milletin istiklAlin.i gene milletin a:r:im ve kararı kurtaracaktır.,, LAVANTA KOKUSU 

16 A Y DA BiTiR iLMEK ÜZERE 

aranın Büyük Gar 
Kültür Bakan
hğı Soruyor 

2Z - 6 - 919 ATATÜRK 

Bugün tam on altı yıl oldu. İşte Türk dünyası, Türk ulu-
Türk Ulusu büyük dünya sa- su, ancak birer noktasına iliş -

vaşında yenilmiş olarak çık- tiğimiz acıkların (faciaların) or 
mış ... Mondros bırakışı olmuş... tasında, bukadar zifiri bir karan 
Osmanlı imparatorluğu çökmüş. lık içinde .... işte Türk Ulusu 
Ordumuz, donanmamız, kalele- yer yüzünde bir eşi daha görül
rimiz, hepsi silfıhlanndan soyul memiş böyle bir felaket içinde 
muş .. Boğazlar açılmış .. Yer yü kıvranırken, Atatürk 19 Mayıs
zünün buğüne dek bir benzerini ta Samsuna bir güneş gibi do
daha gönnediği büyük dünya ğuyor ... 28 Mayıs ve 3 Haziran 
savaşını kazanan devletler do - günlemeçli genelgeleri ile Türk 
nanmaları ile, 18 Martta yenil- ulusuna içinde bulunduğu f ela
dikleri, geçemeyip döndükleri, ketin enğinliğini ve ondan kur
Boğazdan geçmişler... Bugün- tuluş için tutulacak ulusal kur
kü yurdumuzu üç yandan sar - tuluş yolunu gösteriyor ..• 

En çok: eziyet çeken neremiz
dir diye sorsalar, ne el, ne dil, ne 
dudak, ne baş, ne ayak, ne kaşı
mızdır. Burundur efendim bu -
run .. 

Yapılıyor • 
ın ası 

[HUSUS! MUHABIRIMIZ BlLDlRlYOR] 
Ankara, 21 

'.Ankaraaa yenı yapılacak gar bınası ile gazino binasının bütün 
tesisatile beraber inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye korunuş -
tur. Inşaatın bedeli 789 bin 309 lira 55 kuruş idi. Eksiltme dün de
miryollan idaresinde yapılmış ve zarflar açıldığı zaman Haydar 
ve şeriklerinin keşif bedeline % 5 zam istemek suretile 828 bin 
lira ve Abdurrahman N acinin % 1,5 kırmak sureti le 7 77 bin lira 
fiat verdiği görülmüş ve inşaat Abdurrahman Naciye ihale edil
miştir. inşaat kış mevsimi hariç olmak üzere 16 ayda ikmal edi
lecektir. Muvakkat gar olarak barakalar yapıldıktan sonra mev
cut gar binası yıkılarak derhal inşaata başlanacaktır. 

A• 

Köylüyü nasıl 
iyi okutabiliriz? 

[HUSUSl MUHABlRIMlZIN 
TELGRAFI] 

Ankara, 21 

Kültür Bakanlığı parti prog -
ramımn veni esasalrndan mül -
hem ola;ak, diğer Bakanlıklara 
birer tezkere yazmış, nüfusumu 
zun çokluğunu teşkil eden köy -
lüleri imkan ve ihtiyaçları dere 
cesinde okutmak ve yetiştirmek 
için bu sahada tatbik edilecek 
cahşma planı etrafında mütale
~larmı sorarak, yardımlarını iste 
miştir. s 1 areBütçelerinden 

an Mütekaitler 
1 

Kültür Bakanlığı tezkeresin -
de Bakanlıklardan şu üç esas et 
rafında düşüncelerini sormuş -
tur: 

'Ankara, 21 (Hususi muhabirimizin telgrafı) - Hususi idare
ler bütçelerinden maaş almakta iken tekaüt edilmiş muallimler, 
memurlar ve doktorlarla fen memurlarının ve Ankara ile İstan
bul belediyesinin tekaüt edilmiş memurlarınm 1935 birinci 3 
aylık havaleleri ziraat bankasına tamamen verilmiştir. Alakadar
ların bankaya müracaattan lüzumu vilayetlere bildirilmiştir. 

a ili e rde Değiş.klikler 
"Ankra, 21 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) )- Valiler ara -

sındaki değişiklikler Bakanlar Kurulunda kararlaşmıştır. Bu de
ğişikliklere göre: 

Ankara belediye reisi muavinlerinden Adli Maraşa , Trakya 
~mum müfettişliği asayiş müşaviri Osman Edirne valiliğine, bi
rınci umum müfettişlik istihbarat müdürü Bürhaneddin Ağrı va
liliğine, Burdur valisi Saip Van valiliğine, İstanbul liman ve rıh
tım idaresi müdürü Ali Riza Çevik Antep valiliğine, Antep valisi 
Akif Sivas valiliğine tayin edilmişlerdir. 

Bu münasebetle on vilayette değişiklik olmaktadır. 

RAY iKRAMiYESi 

-' Tesbit 
a 

Ediyorl 
J\nkara, 21 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Demiryolları inşaatm
da ray ferşiyatı kilo metre ikramiye
sine dair hazırlanmış bulunan talimat 
narne Bakanlar kurulunca onaylan -
nııştır. Talimatnamenin esaslarını bil
~iriyorum: Kontratlılar hariç olmak 
\!zere demiryol inşaat dairesinin maaş 
ve ücret kadrolarında dahil bulunan 
bütün mühendUer. mimarlar, fen me
tnurları, tamirat ve kısım şefleri, dok
torlar, ressamlar, istimlak amirleri, 
nıemur ve muavinleri, demiryol inşa
at işlerile vazifedar olmalarından do
layı müsteşar ve makam müşaviri ile 
hukuk müşavirliğinin ve malzeme, mu 
hasebe, zat işleri, hususi kalem ve ev
rak müdürlüklerinin bütün memur ve 
?1üstahdemleri ve demiryol inşaat da 
ıresinin konturatlılar hariç olmak üze 
re maaş ve ücret kadrosuna dahil me
tnur ve müstahdemleri her takvim yı
lı içinde ray döşemek suretile tamam
lanan demiryol inşaatından dolayı ray 
ferşiyatı kilometre ikramiyesi alacak
lardır. 

lkramiye mikdarı (maaşlı memur
larda) her memurun takvim yılı so
nundaki emsal hasılı ile birlikte asli 
tnaaş ve varsa mesken ve müktesep 
hak tazminatları biliğine, ve ücretli 
~emurlar da takvim yılı sonundaki 
Ucretleri mikdarına göre tayin oluna
caktır. lkramiye alabilmek için yu -
karıda yazılan vazifelerde en az altı 
ay çalışmış olmak hizımdır. Hizmet 
?nilddetleri bir takvim yılından az ve 
?ltı aydan çok olanlara tam senelik 
ikramiyenin on ikide biri kadar ikra
miye verilecektir. 

Ikramiyenin taalluk ettiği geçen 
takvim yılı başından sonuna kadar 

1ken~i arzularile ba)canlıktan çekilcn-
er, ışten çıkarılanlar. vekalet emrine 
alınanlar, işten menedilenler. veya bu 
!lıüddet içinde memurlar için üç ih -
tar, ücretliler için de 2 defa ücret kat'i 
Cezasına uğrayanlar ikramiye alamı
~acaklardır. 

. Uhdelerinde asaleten ve vekaleten 
~ki. vazife bulunanlara vekalet ettik-
erı hizmet için tahakkuk edecek ik

ramiyenin beşte biri kadar ikramiye 
\>erilecektir. 

1 
İkramiye yılı içinde askere giden· 

erden altı ay ve daha ziyade müddet 
\>~~ifede bulunmuş olanların hizmet 
~Uddetlerine göre ikramiye almağa 
akları olacaktır. 

n, tamirat ve kısım şefleri, doktorlar, 
ressamlar, istimlak amirleri, memur 
ve muavinleri döşenen rayların beher 
kilometresi için yüzelli lira üzerinden 
bilhesap bulunacak meblağ yekunu, 
takvim yılı sonunda bilfiil müstah -
dem bulunan bu memur ve müstah • 
demlerin emsal hasılı ile birlikte ma
aş ve ücretlerinin bir aylığına taksim 
edilerek ikramiye emsali tesbit oluna
caktır. Bu ikramiye emsali her memu 
run emsal hasılı ile birlikte rnaa!'l ve 
v-:rsa mesken ve müktesep hak .. taz
mınatları, müstahdemlerin de almak
ta oldukları ücretleri tutarına darbc
dilmek zuretile her memur veya müs
t~hdemin tam ikramiyesi mikdarr ta
yın olunacaktır. Şu kadar ki buluna· 
cak ikramiye emsali, bir buçuğu te
caviiz etmiş olduğu takdirde memur 
v: müstahdemlerin tam ikramiyesi 
hır buçuk emsali üzerinden tahakkuk 
t:ttirilip bundan fazlası hesaba katılmı 
yacaktır. Bir takvim yılı içinde yapı
lan. !~rşiyat 300 kilo metreyi tecavüz 
ettıgı takdirde bakanlar kurulu kara
rile ~kramiye emsali ikiye çıkarılabile 
cektır. 

Müsteşar ve makam müşaviri ile 
hukuk .müşavirl,iğinin ve malzeme, 
muhasebe, zat işleri, hususi kalem ve 
evrak müdürlüklerinin bütün meınur 
ve müstahdemleri ,.e demiryollar in
şaat dairesinin maaş ve ücret kadro-

. suna da.hil bulunanlardan aşağıda ya
zılı şekılde tesbit edilecek ikramiye 
emsali yarısının bu memur ve müs -
tahdemlerin emsali hasılı ile birlikte 
almakta olduğu maaş ve varsa mes
~en ve müktesep hak tazminatı veya 
u~ret tutarına zarbedilınek suretile ta 
yın .0}unacaktır. Müste~ar, makıım mü 
şavırı: muhasebe, malzeme. zat işleri, 
?usus~ kalem ve evrak müdürlerinin 
ıkramıye emsali hasılı ile birlikte al
makta ol~~kları maaş ve varsa mes
~en ve mukt sep hak tazminatı veya 
ucret tu~arının bir misli ve bir takvim 
yılmdakı ray fe?"§iyatı 300 kilometre
yi tecavüz ettiği takdirde Bakanlar 
~urulu kararile iki mislini geçmemek 
uzere Bakanlıkça resen tayin oluna -
caktır. 

Evkaf umum mUdUrlUğU 
Ankara, 21 (Muhabirimizin telgra· 

fı) - Samsun valisi Fahri Evkaf U
mum müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Tass aytarınm söylevi 

1 - Bakanlığınız bakımın -
dan köy mekteplerine büyük kü 
çük köylülere neler öğretmeli -
<lir ki, bakanlığmızı yüksek dü -
şünceleri ve istekleri fenni ve il
mi surette yerine getirile bilsin? 

2 - Köy mekteplerinde çalı
şacak muallimlerin muallim 
mektebinden alacakları umumi 
ve mesleki bilgilerden maada, 
köylüye rehber, köyde hükfıme 
tin işlerini kolaylaştıracak bi -
rer unsur olabilmeleri için daha 
ne gibi bilgilerle teçhiz edilme 
leri icabeder? 

3 - Tahsil ve köylüyü tenvir 
işinde bakanlığınız yöni.inden 
gözönüne alınması icap eden da 
ha ne gibi hususiyetler vardır? 

An karadaki 
Komünisti r 

[HUSUSl MUHABlRlMlZIN 
TELGRAFI) 

Ankara. 21 

Bugün Ankara ağır ceza mahkeme
:;inde komünistlikten suçlu olanların 
muhakemelerine başlanmış ve suçlu -
lar hakkında istintak hakiminin karar 
namesi okunmuştur. İstintak hakimi 
kararnamesinde Musiki Muallim Mek 
tehi beşinci sınıf talebesinden Rıza 

oğlu Nazımla ayni mektep mezunla
rından Usküdarh lrfan oğlu Nurinin 
muhakemelerinin men'ine, Gazi lisesi 
son sınıf t llebesinden Zağrah Hüsnü 
oğlu Ertuğrulun ve Kütahya lisesi 
son sınıfından Şakir oğlu Hüseyin 
Basrinin gayri mevkuf olarak, diğer 
on suçlunun da mevkufen muhakeme
lerini istiyordu. Gayri mevkuf olan
lardan Şakir oğlu Hasan Basri gel • 
mediği için iddia makamı duruşmanın 
geri bırakılmasını istemişse de mah • 
keme duruşmanın başlamasına karar 
vermiş ve maznunların hüviyetleri 
tesbit olunmuştur. 

Bundan sonra mahkeme ikinci bir 
karar ile duruşmanın gizli yapılması
na karar vererek bu kararı dinleyici
lere bildirmiştir. Gizli olarak devam 
eden muhakeme saat 12 ye kadar ve 
öğleden sonra da geç vakte kadar de
vam etmiştir. İstintak hakiminin ka
rarnamesinde maznunlardan Omer oğ 
lu Dursun ile Çonım orta mektebin
de muallim Ahmet oğlu Ruşen Zeki 
arasında gizli mürekkep kullanılmak 
suretile muhabere cereyan ettiği de 
zikredilmekte idi. • 

Komünistlikten sudu olarak Bey • 
pazarında tevkif edilen Beypazarı ilk 
okulası muallimlerinden Baha istintak 
lıakimi tarafından isticvap edilmekte
dir. lstintak hakimliğince hakkında 
lüzu?'u muhakeme kararı verildiği 
takdırde onlar da diğer suclularla bir
Jikte muhakeme edilecekti~. 

lhracma izin verilen 
ceviz kUtukleri 

Ankara. 21 (Muhabirimizin tel ... ra
fr) - Memleketimizden dışarıya

0 

çı
karılması Bakanlar kurulunca yasak 
edilen ceviz kütüklerinin kararname
nin !1eşri~den evvel satılmış olduğu 
tevsık edılmek suretilc ihracına Zi -
raat Bakanlığınca müsaade edilmi~ ve 
keyfiyet Gümrükler genel direktö~lü
ğü tarafından vilayetlere bildirilmiş -
tir. 

ikram iye emsali 
Konturatlılar hariç olmak üzere de· 

~ıryol inşaat dairesinin maaş ve ücret 
a.drolarında dahil bulunan~ bütün 

tnUiıcndislcr, mimarlarl fen m_!!murla-

.. An.kara, 21 A.A. - Tass ajansının 
Turkıye aytarı Stoklipski, bu aksam 
m~tbuat erkanına özel bir şölen ~er
mış ve geç vakte kadar dost bir hava 
içinde vakit geçirilmiştir. 

Finans Bakam Avrupaya 
gidiyor 

Ankara, 21 (Muhabirimizin telgra 
fı) - Finans Bakanı Fuat Ağrah te
davi için yakında mczuncn Avrupaya 
gidecektir, 

mışlar .. Orduları ile de bugün - Bunu gören düşmanlar he
kü yurdumuzun her yanım kap men işe el atıyorlar, Atatürkü 
lamışlar .. Doğudan da, güney - 8 Haziranda İstanbula çağın
den de kavramışlar ... Türk gök yorlar ... 
lerini kapkara bulutlar bürü - O, Havzadan İstanbula değil, 
müş .. Türk topraklarını inatçı, Amasyaya gidiyor ... ve orada 
koyu ve kara bir sis bastırmış.. Ulusun durumunu bir daha göz 
Bu karanlık içinde küme küme den geçiriyor? 18 Haziranda 
sesler duyuluyor: Trakyadaki birinci Kolorduya 

Bir yandan, Karadeniz kıyıla ergesini bildirdikten dört gün 
rındaki illerimizde Puntos Cu- sonra: 21-22 Haziran 1919 ge
murluğu kurmak istiyenlerin çıl cesi Türk ulusuna şu üçüncü 
gın kahkahaları!! · genelgesi ile kurtuluş yolunu 

Bir yandan, doğu illerimizde gösteriyor; 
(Ermenistan) kurmak isteyen -
lerin nankör sesleri 1 ! 

Bütün bunlar Türk ulusunun 
ankanlı vicdanım yırtıyor ... 

Derken bugünkü batı illerimi 
zin, güney illerimizin paylaşıl
ması planı başlıyor: 

Canakkale ve İstanbul illeri 
ve - Boğazlar çevresi yad bir 
devlete; 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
İzmir, Manisa, Balıkesir, Bur -
sa, Kütahya illeri ikinci bir 
yad devlete; 

Aydın, Muğla, Denizli, An -
talya, Burdur, isparta, Konya, 
illeri üçüncü bir yad devlete; 

Adana, Ayın tap, Urfa, Ma -
latya, Kayseri, Sivas illeri dör
düncü bir yad devlete; 

Diyarıbekir, Siirt, Van illeri 
\s .3: ""'-.~ \Jiı J'a'1 '1'-~lc:Ao- r.ılrn~lr 
üz~re Osmanlı imparatorluğu -
nun mirası paylaşılıyordu .. Ge
ri kalan (Ankara) ve (Kasta -
monu) illeri de, o zamanki Os
manlı Padişahına bağışlanıyor!. 
Türk ulusuna ise hiç bir şey 
yok!! 

Bu plana göre iş başlıyor: 

İzmire, Ayvalığa, Mudanya -
ya, yeni düşman orduları çıka
rıyorlar. Batıdan doğuya bir be 
la seli gibi akmağa başlıyorlar .. 

Türk ulusu. gözgözü görme
yen bu karanlık acık (facia) 
içinde kıvranıyor. Hiç bir yerde 
bir umut ışığı yok... Kurtuluş 
yolu yok ... Bazı sesler duyulu -
yor: 

(Manda) isteriz!.. Amerika 
mandası!. Yok .. İngiliz manda
sı!. Bu konular üzerinde kurum
lar bile var. İngiliz muhipleri 
cemiyeti gibi ... 

Yer yer kurtuluş yolları ara
yanlar da yok değil. .. Fakat bu
günkü ulusal sınırlarımız için -
de bir kurtuluş ergesi ile değil, 
herhangi bir ilim veya bölgenin 
kendi ilini veya bölgesini kur -
tarmak ergesi ile ... 

(Trakya paşa eli), (Reddil -
hal), (Vilayatı şarkiye müda -
dafaai hukuku milliye) cemi -
yctleri gibi... 

• 
21 /22/haziran/1919 

1.- Vatanın tamamiyeti, 
milletin istiklali tehlikededir. 

2. - H ükfımeti merkeziye de 
ruhte ettiği mes'uliyetin icaba
tmı ifa edememektedir. 

Bu hal milletimizi madum ta-
nıttınyor. 

3.- Milletin istiklalini yine 
milletin azim ve kararı kurtara
caktır. 

4.- Milletin hal ve vaziyeti-
ni derpiş etmek ve sadayı hu
klıkunu cihana işittirmek için 
her türlü tesir ve mürakabadan 
azade bir heyeti milliyenin vu
çuclu elzemdir. 

5. - Anadolunun bilvucuh en 
emin mahalli olan Sivasta (mil
li bir kongre) nin serian inika-
rtt takarrür etmiştir. 

6.- Bunun için tekmil vila
yetlerin her livasından mille
tin itimadına mazhar üç mü
rahhasm sür'ati mümküne ile 
yetişmek üzere hemen yola çı
karılması icabetmektedir. 

7 .- Her ihtimale karşı key
fiyetin bir (sırn milli) halinde 
tutulması ve mürahhasların lü
zum görülen mahallere seyahat 
lerinin mütenekkiren icrası la
zımdır. 

8. - Vitayatı şarkiye namına 
10 Temmuzda Erzurumda bir 
kongre inikat edecektir. 

Mezkur tarihe kadar Vilaye
ti saire mürahhasları da (Si
vasa) vasıl olabilirlerse (Er
zurum kongresi) nin azası da 
(Sivas içtimai umumisi) ne da
hil olmak üzere hareket eder .•. ,, 

İşte 23 Temmuz (Erzurum) 
ve eylül (Sivas) kurultaylarının 
ve 23 nisan ilk Kamutayın te
melleri ve bugünkü ulusal Türk 
devletinin ve Türk Cumurluğu
nun ilk temelleri ogün, o şart
lar altında, Amasyada atılmış
tır ... 

Bu satırlar, bu günün bu de
ğerini, bir kez daha Türk genç
lerine hatırlatmak isteğimden 
doğmuştur. 

Yeşilköy : 
Ali Rıza EREM 

RESMİ BiLDiRiG 

ç ıllı 
lan ı 

Hava orunma 
Kabul Edildi 

Ankara, 21 (A.A.) - (TEBLlG): 
Yüksek Müdafaa meclisi, İsmet İnönü'nün başkanlığında 

19, 20, 21 Haziran günlerinde toplanmış ve memleketin yüksek 
müdafaa meselelerini tetkik etmiştir. Meclis, herşeyden evvel 
hava tehlikesine karşı vatandaşların her tarafta gösterdiği ilgi -
yi şükran ile görmüş ve vatanın hava emniyetinin ancak bütün 
ulusun yakindan işt_irakiyle temin olunacağını kaydetmiştir. 
~üksek müdafaa ~celisi, Hava ordusunu arttırmaya ve en ye
m yaraçlarla teçhız etmeye karar vererek bunun için üç senelik 
bir plan kabul etmiş ve vasıtalarını hazırlamıştır. 

Yüksek müdafaa meclisi, milli seferberlik işleriyle ayrıca meş
gul olmuştur. 

~n. nihayet •.. Hariciye Vekili devletin harici vaziyet ve emni
y~tını. v~ ~ ~ulhun muhafazası için Tür ki yenin arsıulusal alarida
kı elbırhgı çahşmaJarını izah eylemiştir. 
Yü~sck m~~~faa ~ecli~i, sonbaharda mutat toplantısım yap· 

mak uzerc goruşmesıne niha~et vermiştir, · 

Pis bir şeye el sürmezseniz 
size ne? 

Kötü lafı ağzınıza almazsa .. 
nız size ne ? 

Kirli el öpmezseniz size ne? 
Çirkef te yürümezseniz size 

ne? 
Bile bile başınızı belaya sok • 

mazsanız size ne? 
Çirkin şeye ba&mazsamz si -

zene? 
Lakin fena koku ister iste .. 

mez burnunuza girer. Tıkasa -
nız nefes alamazsınız. Açsanız 
kokudan duramazsınız. 

Sarmısağın adı çıkmış, fena 
kokar diye! Kokar ama istah 
açar... Vaketanın adı çıkmıştır 
kokar diye ... Koksun, hiç değil
se ayakkabı olur.. Lakin nedir 
bu tramvayda, trende, vapurda, 
tünelde, otobüste burnumuzun 
direğini kıran, başımızı ağrıtan 
(lavanta) adlı meçhul ve serse
ri koku? 

Güzel kokuyu hep severiz. La 
kin gezginci hacıyağcıların, ya
hut cici berberlerin ne idüğü be
lirsiz kokularını değil .• 

Birisi umumi bir yerde kötü 
bir şarkı okusa, hatta bağırsa, 
sustururuz .. 

Yere çöp atsa, tükürse ve 
ya sümkürse ayıplar çıkışırız .. 

Bu burnumuzu kıran yapma 
lavanta kokularına ses çıkara -
mıyoruz.. Zavallı burnumuz ..• 
Ne talihsiz! Bütün zulmümüz 
ona mı?. 

isve~ 
Doğ 

B. FELEK 

rahn n 
ğu gün 

Ankara, 21 A.A. - İsveç kralı 
Beşinci Gyztaf'ın doğumunun yıldö
nümünden ötürü Ataturk ile Kral 
arasında karşılıklı çekilmiş telgraflar· 
dır: 

Sa Majeste Beşinci Gustnf, 
hveç Krala 

STOKHOLM 

Dogumunu un ) ldonumı.i dolayı
sile Majestenize en yurekten tcbrık
lerımi sunar ve şah ı saadctinizle 
memleketinizin genligi hakkındaki di 
leklerimın kabulunu rıca ederim. 

Kamal ATATÜRK 

Son Ekselans Reisicumhur 
ANKARA 

Doğumumun yıldönümü dolayısile 
bana bildirmiş oldugunuz dostane dı· 
lcklerc karşı içten teşekkurlcri,• ın 
kabulümi rica ederim. 

GUSTAF 
Peşte Turizm kurultayı 
Ankara, 21 (Muhabirimizin telgra· 

fı) - 10 Eyllılde Peştede toplanacak 
arsıulusal turizm kurultayına hükiı • 
metimiz namına iştirak edecek murah
haslar Dış, Iş, Bayındırlık ve Ekono
mi ve Gümrük ve İnhisarlar bakanlık
larınca seçilecektir. Gümrük ,. e Inhi 
Farlar Bakanlığı muruhhas olarak 
Gümrükler genci direktör vekili Mah
mudu, Bayındırlık Bakanlıgı da bına
la~ v_e köprüler dairesi başkanını seç
mıştır. 

Bakanlar kurulu 
Ankara, 21 (Muhabirımizin telgra· 

fı) - Birkaç günden beri hergün top 
lanmakta olan bakanlar kurulu bu
giin de toplanarak geç vakte kadar 
görüşmelerine devam etmiştir. 

Telefon şirketinin 

tekliline karşılık 
Ankara, 21 (Mııhabirimi.7.İn telgra

fı) - İstanbul Telefon Şirkctınin ~a
yındırlık Bakanlığına vcrmis oldugu 
teklif mektubuna bakanlıgın hazırla
dıgı karşılık teklif yarın sirket mu -
rahhaslarına verilecektir. Goriışmele
rin müsait bir safha takip ederek kı· 
sa bir zaman zarfında miısbet bir ne· 
ticeye varacağı tahmin edilmektedir. 

KÜÇÜK ANKARA 
HABERLERi 

* Ankara, 21 (Tan) - Kayma· 
kamlarla mektupçular arasındaki de
ğişikliklere dair kararname tasdikıo 
arzedilmiştir. 

• Ankara, 21 (Tan) - Açık bulu
nan İç Bakanlık genel direktörlükle
rine henüz kimse tayin edilmemistir. 

*Ankara, 21 (Tan) - Zahire bor
sasına ilk mahsulü Olimpos köyün -
den Kılıç oğlu Ali getirdi. Mahsul 
Merasimle satıldı. Tacirler ilk mahsu 
lü on bucuk kuruşa kadar yükseltti
ler. Gelen ilk mahsul miktarı 70 ki· 
lodur. Sahıbine mü..!;afat vcrilmıştir, 

- --- ~·-



===· 4 ================================================T ~ N========================================== 22 - 6 • 935 
, .... -------=== ....... .._.-------------~-----------·-----~ 

GÖKYÜZÜNÜN 1 KENDi KENDiMiZE ÇATIYORUZ 
"' 

FOTOGRAFI -1 • Tehlike Var! 
.... 

Bu Saman Yolu Fotoğrafında 
Neler Görögorsunuz? -· ' • 

Eminönü ile Köprü arasında 
ki kücük ve dar sokakların için
de, ı;tanbulun en kalabalık ve 
en bayındır bir semtini, havaya 
uçuracak patlayıcI maddeler 
vardır, desem, bilmem inanan 
bulunur mu? 

Modern Astronomi bugün araş 
tmnalanm fotografi esası üze-
rinde yapmaktadır. Bu hususta 
kullanılacak fotoğraf makine -
leri, çok müterakki optik araç -
1ar1a ve fotokemi ile birleştiril -
miş ve tekemmül ettirilmiştir. 

Bu suretle gökyüzündeki yıl 
dızlarm resimleri pek net ola -
rak cıkarılmaktadır. Resmimiz 
cenubi Amerikada alınmış keh
keşanın (saman yolunun) bir fo 

Plajlarda adam 
Boğdurulmıyacak 
llbaylıkça yapılan tetkiklerde, bil· 

ytik plajlarda sağlık imdat kurumuna 
lüzum gösterilmiştir. Filorya plajın· 
da sağlık direktörlüğü tarafından ay· 
rıca bir küçü ksıhhiye memuru bulun· 
?urulacaktır. Diğer plajlardaki sağlık 
ımdat kurumunda ilk tedaviler için 
lüzumlu olan tentürdiyot, pamuk, 6ar 
gı gibi maddeler bulunacak ve bun· 
ların konacağı dolap ta göze görünür 
yerde olacaktır. Bundan başka plaj
larda boğulmak tehlikesinin önün~ 
geçmek tetbirleri de alınacaktır. Plaj
larda, plaj sahasının dışarısına çık· 
mak yasak eddilecektir. Ve saha için
de de herhangi bir kazaya uğrayanı 
vaktinde kurtarmak için gözcüler bu
lunacak ve büyük plajlarda bu gözcü
ler kayıklarla gezeceklerdir. 

Stratosferd'e 
Seyyahat 

Roma, 21. A.A. - Binba~r Pezzi 
Stratosferde uzun bir uçuş yaparak 
13.600 metre yüksekliğe kadar çrk
mışdır. Bu suretle, evvelce Donati ta
rafından elde edilmiş olan rekora e· 
rişememişdir. 

Binbaşı Pezzi bu arada önemli 
görümler (müşahedeler) yapmış ve 
sıfırın altında 62 derece aouk kay
detmişdir. 

Sun't kalb ve 
Sun't ciğer yaplldı 

toğrafisidir. 
Bu resımde yıldızlar gayet 

giizel tefrik olunabilmektedir -
ler. Kehkeşanın bir gaz kitle
sinden ibaret olmadığı ve bila
kis pek çok yıldızların burada 
toplu olduğu aşikar bir surette 
görülmektedir. 

Resimde siyah olarak görü -
nen yerler, taz kitlesidir.Bu se
bepten kürelerin rüyeti güçleş
mektedir. 
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Kurukahveci İ' 
MEHMED EFENDi 
Mahtumlarının 

Şöhretinden istifadeye özenenlerden 

Sakınınız 1 

ı ı 

İlkin buna ben de inanmamış
tım. Fakat geçende bir okuyucu 
muz hatırlattı. Yerinde gidip 
gördüm. 

Ağzına kadar benzinle dolu 
iki büyük mağaza... Bu benzin
lerin ates alması iç.in, küçük bir 
kibrit yeter. Bir kaç gün önce, 
bu sokakların birinde - İzmir so 
kağı - yangın çıktı. Esnaf, yeti
şerek söndürdüler. Ateş, bir ara 
lık yangm çrkan mağaza önün
deki benzinleri de tutuşturmuş
tu. Çabuk davranılmayıp da it-
f~iyenin gelmesi beklenseydi, 
Eminönü şimdi geniş bir harabe 
olacaktı. 

Şehrin en kalabalık ve en ge
çit yerinde bu benzin depolan -
nın ne işi var? Yoksa, şarbaylık 
benzini patlayıcı maddeler ara
sında saymıyor mu? 

Bana söylediklerine göre, ya 
kmlarda bulunan esnaf, şikayet 
ederek, benzin depolarının baş
ka bir yere kaldırılmasını iste -
mişler. Şarbayhk bu şikayetlere 
kulak asmamış. 

Her hangi bir kaza çıktıktan 
sonra mI .harekete geçilecek? 
Bu öyle göze görünür bir tehli 
ke ki, baş gösterdikten sonra, 

'hiç bir kuvvet, önüne geçemez. 
O halde niçin şimdiden tedbir 

almamalı ve bu benzinleri, bas 
.ka bir yere niçin kaldırmamalı? 

S. G. 

KöprU parası ve bir dilek 

Şu sebeplerden ötürü talebelerden 
taşıma vasıtalarında alman köprü pa· 

r~ıwrz 1kY~m\Cr1ô' lfnans~f ·aurumu

nun kötülüğü gizlenemez, binlerce li
ra kazanan bir tecime ile bizlerin de 
taşıma vasıtalarında aynı parayı ver· 
memiz bilmem ne derece doğrudur. 

His bir yerden gelirimiz olmadı

ğını düşünen hükumetimiz on para 
tutan taşıma vergisinden bizi kur· 
tardı. Bunu burada kıvançla sözge
lişi ediyorum. Bence hüviyet vara
kası gösteren talebelerden 1 kuruş 
tutan köprü parası alınmamalıdır.Bu 
suretle pek azımız varaka çıkarmı
ya mecbur olacaktır. Bu vesikaya 
yapışacak pulların hasılatı Türk ha· 
w. kurumunun olmalıdır. 

Burada Tramvay sosyetesinin a· 
paçık bir kaç haksızhğrndan söz aç· 
mak istiyorum. Akay ve Şirketi hay· 
riye her yaştaki talebeye paso ver· 
diği halde, neden tramvay sosyetesi 
bundan kaçınıyor? Yukarıda saydı
ğım şirketlerin pasoları tatil müd· 
detince devam edip her iskele için 
muteber olduğu halde neden tramvay 
şirketinin pasolarından tatilde tale· 
be istifade edemiyor .Bu !ikayetimin 
gazetenizde yazılmasım dilerim. 

İstanbul San'atlar Mektebinden 

Musa Engim,ik 

lstanbul Ziraat Mektebi çiflik satış komisyonundan: 
Cinsi l\Iuhammen 

Bedeli 
Lira Kr. 

Muvakkat Kilo Tarihi Arttırma Satıı §ekJi 

-Merınos kırması 
yapağısı 
Kuzu yapağısı 
Bacak ,, 

288 

6 
6 

Teminatı 

Lira Kr. 

