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Penmt Safa'nm "Gene sa
nırl bir cnab ", Orhan Se
lim'in "Gene 111Ddan ban
dan H fJkralan - Şehir ha• 
berleri. 
Ankara haberleri - Kronik 
- Pelek'ia .. Yaimar • fık
ram. 
Bbde cuaalak - Kesul 
kendimiae catııoru. 
Son haberler - icmal. 
Memlekette TAN - 8all* 
liiüdlerL 
Öadil. 
Ekonomi. 
Spor - lleraldı nalmler. 
Patib ı.tubala aud aldı P - ·~ - ......... ,,._ 
leameler. 
loförler arumıfa. 
Diinn btdiaeleria'e söre 
pseteler. 
Çoc:aldar idn nsdar - 0-
kuduklaranu,dayduldanmu:. 
Kadm ve Moda - Sinema. 

IRANDA 

F. R. ATAY 

Y-1 •lllmeler: Edd - Tellr. Banmak 
- ......... etmek. ~ - lllhUci 
Ba .. dbk - ROfml!lr (clomlftatlon) Arta· 
mü - lmvhıe. Brb - Mewlıil Udic1ar. 
Babaul* - Tauaab. 

A,dın demlr,olu 
Ankara, 25 (Huuat mUhabi

ıinWs bildiriyor) - Aydm De
nıiıyotu devlet idaresi tarafm -
dan teslim almdıktın;ı IODra Ba
Ymdırbk Bakanı Ali Çetinkaya 
bat ~lunda bir tetkik 1eyahati 
l&P.&caktır. 
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Mahmud SOYDAN 

ISTANBUL TELEFON { 11u11r ı 2u11. Yuı lt1erl ı 24319. 
idare .,. Matbu : 24310. 

ATINA HUSUSi MUHABi Ri MiZ i N T ELG RA F 

Atina 25 - Birçok Liderler Plebisit Arifesinde Atinadan Ayrılıyorlar, Liderlerin 

Avrupada Venizelosla Buluşarak Bir Konferans Y apacaklar1 Söylenrrlektedir. 
YENi YUGOSLAV KABiNESi SORABiliR? DÜNKÜ HEYECAN 

DışSiyasadaHiçDe- MiYiZ . istanbul Yıldırım 
ğişiklik Olmıyacak Sağnağına Uğradı 1 

Stoyadi ndviç küçOk anlaşma ve 
Balkan andlaşmaaına sadık kalacak 

Eden'in Roma 
Görüşmeleri -

Jlıwolinl, Sııvlç, Eden 

Roma. 25.A.A. - Muaolini Lord 
Bdenin tereflne bir yemek veniliftir. 
Bu Şilen de lncntere bByUk eJ. 
çiai Be Lord Eden'U\ JUUDdaJd. 
ler, Hnato bafbnı, Baron A1eid ve 
lncllfs büyük elçiliği De dıt baba
lıtqı ,Y.lbek İfyarlan buır buJun· 
mutJardır. 

Hava meaeleal ve ltelya 
.... zs. A.A. - &aylendiiim 

(ArlrUı S ilicidol 

meler arumda yapılan cenit danlJIM 
ludan IOllra çok tUJdir IODa ermlftir. 
Anlatma ve uzlqma eaaı altında ye
ni bir bWdllnet kuruyorum ki bu bil· 
k<Unet, yabus eaki bllkOmeti tutan gu 
ruplari delil. ayni zamanda timdiye 
kadar hOkametten uzak blmıt olan 
gruplan da bpumaktadır. Memleke· 
tin yapıcı kuvvetlerinin ulaıma oyu
nu yaretinde pttiqe dalsa fula it 
yapmak iatepu!e bulunan bilk<imet 
otoritesi bu suretle cenitlemektedir. 
Bunua için ,eni kabine bir it bbine
eidlr. Ve berkeain elbirlillne cilven
mektedir. 

Dq ıiyuanm, ceçen haftaki Udi • 
ileler .ebeblyle biç bir vakit bahse ko
nu olmadılı tabiidir. Yugoalavyanm 
dq ıiyuau, çok tilkilr iç liyaunm 
cidifine ballı delildir. Memleket bil· 
)'tik uıtlannı kendilerine yiibek kay 
ıu ectinmit oluJu bu auflan iç liya· 
.. ctcfttiıdn lldlncle tutmaktadırlar." 

Bundan aoma 8toyadinovlç, Yucoa 
lavyanm don ve baflqlan, kOçut an 
1qma ve Balkan a,,,..._ıı ile olan 
ula elbidili aiyuuillıl ve kendiainl 
be,Bk bati baflap 11' Tw ballıyan 
......t dônblk .ır li biaJn ol -..... -~ .. 
-~(... i ı 

Geliyor 
(HUSUSi JıİUHABIRIMIZ 

BlLDlıIYOR] 

Aakara,2S 

Cumur Bqkanı Atattir1dtn 
lttanbulu terefleqdinneleri gü
nü yaJcta.,m.tır. Bqbalwı h
met İllöntl de Ataltirkün lstan
buı. hareketinden 10nra tetkik 
seyahatine çıkacaktır. 

lanet İltÖıtünün aeyahati bir 
buçuk ay ailricektir. 

Takas 
Yolsuzluğu 

Ankara, 25 (Huaual mqhabi
rimiz bildiriyor) - İstanbulda 
tetkik ve tahkikatı devam etmek 
te olan takas ıuiiıtimali işinde 
kıymet meselesinden bapa, 
miktar üzerinde de yolsuzluk ol 
dufu anlaşılmış olduğqndan, bu 
mesele üzerinde mqgul olmak 
iizeft yeni bir tahkik heyeti tq
kil edilmittir. 

Heyet, tahkikatına bql&mlf 
ve ecnebt memleketlece sevke
dilen maDarm miktarlan hak -
kmda maballi konsolosluklar
dan malGmat İstemiftir. 

ICj ltlerl Bakanı 
Ankara,• d6nda 

Ankara, 24 (Huauai muhabi
~ bildiriyor) - lç itleri &a
kam Ş. Kaya ile Sümer bank ge 
net direktörü Nurullah Esat bu 
a1qam Kayseriden döndiller. 

Kayseri. 24 A.A. - İç ~ 
bakam Şilkrit Kaya dGn Hallce
vini, müzeyi, ~ fabrikumı 
ve yeni yapılan bez fabrikıam 
ıezmittir. 

Alcpm Stlmer Bank bez fa~ 
rikaınını verdili filende bulwı
mue ve budn 7,30 trenilc Anka 
taı.a dftiımlttllrt . 

Bulprlar, Bulpriıtan Tllrlderinfn 
bulundufu mmtakalara uçaklarla bir
takım be~eler dailtmlflardır. 
Bu beyamımnelerden biri yu • 
kanda 1a1ltai konandır. Bunda: 
bulprca deniyor ld: "il• tWq;e ko
DafllD Balpn tel'in et. Çüldi Wi~ 
ai bitia Bulaar milletinin atfNt " 
~--,.ımr ... 

UçUncO bqumamede c1ealyor ki: 
"Ttiıtıl Doidalaiı ..e ilk .,_ a~ 
.. ıönliiüll.~ '"·Onma ha· 
kiki ...... o1-.... .... et. Am .. 
Bn .. ......,. ...... ,, 

Bulprlann Bulgaristan Tllrlderini 
türkçe konUflDa)ctan açıkça meneden 
beyannamelerini okuduktan IOllra, 

hiç olmam, ikide bir eblliyet bakla· 
nndan babaeden bu adamlara, "Bul -
cariatandaki Türklerin dil baldan ne
rede kaldı?." diye ollun aorabilir mf. 
yb? 

Dün şehirde üç eve, bir camiye 
ve Müzeye yıldırım dOştQ . ... 

. 
U~ ~-Nuıw-s •P'Je 
camiinde1d bir apca, Müzeye ve Ga-
latadald bir apartımana yıldıran dilf
mtifdlr. 

Galatada aJ>UbD*la .... Jl)dınm. 
biltUn bir mabal1e)'i teJ&p ftrmittir. 
Apartıman. Peqembepuannda Ya• 
mkbpı .obtnıdadır. Altı aktlıdır. 
En Ult katta bir~. bir oda 
ve bir mutvak vardır. ônttnde taraçaa 
olan bu katta mlauı memurlardan Ia
mail lıGstlk lmi1e oturmaktadır. la -
mail Jaaditeyl fiSyle anlatıyor: 

Yıldınm dD .. rken 
"- Şiddetli yatmur devam eder ,.. 

ken mutballta idim. Bir mendilim var 
eh, onu yıkıyordum. l>e1tımpn, bir ara 
Irk tarif ed~ bir &irlilttl im 
1aJdanmr dolduidu, •lır oldum An
nettim, etrafmada un ve yqilimtrak 
bir aln 16rdlm..-4putanana yıldırma 
dfJttUitinlln farkında idim. . Bacqıin 
tutmuyordu 1d ~ arayım. XeHi
lbi zorla IOfaja attım, sofada çamapr 
hanede 911lpn Ojini jle brplaftım. 
Biçare bdm; ~ korkudan 
boynuma atddL Baypihk ceçiriyor
du. Tokatladım. Ba,ılmqtı. Hemen 
oraya yatıidmı. Kumu odada ut cö
rilnc:e ı-.hJıdm. Fakat ne oluna ol· 
ınuı, yı1dınmm kOrkuaunu bu dakib
da bile çôi)'O(UID dehem ,alan ol-

[Arbaı 3 .Uncilde] 

Yıldırım evin damıatlatı p41 
ve muhtelif seyirler içinde ii11Je 

seye dokunmadan topraf• 
c8mlldl 

EKMEK KIRK PARA ARTTI 

Fırıncllar Bir Az Başı 
Boş Bıraklldllar 1 .• 

Yeni Emnlyetdlrek· Belediyenin 
t6ra ite batl•d• v .. 

Yeni emniyet clirektörll Salih dllıi A Ontrolll Lazım 
•hah Anbraclan phrimise celmit; 
iltaayo .. da Emniyet direktarlill\l er· 
kinile doat1an tarafmdan karp1anmq 
tır. Sldilı, eski direktör Fehmi De bir· 
1ikte ct.lruca direktarıtııe ıelmif, aı 
leye kadar kalarak iperi devir almıt
tır. 

Oll~d~. IOllra yeni ...Ueüne bat
lıyaft Saa, kendisile caruten bir mu· 
~ henlb 1te bqladılını 18y 
lemiftir. lmniyet ıulae mildOrleri, 
dlln, yeni firektarlln 1-pınlıimcla 
toplanmıtJar, pç vakte kadar allren 
bu toplantıda ıenel durumu c&ilt -
mütiüdir. 

Mardin ftlililine ataen Jl'ehmi Vu 
~ dt1ıı vuifeaincten •~tir, a.. 
&in1Crdo Mardiqe &1~11 
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YERiNDE BiR KARAR 

Ne Kadar Bozuk Kibrit 
Varsa Toplattırılacak 

(HUSUSi MUHABlRlMlZ BiLDiRiYOR] 

Ankara, 25 
Satışa çılianlan kibritlerden bir kısmmm bozuk oldu4u tiki

yetlerden anlatıldığından, bu bozuk kibritlerin toplattmlinasmm 
temini kibrit inhisan şirketi nezdindeki hükUınet komiserine bil

.dirilmiıtir. 

Yunanistanla Alış Veriş 
'Ankara, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - 1 S ağustDsa 

kadar temdit edilmiı olan Yunanlılarla aramızda mevcut ticaret 
anl-.nıumm müddeti bitinceye kadar yeni bir anlaşmaya v.ıar
mak için temmuz sonlarında Atinada görüşmelere başlanacak
tır. Bugünlerde Parise gidecek heyetimizin dönüşte Atinadan p 
çerek bu görüşmeleri idare etmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Dış Bakanlığındaki Tayinler 
Ankara, 25 (Hususi muhabi- rem Nuri, Tebriz kançılarhğına 

rimiz bildiriyor) - Dl§ bakan- merkezden Sami, Paris konso -
lığmdaki yeni tayinlere dair ha losluğuna kançılarlrk vazifesini 
zırlanmış olan liste tasdike ik- görmek üzere Atina elçiliği ki
tiran etmiştir. Listeye göre, Be- tiplerinden Mehmet Recep mu
rut Baş konaolosu Vasfi Rıza, avin konsolos olarak, Atina el
Berlin konaoloau Fuat, Londra çiliği katipliğine merkezden 
baş katibi Muzaffer, Bertin baş Mehmet Reşat, derecelerile na
katibi Bedri, Peşte elçiliği katip kil ve tayin edilmişlerdir. 
lerinden Hasan Cevat, Tokyo Onuncu derece memurlardan 
maslahatgüzarhğı katibi Hafit iktisat ve ticaret dairesinde Ab
Osman, Varşova elçiliği katibi dullah Zeki, dördüncü dairede 
Salih, Tebriz kançılan Nahit, Nureddin Naci, beşinci dairede 
Paris konsolosluğu kançılan Mustafa Fehmi, birinci dairede 
Haydar derecelerile merkeze Cemil, üçüncü dairede Ali Hay
nakledilmişlerdir. dar dokuzuncu dereceye, on bi-
Beynıt baş konsolosluğuna rinci derece memurlardap Gü -

Bertin elçiliği müateşan Feri - mülcüne kançılan Arif, Peşte 
dun Cemal, Berlin elçiliği müs- elçiliği katibi Saffet, Londra el
teşarhğına Roma müsteşarı Ce- çiliği katibi Haean Nureddin, 
lal Osman, Roma müstetarlığı.- Berlin kançılan Nihat Refik, 
na merkezden Zeki Hakkı, Ber- Barselon kançılan Rıza, Vaşing 
lin komoıo.hıcuna merkezden ton elçiliği kitibi Nizameddin, 
Ali Rıza, Londra elçiliği baş ka ikinci dairede Ömer Ltltfi, ta -
l.lf:JlJ.glne merkezden .l4'aık Ha- hakkuk dairesinde Nuri, Proto___ ,z:-_ ~··:..ı.;·~· -~---r"'!-::---.a-ı_ . - "SSCIUUl'I WiOiF" 
kezden Bekir Nureddın, Berlin luk işlerinde Kamil, levazımda 
elçiliği katipliğine Paris katip- Hamit, Moskova kanctlan Fu
lerinden Kemal Lutfi, Paris el- at Etem, şifrede Salih Ramiz, 
çiliii b8$ kitipligine merkez - umum evrlkta Ferit, Baıhri Ab
den Siret, Tokyo maslahatgü - durrahman onuncu dereceye, on 
zarlığı katipliğine merkezden ikinci derece memurlardan Or -
Nureddin Naci, Varşova elçiliği han 11 inci dereceye yükseltil -
katipliğine merkezden Muhar - mişlerdir. 

Dünkü Heyecan 
[Baş tar6tfı 1 incide] 

mu. Hayatımda hi~ bu kadar kork- rmı çatlatarak Terkoı borusuna isa-
lnamıftım.,, bet etmiştir. O sırada çamaıırhanede 

dl ? çahtan Ojini boru yukarda olduğu 
Halla• ne yor için kurtulabilmiştir. Ojini, dili tutuk 

lsmailin kızı Halise de hadiseyi ve basta bir halde kocasına teslim e-
töyle anlatıyor: dibnittir. 

··- Küçük odada oturuyordum ve 
her timfek çaktıkça birkaç defa uç
rayordum. Çünkü evin en üst katında 
)'lz. Birdenbire kulaklamnı yırtan bir 
gürültü işittim, etr•frm sanki alevle 
çevrilmitti. Babam aklıma geldi, sofa
ya çıktım. 0 1 Ojiniyi ayıltmaya çah
ııyordu. .. 

Terkoa patladı 
Kapıcı Refahiyeli Nhnn da mubak

bk bir ölümden kurtulan adamlann 
ııqeaile töyle anlatıyor: 
"- Yatmur batladı, fiddetlendi, 

bir de baktım 1d bUim kapının önün
den sel geçiyor. Bodrumdan laül'eği 
•layım da içeri çekileyim dedim. Ata 
Cıda çocuk vardı. "Şu küreği vene -
ne!" demeye kalmadı, bir gürültü, bir 
!imşek ... Eyvah, ı•liba öldüm, dedim. 
O sırada yukandan aesleniyorlardr: 

- Kot ıel, kot··· Terkoa patladı 
diye .... 

Yukan çıktım ki, bizim kiracılar 
korku içinde, tirtir titretiyorlar.,. 

Ylldırım naall du,tu? 
Yıldmn dilfen bu apartıman altı 

~thdır. Yıldınm, taraçada çamaıır 
ipi asmak için kötelere yerlettirilen 
demir potrellerden çamqırhane dıva-

Daha dört Uç yere 
Bundan baıka dün saat on bire doi 

ru Boğazköyde Yunus Ati aokağın -
da 1 l numaralı eve de yıldınm düt
müıtür. Evde misafir bulunan se
kiz yaılanndaki Nahid bacağından ha 
fif yaralanmıı. konaol üstündeki ayna 
kırılmıttır. 

Uçüncü yıldınm isabeti de Uskil • 
darda olmuıtur. Hikimiyeti Milliye 
caddesinde miltekaid Ragıbın ahtap 
evinin bahçesindeki Selvi ağacına dü 
ten yıldırım, evin içerisine ginnit. e· 
lektrik kablolarını yakmıt. merdiveni 
zedelemiı ve aonra kapı üstıilnden dı
pn vurarak caddedeki elektrlk dire
~ine çarpmııtır. Bu çarpmada ıelekt
nk direğinin fincanları kınhmttır. O
len olmamııtır. 