21 60 

o 45 
o 45 

576 4.7.935 

24 
40 

Metre mikab 

" ,, 

günü saat 

Açık 

13 " ,, ,, 
Tus ~o 50 • 18 75 00 4.7.935 perşembe saat 17 Açık 
Damızlık Boğa 100 7 50 1 Adet 8-7-935 pazartesi saat 13,30 Açık 

" 

I k 200 ne 16~ 15 8 n n ,. 14 " 
Düve <.J 12 37 11 ,, ,, ,, 14,30 ,, 
Tosun 70 5 25 7 15 " " ,. ,, 
Damızlık To~un 100 7 50 2 15 30 50 ,, ,, ,, , " 

,, Düve 3 75 1 ,, 
Marya Koyun 75 5 62 25 ,, :: :: 16" 
Kıl keçi 30 2 25 15 ,, ,, ,, ,, 

SOKAKLARIMIZ, BELEDiYEMiZ: 

Fazla söze ne hacet? 

Ne Dersini~? 
SiS VE 

lki üç gün evvel, bir sisli sabahta 
Anadolu yakasından Rumeli kıyısına 
geçmem lazımgeldi. Güç bela vapura 
bindim. Sis, frenklerin dediği gibi, 
(bıc;akla kesilecek) kadar kalın idi. 

Gittik. gittik bir yerde o kadar ka
lınlaştı ki, beş metre ileriyi görmek 
kabil değildi... Bir taraftan biz düdük 
çalıyoruz, öteden demirli vapurlar 
kampana vuruyorlardı .. 

Vapur adeta emekleye emekleye 
ileriledi ve birdenbire karşımıza çı
kan Beşiktaş iskelesine canımızı dar 
attık. .. İskelede bir çimacı, hokkabaz 
düdüğü gibi bir düdüğü öttürmeye ve 
bununla vapurları çağırmaya çabalı
yordu. O gün gene bu sis yüzünden 
limanda işleyen vapurlardan birkacı 
karaya oturdu. Seferleri tedirgin ol
du ... Sis olunca lstanbulda, hele ya
zın işlerin düzeni bozulıır... Neden? 
Açık şey... Çünkü biz bu gibi tabiiğ 

DUDÜK 
afetlere karşı hazırlıklı değiliz. Yö.ğ• 
mur fazla yağar: Sel olur yollardan 
adam, at, araba. tramvay gec;emez ... 
Şehirde hayat durur. Sis olur : Va

purlar işleyemez, işleyenler de oturur. 
Halk korkar. Hayat gene durur. 

Acaba diyoruz, limanın muayyen 
iskelelerine biribirinden farklı elek
trikli birkaç çan veya düditk konsa da 
sis olunca bunlar işletilse ve böylece 
vapurlara yerleri haber verilse olmaz 
mı? .. 

Karadeniz dışına elektrikli, radyo
lu en son sistem sis tertibatı koyuyo
ruz. Ala şeyi Lakin liman içinde en 
az beş on bin kişinin hayatile alakası 
olan Şirket ve Akay yolcu taşımaları 
için bir selamet sistemi dü§ünmek la· 
um değil midir?. 

Bizce bu, ötekinden daha evvel ge• 
lir ... Biz böyle düşünüyoruz. 

Siz ne dersiniz? -
BACAKLARI KESiLEN ÖGRETMEN 

il• 

Bu Fedakar Oğretmene 
Bakanlık Vardım Etmeli 
Yukarıya resmini koyduğumuz bu 

iki bacağı kesik adam bir öğretmen -
dir. Adr, Şevki Erginün olan bu fe
dakar muallim başından geçenleri 
şöyle anlatıyor: 
"- 928 senesi ~di. Her ta.rafta kış 

ve kar şiddetliyqi. Somsuna yakın, 
Ömerli köyünde muallimdim. Tale
belerime kitap almak üzere vilayet 
merkezine inmiştim . Merkezde işimi 
bitirdim, kitaplarr aldrm, trenle dönü 
yordum. Tren, bizim köye 4 saat u· 
zaklıktaki Çukurbük istasyonuna ge
lince indim ve Ömerliye gitmek üzere 
bir hayvan buldum. Çukurbük ile Ö
merli yolu çetin, dik bir dağdan ge -
çer. Bu dağı tırmanmıya başladım.Bu 
sırada müthiş bir bora ve tipi başladı. 
Ne bir adım ileri, ne bir adım geri ... 
Hayatla ölüm arasında saatlerce uğ
raştım. Hayvanın üzerinde donmağa 
başladığanı sezdim. Sol ayağım donu 
yordu. Yakın bir köyden yetişen köy 
lüler beni Ömerliye götürdüler. Gün
lerce mektepte hasta yattım. Köyde 
beni kurtaramadılar tabii... Bütün 
gayretlere rağmen ayağımda can yok 
tu. Beni nihayet, Samsun memleket 
hastahanesine götürdüler. Ayağım 
kangren olduğu için kestiler. Tek a· 
yakla beni hapishane muallimliğine 
verdiler. Fakat nedense bilmem, o 
hastalık. öbür ayağrma da geçti. Onu 
da 1 stanbula geldim, kestiler.,, 

Bu mua1lim 266 kuruş - yani hepsi 
950 kuruş - ile tekaüde sevkedilmiş
tir. Dün kendisini tesadüfle Samsuna 
giderken vapurda gördüğümüz bu 
muallim: 
"- Şimdi Samsuna. Pazar mahal

lesindeki kulübeme gidiyorum. Hali-

iki bacağı kesilen Şevki Erginün 

mi görüyorsunuz, benim icin yapıla• 
cak şey, artık ölümümü beklemektir.,, 
Diyor. Bu adamcağızın aylığı biraz 
arttmlamaz, yahut ta on yıllığı bir a• 
rada verilemez mi? 

Kültür Bakanlığının, talebesine lci· 
tap yetiştirmek için iki ayağından 
mahrum kalan bu fedakar öğret~e
ne yardım edeceğini beklemek yerıl'l" 
de olsa gerektir. 

• --~· 
iTTiHADI Milli 

1 

Türk Sigorta Şirketi 1 

Harik ve bayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz· 
Sigortalan halk: için müsait şeraiti havidir. 

Ncvyork, 21. A.A. - Doktor Ca
rell'le beraber çalı§an Lindberg, 
sun'i kalp ve ciğerler gibi hareket 
eden bir pompa icad etmiştir. Bu 
pompa ile cam bir kafese konulmuş 
vı.icud parçalan sonsuz olarak yaşa· 
tılabilmektedir. Deneçler Rockfeller 
1n1titüsüıİdc yapdımıtır. 

Yukarıda cirısle?. yazılı yapağ~, hayvanat, taş şartnamelerine göre açık arttırmaya konu] muştur. 
Halkalıda İstanbul Zıraat mektebıne yap_ılacak ol~n bu arttırmanın gün ve saatleri yukanda gös· I 
terilmiştir. 2490 numaralı arttırma, eksıltme ve ıhale kanunundaki şartları haiz bulunan jstekliler ' 
şartnameyi görmek için her gün ve arttırmaya girmek için de yukanda yazılı gün ve saatte temi· 
natlarile birlikte mezkur mektebde çitlik idare heyetine müracaatları {3101) 

Merkezi iclarui : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 41oz?1 

2$2 
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ıcMAL MESELE ÇIKIYOR 
5 

SON HABER Yugoslavga'Ja Yeni h&I ortaya karı-
Kabine Krizi k d 

Çelik Miğferlilerle Hitler
ciler Arasında ihtilaf 

Münib, 21 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriy~r: Münihdeki Naa 
YoDA1 • Sosyalist partisile çelik miğfer tetldlAtı ~· ağD' 
bir anlaıamamazlrk patlak vermiştir. Çelik miğ~er ~~kılAtınm 
bir toplantmında harb malOllerinden Dr. Hail, b.ır IOf.l~v. vere
rek, biraz daha tenkid özgürlüğü istemiş ve Nazı parmının 1!'
sı elemanJarmın radikalizminden sızlanmıttır. ~ıikiyet e~~l
tir) Bavyera İç iıleri Bakanı, Çelik !11iğfer tqkılitmm her tur· 
1ü kmavuu (faaliyetini) yasak etmiştır. 

Sanıldığına göre bu anlaşamamazlık Hitler'in kanf111Umı 
gerektirecek kadar ıiddetlidir. -----

Çinde Bir Talan 
Pekin, 21 (A.A.) - Çin komüniıtleri, Kuzey Şansi'de Yenı~g 

nıiayonerleri binasını yağma etmişlerdir. Baş papas lbanez ıle 
daı1cuzu Franaisken papa Yenan'a, sığınmışlardır. Söylendiği
ııe ıare Papaalar burada tehlikeli bir durwnda bulunmaktadır
lar. biiniatlerin Y enan etraf mdaki birkaç şehri elde ettik
leri haber verilmektedir. 

Divanı harplerde MahkOm 
Edilenlerin Malları 

[HUSUSi MUHABlRlMlZ BILDIRIYOR] 
Atina, 21 Haziran 

Muhaliflerin müracaatı üzerine isyanla alakadar olup divanı
harpleı tarafından cezaya mahkfun edilenlerin bir kI111Unın mal
lanııa konulan haczin kısmen kaldınlma11 için bir kanun hazır
lanmaktadır. Bu kanuna göre'Uç seneye kadar mahkum olmuı 
olanlann tekaüt maaşlan iade edilecektir. Uç seneden fazlaya 
mahkGm olanlardan zaruretlerini isbat edenlere tekaüt maaılan 
bir niabet dahilinde verilecektir. Cezalan her ne olursa olıun te
cil edilmiı olanların malları tamamen iade edilecektir. Mahk4m 
iallerin zevcelerine ait menkul eşyanın 500,000 drahmiye kadar 
olanı almnuyacağı gibi gayrimenkul eşyanm da yine bu mebliğ
dan qağı olanı haczedilmiyecektir, 

Bu kanun henüz bitiril.mit değildir, baıka maddelerin ilAve 
edilmeli de muhtem~ldir. 

Sofulia, huıull olarak Kondiliı ile görüımilf isyana iştirak 
edenleıden hafif cenlara mahkUnı olanların affı için bir kanun 
,.ım.11111 iıte~?r· KoncUlil bu isteği hUk6mete bildireceiini 
..-.a.tmittir. - ...... Adil 

Habeşler, italyan NUfuzun-
-..ı,ı J"ı ılı ıu' 1 .-

~e, 21 (A.A.) - Habeı hü • 
kOmm ulualar kurumu ıeaeı aekre -
terlljtne yeni bir nota 18nderm11tir. 
!taıyanm durumunu protesto eden bu 
nota. IUUI' bal&•lerlni ıazdeıı ceçire
cek, ıerıek durum ile ayni umanda 
ıerpk ..,a uydurulmuf bUtOn btdl
Mler helrkmda serçin yapacak n6tr 
bir komitenin atanmımnı (tayinini) 

iıtemelcteclir. 

Habef hlkOmetl, bu komitqe, itlaf 
iyice bafannau için ıerekdili bdar 
yardımda bulunmayı adaddrtan bat -
ka, bUtUn maaraflanru da yiiklenece
fini söylemektedir. Bu CSnerıe (tek -
lif) HabOfiatamn banpever niyetle -
rini ilbat etmek ergeaile y&pılmtftq. 

son DAKiKA 

Habeşistan ihtilafında 
Yeni Bir Mesele 

Roma, 21 (A..A.) - Yan Nsnıil çevenler. uluslar IOlyeteei -
tün. ffabetietanm, Habefiatana nötr görmen (miltaıhit) gönderil· 
mest auretinddd önerceaini kabul etmiyeceğine kani bulunmak
tadırlar. Efer kabul ediline İtalyanın uluslar tmyeteline kartı 
tel* isi çok ıidd.etli olacaıktır. 

~----

Buradan Giden Bir Katll 
lzmirde Yakalandı 

İsmail admda biri sahte bUviyet cüzdanı taııdıtı için, yakala· 
narak Adliyeye verildi. Sorguya çekildiği zaman itirafta bulun
du ve katil olduiu anl&§ıldı. Bq buçuk yıl önce Zafranboluda 
Nazife admda bir kadmı ölc:lürdlifünden, Bartm alır cesı mlh • 
~i tarafmdan on bet yıl har-e mahkQm edilmittL Bet yıl 
yatt*tan aonra 15 Martta hapishaneden çlkaraık latanbula cit· 
mit ve orada tedarik ettiği Ahte hüviyet cü.ıdanile buraya pi • 
miftir. 

Cam imaline 
Başlanıyor 

[Bap 1 incide] 
itlen 3500 ton tfte •• UO ton dicca· 
c1,. ..,.., yem fabribnm yılda 
4500 toııluk 1' Mbiliyed brpunda 
tamamen c1ahilden temin eAilmft ola
caktır.' 

hbribnm bUtOn makineleri oto
-.tlk oldufmıdan bqJanpçta 120 a
mele kullandarak, diler Jıraun11' itle
..... ,.. arttınlacalrtır. 

Bir ~ &Unc!enbtri fabrlbda. IOll 
tıecrlbe1ere •f)ladımt bulwunakta • 
dır. 

aa,1eUkJe fmnllr baruetln tetlrDe 
t.ndpmecek n ilam bir bale ıeJmlt 
else .. m. Jl'abrika DJr imalitmı lnhl
ear idareleri için yapacak, bir müd
det IODrl bafka liparit kabul edecek 
tir. 

P*tb için. bir mtıddet en-el Av
...... mqbur cam fabriblanna 
.......... &llcbea labtmeriDi " ıtaj 

Eden Romaya 
Gidiyor, 

[Bat tarafı 1 incide] 
fByte demlttfr: 

"Eden, bana hUkOmetinin lncflte· 
re •• Alnıanya arumda .uçln bir de
m 1Dlaf11111ı yapıldı~':lftlr. 
Bm de ktndiaine h bu 
mttelecle ileri •Urmtit oldutu aaJau 
lrayıt)an bildirdim. 

Janm tunamlaautJardı. Bunlar ence 
Pran1as lllOteh ... Jın ile Mnber P· 
hpclltar. 11.a"de .._tm War..ı ta• 
mımile keadilerlne bıralallcücsr. 

Gelecek Jd isin fabrlbya pencere 
camı imali içlıt yeni bir Jmna daha .. 
lbeai dUfUnillm~r. Bunun için 
bu yıl tecrilbeler yapılacaktır. Cam 
ve fite fabrilramıt, ıelecek 1ene. meın 
leketlnıUln ihtiyacı olan 4000 tonluk 
pencere c:aaunı da temine muftlfü 
glacaktır. 

BALKANLARDA HU- Yuıoılavya kralı Alebandr'ın ölü- şık bir vaziyet çı ar 1 
Sus' iSTiHBARA TiMiZ milnden beri bu ülkenin iç işleri yo

lunda gitmiyor. Bu devletin kurtuluş 
tarihinden beri karşılaştığı en önem· idam Edilenler 

için şiirler 
1i mesele, bütün uluıu bir amaç üze. 
rinde toplamaktır. Yani ulusal birlik 
kurmaktır. 

Krallık kurulduğu uman adı. Sırp, 
Hırvat, Sloven Krallığı idi. 1929 yılı· 

Atina, 21 (Hususi muhabiri- na kadar liberal bir idare tatbik edil· 
· A di. Ancak bu idare Sırp, Hırvat ve 

mizden) - Polis müdüriyetı - Sloven devletini yukarıki amaca doğ-
tinanm mübadil mahallelerinde ru ıötürmek ,öyle dunun. biU.kiı da· 
divanıharplerde ölüme mahkum ha ziyade dağıtarak tefrikaya dil§ür· 
edilerek kurşuna dizilen Pap~ - düğünden. Kral Alekaandr i1i elıne 
las, Kimizis, Vulanis ile Venıze aldı: s;yaaal partileri dağıttı. Skopçi-
ıosa ı·ttı·haf edilmi$ manzum mec nayı tatil etti, devletin adını değiştirdi 

ve ölünceye kadar illkeyi diktatör • 
mualar bulunduğunu lçbakan - lükle idare etti. Kral Aleksandr. öl-
hğına bildirilmiş ve bakanlıkça mezden önce, diktatörlüğün de Yuıoı 
bunların müsadereleri emri ve - lavyayı amacına doğru götüremiyece-
rilmi ..+ir. ğini anlamıştı. Ve bu ıiyaaayı bir ta· 

"" ıafa bırakarak daha liberal bir idare layanceların malları tatbik etmefi tasarlamakta idi. Bu ıi· 
Atina 21 (Hususi muhabiri - yaaayı tatbik etmek için de aeçtiii 

mizden)' - Hüriyetperver parti devlet adamı Yevtiç idi. Siyasayı de
lideri Sofulis bütün muhalifler ğiftirmefe kralın ömrü yetmedi. Mar
-~mma Kondı·lise bn wrarak silyada bir kurıuna kurban oldu. 
WI -r Kralın 8Jilmil Yugosla• milletini 
iıyan hareketinden ötürü mah - yaı içine attı. Bu yaı içinde Yugoslav 
kQm edilenlerin mallannm hü - milleti, birliline kavutmut bir ulusa 
tdUnetçe zaptedilmemesini iste- benziyordu. Kralın yetkelerine variı 
miştir. Kondilis Başbakan ile olan niyabet meclisi, Alekaandr'ın ta· 
görücmeden bir •ey söyliyemiye savvur ettili ıeniı idarenin tatbiki aı

s s , . raamm geldiğine karar va-erek bu iti 
ceğini beyan ederek Sofulıs . ıle de AJebandr'm itimadını kazaıımıt 
konuştuklarını Başbakana bıl • olan Yevtiç'e verdi. Yevtiç hükGmet 
dirmiştir. ~kurarak seçim yaptı •. Ne yazık ki Yu-

Bu hususta bir karar almrp goılav ulusunu teşkil eden unsurlar 
h ·· 1 1 araımda bir bant meydana getirece-almmadığı enuz an aşı ama - ği sanılan bu seçim, tamamile, makua 

mqtır. bir netice •erdi. 
Kohdllialn istifası Seçimde hükumet ı,747,ooo oy, mu 

ha bari Yalandır halefet ise 1,076,000 oy aldı. Bunun
la beraber, Yuplav ı~im kanunu-

Atina, 21 (Hususi muhabiri - nun prip bir tecelllai olarak bilka
mizden) - Söylendiğine göre met 303 •ylav, muhalefet ise yalnız 
Metaksaı aleyhine açtJgıw dava- f7 •ylav elde edebildiler. Muhalif 

parti, bir defa aeçlmin tarnna lthu 
yı kaybeden Çaldariıten, isyan- etti. Seçimde bfllc(lmetin baıkı yaptıfı 
dan sonra aldığı tedbirlerin doğ iddia edildi. Sonra hUktlmetin aldıfı 
ru olduğuna ve bunlan tasvip oylann Uçte ikisini aldıklan halde ne
ettiiine dair bir beyanatta bulun ticede ancalc 67 aaylav .eçebilmeleri
maamı iıtemiı, Çaldaris bunu ne ithu ettiler. Skopçina açıldıiı za-

man muhalefet, 1CSı11Jmelere İftirak et reddetmiştir. Bunun üzerine medl Belcrada cfdecekleri yerde mu-
Kondilia de istifa edeceiini bil • balefet parti, Zatreb'de bir beyanna
dirmiştir.. me nevederek Yuı09lavyanm. ancalc 

Bu huauata m.ıtbnatma mü- Kınat ulusunun emelleri tatmin edil-

racaalmat ec:lidı·1~~~liı.bö.;1e byiir =~=~ae~ ;::: 
teY o . •"". ~y enuı u ıa na rap.en, Belırada alderek eeslm-
ayı tekzıp etmıştir. den dolayı naip Pot•a sfklyet etti. 

u. ·- -·.... --.1-•-.--""' &a&.I.;" .. ı:1: .. 1--. Uu "'•""'"'• 1.u1.:-....... ~. ı! J:a.a 
..... ., ...... · 2l (H -11' -i..;.L· • kanı:. ijc)povi~ ile Adltye Bakanı Ko-
-wum, uau .. m~ın Jfs'fiı ·~ mubale1.- ._ ~ 

mizden) - İakenderiye ~ ·· HllSlılM Skopçtna•cta cevap Yeriaf1-
ıi Yunan orduıunu tahkir edici tir. HOkametfn iddlaama g~re, muha
bir mektup yazan muharrir Ku - lefet, Yugoslavyayı dağıtmak istiyor. 
lumvakis yakalanmış tahkikat Muhalefet lideri Maçek'in Hırvat 
hakimine gönderilmiştir. Kralı ilin edilmesi kararlaımıı. hatta 

Hakim sorgudan sonra mu - lider namına gümü' para baaılmııtır. 
harriri aerbeıt bD'akmıştır. Bu paralar istikbalde kurulacak olan 

Hırvatistan krallığının kuronlandlr. 
Yunan bankaeı Hükfunet, kendi otoritesi namına hay 

Atina, 21 )Huauai muhabiri- retle telü:ki edilecek bir iddiada da
miaden) - Yunan bankall rei- ha bulunmuttur. tç Bakanına g8re, 
li Çuderos'un iıtifa11 işi bir me- seçim O.erine tazyik yapan hükfunet 
aele oldu. Haber verildiğine gö • deillclir. Hınat çoiunluiu olan yer
re Çuderoa'un iıtifa11 kabul edil lerde bWcQmet partilerine oy vermek 
mene Finans Bakanı Peama - bhramanbp nıiltevakkıf imit r 
•oğlu istifasnu verecektir. Bu Bu gUrilltil içinde nihayet Yevtiç 
akpm toplan\n kabine konseyi iıtifa etmefe karar vermi,tir. Batba
bu itle meıguf olacaktır. Zann• bnm istifasına sebep, naibe "umumi 
dildifine göre Finans Bakam ile vuiyeti tetkik etmek imkiıunı ver
Çuderoa arumda bir anlapna nıek" mak•dmclan ibaret oldufu bil
zemini bulunacaktır. dirilmektedir. Yeni kabineyi kimin teı 

y u·n an •• t. n da kil edecefi bilinememekle beraber, 
.& 1 t il rl kim kurana kunun, yeni hUkOmetln 
"man gaze 8C e de Yevtiç'in karp)aftıjı zorluklar ile 

Atina, 21 (Huauai muhabiri- Jwplapcajı Afiklrclır. Kimbilir; bel· 
mizden) - Almanya Dıtiıleri ki de bu çdanum bir kurtuluı yolu. 
Bakı011fı matbuat müdüril ve 1929 ela olduğu ıibi, tekrar dlktatar
propaganda direktörü Bade, 11- lUfe avdettlr. Ancak vaziyetin 1929 

yua bürosu matbuat direktörü yılma beuemeyen yanı fudur ki bu
Beber, politika ifleri rapörtörü rUn ortada diktatör namzedi 10~· 
Baron Veizenhoff ile on üç Al -
man ıuetecili buraya celdiler 
ve büyük Britanya oteline indi
ler. Otelin üzerine Alman ve 
Bitler bayraklan çekilmittir. 

Sofya Mflrl 
Atina, 21 (Hususi muhabiri

mizden) - Yunaniıtanm Sof -
ya sefiri Koelaı geri çafınbnq, 
yerine Tiran sefiri Diyamantopu 
loı tayin edilmiıtir. 

SAGIRLIK 
KALKIYOR 

Yevtiç'in 
istifası Ozerine 

[Bat tarafı 1 incide] 
da Yevtiç kendisini telefona ça
fımut ve yanm saat önce çe -
kildiğini bildirerek kendisinden, 
küçük anlaşmanm başkanı ııfa
tiyle, 22 haziranda Belgradda ya 
pılacak olan küçük anlqma top 
lantıamm geri bıralalmaımı ve 
bundan Beneein de haberdar edil 
muini rica etmittir. Bunun ·me 
rine Titülesko telefonla Benea -

BerUndeki n.-.. Akuatlk fabrika. le de görtlpnUt ve dün aqam 
-ır hareket etmemiıtir. 

llDID yaptail eltktrikJi lmLlklıklarla 
-aıtlara pek çop lfltebWrJer. Son Kim gelecek? 
f~t: blaJı: yerine kafa kemiklerine Belırat. 21 A.A. - Xabbıe buh· 
telir yapu aletler. Türkiye Acenta- ram, normal olarak lilnnektedlr. Bir-

~fxn ~ta A::,~ :~ıe~ ~1ı!:n:f~':;::!9!=: 
timdi müracaat edenler aeyahat me- Otleden 10nra buraya gelecektir. 
mmumu tarafmdm ,akmda ziyaret Keııdilinln kralbk naipliti ile ku-
edlleceJderdir. I =:..,~ Jralıul cdileceli Nnll-

~653 • 

[Baı tarafı 1 inci sayfada] 

kanta 900, kıraathane 1325, mu 
hallebici de 1300 liraya kadar 
arttınlabilmiştir. 

Kabzımallar evvelki günkü gi 
bi dün de ihaleye iştirak etme -
miş, seyirci kalmışlardır. 
Kabzımallar na diyorlar? 
Kabzımallar diyor ki: 
" - İhaleye iştirak etmeme -

mizin sebebi, kazanç vergisi çok 
luğundandır. Bu cihet teabit e
dilmediği için yazıhanelerin ka: 
zanç vergisi, hal binası ktymetı 
üzerinden alınacaktır. Bu da bin 
küıQr lirayı tutar. Sonra halde 
sıkı bir inzibat var. Defterleri -
miz ikide bitde kontrol edile • 
cek, yazıhanelerimiz daima göz 
den geçirilecektir. Evvelce ser -
best çalışırken şimdi sılu bir di 
siplin altına girilir mi?. 
Duyduğumuza göre kabzımal 

1ar bu mevzu etrafmda belediye 
ye müracaatta bulunmuş ve Eko 
nomi Bakanlığlna da telgrafla 
vaziyeti bildirmişlerdir. 
B adiye yapabilecek mi? 

Halbuki alikadarlar kabzı -
malların bu fikirlerinin doğru 
olmadığını söylemekte ve şunu 
ilave etmektedirler: 

" - Evvelce bu iıler kabzunal 
tar cemiyetine veriliyor ve kah 
zunallar da istediği gibi satış 
yapıyorlardı. Yeni ıekil meyda 
na çıkınca, tabii hiç itlerine gel 
medi. Fakat burada yalnız kab
zımalları değil, köylüyü, müı -
tahsili de düşünmek lizımdır. 
Böyle olwıca da yeni şeklin tat 
biki zaruridir. Esuen kaıbzmıal 
lar, it yapabilmek için yazıha -
ne kiralamak mecburiyetinde • 
dir. Akai halde dıfanda toptan 
satış yapamazlar .. Şayet bunlar 
hareketlerinde ısrar edene bele 
diye 1>111" buul tılfldlldle ida 
re etmeğe hazırdır.,, 

Dieer t~raftan kabzımallar 
da .. iıtedikleri kabul edilmediği 
takdirde halde ......... ,..,. 
pacaldanm iddiaya baıiamışlar 
dır. 

Belediyenin dUtUndUl}U 
Bu karma kanşıklık önünde 

belediyenin fikri şöyle hülisa 
edilebilir: 

• - Hal nizamnamesi gayet 
sarih ve müatahıilin lehine ola 
rak tanzim edilmittir. Bu ni • 
zamnameye göre, İstanbul cl -
varmda bulunan ve adma kara 
toprak denilen bahçelerden biz
zat keneli mallarmı getiren mili 
tahailler, halde bunlan tatmak 
ta aerbeıttirler. Bu, eaaaen ae -
nelerdenberi tatbik edilen bir 
uauldiir. Fakat bunu kabzımal -
lar yapamazlar. Çünkü onlar, aa 
tan ile alan arumda komiıyon 
cudur. Burada kabmnallarm va 
ziyetlerine dokunan bir teY yok. 
Eaum kabzmıallar İltanbul ci 

varile değil, hariç ile iş yapar -
lar. Nizamnameyi yaparken Av 
rupa hallerinin nizamnameleri -
ni getirterek hususi şartlar te&
bit ettik. Tüccar ve komisyon -
culann kazançlanna dokunur 
hiç bir şey yoktur. 

Hal, bir nevi borsadır. Tabii 
burayı batıb°' bırakamazdık. 
Hal yapmaktan maksadımız, ba 
şıboş kalan bir ticareti intizam 
altına ahnaktır. Koyduğumuz 
usuller, bu intizamı temin gaye 
sinden başka hiç bir maksatla 
konmuş değildir. . 

Hale gelecek tüccar komıs • 
yonculardır. Bunlardan. bin beş
yüz liralık teminat mektubu is
tedik.. Bir sene zarfında yüz bin 
lerce liralık ali§ verişe. tavassut 
edecek kimselerin bu kadar te • 
miııat vermesi de çok görüle -
mez •• Evvelce sebze halinde bir 
çok yolsuz hadiseler cereyan et 
ti. Bunun bir çok misalleri var
dır. Hal böyle olunca, orada ça
hşacaklann hal disiplinine ria· 
yetkir olmalan istenildi •• 

Halde yazihane kiralayan ko 
misyoncular, bir nevi mutemet 
ve yediemindir. Bu noktadan 
c:Ja yediemin sıfatile yaptığı mu 
ameleleri icabında tetkik etmek 
çok doğru bir harekettir. 

Bundan kaçanlar, muamele· 
lerinde gizli nokta bulunanlar -
dD'. Hil münakasasma bir çolC 
insanlar girdi. Bunlar bi%e kafi 
dir. 1 Temmuzdan itibaren bü
tün yaş meyva ve sebze hale ge 
lecektir. İcap ederse müstahsil· 
lerin mtimessillerinden de iati • 
fade ederek hususi bir tqkilit 
yapacak ve hale ginneyen kab -
znnallara yani komiıyonculara 
ait qyayı burada uttıracağu .. 

lki ıUnlük mtlnakua esnaaın 
da tallM çıkmayan yuihanele -
rin ne uman kiraya verilecef\ 
şimdiden kestirilemez. Kazanç 
vergisi meaelesine celince: 

Bay. bir m•elle )'Olıur. Ver 
gi cmidir. Yazihanelerin yan be 
deli kadardır. Vergi hal binası 
üzerinden almamaz ••• ,, 
Diğer taraftan hal binaıı yeni 

yapıldığı için iki ıene kazanç 
vergisinden muaf olduğu da ha 
ber verilmektedir • 

Frana1Z parllrnentoau 
ve Laval hDkOmetl 

Parla, 21.A.A. - Parlamentonun 
diinkll toplantılmda Laftl'm yurd
HYer birliklerin dajıtdmuı lçbı Ruc
cart tarafından ileri ıilriilen proje
nin hayad bir anemde olan ekonomik 
ve ffnanaal meeeleler kotanlcbktan 
IOftN tarilfülmeai baklandaki fikri 
250 ye kup 335 oy ile bbu1 edil
mittir. 

Batbakan 1Uven meteleebd ortaya 
koymadan. bapanlar bmil)'OAWUID 
çhdiii proın,m deliftirmek ktediii 
takdirde parlamentoJU kapatmak 
tehdidinde bulunmufUir. 

Almanyanın Cenevreye 
Dönmesi de· GörUşülUyor 

Londra, 21 A.A. - Deyli Telıra
fın aanclıizna &iSre, Almanyanın ulus
lar IOlyeteıine dönmesi meteleti diln 
Baldvinle Jlibbentrop arumda cGrü
tWmuttUr. 

Gazete, Almanyanm fU prtlarla 
Cenevreye dönmeye huır olduiunu 
söylemektedir: 

1 - Bir batı ba~a andlaflllUDlm 
aonuçlandınlmaaı. 

2 - Lobrno andlaımaamı imza e
den devletler tarıfmdan iki tar•flı 
aaıcflaımal•mı Lobrno andlapaaaı 
üzerine yapacaiz etkiler baklanda &ü 
ven verici lnbat veı ilmeaL 

Deyli Telgraf öte yandan. hava 
bakanmm, hava yapılan ~mı 
uyptlamaya (tatbike) bAfladılmı 
yumaktadır. 'Blluan. 450 ~tın he
men yapılmuun wrlamıttır. Mu -
barebe uçaJdannm drati iki aeneye 
kadar, aaatte 240 milden 275 Yeya 
300 mile pbnlacaktır. 

Londra, 21 A.A. - Parlee ilden 
Edenin yerine ulualar IOlyeteti itle. 
rinde vekWlk eden, hUkOmete me • 
mur Sir Euatace Percy dlln, Pllnt 
kontlutunda bulunan Şotton felırlntle 
bfllc(lmet tarafından tertip edilen bir 
mitingde bir IÖylev •ermit ve demİf• 
tir ki: 

"İncilfa - Alman deni.s andlqma
llftlll e11 bU,.at aumı. acun barıtmı 
baprmak isin .... ...,... mika 

Ba.ldvin 
nizmasnu nuıl kullanmak ıerektiifnl 
ıötteren bir örnek olutuadadır. 

A c u n d a b a r ı ı a d a la a •a• 
rılamaclıp dÜfODUldillrçe ~ Uta• 
narak 8ne elflmelldir. Bunulalıa Mra• 
ber, bu llulp ,.._ ll111MW.tat. 
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izmir Liman Şirketi Yeni 

Tedbirler Alıyor 
Izmir, 21 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Liman işleri ida 

resi konak önünde yeni bir beton iskele yapılmasına karar ver -

miştir. Karşıyakada yapılan beton iskele 40 bin lira sarfile tamam 
lanmış ve aybaşrndanberi açılmıştır. 

Çıka~ılan son istatistiklere göre, geçen yıl içinde liman idaresi 
vasıtasıle va~urlara yüklenen eşyanın mikdarı 287 bin tondur. 
Bunun 255 bın ton~ yabancı limanlara giden eşyadır. Ayni yılda 
boşalan eşya~ır: mıkdan 207 bindir. ihtiyacı karşılamak için şir
ket hesabına ıkı yeni vapur alınması düşünülmektedir. Eski şir
ket zamanında bu yolda yapılan teşebbüs yenilenecektir. 

Un Düştü, Ekmek Düşmedi 
'Aydın, 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Un fiatlarmın 

artması üzerine ekmek narhı küçük itavelerle 10,5 kuruşa çıka -
rılmıştır. Un dün bir lira düştüğü halde ekmekte bir değişme ol
mamıştır. Spekülasyona mani olmak için bazı tedbirler alınmak
tadır. 

Yaman Bir Yankesici Tutuldu 

LsıuJlOC1lJKP ...... •u O U Pil 

HalkınEmniyefi 
için Lô.zım! 

Nakil vasıtalarına, kaldırabilece· 
ğinden fazla yolcu koymak, her za
man, her yerde genel yasaklar ara· 
sındadır. Çünkü bu durum, halkın 
emniyeti için tehlikeli ve zararlıdır. 

Aydın ve Nazilli ile çevresitıde 
işleyen ootbüslerde, bu yasağa ay
hırı hareket ediliyor, diyemeyiz ... 
Her iki şarbaylığın bu işi önemle 
kavradıklarına şüphe yoktur. Fa
kat, meselenin püf nohtası şurada
dır: 

Otobüs ve kamyonlar, kasabaları 
Ve şehirleri bıribirine bağlayan yol
lardan muayyen hadden kat kat 
fazla yolcu alabiliyorlar. 

O kadar ki, camurluhların üstü
rie varıncaya ha-dar müşteri alındığı 
hemen her zaman görülmektedir. 
Buna mukabil kontrolün mevcut ol· 
duğu bilinen yerlerde, muaJıyen ni· 
zamlara harfi harfine riayet edil • 
mektedir. Bu da gösteriyor ki, ya
sağa karşı kontrol şarttır. 

Biz, meseleyi daha ziyade otobüs 
kazalarının önüne geçmek bakımıfı 
elan tetkik ediyoruz;. Ve otobüslerin 
şehir ve kaza dışarılarında da ayni 
önemle kontrol edilmeleri halkın 
emniyeti için lüzumludur, diyoruz;, 

POLiS 

Apartman Temeli için iskandil 
Yapıhrken Bir Ev Yıklldı 

Dün, Nişantaşında Kaadhane cad
desinde 43 numaralı evin yanında mi r 
mar Sarafyan tarafından hafriyat yap 
tınlırken arsanın yanrndaki evin iki 

• y '"" "'\ 

oda ve bir taşlığı tamamen yıkılmış
tır. Olen yoktur. Hafriyat, yeni bir 
apartıman temeli atmak için yapılı -
yordu. Yıkılan ev Bayan Saffete aitti. 
Polis, bu yıkrlma üzerinde et.raflı tah
kikat yapmaktadır. Tetkikat bitince 
mes'ulleri Adliyeye verilecektir. 

Domuz sanıp öldUr
mekte moda oldu ! 

:t- Şilenin Karabeyler köyünden 
Rifat, ayni köyden Mehmetli, tüfek
le vurarak öldürmüştür. Rifat yaka· 
lanmıştır. Demiştir ki: "Tarlamda bu
lunuyordum. Domuz saldı sandım, a
teş ettimf. Meğer vurulan Mehmet -
miş ... Tahkikat sürmektedir. 

':' Evvelki akşam Köprüden Kara -
köye giden şoför Şerafeddinin 2527 
numaralı otomobili altmda ezilen 12 
yaşlarındaki Mustafa hastahanededir. 
Sıhhi vaziyeti iyicedir. Şoför hakkın
da tahkikat ikmal olunmuş, ve Adli -
yeye teslim edilmiştir. 

Yıkılan ev * Dün Galatada sabıkalı Deli Ya
ni, Yedikulede Bayto'nun cebinden 
cüzdantnı çalarken yakalanmıştır. 

* Dün Ankara caddesinde Ebüssu
ud caddesinde 51 numarah pansiyon
da yangın başlangıcı görülmüş, fakat 
itfaiye gelmeden söndürülmü~tür. 

SACiLIK 
OCilİTLERi 

Arada sırada 
Perhiz 
Bazı hastalıklar vardır ki, çok ye• 

mekten, bedene uygun olmıyan şeyle
ri yemekten ileri gelirler. Zaten he
men herkesin nomal yaşayışı için la
zım olan miktardan çok fazla yediği 
sabittir. Sonra da birtakrm yemekler 
pek lezzetli şeyler olduğundan insan 
onların zarar vereceğini bile bile ge
ne yemekten kendini alamaz. 

Fazla yemek, uygun olmıyan şeyle
ri yemek artık her yerde kökleşmi~ 
bir adet olmuştur. Bunu değiştirmek 
kabil olamaz. Eski zamanlarda oldu
ğu gibi, sofradan henüz iştah bitme• 
den kalkmayı tavsiye etmek işte kim
senin dinlemiyeceği bir nasihat olur. 

Fakat buna karşılık olarak arada 
sırada hasta olmadan perhiz etmek, 
pek ala ve pek de güç olmıyarak ya
pılabilecek bir şeydir. Böyle yapmak
la midemizi, barsaklarrmızr, hele en 
ziyade yorulan, karaciğerimizi dinlen 
dirmiş oluruz. Hem de yediğimiz ye
meklerin bırakmış oldukları zehirle
ri, yenisini ilave etmeden, çıkarmıı 
oluruz. 

Arada sırada deyince bunu keyfe 
bırakmak doğru olmaz. Bugün, yarın 
diyerek insan boyuna ihmal eder. 
Onun için mesela ayda, hiç olmazsa 
iki ayda iki, üç günü perhize tahsis 
etmek en doğrusudur. 

1 İ\ydm, 20 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Sultanhisar pa
zarına dadanan bir yankesici karakol komutanı Salihin pususu -
na düşmüş, ele geçmiştir. Niğdenin Arapsu kazasından Hüseyin 
çavuş adındaki bu sabıkalı hakkında takibata başlarunıştır. Bir 
para cüzdanile bir saat üzerinde yakalanmıştır. 

* Cibali tütün deposunda çalışan 
Nazire, Yenikapıda Otobüs caddesin
de nikahlı ktJcası olan Mustafaya rast 
g:ım.işt_ir. Otedenberi aralarındaki g<'
çımsızlık bu tesadüfte kavga şeklin -
de belirmiş, Mustafa kadmı yüzün -
den, kaba etinden yaralamıştrr. Nazi. 

......._ ... ~ ............. re, hastahaneye kaldırılmış, Mustafa 
yakalanmıştır. 

* Pcrtevniyal lisesinden Sabahad
din, Aksaraydaki mektebine giderken, 
yolda bir eşeğin hücumuna uğramış
tır. Fırıncı Simona ait olan bu esek 
birdenbire Sabahaddine saldırmış, Ço
cuğun arkasını ve kollarını ISirmıştır. 
Kudurduğu umulan hayvan ile Saba
haddin kuduz hastahanesine gönderil
miştir. 

Perhize bir müshil ile baslamak 
bedeni temizleme işini kolaylaştırır 
ve daha iyi olur. Sonra perhiz de 
büsbütün tamam olmak Iazımdrr; 
''rryazi hapis,, deki perhizden bile 
daha sıkı; çünkü ekmek bile yeme
melidir. 98 Muhtar Mahkemede! 

Kndıra, 21 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Muhtar inti -
habatmda ehil adamların seçilmemesi dolayısile kazamızı teşkil 
ede? ~8 muhtardan b~zılarr hakkında müddeiwnumilikçe irtikap 
ve ırtışa kanunu mucıbince takibat yapılmaktadır. Kandıra ce -
za hakimliği, bunların sorgularına başlamıştır • 

Adanada Ekmek Fiyatı indirildi 
Adana, 21 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) Geçenlerde buğ -

day değerinin kilosu 4,5 kuruşa kadar yükselmesi üzerine ekmek 
de 9 kuruş olmuştu. İki günıli.ır buğday 3 - 3.5 kuruşa diistiiğ ün 
den bugün ekmek de 7.5 kuruşa indirilmiştir. Şehrimizde karpuz 
ve üzüm çıkmış ve piyasaya getirilmiştir. Karpuzun kilosu on, 
üzümün kilosu da 15 kuruştan satılmaktadır. 

Trabzonda Ulus Bahçesi 
Trabzon, 19 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bir çok gayret 

1ere rağmen bir türlü düzeltilemiyen ulus bahçesi nihayet bu de
fa iyi bir biçime konulmuştur. Aşağıdaki resim bahçeyi yeni şek 
lile gösteriyor. 

No. 61 

~~dln l).~~J 
Bürhan CAHIT 

Şahin, tabancasının namlusu 
iTe kafasını dürttü. Herif coktan 
ölmüştü. Sitahı da yere düşmüş
tü. 

Kılığı. kıyafeti atölyel~rde 
çalışan işçilerden farkedılmıyen 
ölüyü muayene ettiler. Kurşun 
çenesini parçalayıp beynine iş
lemişti. Erguvan: 

- Bununla meşgul olmıya
lrm. Dedi. Hayvanlara atlayıp o 
kaçana yetişelim. Bütün sır on· 
dadır. 

Evet, bu pusuyu kuranlardan 
biri maksadı söyleyemiyecekti. 
Fakat sağ kalandan her şeyi öğ 
renmek mümkündü. 

Peslerinden gelen hayvanla
ra atladılar. 

Epey vakit geçmişti. Fakat 
süratle giderlerse ..• !!! 

Yetişmek ihtimali vardr. 

hine pek yabancı gelmemişti. 
Hayvanlara atlarken: 
- Bu adamı ben tanıyaca

ğım, dedi. Yarası burnunun 
şeklini bozmakla beraber ..• 

Erguvan şimdi o kacan arka-
daşına yetişmek telaş~da idi. 

Ata atlar atlamaz mahmuzla
dı. 

Şahin onu takip ediyordu. 
Erguvan artık bir şey görmü

yordu. Kaçanın yolu üzerindeki 
hendeklerden birine siper alıp 
bir hücum yapmasmı düşünmü
yordu bile! 

Vadi gözüktü. 
Aşağıda Gökderenin kıvnntı

ları ve daha ilerde (Barrage) m 
yapı barakaları, tezgahları gö-
rünüyordu. . 

Yolun görünen kısmında kım-
seler yoktu. w •• 

Fakat dik aşagı yıldırım su-
rati ile inerlerken eski bir dere 
yataamm çalıları arasında bir 
adan~m koştuğunu gördüler. 

Erguvan haykırdı: 
- Yakaladık Şahin! 
Şimdi onu gözden kaybetme

k dört nala iniyor-

30 bin lirayı alan 
iki talihli gen~ 

* Galata kalafat yerinde Vahanın 
motör tamirhanesinde ~alışan Ali, sol 
elinin parmaklarını makineye kaptır
mış, Beyoğlu hastahanesine yatml -
mıştır. ~ . ' ;· 

; ~ Hava Tehlikesine Karşı 

Müshilden sonra da iki, üç gün 
içinde yalnız su içilir. Bu kadar sıkı
ya dayanamıyanlar - ki bunların 
sayısı da pek çoktur - günde bir 
kaç defa hafif çay yahut hafif kah
ve içebilirler. Bir de birkaç türlü 
sebzeyi kaynattırarak onların suyuiıu 
biraz tuz katarak içmek perhizi 
bozmaz. Her halde yağlı yemekler 
ne olursa olsun, hele et yemekleri, 
piliç bile bu türlü perhize giremez. 

Aksehir 20 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Tayyare piyankosunun 
son çekilişinde 30 bin liralık büyiik 
ikramiyeyi burada Akşehir Bankası 
veznedarı Mahmut Celalle arkadaşı 
Hüseyin Hüsnü kazanmışlardır. Yu
karıki resim iki taliliyi bir arada gös
teriyor. 

:f. Kandira (Tan) - Halkevi büt
cesi 745 lira olarak tesbit edilmiş ve 
tasdika gönderilmiştir. Köycülük ko
luna 100, diğer kollarına da 50 şer 
lira ayrılmıstır. Evin bellibaslı vari -
tlatınr husus[ muhasebenin vereceği 
500 lira ile küçük kaynaklar t<'şkil et
mektedir. 

:(. Aydın, (Tan) - Aydın Halkevi 
nin sentaks kurulu evvelki gün Kara· 
casuya giderek Yaygın köyünün 300 
yıl önce iskan edilen Kırgız oymağı 
halkından folklör ve sentaks derlemiş
tir. 

:(. Germencik, (Tan) - Fenni mez 
bahanın temelatma töreni halkın işti
rakile yapılmıştır. Kamunbay Süley
ınan Yalçınkaya temele ilk taşı koy • 
muştur. 

lardr. Oradaki kör derenin fun. 
dalığından başka gizlenecek yer 
yoktu. 

Erguvan en heyecanlı yarış
lardaki hırstan çok taşkın bir 
muvazenesizlikle hayvanı sürü
yordu. Şahin ona yetişmek 
için cok zahmet ccldyordu. 

Dere yatağını geçtiler. Artık 
yakalamışlardı. Kaçacak yol, si
necek yer bulamıyan adam iki 
elini yukarı kaldırdı ve haykır
dı: 

- Kıymayın bana, Sahin 
bey, Hiç kabahatim yok b~nim. 

Erguvan Şahinden önce yere 
atladı. Canlarına kıymak icin 
kahpece pusu kurup yollar~m 
kesen haydutlardan biri bu ol
duğu kendi ifadesiyle de anla
şılmıştı. 

- Silahın varsa at yere! 
Diye haykırdı. 
O tam bir korku ve teslimiyet 

içinde titriyordu: 
_.. Zaten attım. Hasso beni 

aldattı. Hem kabahatim yok 
benim? 

Şahin de gelmişti. Bu adamı 
daha iyi tanıyordu. Altı aydır 

Hava tehlikesini bilen üyeler yazı
mına devam olunmaktadır. Dün de ü
ye yazılmış olanlarm adlarile taahhüt 
veya teberru ettikleri parayı sırasile 
yazıyoruz: ' 
. İttihat değirmencilik şirketi 500 
lıra teberru, Bulgar hastahanesi di
rektörü doktor P. Lazarof 20 lira ta
ahhüt, Bakrrköyünde emekli albay 
Atıf 20 lira teberru, Selanik bankası 
müdürü Moiz Levi 20 lira taahhüt 
Sclanik bankası Baş müfettisi S. Ka~ 
rasu 20 lira taahhüt, Türkofis subesi 
müdürü Akif Emrullah 48 liraJ taah
hüt ~viı:- ~ ... Glr ..ı.12 .. 1;-.,.,.~-._ı..ı.'i..., ı...: 
H"'""l · ~•<tpvnor Mustaıa l'lUn "t .:. ııra 

taahhüt, İkinci raportör Faruk 36 lira 
taahhüt, memur Vasfi 2040 kunıs 
taahhüt, memur saadet 204Ô 
kuruş taahhüt, Yalovada bakkal A -
ziz 20 lira taahhüt, Yalovada benzin-
ci Ahmet 100 lira taahhüt, Yalovada 
bakkal İsmail 20 lira taahhüt, Yalo
vada ekmekçi Hüseyin 20 lira taah
hüt, Yalovada otelci Hacı 25 lira ta
ahhüt, Yalovada bakkal büyük Ah -
met 20 lira taahhüt, Yalovada Fehmi 
Çam 30 lira taahhüt, Yalovada bak
kal MazlGm 20 lira taahhüt, Yalova
da çorapçı Ferhat ZO lira taahhüt. Ya 
lovada tuğlacı İsmail 20 lira taahhüt, 
Yalova da benzinci Tahsin 120 lira ta
ahhüt, Berber Hüseyin 24 lira taah· 
hüt, keresteci Tahsin 30 lira taahhüt, 
yağcı İsmail 48 lira taahhiit, Ahmet 
Bayraktar 30 lira taahhüt, bakkal 
Mazhim 60 lira taalihüt, Halil oğlu 
Hüseyin 100 lira taahhüt, Yalova a
rabacılar namma Adem 45 lira taah
hüt, gazinocu Hayri 40 lira taahhüt, 
fotoğrafçı Hasan 50 lira taahhüt, bak 
kal Resat 20 lira taahhüt, basmacı 
Ahmet~ 35 lira taahhüt, otobüsçü Ha
lil 60 lira taahhüt, bakkal İbrahim 
100 lira, terzi Hakkı 150 lira taah
hüt, ahçı Enver 24 lira taahhüt, em
liik sahibi Ferhat 200 lira taahhüt, 
ahçı Şevki 24 lira taahhüt, Ömer Çan 

şirkette Vatsonun hizmetinde 
çalışıyordu. 

Meselenin canh anahtarı ele 
geçtiği icin artık korkmıya lü
zum yoktu. Her şeyi söyletmek 
icin bu adamı sıkıstırmak kafi 
~ . 

gelecekti. 
Şahin üstünü aradı. Silah bu

lamadı. 

Yapılacak iş onu (Basibrin) 
jandarmasına vermekti. 

Erguvan ve Şahin adının Ma
latyalı Hüseyin olduğunu söy
liyen adamı önlerine kattılar. 

ilk amele grupu pek uzakta 
değildi. Şahin oradan (Basib
rin) e haber yolladı. 

Biraz sonra Turgut, jandar
ma kumandam birkaç kişi ile ve 
kamyonetle geldiler. 

Bir iki saatlik araştırmadan 
sonra meselenin şu kadar parça
sı aydınlandı. 

Malatyalı Hüseynin ifadesine 
göre ölen Şirvanlı Hasso eski 
bir kan davasından kendine yar
dım etmesi icin elli lira verece
ğini söylemiŞ. Hatta bunun ya
rısını da vermiş. intikam alaca-

30 lira taahhüt, ahçı İsmail 20 lira ta
ahhüt, İbrahim Kartal 100 lira taah
hüt, Hikmet Akın 60 lira taahhüt, ec
zacı Ziver 50 lira taahhüt, Yakup 
Acar 20 lira taahhüt, Bakkal Abdul
lah 20 lira taahhüt, tüccardan Hida
yet 50 lira taahhüt. 

Ankara, 2 l.A.A. - Hava tehlike· 
sini bilen üyeler : 

Ali Riza Karaman Pınarpaşılı oğ· 
hı 20, Ali Riza 20, Kenan 25, Tev
fik 20, Mütekait yüzbaşı 20, Eyüb 
Sabri Geyve 20, Rıfat 20, Ali 20, 
Aptullah 30, Şaban 30, Hacı Sadık 
5126; ema!m, smH' °'lrara , 
Ahmet eczacı 20, Süleyman avukat 
20, t. İhsan Uzman C. müddei umu
misi 20, Süedai Uzman 20, Sü
leyman Günkör 36, t. Hakkı hukuk 
hakimi 30, Tevfik Akın ceza hakimi 
20, H. Gürel 20, Ömer Göngöru be
lediye başkanı 50, Hasan Üstün 20, 

Şeker hastalığım tedavi etmek 
usullerinden biri de böyle bir ay için
de üç gün sıkı perhizden sonra şeket 
yemeğe bile izin vermektir. Çünkü 
bu sıla perhiz de bir taraftan kanda
ki fazla şeker çrktrktan başka, bir ta• 
raftan da şekeri eriten aletler din
lenmiş olacaklarmdan yeniden kuvvet 
bulurlar. 

Şeker ha-etalı~r olmasa da bu ne.ı::
kendilerine tavsıye ettiğimiz kimse
ler de, ellisine, altmışına gelmiş olan
lardır. 

Bu yaşta gençliği muhafaza için, 
insan bir ayda, iki ayda üç gün sade 
suya perhize dayanamaz mı? 

Lokman Hekim 

Mesud Danışman 20, Refih Emere • ~~!!!!!!~~~~~~~~iiii!!i!!!!!~~~~• 
20, Ahmet Ağar 20, Tahir Ünver OPERATÖR ı 
20, Tahir Afşar 20, Nuri Yumuk 20, 
Mehmed Bilal müderris 25, Hilmi Doktor rtimet 
Güngör 20, Yusuf Güngör 100, Sil- Ankara caddesi Zorlu 
leyman Çavuş Elmalı Bavas 20, Şev- apartmanı No. 21. 
ket Davas 20, Abtürrahman Ali 20, 
Rifat 20, Mehmed Halil 20, Hamza 1 Cumadan maada hergün 
Türkmen 20, Ömer 20, İsmet Güngör saat ?-6 hastalarım kabul 
20, Hüseyin 20, Emin Çavuş 20, Ra· ·~'!!!!!!!!""'!•eder. 4115 ~-
him 20, Sadık Çavuş 20, İsmail 30, 
Abdürrahman 20, Ali Rıza 20, Meh
med 20, Nalbant Hacı Hasaıım Be
kir 20, Hasan Bal20, Durmus Ali 
20, İsmail 20, Mehmed Ali GÜngör 
20, Abdüllah 20, İnce Mehmed 20, 
Mustafa Çavuş 20, Hacı İsmail Gün· 
gör 100, Yusuf 20, Hüsmen Özay 
20, Eı:nin Turanlı 20, Nuri Esenlik 
20, Şerif Turgut 20, İbrahim Mutlu 
20, Hulusi Konya 20, Mustafa Sabri 
20, Ziya Ural 20, Hasan Tahsin Gö
nenç 20, Mustafa Özkül 20, Ali Riza 
Gül 20, Tahsin Emül 20, Mehmed 
Şahat 20, Şaban Okan 20, Halit Eı-

• 

ğı adamların yolunu kesmek 
için pusu kurmuşlar. Bir hayli 
bekledikten sonra iki süvari gö
rünmüş. Hasso: 

- Hazır ol geliyorlar! 
Demiş. Onun işareti ile silah

larını boşaltmışlar. Fakat Hü
seyin sonradan anlamış ki bu 
karşıdan gelenler Şahin Beyle 
Ak kızdır. Bunu anlar anlamaz 
hemen silahını atıp kaçmış. 

Hüseyinin paraya kapılarak 
böyle bir haydutluğa giriştiği 
belli idi. Sonradan vuracakları 
insanların Erguvanla kocası ol
duğunu anlaması ve bunu anla
yınca silahını atması da imkan 
dahilinde idi. Fakat Hasso ile 
Erguvan ve Şahin arasında ge
lip geçmiş bir mesele değil, hat
ta göz aş.inalrğı bile yoktu. 

Şu halde Hassoyu bu işe teş
vik eden biri olması lazımdı. 
İlk araştırmalarda Şirvanlı Has
sonun Diyarbekirde işlediği bir 
cinayetten sonra Suriyeye ka
çıp izini kaybeden (Mamo) ol
duğu meydana çıkınca mesele 
büsbütün başka şüpheler uyan
dırdı. 

- -

genekon 20, İsmail Hakkı Akbaş 30, 
Mustafa Özfdemir 20, S. Turgud 20, 
Lütfü Ergin 20, Naim Karaoğlan 20, 
Sadık Tatman 20, Ahmet Ural 20 
Mitat Uz 20, Ahmet Çavuş Yapıcı 20, 
İsmail Hakkı Sağden 20, Ahmet Ka· 
ra Hasan oğlu Krkağaç 25, Kamil 20. 
Riza 20, Mustafa 20, Ahmet Aynalt 
oğlu 20, Hatib Vehbi 20, Halit Cey .. 
han 20, Mustafa 20, Hayrullah 20, 
Şerif Ağanm Mehmed 20, Ahmet 20, 
Tahir S~tı oğlu 20, Osman Tortuman 
20, Ahmet Günekli 20, Mustafa Da
vut oğlu 20, Raşid 20, İsmail 20, 

Bu adam adını değiştirip şir
kete girmiş olabilirdi. Birçok 
kontrollara rağmen başkaları
nın - hatta öldürdükleri adam
ların nüfus tezkeresi ile gezen
lere iş bulanlar - a tesadüf o• 
lunuyordu. Hasso adı ile şirke
te gelip Amerikalr mühendis 
Vatson'un kolunda aclısan Ma· - . 
mo da böyle olacaktı. 

Fakat Erguvanla Şahine düş .. 
manlığı neden geliyordu. Bunu 
para için yapmadığı da aşikar 
dı. Ele geçen Malatyalıya bu iş• 
te yardım etmesi için peşin p~ 
şin yirmi beş lira bile vermiştı 
Şu halde onları öldürmekte büs 
bütün başka bir maksadı vardı 
Malatyalı Hassonun kendisin 
yalnız alınacak bir intikamda 
bahsettiğinde ısrar ediyordu 
Bu Malatyalı da pek sağl 
ayakkabı değildi. Kansını öl 
dürmekten on seneye mahku 
olmuş, yedi yıl yatmış, bir urrıtl 
mi af sırasında hapishanede 
çıkmıştı. 

(Mardin) de devam eden rıı 
hakemede onun ağ;ı;ından yeı 

~Arkası var), 
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ÖZ TÜRKÇE KELiMELER 

Listede Çıkan Kelimeleri Bir 
Arada ve Tamamile Veriyoruz 

Örnekler: 1 - Bir devlet için en 
büyük erk kaynağı, ekonomik geli
~imdir. 2 - Bir tefin asil erkeıı.i. ~.al
ktn sevgisidir. 3 - Erkmen, kuçuk
lerin kusurlarını bot ıörür. 

lktisab etmek - Edinmek, 
Mükteaeb - Edinik. 
İktiaab - Edine 

Müktesebat - Edinçler. 
örnekler: 1 - Hukuku müktese

be - Edinik haklar. 2 - tlim edinç
leri oldukça eksik olan bu adam .. 

İktifa etmek - Yeter bulmak, 
yetsinmek. , ... 

Ornekler: 1 - Hıçbırımız hava aav 
gamız için 200 kanadı yeter bulma· 
yız. 2 - Kendisini hoı kuUanırsa~ız 
vermek istediğiniz paranın yarısı ıle 
de yetıineeeğine §Üphe etmiyorum ... 
İfp etmek - Giz açmak. 
İfşaat - Gizaçı. 
Ornekler: 1 - Sazanof'un büyük 

harp zamanında lstanbulun çarlığa 
nasıl verildiği hakkındaki giz açıları
nı okudunuz mu? 2 - Dostlarının 
sırrını dile vermek, devlet itleri hak
kında giz açmak en kötü huylardan• 
dır. 

lhmal etmc,k - Savsamak. 
lhmal - Savsa. 
Örnekler: ı - Hava işi savsaya 

telmez. 2 - İşini savsayan taliaiz
likten bahsetmemeli. 

İhtiyat - Sakm. 
lhtiyat etm~k - Sakınmak, • 
Örnekler: 1 - Hayır, o bu ışte 

eavaa değil aaknı göstermiştir. 2 -
Kredi itlerindc saknıyan bankalara 
kızmamalısrnız. 

lktifa etmek - lzdemek. 
Tilmiz, §akirdimarifet - İzdemen. 
Örnekler: 1 - Biz bütUn devrim 

davalarmda Atatürkü izdemekteyiz. 
2 - Akıl öğretmeyi bırakınız, eğer 
onun iyi bir izdemeni olursanu bu 
ıeref de size yeter. -

K 
Kurunuvusta - Oru~a • 
Kurunu ahire - Sonç•i· 
Asrı hazır - Yeniçağ. 

Kaide - Kural, Duraç. 
Örnekler: l - Bu eümte gramer 

kurallarına ıöre doğru değildir. 2-
Taksim anıtının mermer duraçını na
ııl buluyorsunuz. 

Kuvvei inbatiye - Bitclgcs 

L 
Lehdar - Yanat. 
Örnek - Ahmet ıizin en eoıkun 

yanatlannızdandır. 
Ltltfu ihaan - Xayra. 
Örnek - Türk hava kurumuna 

:Yardımınız, bir kayra delil, bir ödev
dir. 

Lehte, lehinde - Yana. 
Lehte olmak - Yana olmak. 
Örnekler: 1 - Bu iıte sizin fik-

rinizden yana dctiliz. 2 - Ben böy
le önerıelerden yana olamam. 

Lehinde töylemek - İyitifini söy· 
lem ek. 

Örnek: O her yerde ıizin iyiliiini-
-ıe aöyler. -

M 
Muhalif - Ayrı11k. 
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sun ae, ne isterseniz?. 
Doktor ilköncc biraz durgun, 

biraz değişik, sonra daha biraz 
açılan, şenlenen bir sesle: 

- Kardeşim, çocuğum, baya
nım gibi bir şeyler mi diyeyim?. 

Diye sordu. Güney doktonm 
•ıraladığı bütün bu kelimelere 
tüldü, güldü: 
. - Aman doktor, ben kızrm 
(}cmenizi beğenmezken neler de 
bulwıdunuz?. 

Dedi. Doktor yine biraz dur. 
tun, yine biraz deği§ik: 

- Bulamadım.. bulamıyorum. 
Siz bir şey bulun, onu söyliye
i'tin1 ! 

Dedi. Ergen kızm yüzüne bir 
Pembelik yayıldı. Sesi titredi: 
l - Bilmem siz düşünün ... 

Derken, yine kendi kendisine 
IÖziine bağladı: 

- İsterseniz yalnız adnnı 
'°lleıiıı. Beni .G~nel dize~-

Muhalefet etmek - Ayrıımak. 
Ornekler: ı - Bizde ayrııık par

tiler yoktur. 2 - Niçin her iıte ay
rıımak hevesine kapılıyorsunuz. 

Muvafık ı - Oydaıık. 2 - Onay. 
3 - Yerinde, uygun. 

Muvafakat etmek - Oydaşmak. 
Örnek: 1 - Bu meıelede sizinle 

öyda11k değilim. 2 - Bu önergeyi 
onay bulanlar ellerini kaldırsın. 3-
Bu hareketiniz benim ahlak anlayr
§ıma uygun değildir. 4 - Oydaşmak 
her zaman gönillden olmaz. 

Müstakil - Erbin, bağınsız. 
İstiklal - Erkinlik. bağınsızlrk. 
Örnek: ı - Biz müstakil bir mil

letin çocuklarıyız. - Biz erkin bir 
ulusun socuklarıyız. Iııtiklil mücade
lesi - Erkinlik savaşı. 

2 - Müstakil mebuslar - Bagın
sız saylavlar. TQrkiycdc mahkeme· 
ler müstakildir. Türkiyede hakyer
leri bağınsn:dır. 

Mamur - Bayındır. 
a) Mamuriyet - Bayındırlık. 
b) Nafia. 
İmar etmek - Bayındırmak. 
Örnekler: Ankara bayındır bir şe-

hir olmuştur. 
Memleket bayındırlık yolundadır. 

BütUn devlet yapı itleri bayındırlık 
bakanlığına bağlanmıttır. Biz yurdu
muzu bayındırmaktan ve geliştir
mekten ba§ka bir şey düşünmityo
ruz:. 

Müstacel - Evgin. 
Örnekler: Yurdu bayındırmak, ev

gin işlerimizin baıında gelir. 
Dün Ankaradan bir evgin telgraf 

aldım. 

Mektep - Okul (okuta). 
Muallim - Öğretmen. 
örnekler: Cümhuriyet okullarının 

genç öğretmenlere ihtiyacı vardır. 
Her öğretmen, egitim (terbiye) uıul· 
lerini bilmez. 

Mana - Anlam. 
örnek: Bu kelimelerin ne anla

ma geldiğini bana ~ö!.ler misiniz? 
"'" -.."'; .. ~· r.xnı~" vrn~ıer ~-1 -~uıues :on~~mcıe· 

rinden aonra.. 2 - Bu İ§ için daha 
hiçbir gbrilşüde bulunamadık. 

Münakaşa - Aytışma. Ornek: 
Bu iki adam arasında h.er aytışma, 
kavgaya varır. 
Münakaıa etmek - Aytıımak. 
Merasim - Tören. 
Örnekler: Dün yeni bir resim ser

gisinin resmiküpdında bulunduk. -
Dün yeni bir resim sergisinin açım 

töreninde bulunduk. 
Reisicümhura askeri merasim ya

pılmak usuldendir - Cumur başka
nına süel tören yapılmak usuldendir. 

Müaavi - Eşit. 
M üaavat - Etitlik. 
Örnekler: Türk kanunları karşı-. 

tunda, bütün yurddaşlar, eşittir. Tür
kiyede kadın, erkek eşitliği cümhu
riyetin eıeridir. 

Merhale - Yüğrlim. 
Örnek: Dil işi büyük havcketin 

yeni bir yüğrümildür. 
Muvazene - Denge. 
Merkezi siklet -:- Dengey~ 
Mütaahhit - Ustenei. 
Taahhüt - Ustencilik. 
Örnekler: ı - Arkadaşım gççen 

yıl odun Ustenciliği etti. 
2 - Uıteneilcr, iş yaparken, yal

nız kendi kazançlarını dü§Unmeme
lidlrler. 

ğınn. 

Doktor üs~tc mırıldandı: 
-Güney .. 

Güney!. 
Güzel... Tatlı bir söyleniş t. 
Genç kız mamasına sevinen 

ve el çırpan çocuklar gibi şen 
şen doktorun kelimelerini tek· 
rarladı ve sordu: 

- Güzel mi doktor?. 
Tatlı mı?. 

Her vakit durgun, gölgeli du· 
ran, dikine ıha.kan doktorun göz
lerin.de birden bir yanma, bir 
titreme, bir uzanma oldu. ve .. bu 
uzanrnada iki bakışın birleşişi 
vardı: 

-Güzel.. 
Çok güzel!. 
Çok tatlı ... 

Doktor sözünü bitirirken haa
ta:bakıcı çayı getirdi: 

- Çayı getirdim. Fakat, on 
bir numaradaki hastanız ağır 
bir kriz geçiriyonnuş. Hemence
cik sizi istiyorlar doktor .• 

Dedi. Hastabakıcı hem çay 
ara:basmı Güney'in karyolası ya
nına sürüyor, hem de soluk so
luğa bwılan aöılüıordu. 