Dü9en yıldırımlardan biri de Nuru 
?'maniye camündeki büyük bir ağaca 
ısabet etmit ve ağacın büyük bir par
çasını parçalamııtır. 

Diğer bir yıldntm da Topkapı sara
yına dütınilştür. Yıldırım, hazine ko
ğuıu diye anılan kıama ıinnif, tavan
da hafif bir çatlaklık riicude getirmiş 
tir. Yıldırımın isabeti aarayda mev • 
cud yanım ihbar zillerini çaldınnıı, 
bidiae o zaman •nlatılmııtır. 

Ekmek Kırk Para Arttı 
ltınamııtır. 

[Bq tarafı 1 incide] 

V uiyet ıudur: 
Buğday piyuumm yaneımea ar 

'!'nıda. ekmekçilerin zarar görmeme
li için narh yilbeltilmittir. Buna rağ
llıen, ekmek çefitlerini bozarak bula
llılı: auda balık avlamağa kalkanlar 
'lrdır. 

DUnkU tiklyetler 
l'lyatlarzn aıtm111 üzerine buı h· 

rmcılarm hile yaptrldan hakkında 
dün birçok tikiyetler de yapılmıttır. 
AWcadar bir zat bu buıuıta diyor ki: 

"-Ekmek narlaru u bulan bir la
aım fırıncılar, ekmeklere konmau ya
sak edilmiş olan Mersin ıert buğday
lannı fazla mikdarda kanıtırmağa 
batlamıtlardır. •Ekmeklerin bozulması 
nm batlıca aebebi budur. 

Maamafih fmncılann ve ekmekçi
lerin hatuclaıl~ımmalan lUım • 

Ucuz. 
İnce Tuz 
Ankara. 25 (Hususi muhabirimiz 

bildiriliyor) - inhisarlar genel di
rektörlüğü İzmir Çamaltı memlaha -
aında paket halinde ince tuz çıkarmak 
için liznngelen tesisatı yaptırmakta • 
dır. Bu teıisat bittikten sonra inhisar
lar idaresi muhtelif ağırlıkta paketler 
içinde tuz çıkaracaktır. inhisar idare
aince pu tuzlardan aonra, ince tuz fiat 
lannda da mühim mikdarda ucuzluk 
temin olunacağı anlatılmaktadır. 

· Habetistanda TUrk 
maslahatgUzarhGı 

Ankara, 25 (Hususi nnıhabi
rimiz bildiriyor) - Hükiimeti -
miz Adis Ababada bir maslahat 
güzarlık ihdasına karar vermiş 
ve maslahatgüzarhğa İskende -
riye baş konsoloaumuz Nizamet 
tin dördüncü derecefe terfi e -
dilmek suretile tayin edihniştir. 

Telefon tlrket nden 
cevap bekleniyor 

Ankara, 25 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - İstanbul Te 
ıefon şirketinin salahiyetli mü
me asilleri Bayındırlık bakanlığı 
tarafından şirketin satın alın -
mawı hakkında kendilerine veri
len .mukabil teklif üzerinde tet
kiki er yaptıktan sonra, görüş -
meleı·e başlamak üzere 2 tem -
muro.a burada bulunacaklarını 
bakanlığa bildirmişlerdir. 

ÇIJrUk barsaklar 
Ankar.a, 25 (Hususi muhabi

rimiz bi."1iriyor) - lıtanbulda 
Karaağa~ r'nezbahasmda bar -
sak ticareiti.le me,gul bir zatm 
bir Amerikan firmasma gönder 
diği barsak.1.arm çürük çıktığı 
Nevyork konsolosluğumuzun 
vercıı~ı maınmattan anıaşnmır 

• M~iı mahiyeti tetltfk 
edilmektedir. ---·----

Y Uzba,ıya "adar elbise 
Ankara, 25 (H'.ıusuai muhabirimiz 

bildiriyor) - Re.uni gazetede çı
kan bir kanuna • göre, hazer ha
linde takrmda, bölil~tte ve sanat mek
teplerinde bulunan ı •bit vekillerin • 
den yüzba,ıya kadar {yüzbaşı dahil) 
subaylara birer kat elbtıae ve birer ka-
put verilecektir. \ ------Mektubcular aı ıasında 

Ankara, 25 (Hususi ı'tubabirimiz 
bildiriyor) - Manisa mektupçusu Ta 
lit Denizliye, Denizli r.oektupçusu 
Şevki Maniaaya, Seyhan m~ktupçuıu 
Raif Antebe, Ayıntap mıdctupçuıu 
Hilmi Seyhana, Van mektup~uluğun
dan vekalet emrine alınmı' . -,lan Sa
deddin Mut mektupçuluğuna tayin e-
dilmi,lerdir. · \ 

gelen bir nokta vardır: Buğday ve un 
fiyatları, geçen yıl bu vakitler gene 
2 kurut birden dütmilştü. O za man 
belediyenin narkı indirmek iste~ 'ne 
kartı. fmncılar "daha nark müddt ~i
ne bir hafta var .. Bu müddetten ön.ce 
konacak narin kabul etmeyiz . ., di).e 
barbar bağmnı91ardı. Şimdi ne acele.' 
ediyorlar? Ellerinde etki fiyatla alm
mıt bir hayli ıtok mal varken telAt
lan nedir? Kaldı ki, bu yükıeliş geçi
ci bir vaziyet olduğu katı olarak an
Jatılmııtır.,. 

BuGday durdu, un artıyor 
Dün 'ehrimiz tecim borsaıında çok 

hararetli satışlar olmu,tur. Yağmur
lann ba9lamaar ve yeni mahıulOn pi
yasaya çıkarılmak üzere bulunması, 
bazı tacirleri endişeye dütürmüş, bun 
lar ellerindeki atok malları satıta çı-
kannağa başlamıtlardır. Buğday fiyat 
lannda yeni bir yilkseliı olmamıı, yal 
nız un fiyatları biraz &rtmlftır. Ekı -
tra unların çuvalı 70 O- 785 , birinci 
yumuatk beyaz unların çuvalı 6,55 -
7 ,30, birinci aert unların çuvalı da 
500 kuruttan olmak ilzere 2045 çuval 
un satılmıttır. 

Dün, ıehrimize 562 ton aert, 90 
ton yumuf&k buğday gelmiıtir. Bi • 
rinci yumuf&k beyular 7 ,2 ile 7 ,20, 
yan ıertli yumut1k buğdaylar 5, sert 
buğdaylar 5,30 lie 6,10 arumda aatrl
mrtlardır. 

lstanbul beledlyes'nln tebllGI 
latanbul Belediyeainden: 
Haziranın 26 ıncı Çartamba günün 

den itibaren ekmek on bir ~uruı, fran
CJ!a on beı kuruıtur, .. 

KRONiK 

GÜNEŞ BAYRAMI 
Birinci Kanunun yirmi ikisin 

de gelen ve günlerin uzamağa 
başladığını haber veren gün dö
nümünü - kendisini hemen her 
yıl büyük fırtına ile bildirdiği 
için olacak - İstanbulda , pek 
önemli tutanz. Buna karşılık 
haziranın yirmi birinde gelen 
ve günlerin kısalmağa başladı -
ğmı haber veren yaz kış dönü • 
mü hemen hemen bizim habe -
rimiz olmadan geçer. Bu yıl yaz 
gün dönümü biraz sertçe bir do 
ğu rüzgarile kentlisini göster -
mek istediği halde, bir çok İstan 
bullular, böyle yaz için bu rüz -
gar nereden çıktı? Diye gün dö 
nümü olduğunu hatırlarına bile 
getirmediler. Halbuki o sertçe 
rüzgar ilkbaharın bittiğini ve 
yaz mevsiminin başladığmı ha
ber vermek istiyordu. 

İstanbulda böyle habersiz ge 
çen yaz günü dönümü başka ül 
kelerin bir çoğunda bayram, şen 
lik yapmaya vesile olllf'. Avru -
palılar hristiyan olduklarından 
beri yaz günü dönümü bayramı 
na Saint - Jean bayramı derler. 
Oysa ki, bu bayram hristiyan -
hktan pek çok önceki paganizm 
zamanlarından kalmıştır. Hristi 
yan papaslan, onların dinsizlik 
dedikleri zamandan kalma bu 
bayramı yasak etmek için ilk a
sırlarda çok uğraşmışlar, önüne 
geçemeyince - kesemediğin eli 
öp de başına koy! dedikleri gi -
bi - o bayramı hristiyanbğa 
maletmişlerdir. Ancak, bu bay 
rama yaz günü dönümü bayra
mı demek, tannnm yarattığı, gü 
neşe de adeta bir tannhk is~t 
etıfıek olacaimdan onu üç gün 
sonraya götürerek Saint Jean 
yortusuna bağlamışlar, adını da 
Saint Jean bayramı koymuşlar
dır. Bizim ateş gecesi dediğimiz 
bu güne$ bayramı şenlikleri ha
kikatte hristiyanlığrn icat etti -
ği bir bayram değildir. 

Bizim de eski İranhlardan ala 
rak yakın zamanlara kadar ba
harlı tatlılar yemek için bir vai 
le tuttuğumuz Nevruz bayramı 
ttın -.\ı güne~ -bayramıdır. Es.ki 
lranm iJık amanlatmda )'thfı 
(Nav - sard) güneşin en kızgın 
olmaya başladığı 21 haziran gü 
nü dönümünde olur, o gün her
kes biriiıbrine tatlılar hediye ~ 
derdi. . 

Sonralan lran taıkvimile gü
neş takvimini uzlaştırmak güç 
lüğünden dolayı güneı bayramı 
dikkatini değiştirmiş ve en s~ -
nunda Türık padişahı Celi -
leddin Melek Şah .Yiibaşım mar
tın yirmi birine götürerek adı
m da Nev - Ruz koymuştur. Bu 
değiştint)ede takvim güçlüğün
den bafka, baharın sonunda gü
neşin krzgınhğı için bayram yap 
maktansa, baharın başlangıcın
da bayram yapmanın daha ziya 
de hoşuna gitmesinin de tesiri 
olsa gerektir. Çünkü Avrupanm 
batı taraflarında bulunan ve Ce 
laleddin takviminden haberi ol
mayan yerlerin bazılarında da 
ateş gecesi haziranın yirmi bi -
rinde defil, martın yirmi birin -
de yapılır. 

Yaz günü dönümünde güne -
şin kızgm olmaya başladığı gü
nün akşamında ateş yakarak 
şenlik yapma adetinin eski Hint 
ten gelmiş olması pek muhte -
meldir. Çünkü eski Hindin soy 
~ıal ve aile hayatında güneşin 
'~ ateşin pek önemli yerleri var 
d.'9 Ancak elde bulunan belgele 
re· ıgöre ateş gecesinin eski ka -
viMılerden yalnız Yunanlılar ve 
Rot ualılardaki şekli bilinmekte
dir. 

Ei ~i Yunaniıtanda 21 hazi -
ran a.\-şamr yapılan ışık alayı 
şenliği pek parlak olurdu. O 
gün A tina'ya yakm Akademaa 
bahçel< -.rinde - Tanrrlann in -
sanlara vermek istedikleri ate -
şi çalara.'t yer yüzüne getirmit o
lan - Pı 'Omete adına bir mih -
rap yapılı 'r ve orada bakılabile -
cek ağaçlı. \r hazırlanırdı. Gece 
olunca Atiı\adan Akademas yo
lu üzerine t. \ilerinde met'alelet" 
bulunan gen ~!erden beş takım 
olarak verilir ' ve gençler koşa -
rak mihraptab\i ağaçları yakma 
ğa giderlerdi • . \_iangisi ilk varır 
sa, onun arasm\"'a bulundufu ta 
kun üstün 1ayıln\1ı. , 

\ 

Daha önce eski Girit adasmm 
Knassos şehrinin bulunduğu yer 
de yakm zamanlarda yapılan 
yeraltı araştırmalarında, orada 
dahi güneş bayramının yapıldı
ğını gösterecek belgel~r ~?lu~ -
muştur. Bunlardan bin g~neşın 
her gün doğudan batıya gıtmek 
için üzerine oturduğu ar~banın 
tekerleğini göstermektedir. B~ 
sembol, yeni Amıanlarm kendi
lerine ali.met diye aldıktan 
gammalı put şeklindedir. Bu 
sembolun da Hindistandan gel 
diği sanılmaktadır. Güneş ara. -
basmr gösteren gammah put bır 
taraftan eski Girit adasına, bir 
taraftan da keltlere ve Cerman 
lara geçmiştir. 

Haziranın yinni birinci günü 
akşamı ateş yakara..k şenlik yap 
mak adeti Avrupanın bir çok yer 
terinde yakın zamanlara kadar 
sürmüştür. Pariste şimdiki şar 
baylık yapısmm bulunduğu bü 
yük alanda hazırlanan odunlan 
Fransa Kralı kendisi tutuşturur 
du. Almanyada, İsveçte, Fran
sada ates gecesi yapmak adeti
ni kaybetmemiş olan yerler ha 
la vardır. Bazdarmda bu adeta 
biraz da yeni medeniyet mahsu 
tünden karıştırılarak odunlarm 
üzerine gazyağı yahut benzin dö 
küİür. Ateş yakmak böylece da 
ha kolay olur. 

Bi-r çok yerlerde, güneş bay -
ramı gecesi yakılan ateşin üze -
rinden atlamak adeti de vardır. 
Bunu da Cermanlann çıkardık
tan sanılır. Oysa ki, eski İran· 
da da, Bakman aymm onuncu 
günü evlerde ateş yakılarak tüt 
sülenir, hayvanlar kırlarda ya
kılan ateşlerin üzerinden geçiri 
lirdi. Böylece insanların otur -
dukları evlerden ve hayvanlar -
dan hastahk ve uğursuzluk pe
rileri koğulmak istenilirdi. Cer
manlarm da güneş bayramı ge -
cesinde ateş üzerinden atlama -
lan ve hayvanlannı atlatmaları 
ayni makaatladıf'. Bu adeti de 
Hristiyan papulan unutturma
,f a çalı~ışlarsa da başa çıka • 
maınlflardır. 

Eski Atinada büyük hekim 
İpokrat zamanında veya hastalı 
ğı çıktığı zaman da o şehrin her 
tarafında ateş yaktırmrştL.. Da 
ha yakın zamanlarda Pasteur 
mikroplan bulduktan sonra, a-
meliyat yapan operatörlere: El 
lerinizdeki mikroplan yok et -
mek için ellerinizi alevden geçi 
riniz! Diye öğüt verirdi. Opera 
törler şimdi ellerini alevde, ge-
çirecekleri yerde, mikropsuz el 
diven takmak kolayını buldular 
sa da, eski İranilerin ve eski 
Cermanlann, hastalıktan korun 
mak kaygusile, ateş üzerinden 
atlamalan dikkat edilecek bir 
şeydir. 

Bizde galiba güneş bayramı 
yapmak adeti olmadığı için, ada 
ları güzelleştirme cemiyeti çi
çek bayramı yapmayı düşüne -
rek onu tam yaz günü dönümü 
zamanına tesadüf ettirdi. An -
cak, temmuzun birinde Buğaz 
içinde yapılacağı haber verilen 
gemilerle fener alayı eski za -
mantardaki ışık alayım daha iyi 
hatırlatacak sanıyorum. Vakii, 
Boğaziçindeki fener alayının 
gün dönümü ile hiç münasebeti 
yoksa da, bu yıl başlayacak o -
lan o güzel alay iyice .Yerleşir -
se, bir kaç asır sonra gelecek ta 
rihçiler, belki Lozan antlaşması 
tarihini unutarak: İstanbullu -
larda da güneş bayramında ateş 
gecesi alay yapmaJc adeti var -
dır, şu kadar ki, İstanbulda he -
men herkes aylıkla geçindiği 
için şenlik gününü aybaşına bı
rakmıılardlr ! Diyeceklerdir. 

G.A. 

Çapa kız san'at okulu 
sergisi 

Çapa Kız Sanat okulu dün aaat ı 7 
de sergisini açnuıtır. Sergi dört kısma 
aynlmıttır: ı) Teknoloji. 2) Dikit. 
Moda 3) Ev çevirmesi, pastacılık, 
tatlı itleri ve yemek pişirimi, 4) Biç
ki. Moda, f&pkacrlık, nakıJ &fbi lama 
lan bir araya toplayan eaaa 11lon. 