Malzeme - Gereç. 
Örnek: Şimdi en ~ok işliyen fab-

rikalar, harp gereçlerı yapanlardır. 
Mes'uliyet - Sorav. 
Muhtelif - Türlü. 
Örnek: Günün türlü haberleri 

arasında en dikkate değeri, İtalyan· 
habeş anlaşmazlığı hakkındaki son 
karardır. _ 

Müteferrik - Ayrık. 
Örnek: Eskiden bir alimde ihtisas 

değil, maliımatı müteferrika ve muh
telife daha çok hoşa giderdi. - ea· 
kiden bir alimde uzug degil, ayrık 
ve türlü bilgiler daha çok hoşa gi
derdi. 

Muhit - 1 - Çevre. 2 - Çeven. 
Örnekler: 1 - Evimiz, geç vakte 

kadar, yangın tehlikesinin çevresi 
dışında görünüyordu. 2 - Ankara 
hükumet çevenlerinde söylendiğine 
göre. 

Matbuat - Basın. 
Örnek: Basın kurumunun dördün· 

cü kuvvet olduğunu söylemek, ona 
bo§ bir gurur vermek değil, tamtcrai 
(bilaki&) onu derin ödev ve ıoravları 
karşısında düşündürmek demektir. 

Musibet - Sınak. 
Örnek : Deprem en büyük sınaklar

dan biridir. 
Mevsuk- Doğru, belgin . 
Örnek: Bu haberin bclginliğinde 

şiiphe ediyorum. 
Manzara - Görey, görünüm, gö

rüm. 
Örnekler: 1 - Çamlıca sırtları İa

tanbulun en canlı göreylerinden biri· 
dir. 2 - Bu şehir halkının yoksulluk 
görünü insana acı geliyor. 3 - Bu 
meselenin soysal görünümü üzerinde 
durmak isteriz. 

Meyl, temayül - Eğlim, Eğgin
lik. 

Mütemayil - Eğgin. 
Örnekler: 1 - Oğlunuzun re1me 

eğlimi olduğunu bilirim. 2 - Bu fik
ri kabul etmeğe onu hiç te elgin bul
madım. 

Mesahai aathiye - Yü~.elçe. . 
)o\---.1.,. A - .. A-1 •• - • • - ..... .. . \,..,o, ,., C• 

kadar oldugunu hatırlıyor muıounuz 
Münevver - Aydın. 
Örnek : Bir devrim ancak aydın ve 

ileri kafalar üstünde tutunabilir. 

N 
Neşriyat - Yayın. 

Örnek: Radyo, asrımızın en kuv
vetli yayın araçlarından biridir. 

Nezaret - Gözet. 
Örnek: Üç &uçlu, polis gözeti altı

na alınmııtır. 
Nutuk - Söylev. 
Örnek: İsmet İnönü yeni bir söy-

lev verdi. 
Nakliyat- Taşın 
Nakil - Taşıma. 
Vesaiti nakliye - 'ıaııt (t•§ıma 

ara_çlan) 
Orneklcr : l - Bir memlekette ta

şın işleri ekonomik geli§imle sıkı il· 
kıya ilgilidir. 2 - Deniz taşıtları ara
aında en ucuzu yelkenlilerdir. 

Netice - Sonuç. 
Örnek: Temin ettiğimiz ııeticcler 

elde ettiğimiz sonuçlar, -

R 
Reyilm - Gençy. 
Örnek: Geçen yılın bafhea hadise-

Hastabakıcmın bu sözleri de
minki şenliğe ağu katan bir bil
dirim oldu. Doktor üzüldü, ilk 
önce: 

- Keyifli bir çay içecektik.. 
Dedi, Güney'in yüzüne baktı. 

Güney'in yüzü de birden sol· 
muş, birden asılmıştı. 

Doktor, hiç beklemediği bir 
vakitte gelen bu habere içerledi. 
Hastabakrcıdan sordu: 

- Kim var hastanın yanında? 
- Bay Neşet var ''L'huile 

camphre., yapıyor. 
- Benim gelmemi o mu is

tedi? . 
- Evet .. 
Doktor parmaklarım beyan 

çok saçtan arasmda gezdir
di, gezdirdi. 

- Gideceğiz. 
Ağır bir hasta. 
Anlaşılan bir kalp aksesi 

geçiriyor. 
Diye söylendi. Yerinden kalk

tı: 

- Y etişirsern yine çayımızı 
bel'.a:ber içeriz Güney .• 

Dedi. Genç kızın solgun yü
zünde bir gülücük dağıldı& 
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ı - Azın - Dölen 
Azmetmek - Dölenmek 
Örnekler: 1 - Tül'1k havası
nın güvenliğini sağlamağa 
dölendik. 
2 - Dölen ve dura başlıca 
kuvvctlerdendir. (Sebat -
Dura). 

2 - Mania - Engel 
Mani - Önge 
örnekler: 1 • Yurt savgası 
işlerinde önümüze çıkan 
bütiin engelleri yıkarız. 
2 • Eğer bir öngeniz olmaz
sa yarın bana gelmenizi ri
ca ederim. 
3 • Yurt savgasmda ne en
gel, ne önge dinleriz. 

3 - Mahreç - 1 • Çıkıt 
2 - Sürüt 
Örnekler: 1 - Bu malın çı -
kıtı neresidir? 
2 • Alman piyasası malları
mız için en iyi sürütlerden 
biri olmuştur. 

4 - Nailiyct, mazhariyet - Er-
gı 

örnek: Sizinle konuşmak 
benim için en şerefli _ergi
lcrdendir. 

5- Mecra- 1 - Yatak 
2 - Akağı 
•Örnekler: 1 ·Nehir yatafı
m temizlemek. 
2 - Yağmur suları için aka
ğı yapmak. 

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

terinden biri, Almanyanın Sar ıeno
yunda kazanmasıdır. 

Rekabet etmek - Önilrdeımek. 
Rekabet - Onürdetme. 
'Raki.11 - t'ı niirrll"s 
'Refah - Genlik. 
Örnek: Bizim davamız sınıf delil, 

halle ıcnliğidir. 

s 
Sadık - Bayrı. 

Sadakat - Bayrılık. 

Örnekler: 1 - .Biz dostlukla;ımı
za bayrı ve bağlıyız. 2 - Bayrılık 
en yüksek insanlık vasıflarındandır. 

Sebat - Dura. 
Örnek: Durasız adam zekasını yok 

yere barcam·.- olur. 
Salah bulmak - Yeğrimek. 
Salih - Y eğrim. 
Örnekler: Dünyada ekonomik du

rum, henüz hiçbir yeğrim beldeği 
(alameti) göstermiyor. 

Sevk (T. Kö.) 
Sevk ve idare - Güdüm, güdem. 
Sevk ve idare e~mek - Güdemek. 
Sevkitabii - İçgüdü. 
Örnekler: 1 - Güdilmlü ekonomi. 

2 - İstanbula gelen uçak bir fran
sız pilotunun eüdemi altında idi. 3-
Türk kutunda uçak ıüdemeği öğre
niyorum. 4 - lnsanl.tr akıllarıyla, 
hayvanlar içgüdülerilc hareket eder
ler. 

Sukutu hayal - Umusa. 
(Arkası var) 

- Peki doktor, beklerim ... 
Son iki kelime .............................. 

On beşinci günün akşamı idi. 
Güney ile doktor uzun uzun 

konuştular. 

Doktor odadan çıkarken, Gü
ney sözünü bitiriyordu: 

- Kimim bekliyectJk doktor? 
Bu, o gün'Wı .l!kşamıntla Gü

ney'in son iki kelimesi oldu ve 
doktor: 

- Kimim bekliyecek? .. 
Sözünü ağız boşluğunun için

de ve dilinin altında tekrarlıya 
tekrarhya ondan ayrıldı. 

Bakım sırasında ................. _ ... _ ............................ . 
Doktor hastaların bakım sıra

larını bitirdikten sonra, Güney,e 
geldi. f'könce sordu: 

- Nasıl geçirdin geceyi? .. 
- Çok güzel doktor .. 
- Ağn, dolgunluk filin? .• 
- Hiçbir şeyim yok. 
Doktor bir saniye durdu. Son

ra, gözlerini genç kızın gözleri. 
ne bağladı ve onun minicik el
lerini avuçlarının içine aldı: 

- Güney, bugün Y;Urtta son 
~ .. 

[ TA N J 1 N Ö Y K 0 S 0 ( HIKA YE ) 

TAHTA 

- Bunu bana ver ne olur .. 
- Olmaz .• 
- Ne olur. kuzum, canım, ba 

na ver .• 
Genç kız öyle çocukça bir yal 

varışla istiyordu ki, delikanlı o
nu daha çok üzmek istemedi : 

- Al dedi.. 
Fakat vermiyordu. Cebine at 

u. Gülerek genç kıza baktı: 
- Bende isterim .• 
-Olmaz .. 
- Kuzum, canım, ne olur ba 

na da sen ver .. 
- Olmaz! .. 
- Öyleyse bende sana ver -

mem •. 
Genç kız yan gözle delikan

lının cebine bakıyordu. Cebinin 
ucundan ördek gagası gibi sa -
n, bir kaşrk sapı çıkmıştı .. Genç 
lı:a bo-:.;nunu büktii: 

- Ne yapayrm verme dedi. 
Boynunu bükmekle sesinin 

uyumu (ahengi) değişmiş, şey
tanca bir titreyiş dolmuştu içi
ne: 

- Eih ziyanı yok verme .. San 
ki altındanmış, sarı boyalı tah
ta bir kaşık •. 

Yanyana yürüyorlardı. Başka 
sözler söylemiye başladı. Deli -
kanlı onun güzel yüzüne dal -
mıştı. O, bu dalgınlıkla boşta bu 
lunan delikanlının cebinden tah 
ta kaşığı kaptı. Alabildiğine hah 
çcnin sonlarından köşke doğru 
koşmaya başladı. Delikanlı ge
niş adımla ardına düştü genç kı 
zm.. Çamlı bahçenin ortasında 
onu yakaladı: 

- Şeni yaramaz, seni hırsız 
seni .. Sen çalar munn kaşığı ce
bimden. • 

BeHnden sıkı sıkı tutmuştu .. 
Genç kızın yüzü ateş gibi yanı 
yor, yüreğinin ateşini delikan -
lımn ellerini duyuyordu. Onu 
birdenbire kendine çekti. Dudak 

Dedi. Güney güldü: 
- A .. doktor yüzüme karşı 

böyle son gün •. demeyin. Konuk 
sevcrliğiniz de yok mu? .. 

- O başka. Başımın üstünde 
yerin var. Fakat, önce doktorlu
ğumu yapayun ... 

Ve anlattı: 
- B ü t ü n araştırmalarımız 

bitti. Fennin, tıbbın, doktorlu
ğun yapılmasını istediği her şe
yi yaptık. Hiçbir yerinde en kil· 
çük bir bozukluk bulamadık. Ba
na geldiğin zamanlarda hasta
lığını bulamadığıma üzülüyor
dum. Fakat, şimdi en küçük bir 
üzüntü duygum bile kalmadı. 
Sağlamsın, iyisin, içli dışlı en 
güzel, en gürbüz bir gövden var! 

- Peki doktor, beni aylarca 
kıvrandıran o ba:i ağrılanm, ka
famdaki dolgunluk nedendi?. 
Daha şurada üç dört gündür ki, 
başımın iyiliğini, sağlığını bul
dum. 

- Baş ağrılarınız, kafa dol
gunluklarınız bir.bir şey d.eğil. 
Sinir bozukluğundan, yorgun
luktan gelen ağnlar. Burada si
ze Yerdiğim ilislaı: ara.mlda &i-

KAŞIK 

larından soğuk bir pınar suyu 
gibi kana kana içti .• Genç kızın 
baygın gözlerine baktı sonra: 

- Senin sabırsızlığına, ben
de sabırsızlıkla karşıhk ettim. 
dedi. Tekrar bahçenin sonları -
na yürüdüler •. Bir çam kütüğü
ne bellerini dayadılar •• Delikan• 
1ı sordu-

- Niye bu tahta kaşığı isti
yordun bu kadar .. 

Genç kız baygın gözlerini, u .. 
zun kirpiklerinin arasından de
likanlıyı süzdü kocaman bir: 

- Hiç! .. 
Dedi .• Bu hiç kandırmadı de

likanlıyı: 

- Söyle kuzum, canım, söy -
le, niye? .• 

Senin için çok kıymetli oldu 
ğunu biliyordum. Onu senden 
alırsam, sende benden bir şey 
istiyeccktin. Bende en çok kıy. 
met (türkçedir) verdiğin şeyle 
rin ne olduğunu biliyordum •• 

Delikanlı genç kızın dudakla 
nnı uzun uzun öptü .. 

• 
... Soğuk bir kış geccsi.ı Fır -

tına camlan zıngırdatıyor •. A .. 
ğaçlar uğulduyor.. Odada bir 
ışık sönmek üzere •. Bu ışık, ya
şamağm son soluğunu içine alan 
bir kızın gözlerinde. Rüzgara tu 
tulmuş gibi titreşiyor, titreşi • 
yor. 

Doktor ve yakınlan baıucun
da.. O başile onlara önünden çe 
kilmelerini işaret (türkçedir) et 
ti. Çekildiler. 

Dıvardaki kitap raf ınrn üstün 
de san tahta bir kaşık duruyor 
du. Göılerini ona dikti. Baktı. 
baktı. Son ışık sönünceye ka -
dar .. Hiç kimse o tahta kaşığa 
niçin baktığını anlamadı .• 

Cahit UÇUK 

nir için olanları da vardı. Bakı
nız onlar hemencecik iyiliğini 
gösterdiler. , 

- Peki ama doktor, ben ni· 
çin sinirli olurum?. Sinirlenecek 
hiçbir şeyim yok. 

- Her halde var. Kendinizi 
bir şey için üzüyorsunuz. 

Onun için üzülüyorsunuz. On
dan yana kendinize dert ve has
talık yaratıyor:sunuz f 

Güney'in kıpkınnw teni bir
den apak oldu: 

- Ah doktor, yalnızlık, kim· 
scsiılik. İşte beni srkan şey. 

Dedi, ili ve etti: 
- Bakm burada ne kadar iyi

leştim. Sinirlerim düzeldi, baş 
ağnlanm geçti. U ziintülerim 
durdu. Şenlendim. T{ilom arttı. 
Rengim değişti. En tatb, en 
berrak gün ve gecelerimi bura· 
da geçirdim. jizin bende yarat
tığınız sevgi ve >4Ygı bütun 
benliğimde yer etti. Yurdunuz41 
sevdim, yuvanızı sevdim, sizi 
sevdim. İyiliğiniz, gönül ahcıh
ğınız. özeniniz, bakımınız, tatlı 

J.Arkuı var) 
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Kapi alizm, 
Sosyaliz 

' tatizm! 
Sermaye itibari bir varlıktır. 

İtibardan düştüğü gün varlığı 
kalmaz. Bir zamanlar ruble, 
mark, kurunun başına gelmişti: 
Portföylerden atılmıs, okkalık 
kağıt, duvarlık astar ~lmuştu. 

Sosyalizm, kapitalin - bu iti
bari mevkiini gözönüne alarak
onun kazanç hakkını kabul et
rı:iyor. Kazanç çalışanındır. İş
ç.ı çalışır, sermaye yer, kapita -
lızm, başkasının sırtından geçin 
mektir, diyor. 

Kapitalizm, kazancın fazlası 
nı amele alır. Yalnız amelenin 
kazancı masrafa girdiğinden 
karda gözükmez, diyor. Bir ta
kım da hesaplar gösteriyorlar. 

Bu yolda Fransada eskiden 
üstünkörü, Birleşik Amerikada 
genel savaştan sonra esaslı tet
kikler yapıldı. ''National bureau 
of economic research,, m idare -
sinde iktisatçılar, profesörler 
hatta bunların muarızlerı sos -
yalist, federasyon mümessili bu
lunan heyet iki koldan bu esası 
araştırmışlar. Bu iki kolun aldı 
ğı neticedeki aykırılık % 2 - 3 
Ü geçmemiş. Bu tahmini hesap
ların doğruluğuna da ne sosya -
list, ne de federasyon mümessi -
li itiraz etmemiş : 

Gelirin paylaşmasında % 70 
amele, % 30 da işin yüksek ida 
recileri ile sermaye alıyormuş. 

servet değil - bir sadaka mikda 
rım da şüphesiz aşmamıştır. 

• 
Bugün Birleşik Amerikada ya 

pılan etüd de milli iradın ancak 
"% 14,, ünü yılda "8000,, dolar 
dan fazla geliri olanlar teşkil edi 
yorlarmış. Yukanki tetkik ile bu 
% 14 karşılaştırılınca: % 30 bir 
kazancı Y.Üzde on dörtlük bir 
kafile aldığı meydana çıkar. İş 
te kapitalizmin yarattığı denk -
sizlik buradadır. 

Kapitalizmin kuvveti - itibari 
varlığının yarattığı - organizas 
yandadır. Kazançları da - kapi 
talin değll - işin doğurduğu mu
hakkaktır; amma organize bir 
. ' ış .•• 

Kapitalizmin son hesaplan 
tekniktir; bir şey denemez. Beri 
yandan da sosyalizmin soysal 
ve piskolojik hakkı da teslim 
olunmalıdır: 

Babadan kalma bir servetle 
oğul seyahatte, barda, içki sof -
ra~nda ömrünü yıpratırken bir 
hemcinsi de toprak kazar, yük 
taşır, kızgın demir döğer. Ara
larındaki bu farkı da doğuran 
ayrı, ayrı adamlara "baba,, de -
meleridir. Birini varlık mahve -
diyor; ötekini de yoksulluk! 

Benim gönlüme eta tizmin a
macı. bu iki Adem oğlunu da 
kurtarmaktır. Ulusal devletçi -
lik - kapitalizm olamaz, fakat -
hakkı gören ve gözeten bir or -
ganizasyon olmalıdır. 

Sadrettin ENVER 

K R L i K YAZAN 
M. ŞEVKi 

BORSA 
· aly n -

• 

21 Haziran CUMA 1 
abeş Durumu arş 'S n 
Taraf Ordul ı 

a 

PARALAR 

Ahı Sat11 

Sterlin 616,- 620,-
Dolar 124,- 125,-
20 Fransız Frangı l66,- 169,-
20 Liret 202,- 204,-
20 Belçika Frangı 80,- 81,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre rr. 812,- 816,-
Florin 81,- 83,-
20 Çek Kuron 96,- 98,-
Avusturya fiilin 21,50 23,-
Mark 41,- 43,-
Zloti 23,- 24,-
Pengo 23,50 25,-
20 Ley 14.- 15,-
20 Dinar 52,- 54,-
Yen 31,- 33,-
Isveç Kuron 31,- 32,-
Altm 939- 941,-
Mccidiye 58:50 59,-
Banknot f 228,- 230.-

ÇEKLER 

ransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
2'1oti 
Pcnga 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çcrnovets 
İsviçre kuronu 

ESHAM 

Kapanı$ 

12,03 
619,25 

",79,47.50 
9.65,97 
4,71,65 

83,71.50 
2,43,92 

63,69,83 
1,17,38 

19.06.50 
4,21,25 
5,81,43 
1,97,95 
4,21,-
4,51,40 

78,54,43 
34.96,33 

2.78,30 
ıo.98 

3,13,92 

Habeş ordusu 
1930 dan evvel modern mana 

da Habeşistanda bir ordu mev -
cut değildi. 1896 da İtalyan or -
dusunu mahv ve perişan eden -
ler muhtelif kabile başkanları -
nın emri altmdaki başı bozuk 
kitlelerdi. Şimdiki imparator da 
ha veliahtlığı sırasında Avrupa 
da gezerek modern bir ordunun 
vücudüne kani olmuş ve 1930 
senesinde Belçikadan getirtilen 
askeri heyetle bu işe başlanmış 
tı • 

1934 senesinde mevcudu art
tırılan bu heyet evvela Adisa
babada imparatorun muhafız 
kıtasını teşkil etmek üzere mun 
tazam bir alay vücude getirdi. 
Buna makinalı tüfek, çabuk ateş 
li toplar gibi en yeni teçhizatı 
öğretti, sonra bu alay mevcudu 
genişletilerek bugün takriben 
15000 mevcutlu bir tümen (fır -
ka) şekline soktu. Bu kuvvetin 
en büyük faydası ise dahili is
yanlarda görüldü ve imparato -
run nüfuzunu bütün memlekete 
yayacak hale geldi. 

Belçika jandarması şeklinde 
bir de jandarma teşkilatı vücude 
getirerek memleketi tam inzibat 
altına almak hususundaki teşeb 
büslerin boşa gittiğini haber al
makla beraber Belçika heyetinin 
şimdi de kabile reisleri emrinde 

ı~ Bankası Mü- ~o.- ki kıtaların tensikile uğrastıkla 
,, ,. N. 9,50 rı bilinmektedir. • 

" H. 9.70 1934 senesinde ve İtalya ile 
Anadolu 3 60 25 80 ' vaziyet gerginleşince malzeme 

" % 100 43.-
Şirketihayriye ı 6.- ve silah tedarikine büyük ehem-
Tramvay 29,- miyet verildi ve bu senenin he-

Adisababada imparatorun hassa muzikası [Bir lsviçreli 
mütehassıs taraflndan kurulmuştur, mütehassıs beyaz 

ceketli olarak görülüyor ] 
lif membalara nazaran Habeşli 
lerin muhtelif modelde 500 - 600 
bin tüfekleri 250 makinalı tü -
fekleri, 180 topları, 5 zırhlı oto
mobil 5 - 6 tayyareleri bulundu
ğu analşılmaktadır. 

Geri hizmet ve diğer teşkilat 
da nazarı itibara alınmak şarti
le ve muntazam bir ordu kur -
mak imkanı hasıl olursa Habeş 
lilerin bir milyonluk bir orduyu 
silahlandırabilmeleri hesap edi
lebilir. 

Habeşlilerin zayıf ve 
kuvvet 1 i tarafları 

Habeşlilerin en zaif tarafları 
• 

şimdiye kadar muntazam ve di 

pek mahdut kalacaktır. 
Ağır topçu, hatta çok yerde 

sahra topçusu İtalyan ordusunu 
takip edemiyecektir. O halde 
ltalyanlar yalnız makinalı tü • 
f enk ve dağ toplarile bu yaban 
cısı bulundukları memlekette ve 
alışamadıkları şerait altında 
harp edeceklerdir ki, hiç de ko
lay olmayacaktır. Susuzluk ve 
yolsuzluk muntazam orduları 
bu sahada kasıp kavuracaktır. 
Bizzat 1 talyanlar da bu müş .. 
külleri çok iyi takdir ettikleri 
ve hatta tecrübelerile çok iyi bil 
dikleri için doğu Afrikasındaki 
müstemlekelerine askerden da • 
ha ziyade işçi ve fen adamları 
göndermektedirler. 

Kapitalizm, bu % 30 kazanç 
da işçiye verilse, sosyalizmin ta 
~.uladığı raf.ıh acunda doğmaz. 
İlk sene için amele ancak % 30 
bir fazlalık duyar. Hem sosya -
lizm gelirin paylaşmasında ser
mayeye bir şey vermese de yük
sek idarecilere bu % 30 dan bir 
şey vermiyecek mi? Şimdi bile 
vermiyor mu?. 

Bomonti - Nektar 8,25 b" Fransız bankası Terkos 16,25 men ütün bütçesi Avrupadan 
Reji 2,60 silah mübayaasma tahsis olun -

siplinli bir ordu kuramamalann 
dan ibarettir .. Yegane munta -
zam ordu imparatorun Adisa
babadaki muhafız kıtalarıdı.r. 

Bunun haricinde her kabile rei
sinin eli ve emri altında 10 - 15 
bin kişilik Milis kuvvetler var -
dır. Bizim anladığımız manada 
ve şerait altında bunların büyük 
bir hizmet görmeleri hatta mun 
tazam harp yapmaları çok şüphe 

Habeş imparatoru zannedildi 
ği gibi büyük bir enerji sahibi 
çıkar. Harp ve memleketi müda 
faa zarureti fırsatından istifade 
ederek ve şimdiye kadar topla -
dığı mütehassısların yardımına 
dayanarak bir dereceye kadar 
muntazam, disiplinli bir ordu 
kurmağa muvaffak olursa İtal
yanların bu sahada karşılacak • 
ları müşküller bütün bütün ar • 

Paris, 21 A.A. - Fransız ban Aslan çimento ıo.ı5 du. Japonlar da bu meyanda 
k 12 h · 'hl' h f Merkez Bankası 57,75 
asının azıran tarı ı a ta Osmanlı Bankası 25,50 Fransız Somalisi vasıtasile içeri 

lık bilançosu. para durumunda Telefon ıı.- hayli silah soktular. Hudutlara Buna karşı teşebbüslerin do
ğurduğu ve her sene tasarruftan 
açılan işler ne olacak? Diyor. 

Herkesin, bilhassa çalışanın 
bolluk ile yaşaması sosyalizmin 
bir ülküsüdür. Dünyada mev -
cut sermaye Adem ogullarına 
siyanen taksim olunsa, herkese 
sermayedar rahatlığı temin edil 
ıniş olmaz. Bu teknik bir haki
kattir. Kabul edilmesi lazımdır. 
Bunun avamca bir hikayesi de 
vardır. Bu masal Karneciye mi, 
Rokfellere mi izafe olunur, pek 
hatırlayamıyorum mevzu su -

" 1 · b · w • 1" h .. İttiliat değirmencilik T.A.Ş. 8,75 
onem kı ıdr. yeAgrım - se a - gos Şark Değirmenleri o,82,50 yakın cephane ve mühimmat de 
terme te ır. ltın mevcudu 28 Şark merkez cuanc l 4 • • , ... ,__ ~ 
nıııyou cıı ıuın~ı..ır • .:rı..~gıt para:ıara-\.,._....:::::.:;::.~~;:;..;.=::.::.:;:::....;...;;.:;..;.;.;;;:;;.;'"""""'=::......4"""~~1r;:"":ffiTenl{ cephane fabrikası 
göre altın nisbeti yüzde 73,54 kuruldu. 
den yüzde 74,27 ye yükselmiş - Türk Borcu 1 Kupon Kesik 2s.so 1935 kanunusanisinde Belçi -
tir. ., .. JI ,, ,, 25,3:ı ka ıslah komisyonundan başka 

.. .. ın .. ,, 26,s2.so 5 İsveç zabiti de hizmete alma-

2.:._s• • • -- • • 

tan gibi yolsuz, medeni teşkila-
tı, muntazam menzil hizmetleri 
olamayan o ülkede bunların mü 
temadiyen düşman yan ve geri 
lerinde faaliyette bulunarak, da 
ğıtıcı bir meydan muharebesine 
girmiyerek savaşa devam etme 
leri de diişmanı yıpratmak iti -
barile faydalı olabilir. 

İM ıVJl~Mlf-1 çl'Rfiliiiyacaİdarİ~bir 
şekil de alabilir. Bunlara karşı 
ltalyanlarm düşündüklerini ve 
şimdiye kadar aldıkları tedbir
leri de ileride göreceğiz. 

dur: 
, . 

.Bir m~lyonere fakirin biri gel 
mış. Senın milyonların var. Ben 
d~ meteliksizim. Bu dünyada se 
nın kadar benim de hakkım var. 
Milyonlarından hakkımı iste -
rim; demiş. 

Milyoner, bu hakkı kabul et _ 
miş. Dünyada bir bucuk milyar 
insan var, benim de ·'x,. milyo
num var. Bu milyonlarımdan se 
nin hissene ''X,, scnt dü~er al· 
d 

. :3' ' , 
emış. 

Bu verilen, alman para - bir 

No: 59 

İstanbul Asliye mahkemesi (3) cü 
Hukuk dairesinden: 

Pangalti Hamam 49 No. da mukim 
Kamilo Delkontenin Kurtuluşta U • 

sulcuoglu apartmanında mukim Milli 
Mari aleyhine 935 - 284 dosya No. 
sile ikame: eylediği boşanma davasın
dan dolayı mübaşir meşruhatından 
ikamttgahının meçhul olduğu an· 
laşılan müddeialeyıha ilanen icra kı-

lınan tebligata rağmen tebellüğü icap 
eden evrakı tebellüğ edip cevap layı
hası vermediğinden sepkeden talebe 
binaen hakkında gıyap karan verile
rek teblig makamına kaim olmak üze 
re gıyap kararı mahkemeye divanha
nesine talik kılınmış olduğundan 17-
9-935 tarihine müsadif salı günü sa
at 14 te mahkemeye gelmediği veya 
vekil göndermedigi takdirde vakıala
rı knbul ve ikrar a(lile bir daha mah· 
kemeye kabul olunıruyacağı ilfin olu-
nur. (12587) 

KIRMIZI VE SiYAH 
yanında söylemiş, ha gidip M. 
Yalenod'ya anlatmış. 

M. de Renal, eşi emsali görül
memiş bir yumrukla masayı da, 
evi de zıngır zıngır titreterek: 

- Vay hayın! dedi, senin ge
tirdiğin imzasız mektupla Va-
1enod 'nun mektublarının kağıdı 
bir. 

Madame de Renal içinden: 
"Hele şükür!" dedi; kocasının 
l:eşfettiği bu alçaklığı aklına 
sığdıramıyormuş gibi bir tavur 
takındı ve bir tek kelime bile 
söylemeğe dili varmadan gidip 
salonun ta dibindeki sedire otur
du. 

Artık davayı kazanmıştı; M. 
İde Renal'i, imzasız mektubu 
yazdığım sandığı adamla gidip 
kavgadan vazgeçirmek için hay
lı zorluk çekti. 

- Elinizde kafi deliller ol
madan gidiP. M, _ Yalenod ile 

STENDHAL 

kavganın ne büyük bir acemilik 
olacagmı görmüyor musunuz? 
Sizi kıskanıyorlarsa kabahat 
kimde, monsieur? kendi diraye
tinizde, ehliyetinizde: şehri çok 
iyi idare ettiniz, güzel güzel bi
nalar yaptırdınız, ben de size ol
dukça iyi bir drahoma ile gel
dim, halamdan da haylı miras 
kalacak, bu mirası gözlerinde 
pek büyütüyorlar ama neyse ... 
Kısacası Verrieres'in bugün en 
önemli adamı sizsiniz. 

M. de Re nal gülümsiyerek: 
- Soyumun da asil olduğunu 

unutuyorsunuz, dedi. 
Madame de Renal hemen: 
- Siz taşranın en ileri gelen 

asilzadelerinden birisiniz, dedi; 
kral serbest olup da asalete 
hakkını verebilse, hiç şüphesiz 
sizi senatoya alırdı. Böyle yük
sek bir mevkiiniz varken siz bir 
de kalkıpı fhalkın diline mi dü§· 

Ergani 95.- k 11' · 1 d V tstikrazi dahili 94,50 ra mua ım tayın o un u. e 

TAHVlLAT-

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 

halen de Avrupa ve Amerika -
dan sübay, komutay tedarikile 
meşgul olunmaktadır 

Anadolu 1 ve II 44,30 
.. il Kupon Kesik 45.-

Anadolu mümessil 52,65 

Ruzvelt teklifinin 
Borsada akis eri 

Nevyork, 21.A.A. - Ruzvelt tara
fından büyük servetlerde büyük ge
lirler ve büyük miraslar hakkında ha· 
zırlanıp kongreye verilen yeni vergi 
programı N cvyork borsa çevenlerin
de büyük bir heyecan uyandırmışdır. 

Başlıca değerler birden üç puan 
kadar düşmüşlerdir. 

Sermayeler, vergiye tabi olmıyan, 
devlet ve şefbaylık tahvilatına ya
tırılmaktadır. Borsada, duyuş bu pro
jelerden yana değildir. Finansal c;e
venler bu projelerin isleri durduraca· 
ğı ve finansal kalkınmaya zarar ,; e
receği fikrindedirler. 

mek istiyorsunuz? 
"M. Valenod'ya imzasız mek

tubundan Bahsetmek, bir de Re
nal'in belki ihtiyatsızlık göste
rip evine aldığı bu küçük soy
dan adamın, o de Renal'in unu
runa dokunabildiğini bütün 
Verrieres hatta bütün Besan
çon'a, bütiin ile iJan etmek ol
maz mı? Elinize geçen bu mek
tublar benim M. Valenod'nun 
aşkına mukabele ettiğimi ispat 
etse bile siz beni öldürmelisiniz, 
bunda yerden göğe kadar haklı 
olursunuz. fakat yine ona kızma 
ğa tenezzül etmemelisiniz. Bir 
düşünün, kendilerinden kat kat 
üstün olduğunuzu gören bütün 
komşularımız,öz almak için bir 
bahane arrıyor; 1816 da bazı kim 
selerin ele geçirilmesine hizmet 
ettiniz. Hani şu evinin damında 
bir köşeye sığınan adam ... 

M. de Renal, böyle bir hatı
ranın gönlünde tazelediği yara
nın acısı ile: 

- Görüyorum ki, dedi, siz 
beni incitmekten çekinmiyorsu
nuz, sevmiyorsunuz da; o iş bile 
beni senatoya üye edemedi. _ 

Hiibeşliier ne kadar 
acker çdrnrabilir ? 

Habeş milletinin nüfusu 7 -
10 milyon arasında tahmin o -
lunmaktadır. Nüfusun ekseriye
ti kabile halinde yaşamasına ve 
bir harp halinde eli silah tutabi 
leceklerin kamilen savaşa iştirak 
edebileceğine göre çıkarılabile -
cek kuvvet 1,5 hatta 2 milyon 
olarak hesap edilebilmektedir. 
Fakat muntazam teşkilatı ve he 
le modern silahları olmayan ka 
labahğın büyük bir kıymeti ol -
matlığından cıkaracağı askerden 
ziyade silahlandırabileceği ordu 
mikdarını gözönünde bulundur
mak daha muvafık olur. Muhte-

Madame de Rcnal gülümsiye
rek: 

Doğrusu, dostum, dedi. ben 
sizden daha zengin olacağım, 
on iki yıldır da sizin hayat ar
kadaşınızım, bütün bunlar diişü
nülünce sizin işlerinize, hele bu 
günkü gibi bir işinize benim de 
karışınağa hakkın1 olduğunu in
kar edemezsiniz. 

Pek de gizleneınemiş bir kır
gınlıkla ilave etti: 

- Siz, o Julieıı dediğiniz 
monsieur'yü bana tercih ediyor
sanız, ben gidip bir kış halamla 
oturmağa hazırım. 

Bu sözü ustalıkla söyledi. Ne
zahete bürünmek istiyen bir me
tanet, bir kararından dönmez
lik hali vardı; bu hal M. de Re
nal'i de razı etti. Doğrusu M. de 
Renal, taşradan adet olduğu 
üzere, daha uzun uzun sözler 
söyledi, sabahtan beri ileri sür
düğü iddialan birer birer tekrar 
etti; karısı, onun sesinde hala 
öfke olduğunu anlıyor, söylen
mesine ses çıkarmıyordu. iki 
saat süren bu faydasız geveze
lik, bütün bir gece öfke buhranı 

Buna mukabil Habeşlilerin en 
kuvvetli tarafı iklimin ve arazi
nin kendilerine müsait olduğu 
kadar düşmanlarına gayri mü -
sait olmasındadır. Ormanlı, 
dağlık, büyük şehir ve kasabalar 
dan ari, toplu ordu kitleleri göre 
miyecek olan bu savaşta İtalyan 
!arın tayyareye üstünlükleri hiç 
bir fayda temin edemez. Orman 
lara veya çalılıklar altına gizle 
necek aşiretler halkını ve hatta 
ordu parçalarını bulup tesir yap 
mak çok güçtür.O halde modern 
savaşın en birinci silahı olan ı 
tayyarenin burada göreceği iş 

geçirmiş olan adamcağızın taka
tini tüketti. M. Valenod'ya, Ju
Iien'e, hatta Elisa'ya nasıl mu
amele edeceğini kararlaştırdı. 

Bu uzun münakaşa esnasında 
madame de Renal, tam on iki 
yıldır kocası olan bu adamın 
pek gerçek üzüntüsüne acıyıp 

bir iki kere ona muhabbet duya
cak gibi oldu. Ama hakikiğ ih
tiraslar, başkalarım da düşün
mek nedir bilmez. Zaten her an 
madame de Renal kocasının, bir 
gün önce imzasız bir mektub 
aldığını itiraf etmesini bekliyor
du; bunu elde edemedi .. Mada
me de Renal'in icine emniyet 
gelmesi icin, hayatmm emni
yette oluğunu bilmesi için, ken· 
di hakkında kocasına ne gibi fi
kirler aşılandığını öğrenmesi 
lazımdı; kaderi, kısmeti onun 
elinde idi. Çünkü taşra şehirle
rinde kocalar halkın düşüncesi
ni daima kendilerinden yana çe
virebilirler. Şikayete kalkışsan 
bir koca gerçi gülünç olur, fakat 
gülünclük de Fransa'da günden 
güne önemini kaybedip tehlike

iki Habeş cengaveri millT 
elbiseleri le ... 

kocasından para alamayınca, 

günde on beş meteliğe çalışan 
bir işçi kadın haline düşer; bir 
işçi haline düşer dedik ama din, 
namus işlerine Qağlı olanlar 
onu evlerine almağa pek razı 
olmaz. 

Bir saray odalığı, ne yapıp 
yapıp padişaha gönül verebilir; 
padişahın mutlak bir sultanı 
vardır ve zavallı odalığm,bir ta 
kım küçük kurnazlıklarla onun 
elinden kurtulabilmek umudu 
yoktur. Padişahın intikamı deh
şetli ve kanlı olur ama onda yi
ne askerce, merdce bir hal var· 
dır: bir hancer bütün işi bitirir. 
XVX uncu asırda ise bir koca 
karısını herkesin hakareti, ha· 
fiflemesi ile, onu bütün salon· 
lardan koğdurarak öldürür. 

Madame de Renal odasına 
döndüğü vakit içinde tehlike 
hissi bütün canlılığı ile uyandı; 
odasmı darına dağın görmek be· 
tine itti. O güzelim cekmeccle· 
rinin kilitleri kırılm;ştı; zemiı1 

(Arkası var)ı 
li olmaktan s:ıkıy_or; karısı isc1 • .. N. ATAÇ; 
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KADIN 
Girmiyecek Bir Köy 
l 936 da Almanyada yapıla -

cak olan olimpiyatlar için hazır 
lanmakta bulunan (olimpiyat 
köyü) Berlinden 14 kilometre 
dışarda çam ağaçlan arasında 

geniş bir araziye kurulmakta -
dır. Bu köyü yapmak için 1800 
amele çalışmaktadır. Almanya
nnı 1936 için dünyanın dört bu
cağmdan beklediği 3500 atlet 
bu köyde oturacaklardır. 
t Resmini gördüğünüz köy he
nüz kabataslak halindedir. Çam 
lamı 11rasmdan yeni yeni bina -
lat tışıatmakta, çımeiıli aııtren-
ınan sahası ve pistleri yeni yeni 
yapılarak her gün üstünden si -
lindirler geçirilmektedir. Yüzme 
idmanları için ufak bir göl ka-

ACELEYE NE 
HACET! 

r. Futbol heyetinin dünkil sayı
nuzda çıkan bir tebliği, Fener • 
bahçe - Beşikta§ şild maçının bu 
gün Beşiktaşta Şeref stadında 
yapılacağnu bildiriyordu. 

Fenerbahçe klübünün ileri ge 
lenlerile bu hususta yaptığmuz 
temaslardan anlayoruz ki, ne 
atadı, ne de günü Fenerbahçeli
ler doğru bulmamaktadırlar. E-
ğer bir çıkar yol bulunmazsa Fe 
nerbahçe bugün oynamamak dü 
f Üncesu.Iedir. 

Doğrusu Fenerbahçe hiç te 
haksız değil. 

Her zaman iki başlı, beş ayak 
h acibeler gibi garip garip ka -
rarlar doğurmakla meşhur olan 
İstanbul futbol heyeti; 

Madde 1 - Elde Fenerbah -
se, Taksim ve Şeref stadlan var 
ken durup dururken hangi se -
bebe dayanarak bu .maç için Şe· 
ref stadını tercih ediyor. Klüp
lere danışmış da onlar mı buna 
razı olmuşlar? Yoksa kura mı 
sekmiş? Yoksa sporda hiç usul
den olmadığı üzere kapalı zarf 
la münakasa mı yapmış? 

Madde 2 - Koskoca pazar gü 
11.U dururken niçin mağaza ve. 
dükkinlann açık bulunduğu cu 
rnartesiyi seçmiş? Bir ecnebi ma 
çı gibi filan bir zaruret mi var 
)'oksa? 

Sonra bir de Fenerbahçe iki 
liç gün sonna Romanyaya gide
tek. Bu sırada oyunculan yora
tak ve belki de sakatlayacak sı
kı bir maçı yaptırmak doğru 
mu? Hem aceleye ne hacet! 
l 932 maçını 1934 de yaptırma
ia futbol heyeti aslından alışık: 
değil midir? 

zdmakta, yollar açılmakta, ağaç 
lar buradan çıkarılıp oraya di -
kilmekte, şimdilik ustabaşıların 
oturduklan kırmızı çatılı, be • 
yaz dıvarh pavyonlar yüksel -
mektedir. • 

Köyde 3500 atlet ve 500 ida
reci olarak 4000 kişi oturacak !.e 
hiç bir kadın bu köye giremiye
cektir. 

150 tane olarak yaptlaoali pav 
yonlar, yirmi, on iki, on ve se
kiz odalı olacaktır. Her odada 
iki yatak bulunacaktır Pavyon
lar- " J;Uı+ ll}otlcm rahatlıkları 

ihtiva edecek, duş ve masaj sa
lonları, bol güneş alan holleri 
bulunacaktır. 

Her ulus atletlerine kendi ye
meklerini pişirmek üzere 38 mut 
fak meydana getirilecektir. 

Olimpiyat köyüne girerken 
daha önemli binalarda idareci -
ler için yerler, bir posta binası 
kabul salonlan, matbuata mah
sus salonlar yapılacaktır, 

Almanların ulusal bir pro
pal}anda olacaGı için bU
yUk fedaklrhklarla hazırla0 
dıkları 1936 oHmp yat kö1 

TÜRK - SOVYET TEMASLARINDAN EVVEL 

Sovyet Sporunun Durumu 
Yakında m e m 1 e k e t i -

mizde Sovyet sporcularile spor
cularmnz arasında değişik spor 
lkollannda temaslar yapılacak • 
tır. Bu vesile ile Avrupa spor 
gazetelerinden birinde Rusya 
sporu hakkında gördüğümüz 
çok dildtate değer yazıyı oldu
ğu gibi dilimize çevirerek aşa
ğıya alıyoruz: 

"lhtililden evvel Rusyada 
hemen hemen spor hareketleri 
yok gibiydi. Çar Rusyasmm 
Sovyet Rusyaya bıraktığı spor 
mirası doğrusu P,Ck fakirdi. Rus 

sporaılarmm, sondan bir evvel 
bıraktıkları 1912 lstokbolm 
olimpiyatlarındaki gülünç de
receelr, Romanorlar zamanın -
da sporun külüstürlüğünü söz 
götürmez bir tarzda gösterir. 

Yenmek mecburiyetinde bu
lunduğu bütün güçlüklere rağ
men, Sovyetlerin (genç) sporu 
yıldan yıla gelişti ,genişledi ve 
bugün Rusyada mevcut altı mil
yon sporcu, Sovyet spor hare
ketlerinin eriştiği yüksek mu
vaf faıkiyetin bir delilidir. 

1934 yılı, Sovyet Rusya spor 
hareketleri tarihinde, temessül 
ve yüksek spor tekniğinin ege
menliık yılı olarak kalacalktır. 

Atletizm 
ÇeilGoslovalfya 1e2kin atletizm 

taıknnmı kolayca yenerek (on 
müsabakada sekiz galiıbiyet) le 
parlak muvaffaıkiyet kaz.anan 
atletlerden bqlıyabm: 

Znamenaki'nin 5,000 metrede 
14 dakika 56 saniye 1/ 5 ve 
10,000 metrede 31 dakika 53 sa
niye 1/ 8 dereceleri 1934 atletizm 
mevsiminin en Jiyi on derecesi 
arasına girer. 400 metreyi 48 sa
niye 1/6, yüz metreyi 10 saniye 
1/ 8 de koşul ve 7,225 metre 
uzun atlıyan Moskovah Luko
yu da unutmamak laznndır. 

Sovyet Rusya 1934 atletizm 
şampiyonaaı birincilerinin bazı 
derecelerini de gelişigüzel sa
yalım: 200 metre 22 saniye; 800 
metre 1 dakika 56 saniye 1/~; 
4X100 bayraık 42 saniye 1/ 8; 
sırıkla yüksek 3,88 metre. 

Kadın atletler 
Sovyet kadm atletlerin de er

kek arkadqlarmdan geri kal • 
madığını söylemek lazımdır. 

Hatta Sovyet Rusya kadın at • 
Jetiı:m taılrmımm kadm atletizm 
dünya oampiyonaemda birinci • 
ler arasına gireceği de söylene
bilir. Sovyet dereceleri bu hu
susta kafi fikir verebilir. Genç 
kadın atlet Turova 60 metreyi 
7 saniye 1/ 7 de, 8 Ometre mani
ahyı 9 saniye 1/ 5 te koşmakta 
ve 5,80 uzun atlamaktadır. 

YUzUcUIUk 
Sovyet yüzücüleri aon yıllar

da, hele 1934 te bü~ük ilerleme-

Jer göstermişlerdir. Geçen yıl, 
N orvece yaptıkları seyahat, ken 
dil eri için büyük bir zafer ol· 
muştur. 

Yüzücüler arasında 100 metre 
serbesti 58 saniye 9/ 10 ve 400 
metreyi 5 dakika ~. 7 saniyede 
alan Moskovah Borisov ile ka· 
dın yüzücüler arasında derece
leri Avrupa rekorlarına yaıltla -
şan Aleşina ve Koloskova'yı ve 
daha bi.·çoklannı saymak la· 
zımdır. 

Boka 

Sovyet boksörlerinin Çekos· 
lovakya amatör taıkmıına gali• 
biyetinden sonra Çek (Duk Ça
sar) gautesi: "Sovyet boksörle
ri Avrupa için yeni bir alem 
dir" diye yazıyordu. 

Sovyet halten::ileri bugün üç 
dünya rekorunu ellerinde tut· 
maktadırlar. Bu dünya rekor • 
menleri Popov, Koşelev ve Şa• 
tev'dir. r 

Pati nal 

Patinaj Rus sporlarmın en 
eskisidir ve aslından di:kıkate de 
ğer muvaıffakiyetler almıştır. 
Sovyet Rusya şampiyonu Mel· 
nikof, 3,000 ve 5,000 metrelerde 
dünya şampiyonlan Staksrud 
ile Engnastangen'i 1935 yılında 
mağliip etmiştir. Sovyet pati
najcıları bu kış Norveçe yaptıık· 
lan seyahatte, - Norveç iklim 
sartlan daha müsait olduğu 
için - Ruısya'dakinden fazla 
muvaffak olmuşlardı. Kadınlar 
arasında 5,000 metre dünya re
korunu elinde tutan ve diğer 
mesafelerde de arsıulusal dere
celeri bulunan Kuznecova'yı 
saymak lazımdır. • 

Futbol 
Sovyet futbolculan muhak

kak arsıulusal klasında oyuncu
lardır. Moskova takımmm Çe
koslovakya profesyonel taıkmı • 
lannm en iyilerinden biri olan 
Y edenice'ye karşı aldığı galibi
yet ile Türkiye takımına ve 
Norveç amele mıihtelitine kar
şı aldığı galibiyetler bunu bir 
dereceye kadar gösterebilir. 

Ski 
Ski tarihine yazılması lizun· 

gelen şehirler arasında iki bü· 
yük yolculuık, 1935 yılı 15 Şuba
tında bittL Bunlar, 95 günde, 
yani günde 93 kilometre 400 
metre olarak yapılan 8,000 ki
lometrelik Kabarovsk • Mosko
va ve N edçinsk - Moskova se
f erleridir. Kızıl Ordu askerle
rinden iki grubun başardığı bu 
ski yolculuğu aşağı yukarı dün· 
ya rekorlarım teşkil eder ve 
Sovyet Rusyada sporun derece
sini gösterir. 
Eğer 1934 yılı Sovyet atle

tizminde 91 yeni rekor görmüş
se, 1935 mevsimi daha entere • 
san olacaktır. Çünkü daha ge
çen yıl kendini gösteren bir 
genç sporcu grubu arsıulusal 
klasını belli edeceği gibi arala
rında, daha antrenemanlarda bi· 
le Sovyet rekorlarından iyi de· 
receler alan Znamenski kardeş
ler de bulunan (eskiler) de mü
sabakalara gireceklerdir. 

Ecnebi şampiyonların iştira· 
kile tertip edilecek spor bayram 
ve mitingleri Ruslarm arsıulu -
sal sırufta olduklarım bir daha 
gösterecek ve bu yıl Sovyet 
spor kuvvetlerile Avrupanın ve 
hususile Fransanın en iyi spor
culan arasında mukayeseye fır
sat verecektir. Çünkü (Rer Star 
Olimpik) ile aralarında Ladu • 
meg'te bulunan seckin Fransız 
spon::ulannm bu sene Rusyayı 
ziyaretleri muhtemeldir. 

Sadun G. Savcı Sadece bu reılmlere bakmak bile Ruıyada ıpora nall bir lnem verlldllfnl gllıterıneae yeteblllr. 

Rusyada hiç bilinmiyen ve 
yapılmayan ragbi, beyzbol gibi 
aporlann da şimdi büyük bir 
rağbet gördüğünü söylemeden 
~azımı bitiımiY.eceğim." 

Pollak 
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Empasın yedinci tehlikesi 

ilk iki hücumla urk ordusu Bizansı ele Empas, bir yerine iki löve Daima Değ işi ki i k 
kaybettirebilir. • • 

geçırememı 

Mehmede a 
kuvve 1 

''Bu hücum kolları çok şid -
detli harbcdiyorlardı. Bizi fena 
halde yordular. Koşarak geliyor 
lar ve merdivenlerini surlara da 
yamağa çabahyorlardı.,, 

''Biz, bu merdivenleri itip de
viriyortluk ve her merdivenin 
devrilişi Türklere pek pahalıya 
mal oluyordu. Arbaletlerimiz 
ve toplarımızla da üstlerine yağ 
mur gibi mermi yağdırıyorduk. 
Bu hücumda Türkler büyük zi 
yana uğradılar. 

Kiritovolos ise Türk ordusu
nun yaptığı ikinci umumi taar
ruzdan şöyle bahsediyor: 

"İkinci Mehmet kalkanlı ve 
zırhlı askerlerile diğer bir kaç 
taburu topladr ve onlara dedi ki

"- Dostlarımı :Evlatlarım! 
babayiğitliğinizi gösterecek za -
man geldi. Haydi göreyim si
.' Zl .,, 

. 'Bunun üzerine askerler der
hal naralar atarak hendeği aş -
ular ve hemen tamamen tahrip 
edilmiş olan dış sura ve sonra 
onun gerisinde gelişi güzel ya -
pılmış olan şarampula saldırdı
lar. Bizanslılar her ne pahasına 
olursa olsun bu hücumu püskürt 
meğe karar vermişlerdi. Göğüs 
göğüse bir harp başladı. Kendi
lerini kalkanlarile korumağa ça 
hşan zırh gömlekli Türkler si
peri aşmağa çabalayorlar İtal -
yanlar ise bunları püskürtmek
ğe uğraşıyorlardı. Bu, hakika -
ten bir ölüm kavgası oldu. 

Az evvel birini öldörenin az 
sonra bir başkası tarafından ol 
dürüldüğü görülüyordu. Zafer 
her saniye bir başka tarafa dö -
ncr gibi oluyordu. İkinci Meh
met, uzaktan gözlerini dört aç
ınrş, askerlerinin cesur saldırış 
larmı adım adım takip ediyor • 
du. Türk ordugahmdaki davul
lar, trampetler bir düziye çalı -
yorlar ve bunlara karışan kil -
fürler ve ahlar, savrulan lanet
ler. yaralananların can acısile 
fırlattıkları feryatlar, sehirdeki 
k~!i~~ çanlarından çıka~ çılgın 
gurultüler, tunç topların ve ha 
vanların gümbürdemcleri o te
ped~n o tepeye vuruyordu. 

Bır hattı hücumda muvaffak o 
lamayınca bir baska hücum hat
tı ilerliyor, başka askerler mer 
divcnlerini surlara daya;orlar 
ve kılınçlarmt tecrübe etnıeğe 
l'.laşlayorlardı. Fakat hücum bir 
tür~ü beklenilen muvaff akiyetli 
netıceye yaklaşamıyordu. 

Bunun üzerine ikinci Mehmet 
taarruza mola verdi ve şehri ye 
niden şiddetli bir bombardıman 
altına aldırdı.,, 

Bizans tarihini yazmış olan 
sayısız adamlar bu bombardıma 
nın şehirde bir çok insanın öl -
rnesine sebebiyet verdiğini bir 
ağızdan yazıyorlar. 

Gece olunca bu bombardıman 
daha felaketli neticeler vermiş
ti. Zira karanlıktan istifade ede 
rek Türkler büyük bombardele 

• 
ı. 

• 
ın 

1 

e 

bu iki hücum ikinci 
ı ki Bizans son 
Sarfetmiştir 

Bizans yanıyordu 

Zağnos ve Karaca Paşaların 
askerleri cesaretleri ve mertlik 
leri ile bilhassa göze çarpıyor -
lardı. 

Zağnos'un erleri V encdikli Ti 
revizan'ın askerlerile karşı kar
şıya geliyorlardı. Karaca ise 
Edirnekapısımn az ötesinde Tek 
fur sarayını zapta çalışıyordu. 
Fakat mayısın yinni dokuzun • 
cu gecesi sabahına kadar süren 
bu hücumlar Bizansı hala devi
remcmişlerdi. Bununla beraber 
ikinci Mehmet neticeden mem
nundu. Zira farketmişti ki, ka -
deme kademe saldıran Türk 
taburlarının birlbirınden ıcldet 

Ji, bir ibirinden cesur miicadele 
leri karşısında Bizansı müdafaa 
edenler artık en son cehtlerini 
ve en son kuvvetlerini kullanmış 
bulunuyorlardı. Yorulmuşlardı. 

Kiritovolos diyor ki: 
' 1 İkinci Mehmet bunun üzeri

ne sonraya saklamış olduğu bü 
tün taze kuvvetleri kargılar ve 
kalkanlarla müscllili ağır piya
delerden, okçu taburlarından ve 
aralarıııda on iki bin seçme Ye
niçeri bulunan hassa alayların -

dan mürekkepti. 
Muhasaranın elli üçün CÜ gÜ-

nü sabahı idi. 
asker -İkinci Mehmet bizzat 

terinin başına geçti; onl 
değe kadar yaklaştırdı. 
pan ve fitilli tüfekler ile 
lah olanları orada du 
Bunlara surun yıkılmış k 
rı ile, bombardelerin açtık 
diklecde, elde kılmç ayak 
ran Bizanslıların üzerine 
dan taş, ok ve mermi sav 

arı hen 
Ok, sa-
mü sel-
rdurdu. 
ısrmla-

ları ge 
ta du -
durma 
urmala 

rını emretti. 
u emir Peskopos Leonardo b 

üzerine, ''Türk askerleri 
tıklan oklar ve saparuar 

,nin at-_ 
la sav· 

rulan taslar ve fitilli tüfe 
milerinden havanın kara 
olduğunu,, söylüyor. Ve 

nk mer 
rır gibi 

ilave 
ediyor : 

arasın 

tı. İkin 
".Bittabi bu, müdafiler 

da bir panik uyandırmış 
ci Mehmet bizim bu ate 
smda sindiğimizi görün 
hırpalanmamış, cesur ve 
yerde yenildikleri göri.ı 
olan Y cniçerilerini hücu 

ş karşı-
ce hiç 
hiç bir 
·1memiş 

ma kal-
dırdı.,, 

[Ark ası var] 

. . ur-lstanbul Gümrükleri Baş Müd 
lüğünden : 

asli 
aktilo 

Başmüdürlüğümüze bağh gümrüklere 12 lira 
aylıklı ikinci sınıf katipler, aynı miktar aylıklı d 
bilen katipler alınması için 27-6-935 perşembe gü 
at 12,30 da bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Mi.ı 
kaya girmek istiyenlerin memurlar yasasının 4 ncu 
desindeki şartlan haiz olmaları ve en aşağı orta oku 
tirmiş bulunmaları lazımdır. İmtihana girecekler 
fus hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesi, askerl 
sikası, aşı kağıdı, sıhhat raporu, hüsnühal kağ 
evvelce bir vazifede çalışmışlarsa oradan aldıklar 
servislerle yukarda yazılı perşembe gününden evel 
bul Gümrükleri Başmüdürlüğüne dilekçelerile mü 
ctm.eleri icap eder. İstenilen vesikaları getirmi 

nü sa-
·saba-
·· mad 
lu bi-

in nü-
ik ve-
ıdı ve 
ı bon-
İs tan 

racaat 

lmtıhana kabul edilemiyeceklerdir. ( 349 7) 
yenler 

Mesela;morda: isti en Bir Çapkın 
Kör: 4. 3. 2 , 
Karo- A. 5. 3 Doğrusunu söylemek lazım - mekte bulanlar az değildir. Me· 
Trefl: 9 .. 8. 2 gelirse bugünün gençleri de sela şu güzel sinema yıldızı Ma-
Pik: V. 7. 6. S dünküler gibi bir tek sevgi ve ri Bel de ayni kanaatte olarak 
Elinizde de: bir tek sevgili taraftarıdır. ln- demiş ki: 
Kör: A. D. 8. 7. 6. 4 sanların ruhunda hercailik yok- "Hayat bir öpücükle tatlı bir 
Karo: R. 6. 4 tur. Bazı gençlerin gözlerini ihtirasın kaynaştığı dakikadan 
Trefl: A. R. 6 dört tarafa çevirmeleri ve bazı ibarettir. lbtirasrn söndüğü da· 
Pik: A. evlilerin eşlerinden başkalarını kikada ölüm başlar. Ölmemek 

var. Dört kör oynayorsuııuz. O- aramaları ya bir hastalıktan, için hemen başka bir öpücük 
· · b kl -undan yalıut tam aramak laAzımdır .•. " yuna tren damı ile başlanmış - sınır ozu ug , 

, eşlerini bulamamış olmaların - Ala ama bir gün gelir ki, bü-
tırİ. dan ileri gelir. tün bulduğunuz öpücükler artık 

stenilen şey kozdan iki lövc lzmirden Kelebek imzasile size hiçbir zev:k vemıemeğe baş· · 
kaybetmemek olduğuna ve mor bir mektup aldık. Yirmi sekiz lar. Hem bu çok çabuk, ihtiyar
da da ikinci koz elini dama doğ yaşında olduğunu yazan bu genç lığınızdan çok erken gelir ve ih· 
ru oynamak için el tutacak ka - diyor ıki: tiyarhğı da o kadar çabuk geti
ğıt bulunduğuna· göre empas '' ..• Garip bir huyum var. Bu- rir. Bugün ölmemek için başka 
yapmayınız, ası oynaymız ve 
eğer rua düşmezse, mordan da
ma doğru ufak bir koz oynayı -
nız. 

Son tehlike 

Empas. sonra (çatal) mızın 
yüksek kağıdmı yapmanıza ma
ni olabilir. 

Mesela; eğer başaramadığı -
nrz takdirde sonra asmı.zı yap -
mak imkanı yoksa as, dam ile 
empas yapmayınız. Bunun yü -
keninizi yerine getirmekte hiç 
bir faydası yoktur • 

Bugüne kadar ernpas tehli -
kelerini gösterdik. Yarın da en 
aydalı empasları yazacağız. f 

Bilenler için 

. 
• , 4 3 

• v o' 
.r A O 5 
• 8 7 5 2 . e~D z + A 3 2 + 10 1 6 5 

+ v 9 3 o c + 1 10 1 1 ' 
+ 6' 3 s + ov ıo 

• o v 10 9 8 
+ R D 8 
+ 6 2 
+AR 9 

Kağıdı (S) venniştir. 
(S) bir, (N) iki, (S) dört kör 

söylemişlerdir. 
(0) karo asını oynamış, ar

kasından karo üçlüsünü gelmiş 
tir. 

gün sevdiğimi yarın sevemiyo- bir öpücük arıyor ve belki bulu· 
rum. Fakat başka bir sevgili yonsunuz. Ya bulamazsanız? •• 
bulmak, onu da evvelki gibi son Hemen ölmeğe, yahut dünyada 
derece ihtirasla sevmek ihtiya· hiçbir şeyden zevk almıyan, 
cım duyuyorum. Doymaz bir boynu bükük bir bedbaht olarak 
sevgi iştahası ... Bunun çok ge· kalmağa razı mısınız? .. 
lip geçici, sathi bir gönül eğlen- Esinizi arayın ve kendinize 
ccsindcn iharet olduğunu san • yaptıgımz bu hercailik telkiniıı
maym. Sevdikleri mi ölünciyc den kurtulunuz. 
kadar sevecekmiş gibi kıskanı
yor, delice seviyorum. Size son 
defa başımdan geçen bir gönül 
hikayesini anlatacağım: 

lki ay kadar oluyor. Mahal
lemize Konyadan kapalr, görgü
.süı: bir aile ta§ındı. Dul ve otu
zunu geçkin, Fakat yiizünü gös
termek istemediği halde civarın 
hemen dört gözünü açan bir 
kızları vardı. Bu dul evden dı
şarı çıkmıyor, arada bir çıkarsa 
önüne bakıyor, yüzünü örtüyor· 
du. Babası, anası da çok solu ol· 
duğu için onda biitün arkadaş-
lar hiçbir ümit olmadığma ka-
"acıt-gvu \Zlltn • Z'"ah a-c; ı:, .... .,-.. ı. 

dettim. Kapıdan alış veriş eder
ken içeriye mektup attım. Pen· 
ceresinin önünden geçerken ah· 
Jı, otlu şarkılar tutturdum. Bah· 
çelerinin karşısında günlerce 
dolaştım, nafile ... Üç mektubu
mun üçü de geriye atcldı. Çıldı· 
rasıya scvmeğe, gece gündüz 
onu düşünmeğe başladım. Rü -
yama giriyor, beni bir dakika 
rahat bırakmıyordu. O dakika· 
/arda bıı kadından muvafık ce
vap alırsam kcndisilc evlenme
ğe razı olacaktım. Nihayet bir 
gece babasrnrn dışarı çıktığmı 
kestirerek bahçelerine atladım . 
Bahçe kapılarını çaldım ve o 
açınca dizlerine kapandım. 

... On gün oluyor. Bu kadın 
beni babasmm evde bulunmadı· 
ğı her gece bahçesinde kabul 
etmektedir. lt'akat artık her şey 
bitti, em;.ıim ki, bir iki ak§am 
sonra gitmiycceğim ve onu da 
unutacağım. Çünkü zevk almı
yorum ve gözüm yeni bir sevgi, 
yeni bir ihtiras arıyor ... " 

Kendine Kelebek ismini ve
ren bu gencin ihtirası eşini bu
lamamaktan ve seviyorum san
dıklarına karşı ancak bir heves 
duymaktan ileri geliyor. Onun 
gibi hayatı ve zevki hep değiş-

• 
Karısmıdeğil, koca 

s ı n ı tedavi etmelil 
lçerenköyünde "Bir Milaslı,. 

imzasile aldığımız mektup eşi • 
nin sebebi anlaşılmayan hastalı· 
ğmdan şikayetçidir. Kadınlar· 
<la o kadar çok hastalık vardır 
ki, bunlardan çoğunun sebebi 
hemen hemen anlaşılamaz. Da
ha doğrusu çaresi bulunamaz. 

Milaslı eliyor ki: 
" ... Sekiz senedir evliyiz. Ev." 

]emdiğimiz sırada hiçbir şeyi 
yoktu. Dört beş senedenberi 
her Rk<ı:.Rm h:u:ı ::ı a r.ı,u-.r _,,,,,;:_1_.; 

kararıyor. Bazan ağladığı, ba • 
zan lüzumsuz yere güldüğü olu· 
yor. Bunlar bir şey değil. Başı 
ağrımasından saatlerce yatağa 
serilmesi, hiçbir işe el süreme· 
mesi beni artlk bizar etti. Baş 
vurmadığımız doktor kalmadı. 
Hemen hepsi nevralji dediler. 
Sinir hastalığı... Bu da nedir? 
Mademki hastalık var; elbet 
ilacı da bulunmak lazım. Fakat 
şimdiye kadar bu hastalığa kes
kin bir ilaç veren bulunmadı •.• " 
Meşhur bir İngiliz; doktoru 

İngiliz Tıp Mecmuasında ge· 
ç.cnlerde bir makale neşretti. Bu 
makale erkeklerin kadın fiziyo
lojisinin cahili olduklarına ve 
bu cehalet yüzünden kadmlarm 
ihtiyaçlarını kale almadtklanna 
dairdir. Bu makaleden aldığı • 
ınız; şu satırlara Milash dikkat 
etmelidir: 

'°Bana baş vuran bazı kadrn· 
/arda ~ok ağır sinir hastfllık/arı 
gördüm ve bunları tedavi ede· 
cek yerde kocalarım tedaviye 
başladım. Kocalarmdaki arıza 
geçince kadmlarm iyileştikleri 
ve baş ağrılarından, lüzumsuz 
ağlamalardan, iç sıkmtılarrndan 
eser kalmadığı görüldü ... " 

İnhisarlar Umum . Müdürlüğünden: 

rin ~ havanların bir çoğunu 
hendeklerin az ötesine kadar yak 
laştırıvcrmişler ve ertesi saba - S 
ha kadar durmadan §ehri döv - ::; 

111111111111111 K 1 Z 1 L A y 1111111111 

GENEL MERKEZiNDEN : 
lllH' 

-----

(S) birinci ele sekizliyi verir, 
ikinciyi dam ile alır; koz damı • 
nı oynar, (O) nasıl olsa dördün 
cü koz lövesinde ruasını yapaca 
ğı ümidile ufak bir koz verir. 
(S) koz valesini oynar ve bu elde 
anlar ki, ruayı düşürmek im -
kansızdır. Bunun üzerine yüke
nini yerine getirmek için morda 
ki trefl onörlerinden birini sağ 
lamlayarak bunun üstüne elin
den pik kaçmağı düşünür. Eğer 
trcfl ası (0) da çıksa bunu yap 
mağa imkan vardır. Fakat bu 
ümit de boştur, çünkü (E) tren 
damını as ile alır ve pik damını 
oynar, (S) bunu as ile alır. (S) 
yine koz ruasım almak hevesine 
düşer ve görür ki, eğer (0) ka
ro, trefl ve pikden üçer kağıt 
varsa bu mümkündür.Çünkü(S) 
kağıtların bu şekilde dağrlışile 
(O) nun karo ve trefllerini biti
rebilir, Pik ruasinı ve pik do • 
kuzlusunu oynayarak eli (E) ye 
verebilir. Bu sırada (S) de koz 
onlu ve dokuzlusu, (O) da koz 

104 Çift muhtelif ebadda hortum rekoru 
11 Adet Muhtelif ebadda Lans 

250 Adet Rekorlar için lastik 
150 Metre 85 n1/ m keten hortum 

müslerdi. - -t ile E: G 
E§ Kinin ile bfitün milbleri ve kinin ve cıva ve bi~mu 

Un doğumundan bir saat ev . .- yapılıp ıtma ve fircngidc kullanılan bGtün mGıtahzarların 
vel büyük güllelerden biri şaram 5 lekete sokulması ve memleket içinde yapılmaaı monoao 

mem- 5§ 
lu bir a 

polun tam ortasına isabet etti. ı c · · ı • :::: kanun ile Kızı ay emıyctıne verı miştir. --Ve toprak dolu fıçılar, taşlar t:: -havaya fırlarken Türk hücum e Sıhhat Bakanlığından izin alınarak Teya iz:ne tabi olmı 
k 11 · ·- bu müstahıarlan memleket içinde yapanların afağıda göst 
·o arı yenıden surlara saldırdı 5: tafıilatlı bir beyanname ile Haziran nihayetine kadar Ank 

yarak e 
erılen =: 

lar. Fakat yine taarruz: tam bir --
netice veremedi. C: Kızılay Genci Merkezine müracaatları lbımdır. 