Bu yıl okula on bq mezun vermiş
tir. Ve bunlar da moda kıamrndandır :
Meliha, Nevin, Sabahat, dildt kısmın
dan lzdeber, Hatice, Neriman, Seher. 
Semiha, Meliha, Münevver, Fethiye, 
;RadiJ.ea Nebahat. Vediaa Saime, _ 

YAGMUR 
Yağar bir türlü, yağmaz bir 

türlü. Yağmadığı zaman kurak
tır diye sızlanırız. Zerzevatlar!
böcek üşer, hastalık düşer. Yag 
dığı zaman da harman bozulur. 
Bahçeleri sel basar, zerzevatlan 
söker. E bunun ortası yok mu?. 
Yoktur. Yağmur dediğimiz şey. 
eğer bir mu~l~k vey~ d~ş maki
nesi olsa idı, ıstedığımız yerd.e. 
istediğimiz gibi yağdınrdrk, dın 
dirirdik .. ". Yaz yağmurundan en 
çok bahçıvanlar sevinir. Gezme 
yerleri sahipleri memnun ol -
maz ••. Terkos sular idaresi de 
memnun olmaz. Çünkü bostan
larda ıu sarfiyatı eksilir, hası
lat az olur. Şehirli sevinir, çün
kü sokaklar sulanır ve süpürü
lür •.• Kasımpaşa, Eyüp, Sanyer 
gibi deresi olan yerler korku 
geçirir ••• Lakin Adalıl~nn se
vincine son yoktur. Zıra bele
diye Adaya su getirme çareleri
ni düşüne dursun, yağmur sar
nıçtan ve kuyuları ... dc;>ldu~.r. 
Yağmuru anlarını, likın gok 
gürültüsünü anlamam. Bir dam 
la su veriyorum diye başunıza 
kakmak için mi gürler? 
"Yağmurdan kaçan doluya 

tutulur!,. diye bir eski söz var
dır. Şimdi bunun iki t~~af~ 
değeri kalmamıştır: Bınncısı, 
kaçılacak gibi yağmur yağmaz 
oldu. Galiba orada da su buhra
nı var. İkincisi, dolu nerede?. 
Hep bomboş ••• 

Size bu yağmur dolayuile bir 
hikaye anlatayım. (Baklayı ağ
zından çıkarmak) sözünün aslı 
budur: 

Vaktile, çok küfür eden ve sö 
vüp sayan bir adam varmıf. Bu 
halinden kendisi de hoşnut de
ğilmiş. O zamanın uslulanndan 
bir şeyhe gidip halini anlatmrı 
ve küfür etmemek için kendisi
ne bir öiüt vermesini niyaz et
miş. Şeyh te: 

- Dilinin altma bir bakla 
koy ! Tam küfür edeceğin za • 
man baklayı dilinin. altında his
seder, küfürden vazgeçenin. •• 
demiş. 
Adamcağız, bu çareden mem

nun olmuş. Böylece olup gider
ken bir gün kendisine öğüt ve
ren şeyhle beraber bir sıkı yağ
mur sağnağı altında bir yerden 
geçiyorlarmı$. 

Sığınacak bir yer de bulama· 
mışlar, habire koşarlarmış ... 
Tam o sırada bir kadın sesi: 

- Hu! Aman biraz durur 
musunuz?. 

Diye bağırmış. Adamlar dur
muşlar •.• Sanmışlar ki, yardım 
istiyen birisi var. Yağmurun al
ımda beklemişler, beklemişler ••• 
Belki on dakika, bir çeyrek .•• 

Yine o kadın: 
- Haydi gidin artık ... demi§. 

Şeyh te sormuş. 
- Kadmım ! Bizi yolumuzdan 

niçin alıkoydun? Şimdi neden 
bizi savuyorsun?. 

- Kuluçka ördek yatrrryor• 
dum... Sankh adama bakarak 
yatırırsan, J'avrular tepeli çıkar 
dediler de, onun için. •• 

Şeyh hiç bir cevap vermeden, 
yanındaki küfürbaza dönmüı 
ve: 

- Çıkar şu baklayı ağzm " 
dan, demiş ••• 

B. FELEK 

Bir tayin 
Ankara, 25 (Hususi mubabirimb 

bildiriyor) - lzmir vilayeti idare he· · 
yeti &zumdan Neşet Ankara viliyeti 
idare heyeti azalıfına; yerine eski 
Van valili İbrahim Meaud tayin edil
diler. 

Romen askeri tayyarecllefr 
Yann şehrimize gelmeleri 

beklenen Romen ukeri tayya - . 
recileri havaların fenalığı yü -
zünden seyahatlerini tehir et • 
mişlerdir. Tayyareciler 10 tem
muzda şehrimize gelecekler ve 
3 gün kalacaklardır. 

Mimari tubesi Ankaraya 
gidiyor 

Güzel Sanatlar akademisi mi
mari şubesi Bayındırlık Bakan
lığına bağlanmıştr. Bu şube 
Ankaraya nakledilecektir. Eş -
yası kültür müdürlüiü emrine 
Yerilıniftir. · 
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en 

'"Ata.türk'ün (Fru) ya fransız 
·ca olarak gönderdiği mektubun 
türkçesi şudur: 

Mister Fruya : 
. ..'Zaufilinizlc Mösyö Marten 
<leliletile, vuku bulan mül8.kat
lanrnız hatırasını memnuniyet-

Aziz Hüdayi AKDEMiR 

başında 

BiZiM HAiNLER 

son Su!tan Vahi-

I 

Vahdeddln'n ilk hafiyallfte ahştıljı harem 
dairesinden bir görUnUş 

dar aJdandığımı son malfımatı 
mevsukamın teyit etmekte ol -
duğunu iblağla kesbişeref eyle
rim.,, 

Hain1er sorusunun başı 
ve elebaşıları 

İçineGirilmiyen 
Bahçelerimiz 
Var! 

Sultanahmetle Ayasofya ara
sında, belediye, güzel bir bahçe 
yaptırdı. içinde güllerin çcşitli
leri, karanfillerin katmerlileri 
açan, tarhları arasına kumlar 
döşenmiş, fidanlar dikilmiş b!r 
bahÇ(e .. Bir b~hçe ki, gözleri ok
şuyor, gönülleri kendine çeki
yor. insan her geçişte: 

Ah, diyor, şu bahçeye girip; 
yarım saatçik dinlcncbilsem .•. 

Fakat, bunun imkansızlığını 
düşünerek, içini çeke çeke uzak
laşıyor. 

Beledivcnin, çepçevre demir 
parmaklıklarla ördürdüğü bu 
güzel bahçenin bir film seyreder 
gibi ancak hayalini kucaklıya
bilmek ne yazık! .• 

içine girilemiyen bu bahçeyi 
acaba kim için, kimler için yap
tılar? 

Odun yarıcının hınk deyicisi
ne, çektiği zahmete karşılık şa
kırtısını veren meşhur gölge ka
dısı Nasrettin Hoca sağ olsa ve 
istanbulda buluns~, en güzel 
f ıkralarmdan birini de bu kapı
sız bahçe için söylerdi. 

1stanbul şarbayhğmın fakir 
bütr.esindcn para ayırıp yap~ 
dığı bahçe, kendisine söyliyeli~ 
ki hiçbir işe yaramıyor. Bir 
aralık: . 

- Bu bahçe, niçin halka açıl
mıyor? diye sormuştum da bana 
şu karşılığı vermişlerdi: 

- Bizim halkımız, tuhafbr. 
Bastıkları yerde ot bitmez. içe
ri girerlerse çiçekleri kopan:rlar! 
Çimenleri yolarlar ... Yolları bo
zarlar! 

TRAMVAYLARIMIZ, HALKIMIZ 

Fazla söze ne hacet? 

Ne D e r s ı n ı z ? 
iŞ TAKIBi 

le muhafaza etmekteyim. Sene
lerce memleketimizde ve mıile
tim'iz arasında yaşamış olan za
tıalinizin, hakknnızda en doğru, 
fikir ve kanaatlerle mücehhez o
lacağmızı ümit edcraim. Hal -
bu'ki1 maatteessüf, İstanbul mu 
hitindc temasın1za gelen bazı 
gafil ve menfaatperest kimsele
rin, sizi yanhş istikametlere 
sevkcttlklerini pek büyük tees
süfle aulayorum. Ezcümle Sait 
Molla ile tertip ve tatbikine baş 
ladrğmız, mevsukan haber alı
nan plinm, !ngil tere milletinin 
cidden takbihine seza bir mahi -
yette olduğunu arzetmekliğime 
müsaadenizi rica ederim. Mille
timiz Sait Mollanın değil, fakat 
hakiki vatanperverlerimiz naza
rile görüldüğü takdirde, böyle 
planların artık memleketimizde 
ve milletimiz üzerinde cayi tat 
biki ka1mafüima kolayhkla bük 
molunur. Netckim daha bugü
nün vekayiinden olan Adapa -
zarı ve Karacabey hadisatrnm 
manzarai akameti sözümüzü te
yide kafidir. Fakat buna ne ha
cet vardı? İngiliz zabiti Novilin 
Dxyannckir havalisinde, kürt J

halii islamiY,eSini, izlale bir çok 
çalışt1ktan sonra, Malatyada, 
Elaziz valii sabıkı Galip ve Malat 

''İngiliz muhipler cemiyeti,, 
dolayısile söz buraya gelmişken 
türlü kılıklarda istiklal savaşını, 
yani yurdumuzun yaşamak, 
müstakil kalmak ve baysallığa 
kavuşmak iradesini kırmağa ça
lışanların esasen nasıl yaratıl -
mış olduklarını görmek; ulusal 

Şarbaylığımız halka karşı bu 
kadar güvensiz ise, ne zahmet 
edip bahçeler açıyor. 

Bıraksın, kendi halimize bi
zi ..• Tabiatin insan eli değme
miş bucaklarıl.,lda istediğimiz gi-
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Dilnya kendi kendine işleyen (akıl· 
lı) makineler yapıyor ve kullanıyor. 
Bazı büyük gehirlerde fenerler, hava 
karanlık olunca kendi kendine yanar, 
kimsenin yakmaıını beklemez. Demek 
isteriz ki; insanlar artık makineyi bi-

iddia edemezler. Öyle de olsa her ge
len ite numara ıırasile bakıldıkça hal
kın daire kapılarında ıılirilnmelerine 
lüzum kalmaz. Dairelerimizde bugün 
gelen kiadı bir iki giln saklayıp on· 
dan ıonra ~ıkannak teklinde eskiden 
1.nıuuı-cft.ıuc--'1 OC.l:--ı\;.••·:r-~ ••-

ya mutasamft Halil Beylerle 
Sivas aleyhine ihdasına çalış
dığı vaka, netice itibarile alemi 
medeniyete karŞl mucibi hacalet 
değil miydi? 

Zatıalinize kemali ciddiyet 
ve samimiyetle arzedcrim ki. 
İngiliz milleti, milletimizin hüs 
nünazar ve itimadını kıymetten 
ari görüyorşa, bundaki hata pek 
arniktir, Aksi takdirde ise, kul
lan~ığımz vesait pek hatalı olup 
netıce ve semere verecek mahi
yette değildir. 

ku~crln ~~ ''""~~_....,..._ 

dar çetin uğraştıklarını, bugün 
kü şeref ve istiklalimizin ne kı 
dar değerli ve korunması ne ka 
dar gerekli olduğunu anlama -
mıza yardım edecektir. 

İlkönce baştan, yani padişah
tan başlayalım: 

Vahdeddin 
Tahta niçin ve nasıl geçti? Bu 

nu mektep tarihlerine bıraka • 
lım. İstihbarat gözile Vahdeddi 
ne bakarsak dünyaya bir hain 
ve bir ahlak düşkünü olarak gel 
diğini görürüz. Padişahlar sü -
rüsünün üstüne bunu bir tuğ de 
ğil, bir tüy gibi dikmek ona ya
raşan bir abide olur. Ben bu pa 
dişahı anarken söz bulmakta 
güçlük çekiyorum. Ben yalnız 
anlatayım da söz ve hüküm o
kurlarıma kalsın .. 

Vahdeddin haf iye 
Yıllarca sarayda bulunmuş ve 

son padi$ahlann iç ve özel yaşa 

-
•il'· ........ 

. . 

Vahdeddinin yatak 
odası kapısı 

yışlaı,:ını inceden inceye görmüş 
olan biri anlatıyor : 

Abdülhamid zamanında Vah 
deddin sık sık saraya gelir. O -
nun hoşuna gidecek şeyler anla 
tır, aylıklarından fazla olarak 
500 lira alırdı. 

[Arkası var] 

H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i l 

Sigortalarmızı Galatada Unyon Hanında Kain 
U N Y O N S l G O R T A S l N A yaptırma. 

Türkiyede billfasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNVON 

ka ba~çe yapmakta mrar em!.o.~-
sa lutfetsin de kapı1ıarııu yuzu
müze kapamasın l 

Sal3hattin GÜNGÖR 

\KUÇUK ILA"LAR( 

3 URA-Tuvalete,; ve ıtrlyata ait her 
ne yapmalt isters•:nu herkesin yapa
bileceği ,eıa1de formülünU yanr 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
\lboratuvan. K•dtkôy nhtım 76. 

4675 

Satılık köş..\ - Kanlıca iskelesihe 
Uç dakika m.csa[ede Fikir!epe!i~_de 
yedi odalı yağlı boyalı bır don~m 
bahçeli kö:). ucuıca satılıktır. tçın • 
dekilere m.üracaat. 4699 

ZA Yl - Galata İthalat gümrüiiln· 
den almıb olduğum 65241 numerolu 
ve ı ().8~41 tarihli depozit makpu· 
zunu zayi ettik. Y eniı>ini çıkaracatı
mızdarl eskisinin hükmü oltnadıiı 
ilan c'1unur. . Yani Bini 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
~ıehrin sayın halkına zirdeki tarife· 

ler1n ı Temmuzdan itibaren mevkü 
tattbike va.ıcdilcliğini haber veriyo • 
r tız : 

ı.- Seyri hafife mahıuı ve 31 Bi· 
;rinci Kanun ı 93 5 tarihine kadar ta
ze peynir nakliyatı için muteber mil· 
kerrcr 101 No. lu İstisnai Muvakkat 
Tarife. 

Sait Molla vasıtasile Adapa • 
zanna gönderilen iki bin liranın 
yakında müsmir netice vere~ 
ccği hakkındaki vaadin butla
nı~ı, vakayi size isbat etmiş ola 
cagından fazla söze lüzum gör _ 
mem. Bahusus sizinle temasa gc 
len sahtekarlar tarafından Os
manlı padişahının da, müşterek 
mesai ve mesailini%de zimethal 
gösterilmesi pek hatemaktir. 
Zatıaliniz pek ala takdir edersi
niz ki.zatı şahane gayri mesul ve 
bitaraf olup irade ve hakimiye 
ti milliyemizin taalluk edeceği 
hakayiki tebdil ve tagyir huyu • 
ramazlar. Memleketimizde bu -
lunan İngiliz memurini siyasi -
yenin, şliphesiz lngiliz milleti -
nin, temayülat ve menafiine mü 
gayir olarak. vatan ve milleti • 
miz aleyhinde gayri insani ve 
gayri medeni bir tarzda vuku 
bulmakta olan teşebbüslerini, 
elimizde mevcut vesaik ile İngi
liz milletinin nazarına arzeder -
sek, netice dünyaca şayani tak· 
dir görülmez zannederim. Fa .. 
kat, bu hususta garabeti itibari 
le, şunu arzetmek mecburiyetin 
deyim ki, zatıililerin silki ruha
niye mensup iken siyaset manev 
ralarında, alelhusus mtika tele -
ye müncer olacak vaziyetlerde 
Roleur Olmak sevdasında bulun 
mamalıydınız. Zatıalinizle vuku 
bulan mülakatlarımda, sizi bu 
kabil bir rüclü siyasi olarak de
ğil, insaniyete hadim, adalete 
muhabbetkar, bir zatı faziletkar 
telakki etmiştim. Bunda ne ka· 

ı.- Seyri hafife mahsus üçüncü 
8 No. h İstisnai Muvakkat Tarife ki 
emri ahire kadar olmak üzere Göç· 
men Komisyonu tarafından vukubu· 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptınnayınız. lacak taş ve taş kırıntıları nakliyatı 
T elefon • 4 4888 410 o için muteberdir. 

' • • 
0 lıtanbul, 25 Haziran 1935 

Fi• M0DtR1YET • 

-------------------------------------------------·--- --------------------------Tahlisiye Umum Müdürlüğünde·n: 
Tahlisiye mıntaka ve mevkilerinin senelik ihtiy2,çlan 

için açık eksiltme suretile 500 teneke "Deve" m~a.rkalı 
gaz satın ahnacakdır. Muhammen bedeli 1825 lir;ı-dır. 

Eksiltme 8-7-935 pazartesi günü saat 15 de G:,datada 
Çinili Rıhtım Hanında Tahlisiye Umum Mü~ürl;~ğü Sa
tınalma Komisyonunda yapılacakdır. İsteklılcınn 13 7 
liradan ibaret olan muvakkat teminatlarını el-.tsiltmeye 
başladığı dakikaya kadar İd~r~. Veznesine . Yi.Atırmış ol
maları lazımdır. Şartname sozu geçen Komıs:-ıondan vc-
rilmekdedir. J3436). 

ŞARK DEMIRYOLLARI 
Şehir sayın halkına zirdeki tarife· 

lerin mevkii tatbike vaz edildilini 
haber veriyoruz : 
ı.- Seyri hafife mahsus ve 

30-11-1935 tarihine kadar kavun ve 
karpuz nakliyatı için muteber 105 
No .lı İstisnai Muvakkat Tarife. 

2.- Edirne, Alpullu, Babaeski, 
Kırklareli, LUleburgaz ve Çorlu iı
tasyonlarmdan Istanbula gönderile • 
cck, bozulmağa mUsaid neviden em
tealar için muteber Seyri Seriye mab· 
su& "B" 1atianai Muvakkat Tarife. 

İstanbul, 24.6·1935 
. ;M0D1R1YET . .: _ 

,._ .......... ) - ( ..... .,no.ıı-) :&..S~-· 
1.. D.ao:-.ı .. _ o=•-•'1•'1 r..alJ&DJastnJ 
temin ettiler. 

Halbuki; bizde biıim dairelerimiz • 
de bir iş kendi kendine çıkmaz. Yıllar· 
dan beri her ıene birkaç defa ve her 
direktör, bakan veya müıteJar deği§
tik~e buyurultular çıkarak halkın İ§· 
!erinin bekletilmeden yapılması emre
dilir. Ukin gene itler takip edilmeden 
çıkmaz. Bu o kadar genel bir haldir 
ki; bu satırları okuyanlardan hiç kim 
se bizden misal gö&tcrmemiıi iıtemcz. 
Takip edilmeden çıkan ve biten i§ çok 
seyrektir. Bu neden böyle olur? Orası 
bilinmez. Memurlarnnız, kalem işyar
larımız işlerinin başlarından aıtığını 

"""" e.line sıel~n lcJ:ıı1ı r1 ..... ı..,1 ,.,. •••• -
icabını yapmaya alışmadıkça daıre ka· 
pılannın önü iı sahipleri kalabalığı~
dan ve it sahipleri de i§ kovalama çı· 
lesinden kurtulamazlar. Memura iyice 
anlatmak gerektir ki; bir itin bir da· 
kika bile bekletilmesine kimsenin hak 
kt yoktur. Ya haftalarca bekleyen, 
bir türlü bulunamıyan kSadlara ne di
yelim". Halkı memnun edecek en bil· 
yük tedbir, takipsiz olarak itlerin dai· 
relerden akıp ıitmeıini temin etmek· 
tir. Bu bizim ilk ödevimizdir. Biı böy
le dütünilyoruz. 