Artık Türk ordusunun bütün e ı - Müstahz:arın iımi ve tekli ve HrH ruhsatname ta 
kumandanları, ve Türk donan - S: numcrosu. 

A · ı· - 2 - Müıtahıar sahibinin iımi ve yapıldı;ı lıiborat 
masınm mıra ı ellerindeki bü· _E ı"ımı· ve adresi. 
tün vasıtaları durdurtmadan ile 
riye 6ürüyorlar ve her taraftan i§ 3 - Müıstahzarın havi olduğu müeaair maddelerin nev' 

~ 4 - Bunların senelik vasati satış mikdarı. 
çılgın bir taarruz karşısında bu- ı:;;; 

'd -ara a S: -.h ;:::: 
l'1 n e ---uvarın = = --i --------;::: 5 - Müstahzann toptan, perakende satış fiyatları. 

:~a~~!z;;!~:;o~l~~~niye bi· mı l ll l l l l l l ll l lllll lll l l l l l llltllllll il u 1111111111 l il l l l l l l lll l lll l l lll lll lll l l lfiE 
-

• rua ve yedilisi, mor da koz ası 

ve pik sekizlisi, (E) de karo ve 
trefl onluları kalacaktır. Şu hal 
de (E) ne oynarsa.oynasın, (0) 
ruayı morun asına ezdirmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Prensip: Yükenini yerine ge
tirmek ümidini hic bir zaman 
kesmemelidir. • 

(O) daki üç yanlı bir koz rua 
sı, morda as iki yanlı bile olsa. 
ustalıklı bir oyunla ezilebilir. 

73 Muhtelif ebadda musluk ve lans ağazlığı 
16 S Adet 1 O litre hacminde galvaniz su kovası 
İdaremiz ihtiyacı için listesi mucibince yukardaki ya .. 

zıh malzeme pazarlıkla satın alınacağından vermek isti· 
yenlerin 8-7-935 tarihine müs;idif pazartesi günü saat 
15 de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonuna 
müracaatları. ( 3 2 3 8) 

Şartnamesi mucibince 4 adet 1000 kiloluk Baskül pa
zarlıkla satm alınacaktır. Vermek istiyenlerin 18 tem· 
muz 935 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de yüz 
de 7 .5 güvenme paralarile birlikte Kaba taşta Levazım ve 
Mübayaat şubesindeki alıın komisyonuna müracaatları. 

.(3080) 
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1 1 VE ESNAF SAYFASI 

1-Çikolata Fabrikasının, 2-Trikotaj Fab- iŞÇiLERE YAZIK OLUYOR ... 
rikasının işçileri Ar.asında Dolaştım 1 

iş başıların nezareti altında böyle çahşırlar ... 

!.iyon çiK'olata • fabrikasın.da 
~lışan işçi kadınlar, fotoğr~fçı 
ile beni, lş Kanununun tatbıka
tım teftişe gelmişiz gibi; büyük 
bir alaka ve derin bir heyecanla 
aya<Ya kalkarak karşıladılar. 

F~brikayı bize gezdiren pat
ronlardan Y orgi Amaslidis ile 
konuşuyoruz. Patron, anlatıyor: 

- Şimdilik 80 kişi kadar ça
lıştırıyoruz. Eskiden, işler çok
tu. 150 işçimiz vardı. Faaliyeti
miz azaldıkça işçilerin adedini 
de indirdik. 

Ben sordumı 
I - İşçilerin sağlığın~ meşgul 
oluyor musunuz? 

Patron cevap verdi: 
- Fabrikanın doktoru var. 

Haftada iki gün gelir, hafif has
taların, ayakta tedavilerini ya
par. Ağır hastalar olursa, Cer
"":a1"r .. s"" H:ı~Pld hastanelerine 
:Yatırır. 

- İşinden çıkardığınız işçile
re tazminat verir misiniz? 

- Mümkün olduğu kadar gö
nüllerini almağa çalışırız. Çı· 
'kannağa karar verdikleri~i~e, 
on beş gün önceden kendınıze 
iş bulun, diye haber veririz. 

- En fazla çalışan işçileriniz 
hangileridir? Kadınlar mı, er
kekler mi, gençler mi, orta yaş._ 
lılar mı? 

1 - Biz bütün işçile~ faydalı 
alacakları yerlerde çahştınnz. 
Gençlerin, orta yaşlıların, ka· 
dınların, erkeklerin ayn ayn 
~örecekleri işler vardır. Yalnız 
şu kadarını söyliyeyim: Küçük· 
ler, orta yaşlılardan fazla iş çı
karıyorlar. Orta yaşlılar, biraz 
çabUk yoruluyorlar. Buraya ge
len genç kızlara ilk iş olarak 
manikürlü tımaıklanm kestiri· 
riz. Sonra fabrika içinde, tuva
letli kadın bulundunnayız. Ka
dınlar, buraya gelince, parmak
Janndan yüzükleri, kollarından 
bilezikleri çıkannağa mecbur • 
durlar. 

Böyle konuşa itonuşa işçilerin 
bulunduğu yere geldik. 

Birer birer işçilere soruyo-
rum: 

- Senin adın? 
- Fethiye... _ 
- Kaç senedir buraaamn? 

( - 4 sene var. llk girdiğimde 
tündeliğim 45 kuruştu. Şimdi 

60 kuruş alıyorum. Haftada an
cak 4, 5 gün iş oluyor. 

Bir erkek işçiye döndüm ı 
- Ya, senb adın? 
- Celal... 7 senedir çalışıyo-

rum. Girdiğim zaman gündeli
ğirn elli kuruştu. Şimdi 110 ku
ruş alıyorum. F 1ı::at iş olmadı
ğı için, haf tada dört günden 
fazla çalışamıyorum. 

. - Günde kaç saat çalışıyor -
sun? 

- Saıbah, 8 de iş başı... 7 de 
paydos ... Bir saat te yemek ta· 
tili yaparız. 

İşçi Ahmet: 
- Bir senedir çaiışryorum. 

Haftada üç dört gün iş çıkıyor. 
Keşki hergün iş olsa... -

Rizeli Nadire: ... 

rryorduk. Şimdi 8 - 10 kişiye 
güçlükle iş buluyoruz. Piyasa
daki kriz ve bir kısım vergilerin 
ağırlığından d o l a y ı işçileri 
azaltmağa mecbur olduk. Sek
sen parça makinemizden ancak 
on tanesi.ıi çalıştırabiliyoruz. 

Nasıl fazla adam çalıştırabi
Ielim ki, bir ayda tam faaliyet
le ördüğümüz kazak, hırka ve 
diğer örgülü eşyayı, bir senede 
satamıyoruz. "1izi asıl büyük 
zararlara sürükl:.ren, vergi ka
çakçılığıdır. Bu kaçakçılarla re
kabet etmek imkanı yok. öte 
yandan, ucuz satabilmek kay
gusile malm cinsi gitgide kötü
leşiyor. 

Hasılı pamuık fiyatlarının 
inip çıkması, rekabetin fazlah-

'' bittikten sonra, grup halinde bir araya toplanıp 
böyle e§lenirler ... 

- 56 yaşındayım. Doğru laf. 
Sekiz yıldır, aha buradayım. 90 
kuruş alırım gündelik ... Ama 
elime 70 kuru geçer. Fonnala
n temizlerim .. lşim bu. .. Balat
tan hergün buraya yayan geli
rim. Öğle yemeğini bir paket 
çikolata yer, geçi:-:rim. Akşam 
yemeğine de Allah ne verdise 
yerim. 18 yaşında bir çocuğum 
var. O da burada çalışır. 

Geçen sene, otomobil ç:ı.rptı. 
Başparmağıma bak.. böyle sa
kat kald .. Ağı. hizmetler yapa
mıyorum gayri ... 

Bayezitte 1brahitr Fevzi tri
kotaj fabrikası ~ xhföi Tevfik 
anlatıyor: 

- Eskiden 48 - 50 işçi çalıştı-

ğı, muamele vergisinin ağırlığı 
buhranın başlıca sebepleridir. 

1stanbulda bulunan 47 triko
taj fabrikasından bugün ancak 
7 tanesi çalışabiliyor. 

lş Kanunundan da küçük bir 
şikayetimiz var. Bu kanun. hizi 
işçiye bağlıyor. Fakat işçiyi bi
ze bağlamıyor. lş büroları bu
lunmadığı için, herhangi bir 
gün sebepsiz işini bırakıp giden 
işçiyi de mes'ul etmek lazımdır. 

Patronu dinledikten sonra iş
çileri de dikledim. 

18 yaşında Nuriye: 
- 3 senedir burada çalışıyo

rum. Gündeliğim 85 kuruş. Ama, 
bundan vergi de kesiyorlar. 

Doktoru ne yapacağız biz. 
Hastalanırsak, doğru hastane -
ye ... Evim Aksarayda .. Her sa
bah yedide evden çıkar, fabrika-
ya gelirim. Babam tütünde, 
haf tada dört lira kazanır .. Ben 
de 5 • 6 lira çıkarırım. Annem 
ev işlerile uğra~ır, geçinip gide
riz. 

Şaziye 28 yaşında, girdiği za
man 100 k.ıruş gündelik alırmış. 
Şimdi 80 e inmiş. lş olmadığı 

için. Babası, annesi, çocuğu var. 
Hepsine kendisi bakıyor. 

. Trikotaj fabrikasının seksen kuru9la ev geçindiren 
lfçlleri çahıırkan ... 

Bir şikayetleri olup olmadığı

nı, işçilere burada da ayrı ayn 
sordum. Hiçbirisi halinden şi
kayetçi görünmedi. İnsan, ka
naatin tükenmez bir hazine ol
duğunu, işçilerle görüşürken 
daha İY.i anh,Y.or. - S. Güngör 

Cumartesi günü her yerde yarım azattır, 
~ahşanların _gündelikleri tam olarak 

verilmesi gerektir! 
İşçilerden birçok imzalarla 

aldığımız mektuplarda hafta 
tatili kanununun icapları göz 
önünde tutulmadığından şika -
yet edilmektedir. Şikayetin baş
lıcası ~.ıdur: 

İstanbulda çalışan bazı mües
seseler, işçilerinin cumartesi 
gnüleri öğleden sonra çalışma
dıklarını ileri sürerek yan gün
deliklerini kesmekte devam edi
yorlar. Bazıları da cumartesi 
günkü az çalışmanın sözde zi
yanını çıkarmak için işçilerini 
diğer günler çahşnı.ı saati dı
şında da çahştınyorlar. 

Böylelikle, kanunun tanımış 
olduğu işçi hakkı kayboluyor. 
Henüz lş Yasası çıkmadığı için, 
esasen birçok müesseselerde i. -
çiler, 8 saatten fazla çalıştırıl
maktadır. Cumartesi günleri -
nin yarıya inen mesaisi, öteki 
günlerin fazla çalışmalarına an
cak haşhaşa gelir. Bu böyle ol
duğu halde, işçilerin, yan gün
deliklerini kesr · 'k, yahut onla
rı kıyasıya çalıştırmak hiç te 
doğru değildir. Kaldı ki, son 
günlerde, Ekonomi Bakanlığı 
da bu haklı şikayetleri ele ala· 
rak işçilerin cumartesi günleri 
yarım az::t yapmalarını karar
laştırmış ve icap edenlere kara
rını bildirmiştir. 

Hafta tatili ve dUkk8ncllar 
Hafta tatili hakkında yapılan 

bir haksızlığı size göstererek, 
bunun önüne geçmek için yük
sek yardımınızı dileriz. 

Cumartesi günkü gazetelerde,. 
kimlerin açık ve kapalı olacağI 
ayrı ayrı gösterilmişti, açrk 
olan yerler arasın\.la "malzemei 
inşaiye satan küçük yerler" di· 
ye yazılmıştı. - Demek oluyor 
ki, büyük yerler kapalı olacak -
lardır. - Mesele küçüğü tesbit 
etmekte. Acaba. Galata piyasa
sındaki o b ü y ü k mağazalar 
- ki biz buralarda çalışmakta
yız - küçük mü sayılırlar? Bun
lar küçük ise acaba büyükleri 
mahalle arasındaki dükkancık
lar mıdır? 

Açık olup olmıyacağrmızı 
Galata nahiyesinden sorduk. 
Alış veriş yapıyorsanız açıksınız 
dediler, fakat İstanbul tarafın
da ayni malları satanları polis, 
kanunu tatbik ederek kapatmış. 
- Bizim de, herkes gibi saat 13 
te işimizi bırakarak rahat etme
ğe ve tazım olan öte berimizi 
almağa hakkımız vardır. - Pi
yasamızda herkes hatta patron
lar bile cumartesi günü saat 13 
te kapatmağa razı, fakat arala
rında uyuşamadıklarından bu 
ancak kanunla olabilecek. 

Tan'a güvendiğimizden bu 
dileğimizin yerine getirilmesi-

ni sizden sabırsızlrkla bekleriz. 
Galu'Lı piyasasında hırda
vatçı ve malzemei inşaiye \ 
mağazalarında çalışanlar r 

namına · M. Seyman 

Açık kalan hanlar 
Cuma tatili pazara ~evrilince 

cumartesi günleri saat 13 ten 
itibaren yazıhanelerin ve mües
seselerin kapanması mecburi ol
du. 

Haftalarca gazeteler yazdığı 
halde hata Galatada bazı han -
Iar cumartesi gür.leri akşama 
kadar açık kalmaktadırlar. Ka
nun herkese ayni hak ve vazi
feyi verdiği halde bir hanın sa-
at 13 te ve ·Clnmdaki hanın ak
şama kadar açık bulunması doğ-
ru mudur? 

Alakadar memurların bu ha
le son vermelerini ve bütün han 
ve yazıhanelerin cumartesi gün-

' 
' 1 

Fabrikadan çıkarlien işçiteri 
böyle yoklarlar. 

leri saat 13 ten itibaren kapat
malanm dilerim. ~ 

Eşref 

, TUUln yaprakları denk yapllmak Uzere 'hazırlanıyor.;. 

Yemek paydasuna böyle çıkarlar ... 

Çikolata İfçileri, gözlerini İften ayırmadan çalışırlar . .; 

TUtUn itoilari tUtUn yapraklarını bByla ayıklarlar..; 
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OOGU AFRiKASINOA 

Habeşistan Ve İslamlık 
Le Temps'dan: 

Bir kaç senedenberi, Habeşis 
tan üzerinde 1 tal yan tehlikesi 

baş gösterdiğinden, Adis Aba -
ba, hariçte ittifaklar ve hiç ol
mazsa dostluklar aramağa, ve 
ulusal bir plan dahilinde dahili 
bir birlik vücude getirmeğe baş 
lamıştır. 

Filhakika Negus, komşu müs 
lüman memleketlere yaklaşmak 
için uğraşmaktadır. 1924 de he
nüz veliaht iken, m~mbaları Ha 
beşistandaki Tçana göllerinde 
bulunan, Mavi Nilin suları hak
kında anlaşmak için, kral Fuat 
le temasa girişmiştir. 1932 ve 
1934 senelerinde Yemen nezdi -
ne memurlar gönderilmiştir. Ve 
nihayet 1935 de başlarında, im
paratorluğun en, önemli şahsi -
yetlerinden biri bulunan bir he
yet, Yemen ve Hicaz krallarını 
ziyaret etmiş ve sonra Kahire 
tarikile Habeşistana dönmüş -
tür. 

İste bundan dolayı, bu heyet
lerin, Avrupa devletleri karşı -
smda Habeş menfaatlerinin, 
müslüman devletleri menfaatle
rile birlik olduğunu göstermek 
için bu seyahatleri yaptığı tah
min olunabilir, belki de Habe -
şistanda yaşayan müslümanla -
rm özgürlüğü hakkında alaka -
darlara teminat da vermişler -
dir. Nitekim son heyetin avde -
tinden sonra Hicaz ve Yemen 
kralları kendi tabaalarınm ya -
hancı devletlerin ordularında, 
bilhassa Eri tre limanlarında 
vazife almalarını menetmişler -
dir. Diğer taraftan Mısır hükf:t -
metinin de İtalyanın, Eritre ve 
Somali'de yollar yaptırmak ve 
kuyular kazdırmak için Mısırda 
adamlar toplamasına mani oldu 
ğu anlaşılmaktadır. 

Dahili sıyasanm inkişafı da 
her ne kadar ecnebiler tarafın -
dan layikile takip edilemiyorsa 
da çok sarihtir. 

İki seneden beri N egus müslü 
rnan ahali (Gallas'lar, Somaıı•. 
lar, ve Danalı'lar) tanınmış şef 
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Edgar WALLACE 
- Baba, dedi, umum müdü

rü de akşam yemeğine çağırdın 
değil mi? 

Baba! Baba! 
Jack'm havsalası vaziyeti bir 

türlü kavrıyamıyordu. Maama
fih Thalia izah etti: 

- Babam, tuhaf bir latifeci
dir. Beni evde hep "Anne,, diye 
çağırırlar. Çünkü annem öleli· 
denberi evin bütün işlerini ben 
görürüm. Daha benim ne kadar 
isimlerim olduğunu bilmezsiniz. 
Bir defa Thalia Drummond 
Parr .. iyi ki siz taharri memuru 
değilsiniz. Yoksa bu müthiş sır
rı çoktan öğrenebilirdiniz. Şim
di Jack rica ederim, ~u yemek
ten buyurunuz. Bugün kendi 

leri işbaşına alarak, milli bir 
politika takip etmektedir. Bu 
adamlar, Habeşistam geçerler -
ken, her tarafta, bütün Habeş -
lerin, sade Yemen imparatorlu
ğunun şubesi değil ayni zaman
da, renkleri, derileri, ve menfa
atlerinin birliği itibarile de biri
birlerine bağlı olduklarını söyle 
mektedirler. Allah insanları be
yaz ve koyu renkli olarak yarat 
mıştır. Koyu renkli insanların 
istiklali, bugün küçük beyaz 
renkli insanlar tarafından teh -
dit edilmektedir. Binaenaleyh 
koyu renkli adamlar. hiç bir şey 
düşünmeden, kendi hüriyetleri
ni ve müşterek yurtlarını koru -
mak için birleşmelidirler. Habeş 
hükumeti, kendi isteğine teb'i
yet eden kabileleri mükafatlan -
dırmayı bilir. 

Halbuki bugüne kadar Habe 
şistan, her ne kadar az da olsa 
Ortodoks hristiyanlarm elinde 
idi. Filhakika 12 milyon nüfu -
sun, 4 milyonu Ortodoks hristi
yan, 1 milyonu Katolik, 4 milyo 
nu müslüman ve 3 milyonu müs 
lüman olmak istiyen dinsizler -
den müteşekkildir. 

Fakat bütün islfım ve dinsiz 
vilayetlerde Negus'un kudretini 
ancak hristiyana tamim etmiş 
gerek idarede ve gerek orduda 
en yüksek mevkileri bunlar al -
mışlardır. 

Acaba hristiyan sistemi bütün 
islamları, dinsizleri, ortodoks -
lan içine alacak milli bir hüku -
mete mevkiini bırakabilecek mi? 

Günün birinde müslümanlar, 
hristiyanlara nazaran fazlalaşır 

larsa hristiyan Habeş impara -
torluğu, yardım istediği devlet
lerin nüfuzu sayesinde, bir müs
lüman imparatorluğu haline ge
lecek mi? 

1 tal yanın iddialarına karşı ya 
pılan Macarların aksülameli iler 
de belli olacaktır. 

Morning Post'dan: 
Habeş hükumetinin ısmarla

dığı Fokker sisteminde iki tay
yare Cibotiye varmıştır. ... 

ellerimle hazırladım. 
Fakat Jack hakikati iyice öğ

reneMe<lıği için ne yiyebildi, ne 
içebildi. Ancak Thalia biraz da
ha fazla malUmat verdi: 

- Kıztl Cember ilk cinayeti
ni yaptığ'ı zaman, babamın hem 
işleri çoğaldı, hem de istikbali 
için endişeye başladı. Çünkü 
umum müdürlükte çok düşman
ları vardı. Hatta umum müdür 
kendisinden bu Kızıl Çember 
işini üzerine almamasını iste· 
mişti. 

Umum müdür ayni zamanda 
benim babalığımdır. Bu sebep
ten bizimle yakından alakadar 
oluyor. Fakat babam ısrar etti. 
Bu işi üzerine aldı. Ben de ço
cukluğumdanberi polis roman
ları okumasını severim. Hele 
gizli kalmış cinayet işlerini hal
letmek için kafamı yorar, duru
rum. Babam, Kızıl Çemberin 
adamlarını nasıl seçtiğini öğret
tiği zaman, ben de bu canilerin 
arasına katılmağa karar verdim. 

''Babanız. ben kararımı tat
bike girdikten üç ay evvel teh
dit mektubunu almıştı. O za-

8MilgonNüf usluLondrada Nakili 
Vasıtaları işi Nasıl Halledilmişti? 

Le Soir'den: 
Seyrüsefer kongresine iştirak et -

mek üzere Londraya giden Brüksel 
seyrüsefer direktörü bize lngilterenin 
merkezinde vesaiti nakliye işlerinin 
nasıl bir düzene konulduğunu şöyle 
anlattı: 

- Londrada seyrüsefer işlerinin 
dünyanın en müthiş işlerinden biri ol· 
duğunu söylemek lazımdır. 1,800 ki
lometre murabbaı bir sahayı işgal e
den Greatcr London'da bugün 8 mil
yon 200 bin kişi vardır. Londra civa
rındaki halk ta her sene 80 bin art -
maktadır. Büyük merkezi ·hükumetin 
nüvesi olan City of London'da gece 
12,000 kişi ayaktadır. Gündüzkü aha
li ise 450 bindir. 

Hülasa olarak diyebiliriz ki Lon -
drada vesaiti nakliye işi, günde 10 
milyon insanın rahatça, ve kolayca 
tehrin bir tarafına nakletmek işidir. 

1932 senesinde İngiliz merkezi hü
kumetinde vesaiti nakliye 4 milyar 
adam taşımıştır. Bunların yansı oto
b_üslere. binmişler, dörtte biri, yeraltı 
~ı.mendıferlerile seyahat etmişler ve 
dığer dörtte üçü de otokarlar, tram
vaylarla taşınmışlardır. 

Alakadar idare bugünkü vaziyette 
5,312 tane Busses, 2,518 tane, iki kat
lı tramvay, 3,152 şimendifer vagonu 
kullanmaktadır. Taksilerin adedi 
8.181 dir. Buna mukabil 22 tane fay
ton vardır. 

Filhakika tramvaylar şehrin merke
zinden kalkmıJtrr. Fakat bunlar da 
ı.oncT11aa csam ·nakllYf' arasmttcr 
mühim roller oynamaktadır. 

Parlamentonun hemen yakınnıda 
olan Victoria Embarkment'de 400 
tramvay arabası vardır. Ve bunlar en 
kalabalık zamanlarda dakikada 500 
yolcu alabilmektedirler. Yeraltı §im en 
diferleri şehrin en seri nakil vasıta -
lanndan biridir. Bunlar çok mükem -
meldir. ve konforludur. Her istasvon
da asansör veyahut kayan merdiven 
vardır. 

Londradaki seyriseferin ehemmiye
tini iyice görebilmek için, sabahın sa
at sekizinden akşamın sekizine kadar 
şehrin muhtelif yerlerinden geçen na
kil vasıtalarının bir vasatisine baka
lım. Bu müddet zarfında: 

Hayde Park Kornerden 81.800 
Trafalgar Squav'dan 64.700 
Morble - Arch'dan 52,100 
Picc~dilly Cireusden S 1,000 
- Sllyanı havret rakamlar ... 
- Evet. fakat buna rai!men intizam 

ve scssiı:Ji<;e diyecek yoktur. Filh:ıki
ka Avrupadan :Rrit:ınvava gedldiği 
zamım insanın ilk dikkatine çarnan 
sev bu k:ı~:ır nakil vasıtııların:ı. ra17-
nıen P'Ürültii olmam:ıı1ıclır. Havde 
P;ırk l<ornPr'ıiP 'Picıınillv'rl"' hir ıııaat 
durS:I"'" hiı: hir knrna seııı; ıinvam~?.
sınız. Zaten horu. korna knllanmak. 

man Froyant'ın yanına katip 
olarak girmek yolunu aradım 
ve muvaffak oldum. Buna yega
ne sebep, köşkünün, babanızın 
köşkünün yanında bulunuşu idi. 
ikisi de dost geçiniyorlardı. Bu 
suretle vaziyeti iyice tarassut 
etmek fırsatını bulabiliyordum. 
Hatta evvela babanızın yanın
da katip olmak istedim, muvaf
fak olamadım. Fakat işin en fe
ci tarafı, babanız öldürüldüğü 
zaman, benim de ormanda bu
lunuşum olmuştur. Çok acı da
kikalar geçirdim. Kimin ateş 
ettiğini göremedim, fakat ba
banızın yere yuvarlandığını gö
rünce, hemen o tarafa koşmak 
istedim. Lakin siz de silah sesi
ni duymuştunuz, o tarafa koşu
yordunuz. Bunun için görün
meden kaçmağı daha ihtiyatlı 
buldum. işin en kötü tarafı be
nim de elimde bir tabanca bulu
nuşu idi. Çünkü orman tarafın
da şüpheli bir adamın dolaştığı. 
m görmüştüm ve onu takip et
me\ istiyordum. 

Babanız öldükten sonra, artık 
benim için Froyant'ın hizmetin-

Ak§am 11 le sabahın yedisi arasında 
katiyen memnudur. 

Polis vazifesini gayet sükunetle ya
par. Hiç şiddetli hareek tetrnez; ba • 
ğırmaz. Yol göstermek için düdük 
çalmaz:. Bununla beraber bütün ara • 
baları, otomobilleri durduru müşküla
ta uğrayan bir yayaya yol vermek ne 
zaketinden de çekinmez. 

Bütün bunlar, gerek halkın ve ge
rek polisin, disiplinine bir misaldir. 
Onun içindir ki, herşey intiz:am dahi
linde cereyan eder ve Londrada diğer 
şehirlere nazaran vesaiti nakliye ka
rası çok az olur. Yük nakliyesine ge
lince: Londradan 13 yol üz:erinde ha· 
ı eket imkanı vardır. Bunların üzerin
den tasman yükün mikdan günde 
170.000 tondur. Yollar 30 metre ge
nislii'indedir. Ve ortasından bir çe • 
menlik vevahut ağa~lrkla iki kxsma ay 
nlmıstır. Bir lmımr ıritmei!'e. bir kıs
mı ~elmeğe taht1is edilmistir. DemPk 
arabalar. otnmobiller, bir volda nai -
rrıa ayni istikamette gitmeğe mecbur
dur. 

~--.. .............. ..... 
48 sene hapiste 
Yatan adam 

/ournardan: 
Karıaını öldürdüğü için 1881 de 

müebbet ağır hi:ımetlere mahküm 
edilen Demetrio Vannucci i•mindc 
~lculro••ı l'Cr'ul __ _, • .,.,..,.. .. ,.,.....,U 
mig, ve yirmi dört yaftndan itibare!1 
aıaiı yukarı yanm Cl$1r ytıfCUiıgı 
Livourne hapiahaneaini terkcderelt 
hürriyete kaıJUf1J1Uflur. 

Haıuu'ın telvafı, bu ltalyanın, 
ıimdi, hapis hayatına 6İrmeden clJ· 
t'el ortalıkta meıJcut olmayan oto
mobilleri, tramıJaylan görür gör • 
mez son derece hayrete düıtüğünü 
bildirmektedir. 

Faakt hiç fiipheaiz, ilk tayyareyi 
gördüğü ~man hayreti daha bü • 
yük olmuftur. 

lıte hemen bütün hayatını dört 
cluıJar ar08ında geçiren bir adam İ· 
çin hürriyetin manan! 

Filhakika bu nev'i ıahnna mün
hasır hortlağın, hayretleri tama • 
men göze ait olmalıdır: Yeni veaa. 
iti nakliye, kadın elbiaeleri, ·çünkü 
1881 de, dar korıeler tafırlardı • 
üniformalar, bazı dekorlann deiif
meıi .... /ftC ihtiyarı, hürriyetin ilk 
saatlerinde hayrete düıüren feyler/ 
Fakat o, akıam ıJeya ertesi günü, 
fÜpheai.z biraz daha 1aıırmııtır. Te· 
rakki ilahına tapanlar ne düıünür· 
lcrae düıünsünler, böyle i6tihaleler, 
telerrüata aittir ve aathiclir. 

Basü baclelmeıJte kaıJuşmuı bir 
adam için, hayatı tetkil eden fey -
ler ara81nda yenilik olarak ne var-

de bulunmağa bir sebep kalma
mıştı. Doğrudan doğruya Kızıl 
Çemberle münasebete girmeği 
arzu ediyordum. Bu caninin 
dikkatini üzerime çekmek için 
benim de hırsızlığa ve cinayetle
re istidatlı görünmekliğim la
znngeliyordu. Froyant'm evin
den heykeli çahp, emniyet san
dığına götürdüğüm zaman, beni 
kapıdan çıkarken görmüştünüz. 
Bu. öyle zannettiğiniz gibi te
sadüfi değildir. Bu planı babam 
hazırladı, mahkeme huzuruna 
çıkarıldım. Bütün bunlar Yale' 
in, daha doğrusu Lightmann'ın 
nazan dikkatini celbetmek için
di. Kanun, cezayı tecil ettiğin
den, benim için bir tehlike vok
tu. Fakat tam tahmin ettiğim 
gibi. bu hadise üzerine Kızıl 
Çember beni de çağırdı. Bir ak
şam Steyne bahçesi civarında 
bu zatla mülakat ettik. Zanne
derim ki, o sırada babam da pek 
uzaklarda değildi. Öyle değiJ 
mi baba? 

- Öyle "Anne,, ciğim. birkaç 
metre uzakta .. Ne olur, ne ol
maz, senin i~in korkuyordum. 

DENiZ iŞLERi KARŞISINOA 

Avrupa Muvazenesi 
lndependancc Roumaine'den: 

İngiliz • Alman deniz anla§ması, 
siyasal bakımdan büyük bir tehlike 
teşkil etmektedir. İngiliz hükumeti, 
deniz: silahlanmasını kara silahlanma
sından ayırarak büyük bir basiretsiz
lik göstermiştir. 

İngiliz hükumeti, Almanyaya, !tal 
yayı ve Fransayı bıraktığı hissini tel
kin etmiştir. Bu hiç yokken aylardır 
devam eden müzakerelerde elde edi
len menfaati bir tarafa atmak. ve ba
rış blokuna öldürücü bir yumruk vur 
mak demektir. 

lndependance Roumaine gazetesi, 
Stresada yapılan barış cephesinin ay-

MUSSOLIN! 
nı zamanda İtalya tarafından da bo
zulduğu kanaatindedir. Diyor ki: 

İtalya, Almanyaya karşı tatbik et-

dır? 
Hakikaten pek büyük fey yok • 

tur... Bu kadar aenelerdcn şonra 
gördüğü aziz çehrelerden bahsetmi 
yelim • bunlar zaten çok nadirdir • 
ve onlann deiiımesi, kencliaini o ka 
dar hayrete ele dÜ§Üremu. Ve ni
hayet, eğer iiın içine kalp kanıa
cak oluraa, inaa.n aeııdiklerini, onla
ra biraz daha gençlik vererek tek
rar yaratır. Onun için Demetrio u· 
lak telek bozı yeniliklerden bCJfka 
yalnız brraktıiını bulmuı ve belki 
bunlara bakarak clemiftir ki: 

- Ben acaba hakikaten 48 sene 
uzakta nu yaıadım? Şimdi bana 
öyle geliyor ki, höcremin etrafında 
yaptığ:ım a~yahr~ çok luıu: imiJl -

zrr-a, bu un llıralara ve halla 
bütün iddialara rağmen, içinde ya
§adığımı.z macldi ve mcinevi çerçe
venin ana hatları cleiiımemiıtir. 

Anatole France bu mev.zu etra· 
fında hakikaten lilosofane bir rey
bilikle bazı cümleler ya.zml§tır. 
Metinlerini burada ~kredemediğim 
elen dolayı mütceaairim. Anatole 
France bu tatlı aatırlarında, bizim 
yeni bir dünyada yeni adamlar ola· 
rak yaıodığımız, .zannile hayatımı
zı tükettiğimizi aöyler; evet, iki bin, 
ve hatta daha /azla aeneden beri 
vaziyet değifmemiıtir: O .zaman • 
dan beri ekmekı;;i ekmeğini yuğu • 
rur, duvarcı, taıları iatil eder. Ço
cuklar bebekler, ve hilelerle oynar
lar; ôpklar biribirlerine bir mrü 
budalalıklar eöylerl<r. Ve hatta, 
atlı belediye bekçisi hala Ostyanax 
miğlerini lf11rr. 

Fakat Demetrio V anucci bütün 
bu feyleri clüıünmemiıtir bile ... Ben 
onun, hürriyetin ilk günlerini Bac
chw dinine • ve hatta yapna rağ 
men - Venus dinine haarettiğini zan 
nediyorum .. 

Bunlar öyle iki uluhiyettir ki, za
manımı:ıda her vakitkinden daha 
çok mabetleri ıJarclır. 

CLEMET VAUTEL 

- Kızıl Çenber benden Bra -
bazon bankasına sekreter yazıl -
mamı istedi. Görüyorsunuz ki, 
Y ale'in kullandığı usul kendi a
damlarını biribirlerine tarassut 
ettirmektir. Brabazon merakı -
ma gitti. Namuslu bir adam mı, 
değil mi, bir türlü sezemiyor -
dum ve pek tabii ilkönceden bu 
adamın Kızıl Çenbere dahil oldu 
ğunu talunin edemezdim. Bunu 
anlamak için kendimi seciyesi ve 
ahlakı pek o kadar kuvvetli ol
mayan bir kız gibi göstermek 
laznn geliyordu. Bankada hır -
sızlık yaptım. Bu hırsızlık üze
rine meçhul şefim beni tekdir et 
ti. Fakat işime de yaradı. Bu ve 
sile ile yaman başka bir çete ile 
tanıstım. Felix Marl'a öldürül -
düğü gece takdim edildim. 

Yale'id maksadı şüpheleri be 
nim üzerime çevirmekti. Zaten 
bir gün olmazsa öbür gün beni 
de ortadan kaldınnağa kat'ı ka
rarını vermişti. Froyant'ı öldür 
düğü gece, beni bir eldiven ve 
bir hançerle maktulün evine gön 
dennişti. Bu hançerle eldiven tıp 
kı kendisinin kullandığı hançer 

tiği çekingen siyasasında artık olduk· 
ça şiddetli göriınmüyor ve Afrikaya 
baka baka, kendi mukadderatının Tu
na vadisinde olduğunu unutuyor. 

Times'ten: 
''İngiliz hükümeti, yalnız İngiliz .. 

Alman deniz ilgilerini düzeltmek için 
değil, fakat Baldwin'nin dediği gibi, 
Avrupa deniz silahlarını genel olarak 
azaltmak için eline düşen fırsattan is· 
tifade etmekle pek doğru bir hareket 
etmiştir. Eğer Fransa 1934 nisanında 
Hitlerin teklifini kabul etmiş olsaydı 
bugünkü durum çok daha iyi olacak· 
tı.,, . 

Fransız gazetelerinden: 
Gazetelere göre İngiltere hükume• 

ti, elbirliği ile daha 5ıkı çalışmak hu
susunda yeni bir teklifte bulunma
dığı takdirde Almanya ile ayn olarak 
yaptığı anlaşmanın tesiri Edenin Pa· 
rise gelmesile yatışmış olmıyacaktır. 

Petit Parisienne'den: 
Görünüşe göre Fransız d!!>lomasi· 

sinin prensibi değişmiyecektır. 3 şu· 
batta yapılan programın yalnız bir 
kısmı tatbik edilemez. Eden, evvela 
ayrı olarak bir hava andlaşması öner· 
gelediği takdirde Fransa ile İtaly;, 
buna yanaşamıyacaktır.,. 

Eko dö Pari'dcn: 
''18 haziran tarihinde olup bitcp• 

den sonra Avrupa işlerinin genel bir 
tarzda kotarrnadan yalnız batıya ait 
bir hava andlaşması konuşmalarına 
girişilemez.,, 

)ournardan: 
"Stresa cephesinde bir yarık açıl

mı§tır. Bu tamiri mümkün olmıyan 
bir durum değildir. Çünkü, yalnız İn 
giltere taahhüt altına girmiştir. Eğer 
hakiki olarak mügterek hareketlerin 
değerine inanılıyorsa Almanlarla ay· 

EDEN 
tışmadan (münakaşa etmeden) evvel 
bütün meseleleri evvela Londra, Ro
ma ve Paris arasında konuşmak la· 
zımdır.,, 

Övr gazetesi, Londraya deniz eks• 
perled gönderilmesi için yapılan öner 
genin iyi karşılanacağım sanmamak· 
tadır. Bu gazete diyor ki: 

''Fransız hüktimeti, İngiltere dave• 
tini kabul ederse şimdiye kadar gerek 
silahlar ve gerek güvenlik (emniyet) 
meselelerindeki siyasasına hakim o• 
lan bütün ana prensiplerden vazgeç• 
miş demektir. Biz:, Laval kabinesinin 
böyle bir şey yapacağına inanmıyo-
ruz.,, 

Evening Star'dan: 
''Esefle söylenebilir ki, yeni Alman 

deniz tehlikesine karşı kuvvetli bu· 
lunmak için telaşa düşen lngili:ı:ter 
ortaya, sonuçları nereye varacağı bel· 
li olmıyan bir durum çıkarmı§lardır. 
Bu meselede gerek Amerika dış i:le• 
ri bakanlığı ve gerek Versay andlaş• 
ması altüst edilmiştir.,, 

le eldivene benziyordu. 
jack sordu: 
- Peki, hapishaneden nasıl 

kaçtınız? 
- Bu da sual mi? Hapishan~ 

de nasıl kalabilirdim ki.. Bent 
bizzat hapishane müdürü iki 
muhterem müfettişle birlikte 
evime kadar getirdi. 

O zaman Parr söze karıştı· 
- Çünkü Yale'i artık iyice 

zorlamak istiyorduk. Thalia'n~ 
hapishaneden kaçtığını öğrenın 
ce, tehlikeyi sezerek o da ka~ına 
ğa hazırlanıyordu. Evinin .~e 
yazihanesinin soyulduğunu go : 
rünce, Thalia'nın öyle zannettı 
ği gibi çılanadığım anlamıştı. 

KONFERANSIN ARKASI 
Parr ertesi gün Jack'la be· 

raber Başvekilin çağırılı bu~~~ 
dukları sofrasına gittiler. Gu 
nün kahramanı sırasına gıreıı 
Thalia'da davet edilmişti. Ye • 
mekten sonra, Parr, bir gün ev~ 
vel başladığı nutkuna devaın e 
ti: .. 

- Derrick Yale Kızıl çen 
11 berin ilk cinayetinden itibare J 

[Arkası var 
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YARiNiN, 
BOYOKLERI 

Bir büyBk . 
Elmasın tarihi 

7 ... 
ı 

'=!,~ 

Bu büyük elmas, 726 karattır. 

Uçaklara Karşı Korunmak için 
Gelecek Savaşla, Geçen Savaş Gibi Cesaret 
Ve Şahsf Kabiliyet Pek Az Rol Oynayacakhr 

( GÜNEŞ_BE_LD_ES_i -~A_,L_BE ____ K] 
Gün.et beldesi: Balbek'in ha

rabeleri, Liıban ve Anti - Li:ban 
sıra dağlan aras~ Suriyede, 
Bekaa ovasında kiindir. 

,Şehir, bu havalide ikamet et-

sur ve surun üstünde birçok 
Arap kuleleri. 

Dünyada mevcut ehnasların en 
büyüklerinden biridir. Bundan 
daıha büyük üç tan-e elmas var. 

Bu büyük elmasin adı: J on
kcr'dir; güzey Afrikada Elan~ 
fontein'de jacobus Jonker'in 
madeninde bulunmuştur. Bir 
taw.k yumurtası büyüklüğünde
dir. Jonker adlı bu büyük elmas 
bugün Londradadır. Bir Ameri· 
kalı bu elmasa 100,000 İngilizli
rası verdi. Elmasnı Amerikalı
ya satılacağı anlaşılıyor. 

Uçaklara karşı müdafaa ter· 
tibatı da geçen savaşa na.zaran 
son derece mükemmelleştiril -
miştir. Yeni (105) milimetrelik 
toplarla dümdüz olarak bir mer
miyi havaya sekiz mil yüksekli
ğe sevketmck mümkündür. 
Bomba taşıyan hiç bir uçak bu 
kadar yükselemez. Bu topların 
motorlu kamyonlarla istenilen 
yere sevki de çok kolay bir iştir. 
Bu avantajlardan maada çok 
yükseklerde uçan her hangi bir 
uçağa karşı son derece isabetle 
atış yapabilmek için mütemmim 
tertibattan da vardır. 

Temelin bazısı 20 metre uzun 
tuğunda ve 4 metre genişliğin
de ve 4 metre yüksekliğinde 
olan taş kütlelerinden yapılmış
tır. Böyle bir kütleyi 1 saniyede 
1 metre ·sürmek için 40,000 ada
mın kuvveti limndır. Halbuki 
bloklar, birçok km. uzaktan geti 
rilmiştir. Bunların taşınması 
için ne gibi bir vasıta bulunabil
diğini insan, kendi kendine şaş
kınlık ile sorar. Bunların naıkli 
için inişli planlar kullanıldığı 
tahmin olunuyor. 

Büyük tapınaktan, güneş ta· 
pınağından yalnız 6 sütun kaldı. 
Bunlar altm sansı, parlak teY· 
!erdir. İki metre kutrunda ve 
ı 9 metre yülaseıkliğindedir. Sü
tunlar, dayaklanna, çimento ile 
yapışmq değildir~ Böyle olmak
la beraber aralarından bir b191k 
bile geçemez, depremlerden de 

Bugünkü aaıhiplerinin, bu ağır 
yükten kurtularak sevinecekle
ri şüpheeizdir. Böyle değerli bir 
elmasm korunmaaı, kalabalılk 
bir ailenin iaşeainden daha pa
halıya mal olur. Çünkü, bunun 
temsil ettiği ıtermayenin yıllık 
faizi ve sigorta bedeli tam 2 
milycın 250,000 frank eder. 

YUI4 atlan yetiştirmek, böy
le değuli bir taşı demir kasada 
saklamaktan daha ucuzdur. J on
ker, bu meşhur elması bulduğu 
zaman, tamam on sekiz yıl top
rağı kamııı ve didişmiş idi. 

Vickera Detector adlı ve Vi • 
ckera kumpanyası tarafından 
yapılan bir aletle uçan bir uça
ğın ıürat rota ve yüksekliğini 
hesap etmek ve bunu da elektrik 
vasıtasıyla toplara haber ver -
mek o kadar kolay bir iştir ki 
bunlan hesap edebilmek için 
hesaptan anlar olmağa lüzum 
yoktur. Esaıen alet o kadar has
sastır ki bunu ayaı:. etmekte in
san oğlunun oynadığı hiç bir rol 

Anupa ye Amerikada ...... Jllchdan bile apta merak 8U'Clmluflar-
dır. Remmis bir ydcbza pilotluk ettiti açatıa yalllllCla pteriyor 

mit olan Uk kavimler tarafından 
1Yapılm11 olmalldır. Bazı tarih· 
çiler, bunun Süleyman tarafın
dan inşa edildiğini iddia eder -

Jonker, taliin yardmıile elde 
ettiği bu tervetin küçük bir kıs· 
mmı kendisine sakladı. Elmum 
satıımdan hiaıl olan paradan 
kendisi ve ailesi için yıllık 30 
bin frank irat getirecek ufaık bir 
sermaye aymiL Kalan paralan, 
Güzey Afrikada yerleşmek tar· 
tile 100 Avıupah aileye arazi 
verdi. 

yoktur. · 

içine bir kere girdi mi, yerdeki Işıldak ve toplar, hava hü • 
ölçü ileti uçağm hangi yüksek- cumlanna kaJ1ı yegine müdafa
likte, ne kadar süratle ve hangi a vasıtalan değildir. Saatta 225 
istikamete uçtuğunu o kadar iyi mil süratindeki takip uçakları 
çe isabetli olarak tesbit edebil • da çok müthit ailihlardır. Ja • 
mektedir ki düşman uçağı için ponya'nm bu hususta çok kuv
kaçacak yeri bile seçmek çok vetli bir filosu vardır. Alman 
güç bir iştir. Bu büyük projek- "junken" ve İngiliz 'Tury,, tip 
törlerin göklerde (4800) metre terinden bir çok takip uçaktan 
kadar yükseklikte uçan uçakla- olan Japonya bunları bilhassa 
n çok kolaylıkla bulabildikleri Vladivostok'tan gelmesi ihti -
de düşünülecek olursa, ışıldak- mali olan Ruı hücumlarına kar
lanıı müdafaa tertibatındaki ro- ıı kullanacakur. 

ler. 
lran ile Akdeniz yolu üzerin

ce bulunan Balbek, bu seçili du· 

Projektörlerin rolU 

nan güzeyi iledir ki, doğunun 
bafhca tecim m~trepollerinden 
biri olmuştu; Roma imparator· 
lan devrinde, Asyanm en güzel 
'\'e büyük beldelerinden biri ha

Uçaklara karşı müdafaa ter
tibatı arasında çok büyük mik -
yasta imal olunan projektörler 
de büyük rol oynuyor. Düpnan 
uçağı bu dev gibi qıldaklann 
göklere aksettirdiği ziyalann 1ü daha iyi anlaşılır. İşte bu üç müdafaa vasıta"'• 

ıehir halkmm kendilerini az ç"k 
line geldi. -------------------------lnsan, harabelerin karşısına 
relince: Bir derenin yatağında, 
tarlalar ortasmda, ağaçlar, gri, 
kumızı granit bloktan, pembe 
porfirler, beyaz mermerler, san 
taşlar, kırılmış sütun gövdele-

FAYDALI BilGiLER 
selamette hissetmelerine yara -
yacak kadar müessir müdafaa 
tertibatları sayılabilir. 

Tayyare hangarlanna ge1in -
ce; bunlann da toprak altn·da· 

ri, işlecmıiş şapitolar, baş aşağı hiç müteeuir olmamrıtardır. 
~ller göze çarpar. Anıtla • GUnet mabedinden bqka, Jil· 
nn ni9betleri, cidden devleri ~ piter mabedinin, Bacdıue tapı • 
dıracak kadar muazzamdır. Bu w v ·· , mah kil 
f.er!ıri vaıpan mimarların ödevi, ~&mm v~ . enus e sus • 
iki kocaman aua det -.,...,.. ~ ~~~ iNz h§r~b$1eri 
da küçük görünmiyecek, ezilmi- B~~-~· pa lak, iht" ·h b' 
Yecıek kadar büyük anıtlar vücu- k"d~cd. bur b. ı~""'-dır 
..ı_ eı=~ı .. • O 1ar b 1 mev ı ır, , ır nevı vwn« ır 
'Al 1 1.n~1.L n ' esap an- ki t' w 1 ..... __ ,_ 1 Ddar . . t 1 k" anıt , zey ın agaç arı, pou.«Aa 
~ı 0deiil d1>:11arY8f.L.~ ~- .. .. · ağaçlan, selviler ile çevrelen· 
ar , ag aı~ ..... gorunu- miştir. 

yor. . . . Eski beldeden evvel bir Arap 
Bu~. ~ent bır ~ide köyüne vanlır. Bu köy, bahçe· 

olduju ıçın müstahkem bır sur ler arasında dağıh küçttk ak fN· 
ile çevrelenmişti. Bu kale duva- terden müteş;:ddcildir. 
n, inanların inp ettikleri en Harabel~rin heyeti ve onlan 
büyük ve kıorkunç istihk8mlar- kadrolıyan dekor., dünyanın en 
dan biri idi. Müstahkem swım ihtişamlı göriilerinden biridir. 
üç parçası vardL Muazzam te- Buna ancak Pompei harabeleri 
mellere dayanan Romavari bir benzetilebilir. 

BUGUNKU UkeU yollar. 
PROGRAM • M.WC ı 30 ıGn Prenın - Cuuı 

latanbul kalbi. 
• EU..... ı Gece kutu - 27 No. lu 

caıua. 
11,SO Jbnn11tilc. BaJU Aude Tarcuı. 
11,50 tı'ranımea den. 
19,20 Dllnı musikisi (pllk) 
ı~Ha-1 ... 
20.- Is*. --1NiWeri (8alt Çelelıi) 
20,34> Radsto cu •e tuso orlrestralarr 

(Ba7UI Bedri" TtlriD, Ttirk~• 16rlll e
ıerler). 

21,30 .Son haberler. Borsalar • 
21,40 Piyano ıolo (Ferdi Ştanser) 

BU kreş 
13-15: Plak ve duyumlar. il: Süel 

(ukeri) müzik. 19: Duyumlar. 19.15: Sü
el konıerin ıürefl. 20: Sözler. 20.20: Yeni 
pWdar. 20.50: Repottaj. 21: Poıta kutu
ıa. 21.20: Radyo ulon orke1trUL 22.lS: 
Duyumlar. 22.30: Kon1erin ıürefi. 2US: 
Yabancı dillerle duJ11111)ar, U.35: KonHr 
(röle). 

Vartova 
20.30: Pi,..no birliii ile Leh prkdarı. 

20.50: Aktialiw. ıı: Ekim 'behli. ıı.ıo: 
Mu.ilral blr famll)'a 1UUDc1L 11.45: Dıa-
1'UDlar. 11.55: lüler. 22: Yabuc:ı illlce-

~ Tan : Kimsesiz. • 

• ilk 1 llaüeU Kadılı - Komik
ler baftul. 

* Yıldız : Ekmekçi kadın - Kanlı 
kafc. 

• ipek : Tangolita - Aşk Hüzün
leri. 

• Allcazar : Deniz altı ejderi -
Vahıiler hücum ediyor. 

• Alemdar ı Tarıan ve EP, 

• Milli : Çıldırtan dudaklar- Ölllm 
uçurumu. 

• Kadaör Hile ı Kedi ve keman. 

• O•ü• Hile: Gençlik Ruyuı. 

• 
1 şu N DAN BUNDAN 1 

=..ı.:~~aı:~:t·~ 
IS.30: Kllctlk radsto orlr•trUL 

~----------------------------------------- Moakova 

NOBETÇI 
ECZANELER 

.Bu cece nöbetçi eczahaneler ıunlardrr: 
Emin6nünde Benuson. Divanyolunda 

Bsat, Kumbpıda Belkiı, Ze~elrte HaAD 
HuUiıi, ŞeluadebatD)da İlmail Haklcı, Ak
urayda Pertev, Samatyada Erofiloı, Şeh
remininde A. Hamdi, Karacilmrtikte Saat, 
Büyijkadada Mehmet, Heybelide Tanq, 
Balctrköyllnde Merlcu, Fenerde Vltali, 
Hulı:öJde Halle. Ka11mpa .. da Merkez, 
Modada Sıhhat, Paı:aryolunda Rifat, Be
tilctatta Raa, - Galatada Kapıiçi - BOi· 
tanbatmda ltimad - Tepebatmda Kln:roli 
- Taksimde Tarlabatı - MaGlrada Ma,. 
lı:a BJtlpte Hilcınet ec.ADeleri. 

M"hur bastonlar 
En ... aki zamaı:ılardl&1beri, bil· 

yUk adamlar, hayatl:ırmın sonu· 
na doinı, yürümek için bir bu
tona da1 amrlar. Onlarm ölü
münden eort'& bu buton değer
li bir hatıra olarek saklanır. 
Kollekai/m meraklıları, bu ha· 
tıralan elde etmek için pek çok 
para arfederler. 

Em Yunanistanda PEregri • 
m.as Prıot6e'nin bastomı bir gü-
miif talere - bizim paramızla 
~ ,1inrya - aatllJL 

Haıbu!.i, Diyojen'in bastonu· 
na. hi9:>ir talip çıkmamıttı. Bü· 
yük Frederik'in butonlanna 
pek çoık meraklı talip çmkmıştı. 
Yoltaire'in bastonuna gelince: 

Saidil kolleksiyonculara bu· 
hlm taklitlerinden yüzlercesi aa
tdmıttı. XIV. L i'nin karga 
buııml.ı bastonu Frama müze • 
lerinden biri-le iıhtiruamla aıaık
lanıyor. 

I. Napoleo:ı'uıı :unkah ve 
kaplıD...ığa yollu bt JtoDU Lon
drada 58 İngiliz lirasına aatıldL 

Benjamin Franklin'il vaei • 
Ye amesinde t satırlar vardır: 
••vahan! elma datmdan yapıl
nu., altın bir dü~ J ile ülü, 
özgilrl:Jc ppkuı ıeklindeki bas 
tonumu, d<>stwlll, bütiln insanlı
ğın Joatu General Waahing • 
torı'a bırakıyorum. 'r"fer bu bir 
._ olşaydı, ona layık dil§erdi, 
CIWD elilıe l&rliırdı. 

Kuzey Afrlkada 
Yeni bir idare 
Merkezi 

Kap'da İngiliz Kuzey Afri -
kasının: Rhodeıyo'nun payitah 
tını değiştirmeğe bir kaç yıl ön
ce karar verllmiıti. 

İdare merkezi Livinptoıı çok 
Kuzeyde idi. 

Yeni payitaht için seçilen ara 
zi, ormanlık bir bölgenin orta • 
IIllda idi. Dört yıl önce orada 
vahşi hayvanlardan batka bir 
şeye rut gelmek mümkün de~il 
di. li 

İtte bu hafta, yeni payitahtın 
açılıt tören'i yapıldı. Bu yeni 
şehir; Luaakadır. 

Şehirde makadam kaldınmlı 
20 kilometrelik geniı caddeler 
15 kilometre elektrik hattı 6 
kilometre ıu yolu, sin~, 
bankalar göze çarpar. Vahşi hay 
vanlarm dolaetıiı bu yerler, bay 
ul ve bayındır bir .mu oldu. 

Stllo'nun menıeı 
Bugün herk.tn bir atilOIU 

var. Bunun kadar kullamth bir 
ıey yoktur. Stilonun icadı bak
landaki lamatmız elbet nok
sandır. Bunun yeni bir icat ol
duğu zannedilir. Halbaki ıtilo 
(stylographe) yüz yıl önce y• 
pıımı, .. ır. 

1839 da Floransa'da çıkan 
Folleho dö Floram ıueteaiı1ıde 
ıu ilin var: 

17.SO: Parti JQllDL 11.30: XoaHr. 22: 
Almanca 7S111L A05: Fruwsca. H.OS: 
lrtecce. 

Prag 
20.SO: Hdlf mllslk. - 16alw. 21.10: 

Minbl J'Qml. il.AS: 16aler. 21: Kant* 
1'Qlln. AU: l>Qmalar. U.SO: Pl&k. U.45 
Popüler koaHr (rlle), 

Budapefte 
20.15: .. d7o Mllmlan. 20.50: Macar 

prlalan. (ÇiqlM orlceltruı blrlillle). 
11.40: Kant* ı.fta IOD1I Ja7DL 22.50: 
Da7am1ar. 21.10: Cu. 34: Badapette kola
... ork•truı. 

Viyana 
20.20: Liut-8ch1abert tulnlan. 11: 16•

ı.r. ıı.so: 86der. ıı.ss: la ıpor 7&11-
• (Mbilcli). ıs: Du"811ar. as.ıo: Pba
no mtmtL ıuoı u.ıer. 14.05: Bilmceli 
mtlıilr. 

MUnlh 
20.SO: Alman prkdarL 20.40: •·r

taJ, 21: nu,..ıar. 21.10: Rad10 sı'~ 
U: l>Qamlar, IUOı löıler "mllsik. 24 
Hafta ICID8 damı. 

Stuttgart 
21: J>Qumlar. 21.10: Xu11dr 7&7111L 

23: Du7Qllllar. 2S.ZO: RefortaJ, H: Dua. 
ı-a: Gece kouerl. 

Hamburg 
21: J>Qamlar. 21.10: lolilt .. koro kon 

teri, ıs: l>a7um)ar, 2S..J5: Reportaj, 23. 
45: Hafta IODll dlDu. 1: Duam •• (2 
,. lradar). 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

• Tiılc ı Voromefin uran - Teh-

"Bu alet (etilo) adi bir Ingiliz 
1mrfunkalemi §eklindedir. Bu, 
bir saptan, bir uçtan ve bir mü
reldcep hameCnden mürakep
tir. Bu kalem:: 18 la&t yazılabi· 
lir." 

• L 1 M AN 
HAREKE rLERi 

Dtlb timanmnn cetea vapurlar: 
lzmitten 16,15 te Güael Bandırma, tı. 

lı:enderiyeden 17 de tamir. Mudanyadaa 
17 de Tayyar. 

DCln limanmnzdan elden vapurlar: 
lzmite 9 da AJten, Mudanyaya 9 da Aı

,., Merıine il de lnebolu. 

B111Un limanımızdan ıidecelc •apurlar: 
laniite 9 da Güzel Bandırma, Ayvahfa 

17 de Bartm. Bartma ı 9 da Bandırma, 
Kanblcaya 20 de Antalya, Bandırmaya 
21 de Saadet. 

Busln limanımıza cetecek vaparlar: 
Karabicadan 6 da Bartm, Bandırmadan 

6,30 da Gülnihal, Bartmdan 1.30 da An· 
taın. Karadenizden 16 da Tan, Izmitten 
16,15 tc AJrten, Mı&danyadan 17 de Aıya. • • 

DAVETLER 
lıtanbaJ MWI 8an&7l Blrlllindea : 
Her yıl oldutu aibi bu yılda yedinci 

Jerll mallar ıersl•I 11 Temmuz pertembe 
ctlnll Galatuara,. liıeli ulonlarmda ap
lacalc ve 5 Aiuıto1& lı:adar sürecektir. 

Serci her yıl olduiu ıibi bu 1'11 da 1&• 
tıtlıdrr. Serıiye celmek isteyenlerin yer· 
terini her dD lana:rl Birlitinden alınalarL 

• MU RACA AT 
YERLERi 

42S62 

marhıiu) 
8irlceti Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Sirketi merkez acen· 

tem. Telefon 

ki teşkilatlan sayesinde, uç ık 
43732 hava hücumlarına karşı kendi· 
44703 !erini çok iyi müdafaa edebile • 
12915 cekleri tüpheaizdir. Almanyada 
IS079 yalnız bir tek iıtasyonda 200 

uçak istiap edebilecek toprak 
42145 altı teşkilatı vardır. Büyük ka

pılan kapandığı vakıı en kesl:in 
H A S T A N E lödn bile farlmıa varamıyaca
TELEFONLARI ğı kadar iyi kamolfage edılmiş 

e-lr Dernrbollan mtlracaat ka
leli. lirked Telefon 

DeYlet DemiQ'oftan müracaat 
kalemi. Haydarpaşa. T clcfon 

• 
Cerrahpaşa hastanesi. Cer· 
rahpaşa 

Gureba Hastaneıi. Şehremini, 
Yenibahçe. 

yeraltı hangarları her türlü isti
rahati 1l4vi, tamirhaneleri, ima-

21693 lathaneleri olan yerlerdir. 

23017 
Gelecek ıavaıta, geçen savaş 

gibi cesaret ve ,ahsi kabmyet 

24553 
pek az bir rol oynayacaktır. Leı 

20510 Ailes adh Fransız mecmuasm • 

22142 
daki münakaşalara göre iş, da. 

Ha1eki kadınlar baıtaneai. 

Aksaray H11eki cad. 32 
Gülhane hastaneıi. Gülhane 
Kudua baataneaL Çapa 
Emra.a akliye ve aaabiye 
haıtancıi. Bakırk~ Rqa 
diye ıa.ıaaı 
Beyoğlu Zilkflr baataneai. 
F'irunğa 

Etfal baatanesl. Şifli 
Haydarpap NUmune baa
taneai 
Zeynep Kamil baıtaneai. 
Uıküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
Doğumu caddesi 

• 

16 .. 60 

43341 
42426 

60107 

60179 

ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat ota. 
mobili iatcnir. 

• 
44098 

iTFAiYE 
TELl:.FON LARI 

lıtanbuJ itaflyed 24222 
Beyoilu itfaiyeai 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Yeşilköy, BaktrklSy, BUyükdere, 
UılrUdar itfaiyeai 60625 
Pa .. bahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, BUyükada, Heybeli, Burıu. Kı· 
nalı mıntakalan için telefon santra· 
tındaki memura (yancın) kelimesini 
.av temek klfidir. 

,KUÇUK ILAnLAR 1 

3 LiRA-Tuvaiete ve rtrlyata ait her 
ne yapmak iı~enenb herkesin yapa. 
bilecefi .-kilde formUIUnO yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
ltboratuvan. Kadıköy nhtnn 76. 

• • 4675 

Kaıımpaıa Nilfua mcmurluiun • 

dan: 

Hacı Hüırev mahalleıi, İmam ao
kak, 6 numaralı hanede nüfuıta tes

cil edilen Budapeıtede doiumlu Ver• 
tea Edit bu kere ihtida ederek Leyli 
admı aldıp alclfaaul i1iıı olunur. 

ha ziyade müşterek hücum ve 
müdafaa tertibatına inhisar ede
cektir. 

lngllterede yapı
lan tecrübeler 

Bunlardan baıka lngilterede 
yapılan bir sürü tecrü~lerin 
dışarıya sızan dedikodu1an doğ 
ru çıkarsa, havada uçan bir uça· 
ğın makinesini durdumıak. fel· 
ce uğratmak ta kabil olacaktır. 

Şehirlerde oturan halkın se • 
limeti için icat olunan gaz mas
keleri de uçaklara karşı faydalı 
müdafaa vasıtalandır. Fransa 
ve İtalyada bu gibi maskeleri 
her hangi bir elbiseci dü.Kkanm
dan tedarik etmek mümkündür • 
Boğucu gaza karşı korunma u -
sulleri hakkında Avrupa mcm • 
leketleri halkı iyice tenvir edil· 
miş bulunuyorlar. 

Almanyada boğucu gaz hak
kında halka bir fikir verebilınek 
için satılaı\ ı. ibritler vardır ki 
bunlar, bilmiyenleri boğucu ga
zın nasıl koktuğuna alıştırmak 
için piyasaya ıürülmektedit'.Al· 
mantar bundan bqka çocukla -
nn gaz maskelerinin çirkin 
manzarasından korktukJarmı 
gözönünde bulundurarak bun • 
ları daha hop gider, göze gü. 
zel gözükür bir §ekte sokmuş • 
tardır. 

Bütün bunlara rağmen bu de
lice hazırlıkların boşuna o\ _,u • 
ğunu iddia eden askeri mebafil 
de vardır. Hava savaşı, bunların 
iddiaama göre, gelecek harpta 
daha ziyade eskisi gibi bir kor· 
ku ve endişe kaynağı olmaktan 
çıkmıyacak ve ıavaş gene sipeT'· 
lerde kazanılacaktır. Fakat ne 
olursa olsun, A vrupaWar hiç 
bir zaman müthi• bazırbklar • 
dan ıtri kalmıyorlar. 
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c ARLES 
BOY ER 

Bu sevimli sinema aktörü, bu 
yüksek artist, sağlam bir ·tahsil 
gördü. tiniversitenin felesfe şu
besinden mezundur. 

Yüksek öğretmen mektebi 
Öerslerini hazırladı. O, mükem
mel bir öğretmen, dikkate değer 
bir avukat, müstesna bir hekim, 
hünerli bir yazıcı olabilirdi. 

O, bunlardan hicbiri olmak 
istemedi. Daha do~su sıra ile 
bunlann hepsi olmak istedi: 

Aktör oldu ı 
. Charles Boyer, çoli küçük 
tken derdi ki : 

- Ben ya aktör, yahut detek
tiv olacağım. 

Detektiv olma}{ Istiyordu 
çünkü çok polis romanı oku ~ 
yordu. Fakat az sonra okuduğu 
eserlerden zevkalmamağa başla
dı ve: 

- Ben, aktör olacağım! .. de
ci. 

Aktör olmak.. O henüz pek 
genç iken aktördü. O, on üç ya
şında hem aktör, hem müellif 
ve sahneci idi. Piyesler yazar ve 
arkadaşlariyle birlikte oynardı. 
Hiçbir aile eğlencesi, bir mektep 
müsameresi yoktu ki, Charles 
Boyer'in tertip ettiği bir tema
şa ile bitmesin .• 

Genel savaşta Boyer on beş 
yaşındaydı. Temaşalan mektep
ten Figear hastanesine nakletti. 
Yaralılan eğlendirdi. Yarahlan 
eğlendirmek ödevi genç aktöre 
aitti. Yaralılar pek memnun kal
dılar. Bunlar ne değerli hatıra
lardır! 

Boyer: Moliere'i, Cyrano'nun 
ölümünü Metternich rolünü oy
narken! .. 

Bize bunlan görmek nasip 
olnııyacak. 

Charles Boyer diyordu ki:
- Ben, aktör olacağnn, an· 

-1 • 
cak büyük bir aktör olabilmeli 
şartiyle. 

• Bu isteği tamamiyle yerine 
getirmek için birçok merhaleler 
gerekti. 