Siz ne dersiniz? 

Muıiki ınenlere bir ıürpriz : Büyük Mn'atkirları 
rörüp clinliyeceksiniı. 

MÜNiR NUREDDiN 
EET ALYA SADi 

T ANBURi REFiK 
Ruşen Ferid - Sadi - Artaki 

Türkiyenin hiçbir yerinde miıli bulunmıyan dana •• patinaj yeri 
il vardır. Tramvaylar parkın kapı•ına kadar relmektedir. Hl 

lstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Mahalleai &okaiı K. No. Cinıi Gayri nfi NiılMtl V erriai 

varidatı 

L. K. L. K. 
Büyükada Doğan Bey 27 A.Fv 120 00 12 11 5' 
Meşrutiyet 

Adalar kazası çevresinde olub ıssısının oturduğu yer 
bilinmeyen binanın genel bina yazımında konmu~ olan 
gayri safi varidatı yukarıda gösterilmişdir .Bina ıssısı
nın bu varidata yarından itibaren on beş gün içinde 
(resmi tatil günleri hariç) itiraz edebileceği bina ver· 
gisi nizamnamesinin 29 uncu maddesi delaletile Hu· 
kuk Usulü mahkemeleri kanunun 141ve142 inci mad·. 
deleri mucibince ilan olunur. L(3544) 
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................ ------···· --· Karacabey Ve M. Kemal ı---:-::---

Kendisini Polise Teslim 
Eden Suçlu Anlatıyor 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Sinirlilere 
Hava Banyosu p d y . M h I . . Samımı hava 

aşa a em a su ıyı Veyardımdileği 
: M. ~em~lpaşa, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bura
-Oa yem bugd~.Y a~a ve çavdar ürünü çıkmış, buğdayın kilosu 
4 - 4,~ kuru.ş uzerıı:den satılmağa başlanmıştır. 
.. Bugday fıatları ~ır kaç .gün önce bir mikdar düşmüş ise de çok 

sunneden derhal yukselmış, un piyasası da çuvalda 70 _ 80 kuruş 
kadar az:mıştır. Fırıncıların müracaatı üzerine şarbaylrk ekmek 
narhını bır kuruş ~rtt~rarak 9 kuruşa çıkarmıştır. 

. G.eçen yı~m. verımsız olan mahsulüne karşı, bu yıl alrm mevsi
~~n.1.n elverışlı. geçmesi ve faydalı yağmurlarrn vaktinde yağması 
yuzun~e.~ xenı :nahsu~ çok bereketlidir. Bilhassa Karacabey ova 
smdakı urunlerın çok ıyi olduğuna dair haberler gelmiştir. 

Aydında Dükkanların Kapanışı 
Aydın, 25 {Tan) - Tecimen ve esnaflar şarbaylığa müracaat 

eder.e~ !1:ağaz~ ve dükkanların açılma ve kapanma saatlerinin 
tesbı.tını ıstemışlerdi. Şarbaylık yönetim kurulu son toplantısın
da ~ıyecekle ilgisi olanların 19 dan 2 ı e kadar ve kahve, lokanta, 
gazmoların da 19 dan 23 e kadar acık bulunabileceklerini karar-
laştırmıştır. ~ 

Yarım milyon fide dağıtıldı 
Izmit, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yüz yirmi dö -

nüm arazi üzerinde kurulan Kocaeli meyva fidanlığı bu yıl ya
rım milyondan fazla fideyi halka dağıtmıstır. En son asıcılık 
usullerine uygun olarak üretilen nefis meyva fideleri meml~ketin 
dört köşesine gönderilmektedir. 

Kadın Yüzünden Cinayet 
Aydın, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Germencikte 

kadın yüzünden bir cinayet işlenmiştir:. 
. Dör~ beş Y~~dır uygunsuz yollarda yürüyen Hicri ismindeki 

h.ır_kaa~ıla ~un~s~bette bulunan şoför Tevfik, evvelki gece Hic
rımn ~vıne .. gıtmıştır. Kapıyı Hicrinin kız kardeşi açmış. Tevfik, 
sebebı henuz anlaşılamayan bir sebepten dolayı sevgilisi zanne
derek karşısı?a çıkan kadının üzerine hücum etmiştir. Boğuşma 
sı:as.mda yetışen kadının kocası Hamit, Tevfiğe yedi el ateş et
mıştır. Kurşunlardan ii'çü rastlamış, Tevfik kaldırılan hastahane 
de ölmüştür. Tahkikata devam edilmektedir. 

Hava Tehlikesine Karşı 
Giresunda Yapılan Toplantı 
Giresun, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - llbayın baş -

kanhgında Halkevinde büyük bi.r 1:.0pU..-•....,-·ı>~"-· .!l.ı.""'. - ... -.h 

l ikesi hakkındaki söylev dinl~ndikten sonra, üye yazınuna baş
landı. On beş kişilik bir çalışma kolu ayrrldr. Ismail Feridun 500, 
Abdullah Tirah 200 lira taahhüt ettiler. Uyc yazılmasına hara -
retle devam ediliyor. Aşağıki resim toplantıya iştirak edenleri 
bir arada gösteriyor. 

Mustafa Kemal Paşa (Tan) - Cumurluk alanında hava teh
likesine karşı büyük bir miting yapıldı. Heyecanlı söylevlerden 
sonra, işyarlar aylık ve ücretlerinin yüzde ikisini vermeı!i vüken
diler. 

Maniaadan aldığımız bir mektup, 
yokardaki apor kurumlannın ne 
durumda olduklannı çok acı bir li
sanla anlatıyor. Hadise şu: 

"ldman yurdu, Güç, Altınordu 
ve Alsancak kulüplerinden üçü bir· 
leşerek bir müddet Önce Manisa 
spor'u kurmuşlar... Sakarya ayn 
kalmq .. Nihayet Sakarya kulübü • 
nün kapısına kilid vurulmuş. Kulü
bün eşyası da onun, bunun ei,J.-ıde 
kalmış . ., 

Manisa gençleri bu yolda becerik 
s~ olmadıklarını isbata hazırlanır
ken, eşyanın yaban ellerden tÖplat
tırılmasmı istiyorlar. Bu haklı dile· 
ğin en kısa azmanda yerine getiri
leceğini umanz. Yalnız gençlerin 
bir bafka iatekleri daha var: Onlar, 
şevklerini artıracak ve çalışma 
zevklerini körükleyecek aamimi bir 
hava arıyorlar. Bu büyük eksiğin de 
giderilmesi lazımdır. 

Balıkesir Halkevinde açılan re
semi sergisinden bir köşe 

Denizciler bayram ı 
Giresun, (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Denizciler bayramı olarak 
kabul edilen 1 temmuz günü burada 
büyük şenlik yapılacaktır. Kabotaj 
hakkının Türk denizcilerine geçtiği 
tarihin onuncu yıl dönümü olan bu 
bayram gününde kayık, çapar. motör, 
ö.ı:dek ye v_wme varıslan ile daha bir 
cok musaı:ıaıcaıa r yapııaca"ltur. 

* İzmit, (Tan) - İzmitin dört ki
lometre dışındaki pirinç tarlalarını 
kontrol için bir tarım memuru atan· 
mıstır. * İzmit, (Tan) - İzmit parti baş
kam Zonguldak saylavı il içindeki 
yaptığı gezintiden dönmüştür. 

* İzmit, (Tan) - Uluslar kurumu 
tarafından Romada açılan arsıulusal 
sıtma kurslarına sağlık ve soysal yar
dım bakanlığı namına İzmit sıtma 
mücadele kurumu başkanı Dr. Ab
dürrahman atanmıştır. Abdürrahman 
bugünlerde Avrupaya hareket ede
cek ve bütün sıtma teşkilatı olan Av
nıpa şehirlerini gezecektir. Bu ge
zinti 3 ay sürecektir. 

* Tirebolu, (Tan) - Yeııi yapılan 
belediye parkının düzeltilmesi bitmiş
tir. 

* Tirebolu. (Tac,.) - İlçemiz köy 
köy muhtarlarının genel • bilgilı;rini 
arttırmak maksadiyle bir kurs açıl
mıştır. 

* Balıkesir, (Tan) - Halk~vinde 
ressam Sırrının 150 tabi-;. - undan mü
rekkep bir sergi açılmıştır. Törende 

Emniyeti suiistimalden beş geçmi· 
şi olan Fuad adında birinin dün birin· 
ci sulh cezada duruşması yapildı. Fu
ad, geceleri barındığı Sultanahmedde 
kimsesizler yurdunda birinin cebinde 
297 kuruş para bulunan yeleğni çal
maktan suçlu idi. Hakim suçluya sor
du: 

- Yeleği ne yaptın? 
- Elli kuruşa sattım. Paraları da 

yedim. 
- 297, elli daha 347 kuruş eder. 

Bu kadar parayı nerelerde yedin? 
- Şurda, hurda ... Hepsini aburcu

bura verdim. Sinemaya gittim. Hapis
haneden yeni çıkmıştım. Hüviyet cüz
danım yok. Nere ye gitsem kimse bir 
lokma ekmek vermiyordu. Paralan 
yedikten sonra, gidip kendiliğinden 
karakola teslim oldum: 

- Boşuna hırsrzı aramayın, yeleği 
çalan benim! dedim. 

- Polislere acıdın da mı böyle yap 
tın? 

- Hayır! Sürünmekten bıktığım 
için yaptım. Belki mahkemeye gider
sem, bana bir iş bulurlar .. dedim. 

- Mahkemeler, iş idarehanesi de· 
ğil ki sana iş bulsun? 

Fuad sesini çıkarmadı. 
Hakim, bunun üzerine suçluya ken 

disini tevkif ettiğini bildirdi ve polis 
muhafazasında tevkifhaneye gönder· 
di. 

Lise mezunu palto hırsızı 
Tahtakalede bir handa yatıp kalkan 

Mesud Necati isminde birinin duru§· 

POLiS 

Bir adam 
Kömür o ldu 
Kuşdilinde Yoğurtçuçeşme cadde

sindeki 43 numaralı ev, elbiseci Kir
korun evidir. Evin bazı yerlerinde ta
mire ihtiyaç görüldüğü için Kirkor e
vini tamir ettirmek üzere beton usta
sı Serkizi angaje etmiştir. Usta Ser· 
kiz üç gün sonra tamire başlamış, 

fakat evin elektrik cereyanını kestir
meyi unutmuştur. Dün oda tavanları
nın tamirile uğraşan Serkiz, bir ara -
Iık odanın elektrik kablosunun geç -
diği boruyu sökmek istemiş, kendisi
ni elektrik cereyanına kapdırmıştır. 

Altında kurduğu iskele üzerinde 
Serkiz sim siyah olmuş, ölmüştür. 

~ Beyoğlunda Kadiriler yokuşunda 
Nöbetçi sokai?ında iki numaralı evde 
~· Q.u aurıy'au lt '-'ClctlC\.LUJrr-usıı -:.u• 

rette yaralamıstır. Oğrendigimize gö 
re Celaleddın evvelce Adriyanın ya -
nında çalışıyormuş. Bir iş yüzünden 
Adriyan. Celaleddine yol vermiştir. 
Buna fena halde içerleyen Celaleddin 
de Adriyanı dün Taksimde beklemiş 
ve akşam üzeri işinden dönen Adri· 
yanı evvelce tedarik ettiği ekmek bı
çağıyle ağır surette yaralamıştır. Ya
rah Beyoğlu hastahanesine kaldırıl • 
mış. Celaleddin yakalanmıştır. 

* Bebekte, Cevdet Paşa mahalle -
sinde oturan balıkçı lbrahim, dün ka
rısı Ayşe ile bir bildiklerine gitmek ü 
zere tramvaya binmişler, Karaköye 
gelmişler3ir. Sabahleyin zaten bir 
parça hasta olan İbrahim. kansının 
yardımile Karaköyde Taksim tramva
yına atlamış ve Ciimuriyet alanında 
inmişlerdir. Bu sırada lbrahimin üze· 
rine fenalık gelmiş ve eczahaneye gö
türülürken ölrr.ıüstür . 
~ Kaclıköyünde Sögütlüçeşme cad

desinde tahsildar Eminin evi on gün
den beri tamir edilmekte idi. Dün ya
gan şiddetli yağmurların tesirile bir 
odanın çatısı ansızın çökmüştür. O -
len yoktur. 

ilbay ve parti başkanı ile birçok da
vetliler bulunmuşlardır. Sergi halk 
tarafından gezilmektedir. 

' 

rnasr dün birinci ıulh ceıada yapıldı. 
Mesud Niyazi, Divanyolunda kahveci 
Niyazinin paltosunu çalmaktan suçlu 
idi. Jandarma ile birlikte mahkemeye 
geldi. 

Reis sordu: 
- Eskiden ne iş yapardın? 
- Oktruva memuru idim. 
- Tahsilin var mı? 
- Var efendim ... Liseyi bitirip şa· 

hadetname aldım. 
- işinden niçin çıkardılar? Mutia· 

ka bir kabahat işlemişindir . 
- Hayır! yerime başkasını getir • 

mek için beni boşa çıkardılar. 
- Şimdi ne iş yapıyorsun? 
- Sokaklarda şarkı satıyorum. 
- Bak t Kahvcd Niyazinin palto-

!.unu çalmışsın. 
- İftira efendim... Şimdiye kadar 

hiç sabıkam yok benim. Ben, bu Ni
yazinin kahvesine birkaç ay evvel git 
mişim. Aradan epeyce zaman geçtik
ten sonra, paltosu çalınmış. Benden 
şüpbeııi olduğunu söylemiş. Kabul et
mem ... 

Hakim Reşid, suçlunun serbest bı
rakılmasına karar verdi v~ duruşma 
2 Temmuza kaldı. 

~ "Gençlik var" •isminde bir bro
şür neşrettiklerinden dolayı hakların
da dava açılan Talebe Birliği reisi 
Rükneddin ve Resimli Ay mesul mü
dürü Emin Refiğin birinci cezada ya
pılan duruşmaları dün bitirildi. Neş
redilen "Gençlik var" bro§li.irünün 
gazete olmadığı anlaşılarak suçlular 
beraet ettiler. 

MeZ?ardan karakola 
Götürülen adam 1 

Resmini gördüğünüz Davidin akli 
düzeni bozukçadır. Şimdiye kadar 
birçok suçları görülmüş, her defasın
da adliyeye verilmiş, fakat ilk duruş
malarda vaziyeti anlaşıldığı için ti -
marhancye gönderilmiştir. 

David, geçenlerde, şimdiye kadar 
hiç e_şine rastlanmamış bir iş yapmış
trr. Kısaca anlatalım: 

Davdin birisinde alacağı vardır. Pa 
rayı almaya gittiği gün alacakhsının 
öldüğünü duymuştur. David. ölünün 
nereve gömüldüğünü öğrenmiş. oraya 
gide~ek mezarı açmış ve ölüyü çıkar
mıştır ... Olüyü sırtlayan David, polis 
merkezine gelmiş: 

- Bunda benim alacağım var. Alın 
bana verin. demiştir. 

Bittabi bu adam hemen tutulmuş
tur. İşte bu hadiseden ıonra mahke -
me tarafından timarhaneye gönderi • 
len David dün gene 'çıkmış, matbaa
mıza gelmiştir. Kendisini: 

- Mezardan adamı çıkarıp hakkı
nı arayan David .. diye takdim eden bu 

Hava banyosu demek, anadan doğ
ma soyunduktan sonra, yalnız bir de
niz donu giyerek gölgelikli ağaçların 
altında dolaşmaktır. Bunu icat eden 
Rikli'nin fikrine göre insan elbisele
rile doğmadığı için onun en tabii, 
sağlığına en uygun hali çıplak gez
mektir. İnsanların asırlardanberi tut
tukları yanlış yolun neticesi olarak 
çıplak gezmek soysal bakımdan ayıp 
sayılırsa küçük bir deniz donu bu 
mahzurun da önünü alır ... 

Gene onun fikrine göre, insan su 
içinde de doğmuş olmadığı için hava 
banyosu insana tuzlu veya tuzsuz su 
banyosundan daha iyi gelir. 

Rikli'nin fikrindeki fazlalıkları bir 
tarafa bırakırsak, hava banyosunun 
iyi tarafları da vardır. Hava banyosu, 
açık deniz havası gibi, ıinirleri hem 
kuvvetlendirir, hem onlara sakinlik 
verir. Onun için sinirleri zayıf ve -
akıl muvazeneleri değil - yalnızca 
sinir muvazeneleri bozulmuş olanlar, 
her şeyden çabuk heyecan duyan
lar, en ziyade uykuları bozulmuş si
nirliler hava banyosundan fayda bu
lurlar. 

Ancak, Rikli'nin sözüne uyarak, 
anadan doğma kılıkta saatlerce ağali
lar altında dolaşmak suretiyle değil, 
ihtiyatlı, pek iıhtiyatlı bulunmak şar
tiyle. 

Hava ne kadar soğuk olursa, tabi
idir ki, hava banyosunun tesiri de o 
kadar kuvvetli olur. Banyo ne kadar 
uzun sürerse, tesiri de gene o derece 
de kuvvetlidir. 

Onun için ılık havalarda hava ban• 
yosu yapmıya başlamak ve müddeti
ni derece derece uzatmak en iyisidir • 

Hava banyosu öğleden önce saat 
onda yapılır. Bunun için mutlaka 
ağaçları çok bir bahçeye lüzum yok
tur. İnsan soyunduktan sonra evinin 
balkonuna çıkıverir. Balkon komşu
ların görecekleri durumda ise o vakit 
iş karışır. Elbette, komşuların göre
miyecekleri bir balkon bulmak lazım
dır. Çünkü balkonun etrafını bezler• 
le kapıyarak çadır gibi bir şey yap· 
mak tam hava banyosu olmaz. 

İlk günlerde yan belden aşağısı, 
daha sonra yalnız belden yukarsı ha· 
vaya karşı tutulur. Böylece açık ha
vaya alışıldıktan sonra tekmil banyo 
yapıll,t'. Fakat gene ihtiyatlı bulun
mak, iki, üç dakikadan başlıyarak 
uc:-ı ı:t.ı::- aerece yırmı dak1kaya ~ıKu• 

---"" '· ,~ "? ,,,_,.ı,.. "- ~-- ~ ...... 
olur. Hava oanyosu yaparken kolla
rı ve bacakları hareket ettirerek bir 
az da jimnastik yapmak gerektir. 

Banyodan sonra kendi kendilerine 
ısınamıyanlar sıcak su ile bir duş ya
parlar; yahut alaturka sıcak su d(). 
künürler. 

Hava banyosundan sonra, sinirli 
iyi ısınırsa, iştahı yerine gelir, yeni· 
den kuvvet bulur, sinirleri sakinleşir. 
Banyo uykusuzluğa karşı yapılıyorsa 
onu geceleyin uyku zamanı yapmak 
lazımdır. O vakit etraftan görülmek 
mahzuru da kalmaz. Fakat geceleyin 
hava banyosunda daha ziyade ihtiyat• 
1ı bulunmayı unutmamalıdır. 

Lokman Hekim 

!lllll> Dr. 1 H S A N S A M 1 ~il '! 
§ GONOKOK AŞISI 5 
'S Belsoğukluğu ve ihtilatlarına kar- E 
: şı pek tesirli ve taze aşıdır. Di· : 
: vanyolu Sultan Mahmut türbesi. : 
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adamcağız, timarhanede ve Tıbbı ad
lide gördüğü alaka ve şefkate teşek • 
kl.ir etmektedir. 

No. 65 ilk günlerin yakıcı, eritici, ilti
haplı buhranları sürüp gitseydi, 
bugün Erguvanı tamamiyle kay 
betmiş olacaktı. 

şüphelerdir. Nadya gibi daima 
bir hadise kahramanı olmağa ve 
yahut her gün taze bir münase -
betin tadını almağa alışkın dişi 
ler için böyle bir plan düzmek 
güç değildir. Anadoluda böyle 
dişilere "kahbe,, derler. Şehirde 
olursa adı "a~ifte,, ye çıkar. Nad 
yanın arzuları icin her fırsattan 
her kuvvetten i~tifade edeceği 
şüphesiz, Vatson'u böyle bir 
maksat için elverisli buldiysa ar
zusuna baş eğdirmek icin onu 
aşifteliğinin en durulmiz takat 

Şahin hırsla ayağını yere vur- - Her şeyden önce Erguvan 
hanımı düşünmek lazım. O bir 
dişi arslandır. Böyle bir şey sez 
diği dakikada (Basıbrin) i alt 
üst eder. Yalnız Sarıbal değil 
bütün etrafındaki aşıklar güru
hu da onun bu taraflarda pek 
meşhur olan l\atta, son vaka ile 
bir kere daha sabit olan nişan -
cılığmdan kurtulamazlar. Hal -
bu ki .• 

ği anda soluğu Basibrinde alır 

ve onun kurşunu Nadyamn bu 
defa da o yeşil gözlerini kararta 
bilirdi. 

Bürhan CAHIT 

Fena fikirljr etrafındaki an
Iaşınalarla Nadya gibi aşiftele
rin eser ve kokusu büyük rol oy
nar. Park gecesi yüzünü ikiye 
bölen kırbacın intikamını unut
ınıyacağı tabii olan Sarı Balın 
Erguvanı yenmek için her yol
dan tecrübeye kalkacaktı. Bu
nun icin zaten pazarlığa çıkardı
ğı dişiliğini en cazip silah olarak 
kullanmaktan ne korkusu olabi
lirdi. 

Hadiselerin gelişi ve birib!ri
ne bağlanışı bunu gösteriyordu. 
Fakat temiz ve özlü Şahin hın
cın bu kadar zalimane olabilece
ö-ine zor inanıyordu. Nadyanın 
~ehlikeli bir dişi olduğunu bili
yordu. Az kalsın bu tehlikeye 
kendi de kurban gidecekti. O
nun yeşil ve atesli gözlerinin 
tılsımına tutulmaktan ancak Er
guvanın kırbacı kurtarmıştı. Oı 

. Büt~n bunlar görünen ve 
hıssedılen hakikatlerin ifadesi 
idi. Fakat Nadya nastl olup da 
onların yoluna haydutları çıka-
rıyordu. ~ 

Şahinin heyecan verici düşün
celere daldığını gören mühen -
dis Nuri: 

- Hayrola. dedi. Ne var? 
Sahin arkadaşının koluna gir

mi~ti. Onu ırmak boyunca ba -
de~ hahcelerine doğru yürüttü. 

- İçime kuşku düştü azizim. 
Vatson ve Nadya münasebeti 
bana baska şeyler hatırlattı. 

Ve bütün şüphelerini, vaka -
lar arasındaki münasebetleri 
anlattı. 

Daha yaşlı ve tecrübeli mü -
hendis Nuri delikanlmm endişe 
ile anlattığı münasebetleri dtn
ledi. 

Sahini bu düşüncelerinde hak 
sız~ bulmadı. 

- Anlattığın bağlar, müna
sebetler ihtimalden daha ileri 

. . ' 
getırılmez şerbeti ile sarhos ede 
ceği de muhakkak .. Size kuru -
lan tuzakta yüzde yüz Nadya -
nın ve Vatsonun parmağı oldu
ğunu kabul edelim. Bunu nasıl 
meydana çıkarabiliriz. Hasso -
nun ölümii bütün izleri silmiş -
tir. Malatyalı Hüseyinin Basso
nun yanında kör bir alet olduğu 
tamamile anlaşıldı. Onu söylet
mek için her çareye b~ş vurul -
du. Ma!atyah bu işte sersem bir 
cinayet ortağı ki ne yaptığını 
bilmeden eline geçecek liraların 
hırsı ile ileriye atılmıştır. / 

du: 

- Şu halde! 
- Bunu hiç kurcalamamak ve 

yeni hadiselere karşı tedbirli 
davranmaktan başka çare yok. 

Şahin sinirlenmişti. 

Her an bir pusu bir tuzak bir 
silah namlusu ile yan yana, kar
şı karşıya bulunmak tehlikesi 
delikanlının kalbine taş gibi sap 
lanmıştı. 

- Fakat bu yaşamak değil iş 
kence! 

Diye bağırdı. 
Ağır başlı mühendis Nuri o

nu teskine çalıştı: 

- İşi vehme kadar ileri gö -
türmeye değmez. İstersen ben 
bu işi patronla ·görüşeyim. O . 
daha başka düşünür. Onun ala -
cağı tedbir daha başka olur. 
Kafasının işlediği yüzünden 

gözünden belli olan Şahin bur
nundan soluyordu. 
'j Mühendis N urİ' 

Mühendis Nuri kelimelere 
kuvvet vererek devam etti: 

- Halbuki böyle bir vakanın 
mesuliyeti vardır. Şüphe üzeri
ne kırıp geçirmek kanuni aki-

betlerden insanı kurtaramaz. 
Bunu o değil, sen düşünebilir -
sin. Bir saniyenin heyecanı işin 
sonunu düşünmeden onu kanlı 
bir maceraya sürükleyebilir. 
Mühendis Nuri doğru söylüyor 
du. 

Erguvan bu Konuştuklarını da 
·duY.muş olsa Y.Ürük atına bindi-

Nuri bu noktada çok ısrar et· 
ti: 

- Erguvan hanıma bu vaka. 
yı mümkün mertebe unuttur -
mak gerek! 

Şahin de böyle düşünüyordu .. 

İki arkadaş ötekileri yalnız 
bırakmamak için yavaş yavaş 

döndüler. 

Şahin sinirlerine hakim ol • 
mağa çahşıyordu. 

• 
Tenis partileri karanlık hasm 

caya kadar devam etti. Sonra 
misafirler çiftliğin o geniş mer
merli yemek salonuna geçtiler. 
Son zamanlarda küçük bir elek 
trik motörü ile çiftlikte aydınlık 
ve su temin edilmişti. 

~(Arkası var): 
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39 UNCU LiSTE 

ı - Hitab etmek - Aytamak 

J TÜRK T ARIHI VE MEDENİYETi 

0 ZER 1 NE ARAŞTIRMALAR : .. 
Sumer, Ostrelezya 
Dilleri 

Mahmut Esat Bozukurt, :Kes-
1:.in ve ateşli dilile, yüce bir sava 
(dava)yı ne güzel müdafaa et-
0ti: Türk kadını... Çalışnna,öz
ıverilik (fedakarlık), güzellik 
örneği Türk kadım ••• Timurları, 
Babürleri, Atatürkü yetiştiren, 
sıcak kucağında eğiten (terbiye 
eden) Türk kadını... Asyanm 
. göbeğinde, güzey ve güneyin
de, doğu ve batısında, Avrupa
nın en güzel ülkelerinde, Türle 
oğlu, yüzlerce yıllar hegemcn -
lik etmiş ise, bunu analarımızın 
eğitimine (terbiyesine) borçlu -

Hitap - Ayta . 
Hatip - Aytaç 
örnekler: 1 - Güzel bir ay 
ta, sırasında, bir orduluk 
iş görür. 
2 - Bir sözmerile bir ay
taçı çoğun birbirinden a -
yırt etmiyoruz. 

2 - Muhatap - Aytıç 
Örnek: Bu meselede siz 
benim aytacnn olamazaı-

Bulmacalanmu öz türkçedir. Şek
limizin boş gözlerine kar<Wıklarmı yer 
leJtirlniz. Yedi giln arka • : kaya ~?1-
macamm doğru çözlilmüJ ola'rak gon
dcrenler arumda . kurp çekiyorus. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacalan
mızı istediğiniz gün çözmefe baılaya
bilirsiniz elverir ki yedi giln arka ar
kaya çözülmüş olsun. Kartıhklan "ls
tanbul (Tan). bulmaca servisine vol
layınu. 

• 
Birinciye: Gümii§ aut. 
İkinciye: Maroken bir cü.ıdan. 
Uçüncüye: Bir atila. 
DördUncilye: (Tan)m bir senelik 

abonesi. 

Yeni coğrafyacılar, Ostrclez
ya deyimi( tabiri) .n~, .d~n~~nın 
beş bölümünden bırısını ~?~ter 
mek için kullanırlar: bu bol um
de Tasmanya ile Avustralya a
dalan Malaka yarnn adasile, 
yalnız önemli (ehemmiyetli) le
rini yazarak, Sunda, Java, Ma
dagaskar, Borneo, Celebcs, ~~
dura ve Bali Jilol, Ceram, Fıh-, . . 

wuz değil mi? " 
' Yeni eğitim, Türk kadınını , 
tteğerinden düşürmek şöyle dur 

nız .. 
3 - Menfaatperest - AsrğcIJ 

örnek: Memleket işlerin -
de asığctl olmayınız; özge 
çi (feragat) gösteriniz. 

4 - Hissi kablelvuku - Önse-
:Zl 

Örnek: Bu feliketi, bir 
ön.sezi ile, çoktan bekliyor 
dum. 

S - Facia - Acm 
Örnek: Yugoslavya Mar
silya acmmı unutamaz. 

sun, elbet bir kat daha yüksel -
teccktir. Büyük devrimler, bü -
yük sarsıntılar, her ülkenin sos
yal düzeninde ve ahlaksal ala
nında, belki kısa durgunluklar 
'doğurur. Ancak, bunlar önem
siz, devamsız hastalıklardır ki 
çabuk geçer, sosyal yapıya 
!(bünye) hiç bir zarar vermez. 
:Türk kadını elbet eski peçe Not: Gazetemize gönderilecek ya
Öevrindeki kardeşinden daha ev zılarda bu kelimelerin osmanhcaları 

Be§inciden onuncuya kanar: (Tan) 
m altı aylık abonesi arma~an edile· 
ccktir. 

• 9 s 4 5 6 ' ş 9 l()j~ 

l nın kullanılmamasını rica ederiz:. 
rimlidir; daha verimlidir. Elbet ıt 
daha bahtiyardır. • = ----- __.....-.-..-.r ·c-:.-..ı.-~ ... 

U - ' tm k e ge-1·! Da 'n SOLDAN SACA i zaga gı c n ~'Cl\ - den omag (taht)dan inmiş, ye-
lıa dün kafesler arkasında yaşa- rine sevgilisi Avbeyi geçirerek, ı - 'Aza (3) . Meht (5). 

- k k (mahkUın) 1 2- Mıuik yazısı (4). Nota (2)-. Er-mag-a asana yıllarca Mısın başlıbaşma yönet 
l'ürk kadını ile bugünkü kardeş miştir. kek (2). ,,. 

l · · ka 1 tı Ne büyük ~ - Bir ev hayvanı ( 4 )". Bir oto· erıru rşı aş rınız. Şeceretüddür,Kırımdan Mısıra 
ayrıt!. Avukat, hekim, kimya- getı' rilmiş g·uz· el ve arık gözlü mobil (~). 

1 k h :s 4-latida (3). BilyUk tepıi (4)'• 
ger, yazıcı o ara ayat savaşı- bı"r Tu .. rk ko··ıesı· idi. Güzclli~i, 

1 h l. - S - Ab (2). Kitab (S). 
na atı an, er cnge 1 yenen ı'nce ruhu, den·n ve ateşli aşkıi- B' h .,.. d h ı · ·· 6 - Çiçekli bir aiaç (6) u e· 
ıı ürk ka ınını, arcm crın çu - le bir güneş kadar verimli (fe- ce (2). 
rük çeveninde (muhit) sönük yizli) idi. Mısır halifesinin köle- 7 - Atın yavrusu (3). Para (4)'. 
bir hayat geçiren zavallı nincle- liğindc;n, halkın onayile Mısır s-Smk (5). 
rimizden daha aşağı tutmak ne omağına (taht) çıktı. Bağdat 9-Hücum (4). Türkiyenin en 
kadar haksızdır!.. halifesinin ayırışı yüzünden sut- büyük gazetesi (3). 

Sosyal ve ahlaksal bir takım tanhktan düştü, yerine sevgilisi ıo-Çift değil (3). Büyük anne (4). 
yanlış ve dar öklernlerc (mcf- Aybcyi geçirdi. Böylece Mısır- Beygir (2). 
humlar) saplanarak bugünkü da kölemen Türk dinastisini ıı - Kafa taşının ön kısmı (4) 
ünlü gelişmeyi, bozukluk gibi (sülale) kurdu ve Mısırı, perde Berf (3). 
göstermek ne kadar yanlıştır!.. arkasından yıllarca yönetti. O- YUKARDAN AŞAGI : 
. Türk kadını, kurtulut sava- nuıt iki isteği vardı: Türk he -
şmda. aırtmda gülle taşıyaıak, gemenliği ve aşkı, 
::varlıenu ve dP.ğP.r.ini blitiin. dün y tllo.1 gCCitilıçc bu iki ate§ ~-
::ıva,v41- t,,ıu:utt.L 'J:arihe.: ~ -ıı __ ...,,_ .. _, ... uun, .. u, ~ ... , ~~ 
~aıaızıı · t>ır yapı-alt katti::Bün- trl. Zavallı Şecerctüddür, bütün 
oan sonra onun düşeceğinden aşkına, bütün özveriliğinc (feda 
değil, yükseleceğinden söz aç- karlık), bakılmıyarak (rağmen) 
malıdır. Bu alanda yobaz, geri Aybeyin ihanetine uğradL Ko
ruhların işi yok... cası Aybcy onu bırakarak genç 

Türk kadını, tarihin yetiştir- bir kadınla evlendi. Bu, bir yıl
diği en büyük kadındır. Bunlar dırım idi. İnci dalını çıldırttı. 
içinde, hayatları iyice yazılma- Sinirlerini bozdu. Yüksek Türk 
mış büyülü kimseler var. Anla perisi, artık sevginin ve öcün 

- argım (zebunu) olmuştu. Öc! .. 
Yış, güzellik, ülke, yönetimi sön- Öc !.. işte onu harekete getiren 
tnez aıtk, hysterik bir kaynaşma son ve biricik itke (saik)!. 
Ue tarihler yaratmış Türk ka- Bir gün Şeceretüddür dayana 
Clınlan vardır. madL Aybeyi sarayına çağırdı. 

Bu bahane ile yüce bir Türk Onunla son sevimli bir gün ge-
kadırundan ıöz açacağım. çirmek istediğini söyledi. Saba-
Baıhğnnuda, admı türkçcye ha kadar seviştiler. Aybey sa

~evirdiğimiz: Şeceretüddür, ya- hah hamama girerken, üzerine, 
ni inci ağacı, tarihte bir devir yalın kılıç dört hadim atıldı. O 
yaşatan bir Türk kölesidir. Bu sırada Şeceretüddür yine acıdı: 
güzel Türk kölesi MJSır ve dün- - Aman canına kıymayın. 
,Ya tarihinde devir açmış, Mısıra Diye bağırarak, sevgilisini, 
sultan olmuş, sonra islim halife- kendi tertip ettiği ölümden kur· 
sinin aynşı (muhalefet) yüzün- tarmak istedi. 