Birinci merhale : 
Raphaöl Dulfos'la ilk ğorüş

me. Raphaöl Dulfos, Fiğeae ya
kın bir maden merkezinde "Tra
vail,, (Çalışma) adlı filmi çeki
yordu. Charles Boyer kendisine 
müracaat ederek, şahsı hakkın
daki mütaleasım sordu. Onu, 
sahnede oynar ve konuşurken 

seyreden Duflos müşevvik bir 
eda ile dedi ki: . 
"- Siz, aktör olabilmek şöy

le dursun, aktör olmalısınız! 
Orada bulundukça Boyer'i ça

lıştıran Duflos, ona, konserva
tuvara girmeği tavsiye etti. İki 
yıl çalıştıktan sonra, konserva
tuvardan çıktı. Orada parlak bir 
muvaffakıyet gösterememişti. 

ikinci merhale : 
Gemier'e ilk tesadüf: 
Gemier ondan, önemli bir ro

lün iki günde hazırlanmasını is
tedi. Sonra onu Antuan tiyatro
suna angaje etti. 

ÜçUncU merhale : 
Henry Bcrnstein'e tesadüf: 
Zeki bir direktör, her şeyi 

canalndıran sihirkar bir şahsi -
yet olan Bernstein Charles Bo
yer'i, tiyatrosuna aldı. 

DördUncU merhale: 
Hoelyvood'a hareket: 

Sessiz film devrinde Charles 
Boyer bazı roller yaratmıştı. 

Ancak sözlü filmler iledir ki 
onun bütün hüner;i gelişti. O -
nun kudreti ilkönce Big House· 
da tebarüz etti. Bunda, büyük 
rolü, kadınların pek hoşuna gi
den iyi biçilmiş elbiseli aşık de
ğil fakat yırtık paçavralara bü-

rünrr.üş kürek :ahkumuaur. l 
Önce mendil ve sigara ağızlı - 1 

ğı aynanlarım ifrata vardırdığı 
söylenirdi. Onu Bonheur saadet 
ve Mondespruves "Hususi alem 
ler,, filmlerinde görenler anla
mışlardır ki, Charles Boyer en
dişenin, ıstırabın, ümitsizliğin 

bin bir nüanslanm ifade etmek 
için bu gibi teferrüata muhtaç 
değildir. 

Onun artıli sözlere ihtiyacı 
yok. 

Onun jestlere bile ihtiyacı 
kalmadı. 

Bütün dram, bakışın kudre
tinde, dudakların bir gülüşünde, 
iç hayatın hezeyanlı kesafetin
dedir. 

işte, çocukken oeslenilen 
ümit böylece gerçekleşmiş oldu. 

Charles Boyer büyük bir ak
tör oldu. . ' 

Şimdi gördüğüm fotoyu, bir-
denbire düşündüm. 

Şaşılacak bir fotG. 
Bu foto Charles Boyer iki 

yaşındayken çekilmiş .. 
Büyük bir danteta yakalık ta

şıyordu. Uzun saçları ve kordela 
ile bağlı .. Ancak, bu fotoda gene 
"Saadet,, filminin kahramanı 
g?rül~~?r. _vaziyeti ayni. Baş 
bıraz ıgılmış, alın ilerde, kolla
n çaprazlaşmış.. Ayni ifade 
ciddi ~akışlar, sıkılmış çeneler.: 
Aynı ahlaksal muhit; her za

man uyanık bir zeka, demir bir 
irade ile frenlenmiş sinirli bir 
mizaç, son derece bir çekingen
likle zor saklanan taşkın bir 
hassasiyet. 

Bu, şaşılacak bir şahsiyettir. 
Charlcs Boyer kadar hulUs ve 
birlik gösteren pek az şahsiyet
ler vardır. O, hem insanlık, hem 
aktörlük bakımından mükem
meldir. 

Erkeli sinema 

Artistleri arasında 

Sevimliliği ve 

Sanat kudretile 

Yüksek bir 

Mevki alan 

Charlc~ Boyer'in iki pozu 

!JAN KiEPURA iLE STÜDiODA 
Serge Veber, Kiepura ile Geçir
diği Bir Günü Şöyle Anlatıyor 
O gün, ]an Kiepura, öğleden 

sonra saat ikide stüdyoya geldi. 
Gelir gelmez, film çevirmeğe 
mütemayil değildi. Bir gün ön
ce, gece saat ona kadar çalış-
mıştı. 

Nihayet beni saat üçte yam

kat'iyyen yanınıza gelmez. 
Eğer öksürürseniz, sizi derhal 
kovar. 

.------ · na kabul etti. Bir uşak beni, lo-

Tenor, taganniye başlar baş
lamaz, eksperlerin sayısı artar, 
bestekar, şef dorkestr, repeti
tör ve kırk tane musikişinas işe 
başlar. Bazı günler, üstadın ho
şuna gitmez, sönük durur, sö
nük okur. O, pek ala bilir ki, 
havalarından biri dünyayı dola
şacaktır. Mükemmel taganni 
eder, aldığı parayı haketmek 
ister. Bu ses üstadı, film başına 
900.000 frank alır. (Aşağı yu
karı 90 bin türk lirası) 

Güzel sesi ile 
Bütün dünyanın 
Sinema perdelerine 
Hakim olan 
J~n Kipura 
Son sevirdiği 
l''ilmlerindcn birind4 

• 

casına kadar götürdü. Sanki bir 
mabedin önündeydim. Uşak si
garamt atmamı söyledi. Meğer 
üstat, bulunduğu odada, hatta 
yanındaki masada sigara içfü·ne 
sine tahammül etmezmiş. 

Beni karşısına oturttu ve oku
yacağı sahneyi kendisine oku
mamı söyledi. Benim telaffuzu
mu tenkit etti, birçok şeyleri 
değiştirmek istiyordu. Konuş -
malann bazısını, hatırı için ek -
silttim. Onu kızdrmamak lazım. 
Önce ona hak verir gibi olursa
nız, sonra düşünür mes'uliyeti 
anlar ve ısrar etmez. Ve istedi
ğiniz ibareyi kabul eder. Dik
katle dinler, iyi telaffuza çalı
şır. Bir (Ö) yü belki elli gez 
söyler. Bu sırada onun makiya
jı yapılır. Elbisesi giydirilir. 
Gargarası yaptırılır. 

Öğretmenler,eksper1er 
tistat şimdi stüdyodadır. Mü

tebessimdir. Güzel dişlerini gös
tenneği sever. Makiyajı yapıl
mış, boyanıp pudralanmış, gü
zelce giyinmiş olan üstadın hay
li zarif bir gösterişi var. Göste
rişi, biraz yapma olmakla bera
ber, muvaffakıyetlerinin başlıca 
sebebidir. 

1 Kiepuranın etrafında eksper-
1 ler, telaşla dönüyorlar. Eksper
leri sayalım: Sahneci, iki asis
tan, ve operatör .. Yani dört eks
per .. Kiepuranın yanında uşağı, 
almanca, fransızca, İngilizce öğ
retmenleri ve katibesi de var. 
tt cı , C\; Vb;Uz-pçy ıc-

çevrili .. • Bunlara samimi müşa
viri, Alman müellifi, fransızca 

adaptatör de katılırsa, yekun 
on ikiye varır. 

Bütün bu halK Clidinir, yük-
sekten konuşur, nasihat verir, 
metheder, hazan içiniçin güler, 
tasdik veya tenkit eder. Herkes 
istediğini söyliyebilir. Yalnız 
aksırmak yasaktır. Kiepuranm 
en büyük düşmanı nezledir. 

~ Eğer sümkürdügünüzü görürse, 

En kuvvetli ses 
Nefesi müthiştir. Max Bear'a 

üstündür. üç versiyonlu bir film 
için La Toşka'nın büyük hava
sım ardı ardına repetisyonlarla 
birlikte tam on beş defa taganni 
ettiğini bizzat işittim. Üstat 
yomlmamış, tekrar başlamak is
tiyordu... Onu, zorla susturdu
lar!. .. K iepura, göğsünün kuv· 
veti, sesinin yüksekliği bakımın
dan her türlü dünya rekorunu 
1arabilir. 

Seni seviyorum, dememiş 
Akşam vazifesi bittikten son• 

ra, sinema projeksiyonunu bek
liyorduk. Üstat dört muhtelif 
dilde küfrediyordu. Nihayet ba
na mahre molarak dedi ki: 

"- Bilirsiniz ki, ben hiçbir 
zaman, ve hiçbir kadına seni 
seviyorum,, demedim. Hiçbir: 
zaman uzun bir macera geçirme
dim. insan, uzun müddet anga
je gerektir. Özgür kalmak mü· 
reccahtır .,. 

Üstat, fransızca, ingilizce, 
İtalyanca ve lehçe konuştuğu 
gibi, frenk dili konuşan zenci
lerin üslup ve telaffuzuna da 
sahiptir. Mükalemeye hep bu 
_.-ç9ır- ~cyu::ı Kcırışunr. 

Martha'ya aşık 
Üstadın hiç kimseyi sevmedi .. 

ği hakkında bana söylediği söz
lerin ne kadar manasız olduğu 
bir ay sonra anlaşıldı. Kiepura 
tam bir ay sonra Martha Egger
th'i çılgınca sevdi; bu aşka da
yanamadı ve onunla evlenmeğe, 
hayatını ve mukadderatım onun 
hayatına bağlamağa karar ver
di. insan aşk işlerinde ihtiyatlı 
konuşmalıdır, değil mi?. 
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--· SÜMER BANK~ 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 • lsmlt'de klld ve karton fabrlkuı için umum 
muhammen k .. lf beclell 84244 llra U kurut olan 

a) Pabrllcaıı .-.ı• INlllamak U•e lltlaak ,olu ....... 
b) Fabrika ihata duvarlan ve tel Brıu teelal, 
c) Kerez derealnden fabrlkaıa au laale bo-

.,..unun hendek hafriyatı ltlerl vahit flıat eaaalm; 

I• ekalltmeıe ~ıkarllmıtttr. 
ı • Bu ı .. alt ekalltm• evraka fUmplardın 
a) Elcalltme prtnam•I, 
b) Mukavele proı-ı 
c) Fenni .. rtnameler, 
d) Vahit tirat ve ketlf cetvelleri, 
•) Projeler. 
lateıenler bu evrakı SUmer Bank ln9aat Servi· 

.... 98reblllrler ve 120 kurut mukablllncle An• 
lulra 9ubeel11den alablllrl-. 

a • Ekalltnl• rt • ••• p ... ntbe ıunu aaat 17 
1 

d• Ankarada Ziraat Bankdl bln•ı dahlllnde SU· 
tn• Bank umumi mUdUrlUIUndekl komlayonda 
ıapllacaktlr. 

4 • ll!kalltme "Kapall zarf uaullle ,.pılacaktar. 
IS· Ekallbneye 9lrebllmek lt;ln lateklll•ln 1.818. 

84. • llra muvakkat teminat verm_. ve bu iti-'• 
lflltlal •ttlllnl bllcllren v-lkl BanU,a ghterlp 
ehll,.U t•nlıe v•lkuı almaaı llzımd1r. 
e • Tekllf mektuplarının ıuwcta yamll .. atten bir 1 

-' evvelin• kadar Ankara'cla Bankalar cadd•ln· 
11 

d• SUmer Bank Umumi NUclUrlUIUne verllm•I 
Poet. 11• ılnderllen 111elduplar1n da nihayet mu• . j 
an•n ... kadar •••mit olmuı ve •• , zarfın 
ununl fekllde kapablma.. llzımd1r. 4SS8 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
' ı - Bu aene deniz lisesinin dokuzuncu 1UUfma aaa
~daki prtlan tallYaD talebe alınacaktır. 

A - Anası, Babası Türk olan ve Türk tabiiyetinde 
bulunan resmi veya muadeletleri Maarif, vekiletince tas
dik edilmiş orta mektep maunlan imtihansız. 

• • 

Hayatın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBIN 
tabletleri 

Yorgun vücutları 
dinçleştirir 

iktidarsızlığı 
ve 

Bel gevşekliğini 
riderir. yapmak ....-Sal iade 
eder. Ecıanelercle lhılanur. 1.
taabul'cla fiatJ 150 Kr. Tahillt 
için Galata Posta kuta• 1255 

-· 
4493 

~~~~~~~~-

lstanbul Komutaılllı 
Satınalma Komlayonu 

lllnlan 
·------------------
Çatalcadaki birliklerinse
nelik ihtiyacı olan 771 ton 
odun kapalı zarfla eksiltme 
ye ·konulmuştur. Tahmin 
bedeli 11.565 liradır. İhale
si 2 4 haziran 9 3 5 pazartesi 
günü saat 15,30 dadır. 
Şartnamesi Fındıklıda Sa • 
tınalma komisyonunda gö -
rülebilir. Eksiltmeye gire
ceklerin 868 liralık ilk temi 
nat mektup ve makbuz ve 
2490 sayılı kanunun 2. 3 
üncü maddelerindeki vesi -
blarla birlikte teklif mek -
tuplarmı ihale saatinden en 
az bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(3200) 4354 

ihtira ilanı 
B - Hususi orta mektepler ile hususi veya resmi --Yamurta teklindeld el humbara-

mealek mektep muunlan imtihan ile. :11.:=ı::_:~; 
2 - isteklilerin aıbbatleri deaisin htr hizmetine ...... ıoaa -.. ... 1400 •:rıh 

elverilli oldulu tam tepkkiilHi Alkeri hastahanelerce lh*8 beratı lnJ defa mnldl fille kon
r~ eabit olması ve a~annm 15, 17 bulunması m~k Uıere ahere devrüferağ veya i . 
lizmıdır. ~-~ . . - car;.e@lrtqindcn ıalip oli.nWın Ga-

3 - lateldilerden lıtanbulda bulunanlar doirqdan =~:=~~ •• · 
doiruya He,ıbeliadada deniz Lism Mtldürlifiüne, tat- 4538 
rada olanlar bulunduldan yerin en yalan askerlik Sube-
si Reialiiine istida ile müracaat etmelidirler. Devredilecek ihtira berab 

Her istekli istidasma eüverte, Makine ve hava sınıf .. 
larmdan banıisini istediiini yazmalıdır. 

latidalara qafıdaki vesikalar bailamalı. 
1 - Fotoiraflı nüfus cüzdanı, aşı ve hüsniiıiaı klfİch. 

" Tayyareleri idareye mahsua ve

aaltte lallbat,, baklandaki ihtira için 

iatihlal edilen 9 Terıunu 1931 tarila 
ft 1291 numaralı ihtira beratı hak· 
lanın bu kere bqbmna dnir veya-

2 - Şahadetname veya tasdikname. hut Jdralanma• teklif eatlcliifııden 
3 - Askerlik CSiretıneninin mahrem sicilli. bu huauıta fada maldmat Minmek 

iateyenlerin Oalata'da ~Han 5 
inci kat 1-4 Dumanlı iciarebane,e ..a 
racut etmeleri i1ln olunur. 

4631 

.!,!!A!~ 4i IJ' 
TAKDiM IDIR 

Bayan SAFiYE 
No.270044 

Garltet Mektuba - Ha..... kanttır•• 
lkiaci laıun - Cllrealn mi geldl 

Bayan GONÜL 
SUNA - Tup 

ile. 270N7 ÖZLEYI•- Taaro 

Bayan ŞAZIYE 
HOP, HOP 8elen var 

llo. 27CICM9 BiR YAR SEVDiM 

• • VAPURCULUK ! 
T :::.-1. A ş· •-.-&: ~ ...nonım U'acu 
latanbal Acentalıiı 
Liman Han, Telefon: 22925. 

--= -= = ! -Trabzon Yolu : 
A K S U npara 2S Jfui .. i 

na PAZAR uat 20 .. Rise- : 
pbdar. i 

Meraın,olu ! 
GERZE npuru 2S Hadran i 

PAZAR ... t 10 da Menine § 
kadar. .. 

: -
SAADlT npara 22 itub'an 5 1 
Ayvahk ıoıu i 

-------------------- CUM.UTESI ... tl7 üDikillre ~ 
kadar. = .................... u lstanbul Harici Aakeri Kıtaab ilialan 

M. M. V. den: 
1485 sayılı kanuna göre harp malulleri ile şehit yetim

lerine verilecek ikramiyelerin tevziine başlan~ştır. Ha
valeleri Ziraat bankasınca şubelere gönderilmek üzere -
dir. Bu sene bundan başka tevziat yapilnuyacaktır. Bu 
sene toplanan paraya cöre harp malullerinin dereceleri
ne ve şehit ailelerine düşen hisse aşağıda gösterilmiştir. 

Derec-: Subay "Zabit,, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Beher şehit ailesine 

Lira Ku. 
177 50 
159 32 
124 18 
106 44 

88 72 
70 96 

••• 

(33) (3505) 
Er "Nefer,, 

Lira Ku. 
88 72 
70 96 
53 22 
35 48 
17 74 
17 74 
16 32 

taiı bir saat evvel Ankara 
LV. A. SA. AL. KO. na 
vermeleri. ( 6) ( 3129) 

4298 
••• 

Ankara carnizonundaki 
kıtaat ve müeııeaat efradı
nın ihtiyacı için 580 bin 
kilo ekmeklik un münaka
saya konulmuedur. Şartno· 
mesi 2 lira 46,5 kuruş üar:t 
mukabilinde Ankara LV .A. 
ST. AL. Komisyonundnra 
verilir. Münakasası 28 H.rı
ziran 935 cuma aünü saat 
15 de Ankara Levuım A
mirliği Binası dahilinde Lc
vazun Amirliii ST. A J •• 
KO. tarafından almacak-

Ankara kıtaat ve müesse vermeleri. (8) (3128) dır. Eksiltme kapalı zarf u-
sat efradının ihtiyacı için 4297 auliledir .. 580 b1n kilo unun 
300 bin kilo sıiır eti müna- Eskişehir Garnizonun- beher kilosunun ınuham-
kasaya konulmU1dur. Şart- daki Asker ihtiyacı için men fıatı s,s kuruştur. 
namesi 3 lira 40 kuruş üc- 1 10,000 kilo Sığır eti kapalı Mecmu tutan 49300 lira
ret mukabilinde Ankara zarf usuliyle eksiltmeye ko- dır. Teminatı muvakkatast 
Levazım A. Satınalma Ko- nulEmksiu~ltm.esı· 29-6-935 cu- 3697,5 liradır. İateldilerin 
misyonundan verilir. Mü- Ticaret Odasmda muka· 
nakasası 26 Haziran Çar- martesi günü saat 11 de Es- yet olduklanna dair vesika 
eanıba cünü telgrafhane a- kişehirde Kolordu satın al- göstermeleri mecburid. r. 
pn ile.aat 15 de AnJrera ma komisyonunda yap.ıla- ~ _._'-- k 
LV. A.Biriaaıddilfode~ ~· ...__.•••i.,. .... emüıat mav~ta ma ·-
vazım Amirliği Satmalma manlannda her gün Komts ~ De te1rUf mektublanı~r 

· -urafı.ndan ya yonda.ücretsiz. olarak görü- mu~akasanm . yapdaca~ı 
.,,.._ ~ itlJB"' JiljRt. ~ awed belli au.ttaahır saat evvc-

b zarf usulU iledir. 300000 bir ıh 45 lmnıe ticret rnu- ıme-ır.au V. ~ ST. AL. 
kilo sığır etinin beher kilo- kabilinde komisyondan ah- KO. na vermeleri. ('1) 

b·ı· Et" tahm" b d ı· (3130) 4299 sunun muhammen fiatı 22 na ı ır. ın ın e e ı • • • 
kuruştuı:. Mecmu tutan 29.700 liradır. Muvakkat Alpulludaki Alay i'in 160 
66000 liradır. Teminatı mu teminatı 2iZ7 lira 50 kuruş ton ve 19000 liralık un ka
vakkatası 5550 liradır. İs- tur. palı zarfla eksiltmeye ko
teklilerin Ticaret Odasında İstekliler teminat mak- nulmuıdur. llk pey 1400 
mukayyet olduklarına dair buzu ile birlikte teminat liradır. İhalesi 24 Haziran 
vesika ibraz etmeleri mec- mektuplarım eksiltme saa- 935 pazartesi sünü saat 14 
buridir. Teminatı muvak- tinden en aşağı bir saat ev- dedir. İsteklilerin Vizede 
kata makbuzu ile birlikde vel komisyona vermiş ola- Satmalma Komisyonum 
teklif mektublannı müna- caklardır ve ticaret odasına celmeleri. ( 9) ( 3190) 
kasanın yapılacağı belli kayıtlı olduklarına dair ve- 4327 
saattan en aşaiı bir saat ev- sika ibraz etmeleri mecbu· • • • 
vd Ankara LV. A. ST. AL. ridir. (15) (3314) Vize krtaatı için pazarlık 

- Mektebe kçrt olundufu takdirde mektebin tabi 
olacaiı kantJD. talimat. emir ve esaslan kayıt ve eartsu: 
olarak tamamen ve aynen kabul edeceğine dair taahhüt 
senedi "Bu taahhüt 1enedinin aureti mektep müdürlü
iiinden veya Allcerlik Subeai Reisliklerinden tedarik 

:t•t eı·.:.1:ec.tJDdwı-.,, 
ı•• SATILIK HAnı KO. na vermeleri. ( 5) • • • 4481 suretile 15000 kilo kuru fa· 

Befotlanda Tarlabqa caclclelin- (3127) • • • 4296 Ankara Gedikli Küçük aulya 6000 kilo bulcur. 
4-Müracaat müddetleri emmuzun birinci cfinün

iien 31 t'i aünü alqamma kadardır. 
5 - Bu sene Lise 1 O ve On birinci sınıflarla denia 

haıp mektebine talebe alınmıyacaktır. 4300 

=~ 'krnr~=.t= Ankara garnizonundaki Zabit Mektebi talebeleri ile 3000 kilo nohut 24 .. 6-935 
........,... "!$:, ..._ ablikbr. kıtaat ve müessesat efradı- hastanede hasta efradın ih· paıartesi günü pazarfıiı ya 
::ısmdbak~.::ı': nm ihtiyacı için 18000 ki- tiyacı için 60 bin kilo ko- pılacaktır. İsteklilerin Vize· 
trUc tailab '" kayma ..,.r. lo sade yağı münakasaya yun eti münakasaya konul- de Satınalma komil.)'Onuna 

----- - -<Malan aychnhk, .-.Unla&· konulmuşdur. Sartname ey mutdur. Sartname eyyamı gelmeleri. (34) (3506) 
Ankara Jandarma Genel Komu- • ftdarchr. ::.:r~..... ... yamı tatiliyeden mada her tatiliyeden mada her gün ••• 

4664 • elin öileden sonra ücret- öğleden sonra ücretsiz ola- Ezine, Geyikli ve Ayva • 
tanhgv lndan: -------- siz olarak Ankara LV. A. rak Ankara Levazım Amir- cık gamizonlannm ihtiyacı 

OINAnU llAltKASI ST. AL. KO. da .wt.:;,ıebi- liii Satınalma Komisyonun " kil ka 
Muvauaf Jandarma Hesap Memuru olmak için Milli OllDUlı ~~A 1:- Nhlpleri lir. MünakasaSI 26 

5~an da görülebilir. Münakasaıı ;!: ~~eo:~ak:S:;a k~ 
Müdafaa Bakanlığının lstanbul'da bulunan Hesap ıeneı kurultayı tHs huirannun 1a 935 çarşamba günü saat 11 28-6-935 tarihine müsadif nulmuıtur. Beherkiloeunun 
memurlan mektebine istekli ihtiyat Subayları "zabitle- inci sah ıuna Londrada toplanmıt- de Ankara Levazım Amir- Cuma günü telgrafhane a- muhammen fiatı 9 kurul 25 
ri" cönderilecekdir. İstekli olanlann kabul eeraitlerini tıric1are meclisi tatafmdan ıu..e ... liii Binası dahilinde LV. A. yan saat 11 de Ankara Le- santimdir. İhalesi 11-7-935 
anlamak üzere Jandarma Mmtaka Komutanlıklanna hiplerinin tas<lldne sunulan karar- ST. AL. KO. tarafından vaznn Amirliği Binası da- perşembe günü saat 1 S de 
... Kumandanlddanlıa,, müracatlan ilin olunur.(3269) tar2:U=~3~~ayarü. yapılacakdır. Eksiltme ka- bilinde LV. Amirliii Sa- Bayramiç Tümen Satmal-

4457 66 uydı kuponun ılaterilmesine palı zarf uaulüliledir. 18000 tmalma Komisyonu tara- ma komisyonunda yapıla· 
.__..._ ___ _.___________ karp hiue bllpna temctttl olarak s kilo sade Y"";c..__ beher ki- fmdan yapılacakdır. Mü- caktır. Münakasaya girecek 

Şilin verilecektir. caguU&ı ...... _: 

N f B k 1 v d 4674 losunun muhammen fiatı nakasası kapalı zarf usulü ler verecekleri unun ~cut a ta a an ıg 1 n an : ZAYİ-Galata ltballt cGmriilOn 95 kuruştur. Mecmu tutan iledir. 60 bin kilo koyun e- ve evsafını ötrenmeleri idn 
den almıı otdutum 2s-11.31 tarihli 17100 liradır. Teminatı tinin beher kilosunun mu- bulunduiu nıahallin Satın 
389259 numaralı cOmrllk makbmu • muvakkatası 1282 lira 50 hammen fiatı 31 kuruştur. alma komisyonlarına müra· Demirleri Baka11hk tarafmdan verilmek üzere 492000 

adet (S) demiri imitJiyesi açık eksiltmeye konulm\lfdur. 
a'ahmin edilen bedel 4920 liradır. 

Ebiltme 5 Temmuz 935 cuma günü saat 16 da An
kara Bakanlık Malseme Müdürlüğünde yapılacakdır. 

İst.eklilerin ticaret oduı vesikası ve 369 liralık muvak· 
kat teminatları ne birlikde aynı ıün ve saatte komis
)'Onda bula..'Unalaıı Jlzniıdır. 

lateldiler bu hususdatü tartnameleri parasız olarak 
~ıra' da Malzeme :Uüdürlüiünden alabilirler • .< 34 28) 

4620 

:.ıs:!!.~~~=:tım· kuruıtur. İsteklilerin Tica- Mecmu tutan 18600 lira- caat ederek öfrenebilirler. 
Hacı Rıa zade Halit Halil ret Odasına mukayyet ol- dır. Teıninatı muvakbtesi MfinalraMya cirecekler 

!atanbul UçGncll İcra memurtutun· 
dan: 

Paraya çevrilmeaine lıarır nrilen 
dikit makinesi. büfe, konaol. balı 27-
6·935 peftembe ıtlnil aut 10 dan 11 
re kadar Tqvild1ede Kqıthane cacl 
deeinde Kimi1 apammamnda utda· 
capıdan lıtiyenlerin vaktinde huır 
bulanacak memuruna mUracatlan 
uaa olunur . . (ıaJl5l 

duklanna dair vesika ibraz 1860 liradır. İateklilerin 5202 lira 38 kurut muvak
etmeleri mecburidir. Temi- Ti~ Odasında kayıdh kat teminat makbuzu ile 
natı muvakkata makbuzları olduklarına dair vesika ib- münakasa kanunun\111 2 ve 
ile birlikde teklif mektubla- ru etmeleri mecburidir.Te- 3 üncü maddelerine göre is
ruu münakasanın yapılaca· minatı muvakkate makbu- tenilen vesikalarla birlikte 
ğı muayyen saattan bir zile birlikde teklif mektub- münakasadan bir saat enel 
._at evvel Ankara Levazun lannı münakasanın yapda- komisyonda hazır bulunma 
Amirliii ST. AL. KO. na caiı muanen auttan eıı a- lan. (20) (3391) 
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Mikdarı az dahi ols ) 
Parasının kendisine ne getireceğini bilecek ve: 

----1 c ---------------- -- --- -- -- - Bu gelir· - -
~ Bu yıl odun, kömür almak için acele etmeyin:. ~ - er ay muntazaman alacaktır ---------- a a --... ---~ ------------ Ye • 
-----..... - •• 
--- om 1 1 -- ... ' -------------------------------
: Acele etmeyin 
== ---.. ------------ Bu yıl odun kömür almak için acele etmeyin •••• 
----~ -----.... _ 
-..,,_ -

------------------------= ı 

§1 
= ' _ , 

~I 
~I 
= ı =· ----------------------;;::: -------------------------------

--------------------------------------~·~~---------------~~-----------

Türk ban 
alk lehine 
Büyük bir karar aldı 

------------------~1>-------------------

Paranızı muhafaza edecek olan 
• 

Bu Bank • 
Paranızın faizini senede bir defa değil, fakat 

Her ay başında 
size Odeyece • 

ır ta zaman 
-

YEN.I KÖMÜR EN KUVVETLi 
~~~.-----4r~~~·~!al•.....,~..._~----,..;.._-o:===-~;;==___,"-===-=-============-=------====---------------

::: ------
-------------------------------..... _ ------=--------=----
----------...----.. ,... 
--------------------------------------------------c: ----------------------------

. , . 
EN iDARELi, EN TEMiZ 

• • • • 

• 

B yıl odu ,köm··ral a İfiin ace e e meyin ••• 

PiYASAYA ÇIKACAK OLAN 

YENi KÖMÜRÜ BEKLEYiNiZ .. 

~lllllllf lllllllllllllllllllJlllllllltllllllllllJllllllllJJllJlllllJJllllllJllllllllllllllJlllllllllllJJllllllllllllll 

~ ~mııııııı Q L İ M P Q S 111111111§ 1 -llll&lmll~=z-.a.-
§ 2 GAZOZ FABRiKASI = - -§ §§ Sıhhi ve en leziz gazozlarımızı bugünden itibaren 24 şişe := 
E: S bulunan sandı~nı 50 kuruşa indirdik Bu aebeble müşterilerimize = 
E: := saygılarımızı sunarız. MUdiriyet _ 

~ ;:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

---- eo YATAKLı --------- 1 --
Hastane Binası inşaatı : ' · 

1 

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

Zonguldak Kömür Havzası Ame-
le Birliği Risiğinden: 

1 - Zonguldakta inşası mukarrer su ve elektrik tesisatını havi 
(60 yataklı ve keşif bedeli (86600) lira olan hastane binası, 10 Ha-= ziran 935 tarihinden itibarea 21 gün müddetle yeniden eksiltmeye := konulmuştur. Mukavele projesinin ve münakasa şartnamesinin kat'i 

- teminat ve sitüationlar üzerine yapılacak tediyat kayıtları aşağıda ::= ki 8 ve 9 ncu maddelerde yazılı olduğu §Ckilde değiştirilmiştir. = 2 - Eksiltme, 1 Temmuz 935 pazartesi günü saat 15 de Zongul- , := dak'da amele birliği binasında yapılacaktır, = 3 - Bu işe aid evrak şunlardır : =: A) Eksiltme şartnamesi, 
S: B) Mukavele projesi, = C) İnşaat tarifnamesi, inşaat işleri şartnamesi, sıcak ve soğuk su 
- ve kirli su boruları şartnamesi, elektrik dahili telefon, elektrik sinyal = tesisatı şartnamesi. = D) Mesaha cetveli nümunesi (mıkdarlar, vahidi kiyasi fiyat ve = umum fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır) 
:E E) Projeler ve planlar, 
- 4 - Talipler bu evrakı (25) lira bedel mukabilinde Zonguldak A-= mele birliğinden, 1stanbul'da Türkiye İş Bankası İstanbul şubesinden = alabilirler. = 5 - Eksiltme kapalı zarfladır. Teklifler ihale saatinden bir saat 
- evel makbuz mukabilinde amele birliğine tevdi edilmiş olacaktır. = 6 - Hastane ihale heyeti, en makul ve muvafık fiyat v~ren talibe , 
;;; inşaatı ihale edecektir. ı 

1 

= 7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği in~aat = bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mek- .• 
EE tubu veya Ergani ve Sivas-Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvak- 1 = kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olub ' 
E: ı göstermesi lazımdır. = A) Bu gibi işleri yaptığına veya ·bu gibi inşaatta çalıştığına dair ' 

Dişlerini 
1 

ı 
ile temizlememenin 
cezasını çekiyor 

Dişleri hiç temizlememek ne kadar 
muzırsa gelişi güzel Uir macunla tc· 
mizlemek te o kadar muzırdır. Dişle· 
rinizin minasını bozacak macunlardan 
sakınınız. M inası bozulan dişler çü• 
rümeğe mahkumdurlar. Yemek ye• 
dirmezler, su içirmczler ve size ha • 
yatı cehennem ederler. Nihayet hep· 
sini çektirerek genç yaşta dişsiz ka• 
lırsınız. 

1 

l 
:= evrak. = B) Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 

j 1 Dişleri, mina tabakasını çizmeden, 
ı . hırpalamadan t emizler ve parlatır, -= C) Kanuni ikametgah gösterilmesi. =: 8 - KAT'I TEMİNAT : İhale kesbi kat'iyyet ettiği zaman si-
1 mikropları öldürür. Dis et lerini kuv· 

vetlendirir. = tüationlar üzerinden yüzde on tevkif edilerek muvakkat teminat yüzde 
:= onbeşe iblağ edilmek suretile alınacaktır. ı -----------
:::; 9 - Sitüationlann verilmesi, mukavele projesinde yazıldığı gibi I .. 
- ayda bir olmayıb onbeş günde bir yapılacaktır. =· ··- - ---- - ___ =-~~- · ZAY1-ÜniversiteTıpfakültcsi 
=ı ---·- --- ·-- -~ ~ Dişçi mektebinden almış olduğu~ı := Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem lzzet BENlC.E 259 No. ve 31-10-1934 tarihli hüvı· 
- Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad- yet cüzdanımı zayi ettim. Yenir.ini 

dcsiı 100.- Basıldığı Y.,Cr : l' AN matbaası. alacağımdan h~:r~~/ı0v:rHitzko! 

.... . :.- - --.----..- . -
. . . 