N o. 38 Pazar Irk yüz elliye ama ba-
kalım kaç papel çlkanrız?. 

V O S M A 1 Nevin, 1JC11gin adam, gii -
zel adam filan dedi ama, kim ol-

Etem Izz~t BENiCE duğunu söylemedi. Bakalım ne 
çıkacak? .• 

- Çek Bura aokağına t.. Genç kadın bu düşüncelerde 
Hem gidiyor, hem de kendi iken kaıpı açıldı. 

~endisine: - Oo Nezi, nerelerde kaldın? 
- Elli dedim ama, yüz; elli Artık umudu kesmiştik. 

tlapel. Arkası da nuıl olsa ge· Kapıyı açan evi tutan kadın· 
lir?. Tufan'm yo:tluğunda bu da dı ve .• burası sözde bir ıkan ko-

ı - Şanu teref (2). Mesih (3). U-
7.~k niıfa!:.1 /?\ 

., Maı.luıniyet ( 6). Yet (Z). 
3 - Damen (4). Bir ~1d (4)4 

4 - İsim (2) . Arzu (S). 
5- Köpek (2). Uzak değil (5). 
6 - Yet (2). Bey (3). Mısırdaki 

tlU (3). 
7- Yaşa (2). Nota (2)'. 
8 - Lambada bıılunur ( 5). Çüt de· 

ğil (3). 
9 - Bir rakam ( 5)'. 

10-Bir meyva (4). Bir meyva da· 
ha (3). 

11-Arka (3). Çalıı (3)'. 

Ancak, iş işten geçmişti. Ay
bey öldü. 

Uzun zaman sonra Aybeyin 
oğlu omağa çıkınca, babasının 
öcünü almak için Şeceretüddürü 
yakaladı. Kendi anasına teslim 
etti. 

O güzel, sevimli, ateşli bede
ni, halayıklar takunyalarla öl -
dürdüler ve ince cesedini söplü
ğc attılar. Ne acı bir aonuçJ. 

Sonralan Mısırda yapılan bir 
türbeye kendisinin ve Aybeyin 

tü. 
Biraz sonra Nezi maıkiyajmı 

bitirdi. 
Ve ... yine biraz sonra ikisi de 

salondaydılar. 
Nevin, onu tamttı: 
- Nezihe. Cemil'in eşi! 
Cemil, diye yerinden doğru-

lan esmer, kunı, çelimsiz, orta 
yaş bir erkek: 

- O Bayan Nermin, sürpri
ziniz harikulade enfes .• 

pin, Forrnosa .•• Adalarım ıçıne 
alan Malezya; Ncw-Ginca, Me
lanezya... ile Papuezya; N ew -
Zeland, Tonga ... adalarile Poli
nezya; Caroline,Ma~shall ... ada
larının kümelenmesındcn mey
dana gelen, Mikronczya, vardır. 

Dil bakımından, 70 yıldanbe
ri bu yolda yapılmakta olan in
celeme (tetkik) ler, dünyanın 
bu bölümünde konuşulan bütün 
dillerin Sumer, demek (yani), 
Türk dili soyundan olduklarnu 
pek kesin (kati) olarak, i~bat et 
mişlerdir. Yüzlerce kelımelcr 
arasından gelişi güzel, aşağıda 
seçtiğim örneklerle bunu gös -
teriyorum: 

Sumer: bag, yürümek, ğit
mek; Mclanez dillerinde: lago, 
lako; Polincz: laka; Malez: la
ang. lacang, lakau; Sum: gin, 
gen, ğitmck, Melanez : kana, 
kanu. egun; Mon Khmer-: ken; 
Sum: Pan, Ban, Bam, ok; Me
lanez: Pna; Polinez: fana; Ma
lcı: pana, bana; Mikronez: ba
na; Mon-Khmcr: pariah. 

Sumer: nag ,içmek; Malez: 
nok, Mon - Khmer: nyok. 

Sumer: par, parlak, bar, ğü
neş, ışık; Mclancz: wara - pa; 
Polinez: pula; Mikronez: pare
re; Malez: bara; Mon - Khmer: 
palateva; Avustralya: balu, bu
ar; Ainu: para. 

Sumer: daga, aydınlık, par -
; Meıanez: dangi (gıin); 

Mon - Khtncr: tangi; Avustral
ya: tinku, dugan. 

Sumer: mer, öfke; Malez: 
marah; Mon - Khmer: mara, 
Ainu: muru. 

Swncr: Kud, kesmek; kid, 
yarmak; Mclanez: koti, kut, 
kuti; Polincz: Koto; Malez: 
Gunting; Mon - Khmer: kut, 
ket, kat; Ainu-: ketu. 

Hilmi Ömer BUDDA 

cesetleri gömüldü!. İki sevgili, 
ebediyete beraberce yollandı -
lar!. 

• İşte Türk kadmı, büyülü, se-
vimli kadın!. Onun düştüğün -
den ve düşeceğinden söz açmak 
ayıptır, suçtur, günahtır. O, baş 
1ı başına, insanlık dünyasının 
bir temelidir. Güzellik soysallık 
ve sosyal temeli f.. 

Yusuf Osman BÜKÜLMZE 

larla karşılıklı yerli oyunlar ya
pıyorlatdı. 

Cemil, Zeki, Lutfi alaturkaya 
bayılıyorlar, bayıldikça da: 
-Yaşa, 

Bravo.. 
Diye okuyanian ve çalanları 

coşturuyor, kendileri de durma
dan içiyorlardı. 

Cemil bir kasap şirketinin 
müdilrii imiş. Ona: 

- Kasap ... 
hiç kötü değil... canın, fakat, gerçekte bir gizli 
\ Diyordu. "'- - .. • - randevu evinin ta kendisi idi. 

Yosma Bursa &okağmaaki Ve yine toplantının adı da her 
~vin önt. ie arat:adan indi. Dört lüks randevu evinde olduğu gi· 
numaraya çıktı. Daha apartı- bi aile dostlarına şölen ve dans
hıan kr.pum öniinden içerdcki lr, çalgılı bir eğlenceydi. Ve yine 
•az ve şarkı sesleri kulağı dol- her gece yüzler de6i§iyor. adlar 

Diye osmanbca, fransııca fa
nşık ağdalı bir cümle ile sevinç
lerini bildirdi ve.. bütün gözler 
salonda 1931 güzellik ecesini de 

Diyorlardı. Zeki'nin adı: 
-Kaptan ... 
Lutfi':lin adı: 
-Yavrmn ... 

duruyor, arada bir nara halinde: değişiyor, fakat, o: · 
- Cannn çiftetelli!... - Bizim bildikler .. 

L Bağırtılan v~ el ffkrıtılan Demek değir.niyordu. 
~itiliyordu. Yasma kapıdan içeriye a<1ımı. 

.Yosma: nı atar atmaz . kendi kendisini 
- Eğlence yolunda.) değiştiren bir benliğin ve bura-
Dcdi, kapıyı çaldı. İçinden de da tanınacak adının kahbma gi-

ı>azarlığı yapıyordu: rerek: 
- Hepsi de körlkandil olmuş - Aman sorma Nevin.. Hiç 

~aliba. gelemiyordum! 
~am mdll:ılaAtklan salt! .. .-...Dedi, birsok liflar ıa>:Ciı.ı 'döli· 

,gölgede bırakan bu güzel kadın 
~ ç~vrildi. 

Bir iki saat geçince --·---------····--------
Sofra mükemmeİdi. 
Mezeler boldu. 
lçki çeşitli idi. , 
Bir alaturka saz takımı, piya

sanın en iyi okuyuculan getir
tilmişti. Radyodan, seçilmiş 
gramofon plaklarından alafran
ga mmikiyi de alıyorlar, arada 
bir tango, fokstrot yapıyorlar, 
arada bir de ıanlanııdaki kadm· 

Nedb'in adı: 
- Diplamat ..• 
Rıza•nm a<iı: 
- Telgrafçı ...• 

. idi. Hele Telgrafçı ile Y av
nım Liltfi karş· '·"rşıya göbek 
atrp çiftetelli oynamağa canla
rını veriyorlardı. 

Bir iki saat geçince saz ça
lanlar da iyiden iyiye içmişler
di. Artık vur patlasın, çal oy
nasın .. dedikleri gibi hepsi koyu 
bir eğlenti evreninin içine dal
mıılardı. 

VENi HiZMETÇi 

•.• Ayla çocuğunu doğurunca, 
kocası yeni bir hizetçi bulması
nı bekçiye söyledi .. lki gün son 
ra bekçi temiz yüzlü, iyi görünüş 
lü bir kız getirdi .. Pire gibi Ç~
vik bir kızdL Evin bütün işlen
ni kavramış, ortalığı güller gibi 
temizliyordu.. Elinden g~e -
yen, bir şey yoktu. Hangı taşı 
kaldırsalar alundan çıkıyor .. E
vin kaduu pek keyifliydi. Ken?i 
küçük bebe~il<: uğra~ıy~~'-· evın 
işlerini yenı hızmetçı goruyor -
du .. Böylece bir iki hafta gay!t 
rahat geçti .. Bir gün "Ay~a,, ~ız 
metçiye bir iş söyliyeccktı ç~gır 
d1, çağırdı. Cevap gelmcyınce 
yumuşak adımlarla yukarı, o -
nun yattığı kata çıktı. Oda ka
pısını açınca, genç kızı yatağı
na uzanmış bir mektup okurken 
buldu. Hiç seslenmedi. Aşağı 
inince annesine : 

nin işlerini, ter.biyeni beğeniyo
rum. 

Hizmetçi kız önüne iyik ba -
şını kaldırdı .. Damlayan yaşları 
nı sildi: 

- Bu yeni hizmetçi okumak 
ta biliyor anne dedi. Bir mektup 
okurken gördüm onu .• 

~'Ayla,, bir kaç kere (türkçe
dir} mektup okurken rast (türk 
çedir) geldi.. Acaba (türkçe -
dir) kızın bir sevgilisi mi var? .. 
Fakat hiç bir gün sokağa çık -
nuk içUı i:tin (türkçedit) istemi 
yordu .• Genç kız okud-.ğu ~ 
tubu saklamıyor dedi.. 4'Ayla,, 
ona dikkat ettikçe, halinde bir 
dert seziyor, gözlerinde söylen
mek isteyen, fakat söylenemi -
yen bir söz görüyordu .. Bir gün 
karsısına yutkunarak çıkan hiz
metçiye: 

- Söyle kımn dedi. Senin bir 
derdin mi, bir söylenecek sözün 

.. ' mu var ... 
Genç kızın yüzünü ateşli bir 

renk sardı. Gözleri yaşlandı. Se 
si titriyerek: 

- Evet, dedi. 
Fakat sonunu getiremiyordu 

bir türlü .. "Ayla11 ona yürek ( cc 
sarct) verdi: 

- Söyle kızım. Çekinme ben
den .. 

Sesi titriyordu büsbütün: 
- Söylersem beni kovarsınız 

diye korkuyorum .• 
Genç kadın iyice meraklan -

mıştı: 

- Üzülme niye kovaynn .. Se 

Sa b ah olurken 
Sabah olurken her ağızdan 

bir söz, her telden bir hava çı
kıyordu. Kadmk.r da sarhoştu, 
erkekler de. Hem de cıvık sar
hoş. Her erkeğe b i r kadın 
vardı. 

Cemire N ezi. 
Lutfi'ye Sevda. 
Zeki'ye Şirin. 
Necib'e Selma 
Rıza'va Cavide. 
Rıza ve Necib'in kadınlan te

melli, kendilerinin metresleri 
idi. Zeki, Lutfi beraber getir -
mişlerdıi. Cemil için de Nevin 
Yosma'yı bulmuştu. Fakat, Nc
ıi hepsinden baskın gü~ldi. 
Hepsi birer birer içip normal dü
şUnüşleriri .... ybettikc;e gözleri
ni Nezi'ye dilanişlerdi. Telgraf
çı ile Yavrum Lutfi her oyuna 
kalktıkça ilkönceleri Cemil'in 
gözleri içine bakarak, sonralan 
hiç aldmnıyarak, Yosma'yı da 
boyuna oyuna kaldırıyorlar, kar
şılıklı çiftetelli, kasap, amavut, 
liz oyunu yapıyorlardı. · 

Zeki de bir iki kez dansa 

- Ben hastaymışım dedi. 
Kendimde bilmiyordum. Bun -
dan evvel gittiğim kapıda dok -
tor baktı. Kannnda bulmuşlar 
bu hastalığı.. Oç ayda bir iğne 
yapılırsa geçermiş.. 

Sustu. Gözlerinde büyük bir 
merak ve sorgu vardı. Acaba ko 
vacaklar mı buradan da .. Gide-
cek bir yeri, tutunacak bir dah 
yok .• 

"Ayla,, yüzü karma karışık 
olmuştu. Emzikteki çocuğıı çi
baruar içinde gözleri önüne gel
di. Hemen arda (aile) hekimle
rini çağırttı: Hekim km baştan 
aşaiı baktı. Bedeninde eski bir 
çiban yeri var .• Elindeki rapor 
da soydan gelen bir frengisi ol 
duğu yazılı.. Hastalığın kimse -
ye geçme tehlikesi (türkçedir) 
olmamasına değin "'Ayla,. hiz
metçiyi evde tutamadı.. Kız gi 
derken: 

- Kim ~ yok nereye gide' . ) 
yırn. 

Diye eorunca kadmm içi sız
ladı. Fakat verecek bir cevabı ol 
matlığından sustu •• .Meğerse her 
gün okuduğu mektup değil, dok 
torun verdiği rapormU§ .. Söyle 
meğe korktufu ve çekindiği hu 
talığı öylelikle anlarlar diye u
muyormuş.. ''Ayla,. pencereden 
baktı. Bekçinin yanı sıra giden 
zavallı kıza-: 

- Acaba nereye gidecek ne 
olacak diye dilşündü .• 

C.hit UÇUK 

Listelere gore .. 
Benimle istediğin kadar ~tıf 

Seninle ne kadar oykşıraam, 

o kadar kafam ve i&im doluyor .. 
Çünkü sen benden ya§lwn ve 
her dencçte üstünsün. Her sözü
nün ayrı anlamı var ve ben bv 
dolgunluğa ermek istiyorum. 

kalktı. Necip tc Yosma ile be
raber .zey:bek, sepet. kaşıkçı 
oyunları yapu. Yosma bütün 
bunlarde.n sıkılıyor, Cemil ile 
kalmağa sıra bulamıyor, yoru• 
luyor, içinden: 

- N . . eden çattım bu sulula
ra, hiç bö;·le aarhoı alayuıa 
rastlamamıştım .. 

Diyotdu. Öteki katlırilar da 
erkeklerini Y osma'dan kısk&nı
yorlar, ikide bir aöyleniyorlardı; 

- /ı.rtrk gitaek.. 
Yatsak!. 
.Dağdsakt. 

Cemil de hiç sesini ÇI]iarmı. 
yor, Y osr~...ı'yı abp yatmak için 
eğlenti sonunu bekliyordu.Ve • .o 
ev sahibi durumundaydı.Eğlenti 
yi, çağmşı yapan o idi. Fakat, 
o da yine en ayıktan iken epey 
içmi:ti. 

Yosma, bir aralık bunaltıdan 
pencereyi açtı. Gcniı bir aoluk 
aldı: 

- Oohhh ... 
Rıza da pencerenin önüne gel

di. O, hiç ayakta duracak gibi 
değildi. 
ı [Arkası \'ar) 
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Yeni Ve Büyük Bir Devrim ... 
BORSA 

Maden ve e~erji işlerinin devJetleşmes . 1 ... 
. K~mutay!.n >:~ paydos~nd~n o?c~- sahipleri tarafından işletilmeyen, b 

kı bırkaç gun ıçınde devrım ışlerımı- irat gibi kullanılan d ı · d 
ir 2 5 Haziran S A L 1 

· k ·· ı· b" "ki · · b 1 ma en erın e zın ço onem 1 ır 1 ışı aşarı dı. let tarafından ist"mYk" d b" k 
v-

Bizde büyük devrim hadiseleri, küçük la kabul edı"lmı"ş bı la ı e ır anu n- PARALAR 
• 1 "b" · u unuyor. 
ış er gı ı sessız ve sarsıntısız olu- Şu birkaç satırla hulasa ettiğim 

YD~vamlı bir inkılap rd . • b ~u i~ler şimdiye kadar geçirdiğim 
iz 

Ahi Sat11 

. . yu . u ıçın u ınkılaplann normal bir devamı old 
iz 
u-

sessızlik alışmadan ve devrım ihtiya- g· u gib · d · ı ta 
Ster fift 620,- 622,-

crnın normalles · 1 d _ ı evrım yapımızın şuur a - Dola r 123,- 125,-
. . . _m_ış 0 masın an doga- mamlanmasına doğru ilerliyen yepy 

bılır; fakat ınkılap yalnızca bu''nye · b. k b .. 
e-

. - . . . - nı ır a ışın aşlangıcım da goster 
nın degışmesı, yanı maddi cephenin 

i-
b" b k 1 - yor. ~r. aş a 0 gunluga. geçmesi değil- Endüstri inkdabmuzdan sonra, m 
dır• bu~un k.~f~d:3- hır_ başkalık yap- den ve enerji işlerine devlet elini ko 
ması, ıdeoloJısını dogurmaııı da ıa·. d kt" 

a-
y 

d muş eme ır. 
zım. ı~. Bu_ bakımdan, hızlı ve devam- Bu, evvela ekonmik devrim işim . 
1ı bır ınkıla~ ~~~dunda normal gözü- zin gelisigüzel deg·il fakat her iş 
ken bu sessızlıgı zararlı h" 1 ~ · ' • • 

ı-

e 
• , ıç o maz- ayrılmıs vakıtlerde ve hır plan dah 

sa faydasız bulmak gerektir. linde g;nişledig-ini gösteriyor: Sana 
i-

Kamutayın şu b" k ·· Ik' --~ ır aç gun evve ı yi sahasının ferdi girişmelere açı 
onayladıgr kanunlar arasında inkıl.a- bırakılması sonra büyük devlet en 
;ıdrzrn pre~sip.lerini canlandıracak düstrisinin 'kurulması; maden sahas 

-
k 
-

I· 

e 
-
u 
i 

n 
n 
e 
-
n 
--

a ar. k?klüle.rı . vardır. Tuzun ve nm da ayni şekilde ferdi girişmeler 
§~~~:·~ ını:ıesı, ıç sıyasada harcama ac;ık bırakıldıktan sonra büyük dev 
guc~nu çogaltacak ve bu yolla öko- Jet işletmesi devre5inin başlaması. B 
~on:ık. denksizliği .. az~ltacak ~aşlıca karakteristik genişleyişin verdiğ 
hır ıştır. Fakat kokl~ p:ensıp da- ikinci ve orijinal son ise, bu işleri 
valarına. dayanan son ınkılap kanun- sağa sola iğilmeye lüzum kalmada 
lan bu ışte~ çok dah~ m~hi~dir. doğruca devlet eliyle kurulmasına v 
~u~ar part• .. P~.ogramı ile ekılmış ve bu işi gereği gibi kolaylaştırmak Uze 
h dıseı~ı:ıe b~yuyerek canlanmış olan re de sahipleri tarafından işletilmiye 
devletç~lık a~~cının me~a vermeye ve başkalarına kiraya verilen maden 
bjl.~dı~ını goster.mektedır. . lerin devlet tarafından istimlak edil 

urkıye, ken~ı ~konomık yapısı mesine karar verilmiş olmasıdır. 
'h.ak~mı~dan endustrıd~n. I?ah~.um g~- Bu güzel ve büyük işin bu yönler 
r. bır zıraat memleketı. ıdı. C~mhurı- den taşıdığı önemi çok deşmek ge 
Y.7tten son_ra devlet ~ımayesıyl~ kü- rektir. Bunu ilerki yazılarımızda yay 
5uk sanayı hareketlen oldu; da~ını_k mıya çalışacağız. Fakat bütün b 
ve par~alı olmakla ber":_ber, y~n~ hır büyük işlerin arasında devletçiliğ 
ekonomık kuruluşa dogru gıdıyor- ait bir köklü işin de halledilmeye doğ 

-. 
u 
<: 
-

duk. Ama bu kuru}uJ o .kadar zayıf ru adını attığını görüyoruz: Hükiime 
~e o. kadar ~an~ık ıd.ı kı, ~u. te~el maden ve enerji işlerine radikal şe 
u~erıne endustrıleşmış yenı hır Tur- kilde el atarken, devlet işletmelerin 
kıye yapısı kurula~azdı.. •. de görünen ve bürokrasi makinesinin 
. Bu sırada devletın elınde cumhu- karışık çarklarına işleri kaptıran büt 

rı.yet.ten evvel k.urularak adeta terke- çeli idare sistemlerini geride bırak 

t 

-
-
-
-

dılmış olan fabrıkaları vardı. Büyütü- mış, maden ve enerji işleri i!lin 
lerek ve ıslah edilerek bunlarla bir İş bankasını kurmuştur. 
devlet fabrikacıhğı ve buna dayanan 
endüstriyel bir kredi kaynağı kurul
du. "Devlet mi, fert mi?,. söz ve kav
galan bir taraftan yapıla dursun, di
ğer taraftan henüz iç piyasanın ihti
yaçlarını karşılamıyan endüstri dev
let elinde olsun, fert elinde olsun git
tikçe inkişaf ediyo~ ve ilerliyordu. 

Bu ilerleyişte devlet, ferde kendi 
te~ebbüsü için sahayı açık bırakmış
tı; fakat ferd, meydanının genişliğini 
dolduramıyarak, yalnız onun kenarın
da ve köşe ve bucağında çabuk ı-ea
lize olacak küçük i§leri yapmakt~n 
ha~.lra hiçbir kabil:,;·et ıöateremedi. 
Ferdin ~urduğu enatistri küçük, mas
raflı ve çok himaye İltiyen, kuruluş 
ve işleyiş bakımından ileri teknikten 
mahrum olan sanayidi. 

Türkiyenin sanayileşme davasında 
kanşık ve plansız olan bu ilk devre, 
bundan iki üç sene evvele kadar sür
dü. Artık devlet, fert tarafından ku
rulamıyacağma kanaat getirdiği i~in 
deri teknikli, planlı b;üyük endüs
triyi bizzat kurmak kararını vermiş
ti. Beş senelik sanayi programımız 
hı.: karardan doğdu ve bu, kudretli 
bir enerji kay•~:Jğmın elinde iki üç 
yıl içinde bitirildi, gitti. 

Türkiyenin dPvlet eli;-le sanayileş
~esi inkılap ydpımızın biiyük Lir 
prensipini halletmiş ve art·k lıu yol
da ilerlemekten haşka bir şey kalma
mıştı. Kamutayın son kabul ettiği 
.kanunlar ise, sanayileşmenin bir de
vamı olan maden işletmesi ve elek· 
trifikasyon işleri üzerinde gayet kök
lü bir düğümü açmak imkanını ver
miştir: Biri elektrifikasyona, diğeri 
madenı arama ve tetkik etmive ait 
olmak üzere iki yeni müessese ·kuru
luyor, ve bunların etütlerini realize 
etmek için maden ve enerji işleriyle 
uğraşacak İş bankası adında bir ban
ka meydana getiriliyor. Gene bu iş
lerin normal bir sonu olmak üzere de 
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Devlet işletmelerinde banka siste 
mi endüstri sahasından sonra, ma 
den ve enerji işlerinde kullanılacak
tır. Bu sistem ile mülhak bütçeli di 
varu muhasebatlı malt'.lm sistem ara
sında bir nesilden diğerine, Babıal 
meşrutiyetinden cümhuriyet idaresi
ne kadar fark vardır. İki sistem, yal· 
nız bir işletme tekniği ayrılışını de
ğil bir rejim tarihini ve bir zih
niyet ayrılışını gösterir. Devlet işlet
meleri ilerledikçe içimizde bu ikinci 
sistem için için yayılmasını çoğalt
mış, genç ve yeni ekonomik devlet sis 

-
-
-
i 

~,........._.....,.,_ ---..-........ ~ -
set çekecek ne kadar kuvveti varsa 
hepsini kullanmıştır. Bu sistem kay
nağını mevhum mes'uliyetli. cansız 
ve idealsiz bürokrasiden alır, ve ta
mamen yeni ve canlı bir hareket 
kaynağı olan ekonomik işletmelerin 
hızını durdurmak için çalışır. Bir ta
raftan o, bir büyük işletme şefinin 
aldığı üç buçuk kuruşla uğraşırken, 
diğer taraftan cansızbğından dolayı 

kendisinin asla yapamadığı işleri dev
let teknik ve iktidarından defalarca 
daha aciz müteahhi.tlere vererek ara
da yüz binlerce lira kaybetmeye razı 
ve mecbur olur. 

Bürokrasinin devlet işletmelerini 
istilada devam etmesi ve bunun gün 
geçtikçe yeni ve genç ekonomik işlet
me sistemini doğmadan öldürmeye 
doğru hız alması, iktrsadi devrim işle
rimizin en tehlikeli bir hastalığı idi. 
Kendisi Türkiyede en genç ve en bil· 

yük ekonomi ve finans kurullarını 
kurmuş olan ekonomi bakanımız, 

devlet sanayiinde kısmen uzaklaştı
racak yeni bir istilacı bürokrasiye 
ilk adımda maden ve enerji işlerinde 
yüz vermemekle bu büyük tehlikeyi 
kırmak ve inkılabı kurtarmak müm
kün olduğunu göstermiştir. 

A. Hamdi BAŞAR 

KIRMIZI VE SiYAH 
Fakat Julien bıktı. 

Saat altıyı çalarken ayağa 
kalktı ve Ligorio'nun yeni ilmi· 
halinden bir bölümü ezberleyip 
ertesi gün M.Chelan'a ders di~
lettireceğini söyledi. Hoş hır 
tavurla da:" Ne y~palım? dedi, 
benim işim işte böyle ders din
lemek, sonra da gidip ders din
letmektir.,, 

Herkes güldü, bu sözüne de 
hayran oldular; Verrieres'de 
nükte dediğin böyle olur. Ju
lien ayağa kalkmıştı, pek yakı
şık almadığı halde herkes de 
kalktı; keskin zekanın hükmü 
de işte böyledir. Madame Va
lenod onu bir çeyrek saat daha 
tuttu; çocukları din bilgisinden 
şöyle bir yoklasa iyi olmaz mıy
dı? Çocuklar da bu yoklamada 
ayrı ayrı meseleleri biribirine 
karıs tırdılar; bunun tuhaflığmı 
ancak Julien farketti. Fakat 

STENOHAL 

yanlış çıkarmağa kalkışmadı. 
" Dinin ilk şartlarından bile 
haberleri yok!'' diye düşündü. 
Artık herkesi selamlayip gide
bileceğini sanıyordu; fakat adet 
yerini bulsun diye bir de La 
Fontaine'in ~iirlerinden birini 
okuttular. Madame Valeııod' 
ya: 

- Bu şair ahlakın pek dışı
na çu~ar, dedi; 'messire Jean 
Chouart üzerine yazdığr bir 
manzumede, en saygıd.!ğer 
şeylere dil uzatır. Zaten yazıla
rmı s~rhedenlerin en iyileri, o
nu tunun için ayıplar ya! 

Julien'i, çıkıp gitmeden, ev
lerine davet eden dört beş kişi 
daha oldu. Keyifleri pek yerin
de olan davetliler hep bir ağız
dan : "Doğrusu bu delikanlı 
ilimizin şerefi!,, diye bağrış
tılar. Ona, gidip Paris'te tahsi
lini bitirmesi için belediyeden 
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Al man moratoryornu 
Berli n, 25 A.A. -Alman dev 

kası, uzun ve orta v~deli 
çları için para taşıma mo 
munu 1 temmuz 1933 
aren bir yıl uzatmaya ka 

let ban 
dış bor 
ratoryo 
ten itib 
rar ve nnistir. 

Bu k ar~r, döviz durumunun 
masmdan ileri gelmiştir. 
a beraber, bu tedbir 
ve Yung istikrazlarınm 

ağırlaş 
Bununl 
Dawes 
özel du 
ya ile 

rumuna ve ne de Alman
bazı devletler arasında 
1 alış veriş çerçevesi i -
apılmış gözel anlaşmala

tecimse 
çinde y 
ra dokunmamaktadır. 

bir maaş bağlanmasından bile 
bahsedenler oldu. 

ihtiyatsızc~ ortaya atılmış 
bu fikir gürültülerle ağızdan a
ğıza dolaşa dursun. Julien çevik 
adımlarla sokak kapısını boy
lamıştı. Taze havayı zevkle içi
ne cekerek üc dört defa üst üs
te: -;, Ayak takımı! ayak takımı!" 
dedi. 

Daha az zaman önce, M. de 
Renal'in evinde gördüğü bütün 
o nazikçe muamelelerin arka
sında hafif si yen bir gülümseme, 
yüksekten bir gurur sezip pek 
içerliyen Julien artık aristokrat-. 
laşıvermişti. O evde gördükleri 
ile bu evde gördükleri arasında
ki farkı hissetmemek elinde de
ğildi.Hem yürüyor,hem de için
den söyleniyordu: "Bu paranın 
bir taknn zavallı mahbusların ek 
meğinden çalındığını. sonra da 
o zavallıların şarlçı söylemesine 
de izin verilmediğini diyelim ki 
bir tarafa bıraktık! Hic M. de 
Renal kalkar da misafirlerine 
içirdiği şarabın şişesini kaça al
dığını söyler mi? Hem bu M. 
V CJlenod bir düz üye evinden, 

' . ,r-----------
Beşıkten mezara kadar sağlam ı , ı GUndeli-: ~a1: Gazete 

ve beyaz kalan dişler! TELEo N{iıı::rıeifşfe~i:= ~~3311~. 
TELGRAF: "TAN ,,İatanbul 

Diş Macunu 
tecrübelerden 

kullananlar birçok 
sonra neden daima 

RADYOLiN ~, 
karar kılıyorlar? CiZ.. . ; de 

~ünkü 
•· RADYO L I N ·! 

e Diılerde ( Küfeki - Tartre ) 
husulüne imkln bırakmaz. Mev
cut olanlan da eritir. 

e Ditleri mine tabakasını çmp 
hırpalamadan temizler ve parlatır. 

e Atızdaki mikroplan 0/0 100 
kat'iyetle öldürür. 

j e Diş etlerini besler, diı eti 
hutalıklarına mani olur. Ağız 

1 kokusunu keaer. 

/, Siz de HJDY~Lil kullanınız. 
ı 

'~~~~~~~~~ _,, 
lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanlan 

M. M. V. den: 
~ 485 s~yılı ka.nunft göre harp mallllieri ile şehit yetim

lenne ~er~lecek ıkramiyelerin tevziine başlanmlştır. Ha
v~lelen Zıraat bankasınca şubelere gönderilmek üzere_ 
dır. Bu sene bundan başka tevziat yapılnuyacaktır. Bu 
sene topl~n~n paraya göre harp malullerinin dereceleri
ne ve şehıt ailelerine düşen hisse aşağıda gösterilmiştir. 

(33) (3505) 
Subay "Zabit,, Er "Nefer,, 

Lira Ku. Lira Ku. 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 

177 50 88 72 
159 32 70 96 
124 18 53 22 
106 44 35 48 

88 7-2~---..-=--~17 7 4 
~._,,,...~ı·u 90 l I 74 

Beher şehit ailesine 16 32 
4701 

ıfıfııll 

Kirazıı garrtizonunun ih- ı Beytüşebap garnizonu i
tiyacı olan 578.000 kilo Un çin yüz yirmi beş bin kilo 
kapalı zarfla münakasaya Un kapalı zarfla alınacak
konulmuşdur. Beher kilosu- dır. Eksiltmesi 14 Temmuz 
nun muhammen fiatı 9 ku- 935 perşembe gunu saat 
ruş 25 santim olub ihalesi 10 da yaprlacakdır. Mu-
10-7-935 çarşamba günü hammen bedeli 22500 lira 
saat 15 de Bayramiçde Tü- olub muvakkat teminatı 
men Satmalma Komisyo- 1687 lira 75 kuruşdur. Ta
nunda yapılacakdır. Müna- liblerin teminatlarile birlik
kasaya girecekler 3923 lira de muayyen gün ve saatte 
2 5 kuruş muvakkat teminat fazla malllmat almak için 
makbuzu ile müı:->:akc:':sa ka- her gün Beytüşebaptaki ko
nununun 2 ve 3 uncu mad- misvonumuza müracaatları 
delerine göre istenilen vesi- (SO) (3474) 4678 
kalarla birlikde ihaleden * * * 
bir saat evvel Komisyonu- Kayserideki kıtaat efra-
muzda hazır bulunmaları. dının 222000 kilo ekmeği 

(21) (3392) 4677 kapalı zarf usulile münaka-

malından, çiftinden, çubuğun
dan bahsediyor, karısı yanında 
bulununca da senin evin, senin 
çiftliğin diyor.,, 

Mal sahibi olmayı pek büyük 
bir zevk saydığı pek helli olan 
o bayan, o giin sofrada, bir a
yakh bardak kırıp takımlardan 
birini bozmuş olan bir uşağa 
çok ağır sözler söylemiş, ondan 
da terbiyesizce karşılık gör
müştü. 

" Biribirlerine ne de yumuş
lar ! çaldıkları paranın yarısını 
bana verseler yine onlarla yaşa 
mağa razı olmam.Günün birinde 
dayanamaz, anlan ne kadar da 
bayağı bulduğumu belli edecek 
bir söz kaçırırım.,, 

Ama yine de, Madame de Re
nal'in emirleripe baş eğip, bu çe
şit birkaç ziyafete daha gitme
si laznn geldi; Julien'i artık 
paylaşamıyorlardı; fahri muha
fız üniforması giymiş olması ar
tık affedilmişti, daha doğrusu 
bugünkü muvaf fakıyetlerinin a
sıl temeli, dünkü o ihtiyatsızlığı 
idi. Arası çok geçmedi, bütün 
Verrieres bu bilgin delikanlıyı 

elde etmek savaşında M. de Re
nal'in mi,yoksa M. Valenod'nun 
mu kazanacağım merak etme
ğe başladı, artık bütün konuş
maların kDnusu (mevzuu), bu 
olmuştu. Belediye reisi, dilenci
ler bakımevi müdürü, bir de pa
pas M. Maslon, yıllardanberi 
şehirin dediği dedik egemeni 
kesilmişlerdi. Belediye reisini 
çok kıskananlar vardı, liberaller 
de ondan yaka silkiyordu ; ama 
ne de olsa o bir kişizade idi, ken
disini üstün sayabilirdi; oysa ki 
M. Valenod'ya babası ancak yıl
da altı yüz lira gelir bırakmıştı. 
Bugün onun Normandiya atla
rım, altın kösteklerini, Paris'ten 
getirtilmiş elbiselerini. kısacası 
şimdiki bütün zenginliğini kıs
kananlar, gençlğinde onu sır
tında yeşil elbise ile görüp acı
dıklarını unutamıyorlardı. 

Julien, kendisi için yepyeni 
olan bu alem içinde, namuslu 
bir adam bulur gibi oldu; bu 
adam hendese ile uğraşırdı, adı 
M. Gros ( 1) idi ve J acobin ol· 
duğu söylenirdi. Ju1ien, ancak 
sahte bulduğu şeylerden bahsa 

1 

Bir aylık 
3 .. 
6 .. 
1 yıllılt 

ABONE 
Ti.ırkiyc için Dışarı için 

Lira K. Lira K. 
1 50 
4-
7 50 

14 -

iLAN 

8-
14 50 
28-

İlanlar için İlancılık Şirketlerine mii
racaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doğruya 
idaremizce alınabilir. 

f Küçük ilanların 5 satrrhğr bir defalrk 
1 30 kuruştur. 5 satrrdan fazlasr için sa-

l 1 tır başma 5 kuruş alınır. Bir defadan 
fazla içjn yekıindan %10 kurıış indirilir 

\... '.) 

YENi NEŞRiYAT 

HAFTA 
Bu haftaki .sayısında Peyami Safa

nın yazısı, Almanyada hazırlanmakta 
olan bir kanundan bah~etmektedir. 

Tarihçi Ahmet Refik Habesistamn 
Türk idaresi altında bulund~ğu za
manlara ait bir tarihini vermektedir. 
Aynca Mumlar sönünce Arnavut 
bektaşilerinin rezaletleri gibi daha 
birçok yazılar vardır. 

Beşiktaş ikinci Hukuk mahkeme
sinden : I - Bebekte Cevdet paşa 
caddesinde Arifi paşa yfilısında otur
makta iken ölen İsmail edip, Musta• 

fa Şekib ile Mahcur Yahya Şefika ait 
Mahmut paşada Servili Mescit soka

ğında kain yeni 24 No. lu konak an
kazr mirascıların talebi ile açık artır-

ma ile satılacaktrr. İki kattan ibaret 
olan bu konak ( 492) metro arsa üze

rine yapılmıştır. Son defa tahmin o
lunan kıymeti (2460) liradır. İhaleyi 

müteakip ankazın mahkemece tayin 
olunacak müddet zarfında kaldırılma. 

sı ve bunun için aynca dipozito ve
rilmesi şarttır. Artırmaya girmek i-

çin muhammen kıymeti yüzde 7 ,5 te. 
minat olarak mahkemeye verilecek

tir. Dellaliye alana aittiı:. Aleni satr-
şın 4 temmuz 935 perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar mahkemede ya-

pılacak ve kıymeti muhammineyi bul 
madığr takdirde ikinci artırma sureti
}.Laat:ı·- 1 a *' . ou cuma clinü. 
saat 14 den 1.6 Vii kadar. m,,l.t..0-~-' · 
yapılacaktır. Fazla taisılat 4-61 sa· 
yılı dosyadadrr. 2 - Bu satışa dair 
evvelce yapılan 12 haziran 935 tarih· 
li ilanın hükmü yoktur. Keyfiyet her
kes tarafından bilinmek için ilan olu-
nur. (12641) 

saya konulmuşdur. İhalesi 
12 Temmuz 935 cuma günü 
saat 16 dadır. Tahmin be .. 
deli 15318 liradır. Temina
tı muvakkate mikdan 114 9 
liradlf. !steklilerin. şartna .. 
mesini görme~ üzere her 
gün müracaat edebilirler. 
Eksiltmeye iştirak edecek .. 
ler de teklif mektublarmı i
hale saatinden bir saat ev
vel makbuz mukabilinde 
Kayserideki Askeri arttır
ma, Eksiltme Komisyonu
na vermeleri. ( 3 5 ) ( 3 5 3 3 ) 

karar vermiş bir genç olduğu i
çin, M. Gros ile sıyasal fikirler 
üzerine bir şey konuşmadı ve 
onun hakkındaki rivayetin doğ
ru olup olmadığım öğrenemedi. 
Vergy'den koca koca paketler 
içinde, çocukların vazifeleri ge
liyordu. Gidip babasını da sıksık 
gönnesi tenbih ediliyordu; Ju
lien bu pek ağır bulduğu işe de 
katlandı. Kısacası tehlikeye 
düşmüş olan ününü oldukça yo
luna koyuyordu. Bir sabah hay· 
retle uyandı: iki el gözlerini ka
pıyordu. 

Madame de Renal şehire bir 
ışı ıçın gelmişti; çocuklarını, 
evde bırakmağa bir türlü razı 
o 1 a m a d ı k 1 a r ı pek sevgili 
tavşanları ile aşağıda bıra
kıp merdivenleri dörder çıkmış, 

(Arkası var) 
N. ATAÇ 

(1) M. Gros, Grenoble'da Stend· 
hal'a ders okutmuş bir hendese ho· 
casıdrr. Stendhal. Vie de Henri Bnı· 
lard'da ondan hayranlık ve minnet· 
tarlıkla bahsetmiş, Lucien Leuwen'de 
de onu Gautier adı ile tasvir ctmi§tir. 
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FEDERASYON CEZA YEMEDi 

300.000 Leva Hikayesinin 
Aslı Nedir? 

Bundan Sonraki Yeni Serilere Girmek 1 çin 
Tazminatın Kaldırılmasını İstedik 

Dünkü Son Posta gazetesin
de, ulusal futbol takımımızın 
Sofyaya yapılmakta olan Bal • 
'kan kupası maçlarına grmediği 
ıçın, federasyonumuzun tam 
300.000 levalık lbir cezaya çar · 
ıpddığı, ancak gelecek yıl müsa
bakalarına girmek suretile bu 
cezadan kurtulduğu yazılıyor • 
du. 

Böyle bir şey olamryacağmı, 
bunda mutlak bir yanhşhk bu · 
lunduğunu bildiğimiz için Tür
kiye Futbol Federasyonu reisi 
Hamdi Emili bularak kendisin
den bu hususta malumat iste -
elik. Hamdi Emil bize, olduğu 
.gibi şunları söyledi: 

- 300.000 levalrk ceza doğru 

Fenerbahçe - G~n~tJ 
Bugün Bükreşe 

gidiyor 

- • o 4 "" 

fenerbahçe lutbolcülerinden 
Fikret, idarecilerinden 

C. Kemal 
Evvelce bildirdiğimiz gibi Fe 

nerbahçe - Güneş futbolcuları 
Bükreşte iki maç yapmaık üzere 
bugün Rcgele Carol • vapurile 
Köstenceye hareket edecekler· 
dir. 

Futbolcularımız Bükreşte, ta
mamile çimen olan O. N. E. F. 
stadında, 2 ve 4 temmuzda Ro
ımanyanın kuvvetli takımların -
dan Yuventus ve C. F. R. takım· 
larile karşılaşacaklardır. 

Sporcu kafilesi üç idareci, on 
aokuz futbolcu olmak üzere yir
mi iki kişiden ibarettir. İdareci
ler Fenerbaıhçeden Mehmet Re
şat ve C. Kemal, Güneşten Ke
mal Rifat, futbolcular Fener· 
bahçeden Bedii, Hüsamettin, 
Fazıl, Reşat, Esat, Ali Rıza, Ni
yazi, Fikret, Namrk, Lebip, Sa
lim; Güneşten Nejat, Faruk, Re 
şat, Bambino, Rasih Turgut, 

· Rebii ve Salahaddindir. 
Bu futbolculardan çok güzel 

ve kuvvetli bir taknn yapmak 
imkanı vardır. İdarecilerin en 
kuvvetli şekil ypacaklarmr, fut
bolcularımızın da güzel ve can
<lCl{l bir oyunla do~t Romanyada 
çok iyi bir futbol gösterecekleri 
ni umarız. 
Aynı vapurla bazı Fenerıbah

çeli ve Güneşlilerde Bükreşe git 
mektedirler. 

Kafileye iyi gezinti ve başa-
rrk dileriz. . K 1• 

'Güneş idarecilerinden Kemal 
Rıfat, l.utbolcülerinden Rasih . 

değildir. İşin aslı şudur: 
Balkan kupası maçları birkaç 

sene içinde yapılan bir seri mü
sabakalardan ibarettir. Bu kere 
Sof yada yapılan müsabakalar, 
bundan üç yıl önce başlamış o -
lan kupa maçları serisinin so
nuncusudur. Federasyonumuz 3 
sene evvel, yani başlangıçta ku
pa müsabakalarına girmemiştir 
ki onun devamı olan son Sof ya 
müsabakalarına girmememiz üs 
tünde konuşulabilsin. Aslından 
gimıediğimiz bu müsabakalar i
çin Federasyonumuz aleyhine 
ceza kesilmesi de hiç bir suretle 
varit değildir. 

Akşam gazetelerinden birin • 
de görülen bu havadis yanlş an-

K OLAY 
Yazan: M. Bun yan 

-6- ' 
Şimdi f arzedelim ki, dar kun

dura satın aldınız. 
Bunları evinizde hergün bir

kaç dakika giyiniz ve görecek
siniz ki, ayağın sıcaklığı deriyi 
genişletir. 

Bununla beraber eğer kundu
ranızı hemen bir maçtan evvel 
almak meo uriyetinde kalacak 
olur.sanız, ~ndurayı ayağmıtll 
giymiş ve ·bağlamış olarak su
ya sokarsanız istediğiniz neti
ceyi elde edersiniz. Su derinin 
içine geçinciye kadar suda tutu
nuz. 

Kunduralar kolaylrkla geniş
ler ve ayağınızın biçimini ahr. 
Eğer kunduralar iyi cins ise, su 
onlara hiçbir zarar vermez. 

Topa sür'at ve istikamet ve
rebilmek için, topun ayağınızla 
temasını "duyabilmeli" sinizdir. 
Eğer kunduralarımz fazla bü

yük ve ayağınız bandajlarla sa
rılı ise buna imkan yoktur. 

Fazla olarak, ayağınıza iyi 
uymuş kunduralarla sakatlrk 
(ayak bükülmesi ve saire ... ) ih
timallerini azaltırsınız. 

Kramponlar - Her kundura
nın altında mutat olan altı 
krampon yerine ancak beş kram 
pon bulunmasını tavsiye ede
rim. Yani tabanın ucunda iki ye
rine bir ıkrc>:npon olmalıdır. Bu 
tek krampona ben "d ö n m e 
kramponu • Pivot stud" ismini 
veririm; çabuk dönmenize ve 
ayni suretle durmanıza imkan 
verir. Yaş alanlarda son derece 
faydalıdır, kuru alanlarda da za
rarlı değildir. 

Kwıdura bağları - Kundura 
b~ğları önemsiz görünür; halbu
kı çokluk tam tersidir. 

Oyuna haşlanmadan birkaç 
dakika evvel soyunma odasına 
kunduralarının ya bağları kop -
muş, yahut ta hiç bağsız kaç 
futbolcu geldiğini görmüşüz -
dür! 

Kundura bağlarınıza dikkat 
ediniz. imkanı varsa sıksık de
ğiştiriniz. Yeni bağlar, kanın 
dönmesine mani olmak tehlike
sine asla düşürmeden kundura
larınızı sıkı bağlamak imkanım 
verir, halbuki çürük bağlarla sı
karsanız, kannt döıunesini teh
likeye düşürür.sünüz. Yeni bağ
lar yaylanır ve ayağın rahatlı
ğına meydan v: rebilccek dere
cede uzar. 

Her oyundan sonra ;kundura
larmzla bi1'1k~ç dakika uğraşınız. 

Bazı bakımlar kunduraların 
baı:atuu :2Ck çok arttırır~, 

lamanın ve soru panlamamanııı 
bir sonucudur. Size işin aslını 
anlataynn: 

Balkan kupası müsaba.kalan 
protokolunda, bunu kabul etmi~ 
olanlardan biri her hangi bir mü 
sabakaya girmezse iki bin dolar 
tamıinat. vereceği hakkında bir 
madde vardır. Biz şimdi 1936 
yılında başlayacak olan yeni se
ri müsabakalarına çağrılmış bu
lunuyoruz. Teşkilatımız proto -
kolda yazılı tazminat işini doğ
ru bulmadığındandır ki yeni se
ri kupa müsabakalarına iştirak 
etmek için bu tazminatın kaldı
rılmasını istedik. Buna henüz 
cevap verilmedi. İşte aslı araş
tırılmadan yazılan mesele bun· 
dan ibarettir.,, 

FUTBOL 
Çeviren: Sadun G. Savcı 

Onlan intizamla temizleyiniz 
ve yağlayınız. Bu suretle daha 
rahat edersiniz. 

Çamurlu bir alanda oynadrk
tan sonra kunduralarmızr ytka
makta tereddüt etmeyiniz; bu 
onlara hiçbir f enalrk vermez. 
Kurumağa bıra.Jctığmız zaman 
içine gazete kağıdı doldurmağı 
unutmayınız. 

Futbol çantanızda hiçbir za -
man n~li jcµıulura brrakm~ı
niz. Onlan asta ateşle degil a
çık havada kurutunuz. 

Futbola başlarken 
Topa iyi ve doğru vuramıyor

sanız iyi bir futbolcu olmağı 
ummak boştur. 

Şimdi eğer "futbol topuna vu
rabilir misiniz?" diye soracak 
olsam 100 kişiden hiç değilse 
95 i evet cevabını verecektir. 

Gençlere ve büyüklere futbol 
öğretir:ken edindiğim tecrüıbe 
bana gösterdi ki, doğrusu yüzde 
doksan beşi bunu yapabiliyor; 
fakat yine tecrübe bana göster
di ki, bir topa nasıl iyi ve doğ
ru urulacağını ancak yüzde beş 
biliyor. 

[Arkası var] 

Romanyalı Atletler 
Geliyorlar 

lstanbulda iki müsabaka yap
mak üzere Galatasaray kufübii 
tarafından davet edilen Roman
yalı atletler 30 haziran pazar gü 
nü şehrimize geleceklerdir. 

Altıncı Balkan oyı_ınlarına ha 
zıf}anan bütün atletlerimizin iş
tirak edeceği bu müsabakaların 
birincisi pazar günü akşam beş 
buçukta Taksim stadyomunda 
yapılacaktır. 

Müsaıbaka günü şehrimize ge. 
Jecek Romanyalı atletlerin yol 
yorgunlukları nazarı itibara a
lmdığ )İçin ikinci müsabaka ağ
lebi ihtimal sah günü akşamı 
~apılacaktır. 

Romanyalı atletler f stanbul
da yapacakları müsabakalarda 
100, 200, 400, 800, 1500, 5000 düz 
koşular, 110 metre manialı ya -
rış, uzun atlama, yüksek atla -
ma, sırıkla atlama ile disk at -
m a , g ü 1 1 e a t m a , c i r i t at 
m a v e 4 x 1 O O i 1 e 800 x 
400 x200 x 100 şeklindeki bay
rak koşularını yapacaklardır. 
Balkan oyunlarında Romanyayı 
temsil eden atletlerin Altıncı 
Balkan müsabakalarından evvel 
lstanıbula gelişleri iki memleket 
arasındaıki atletizm vaziyetini 
de meY.dana koY.lllUŞ olacaktır, 

/ 

# 

nORMANDIE 
nEW YORKTA 

Nonnandinin ilk ıeyyahatinin ıonu: "Miki mavı,, 
Tapura bot reldin diyor, İtfaiye motoru hortum• 
larile ıu ııkarak, Yüzlerce çatana Te romorkör 
düdük çalarak vapuru selamlıyor. 
e F ranHnın Amerikaya bir hediyesi olan hürriyet 

heykelinde sanki Normandiyi ıelamlıyan bir hal nr. 
e Normandı Nevyorka doğru yol alırken havadan 

abnmıt bir reımi. 

iki dikkate 
Şayan 
Harb gemisi 

Yukarda: 
İngiliz - Alman deniz anlaş

masında model olarak teklif e
dilen harp gemisi tiplerinden 
biri. Bu 1912 de denize indiril
miş olan Amiral Schcer adh Al
man gemisidir. 

• Yanda: 
Telsizle idare edilen ve tec • 

rübeleri muvaffakiyetle başarı
lan Centurion adlı İngiliz ge • 
misi. Resimde gördüğünüz in .. 
ıanlar gemi tecrübeden dönüşte 
içine girmişlerdir, 
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No. 65 Nizameddin NAZIF Yeni başhyanlar için : 65 r 
"BCım Növbet Mizenet Ber Tarımı Efrasiyap !,, 
"Perded§ri MikCınet der Kasrı Kayser AnkebCıt!,, 

Kiliselerin ve manastırlarla 
büyük konakların ve hükümdar
lara mahsus saraylarla binala -
rın üzerlerine de bu bayraklar -
dan asmışlardr. 

Şimdi Kostantiniye dam!an 
üstünde belki iki yüz bi nTürk 
bayrağı dalgalanıyordu. Üzer -
lerinde onar, yinnişer bayrak 
bulunan evler de vardı. 

• Bütün bu gürültüler, panik -
lcr arasında kayserin ne olduğu 
bir türlü anlaşılamamıştı. Mon
taldo diyor ki: 

"Onun vurulduğunu hiç kim
~e gönnedi. Boğularak mı, yok
sa katledilerek mi öldürüldüğü 
bilinmedi. Yalm.ı sonradan, İ -
kinci Mehmet Kayserin cesedi
.rı i mutlaka görmek isteyince 
(adına imparator başı denilen 
bir kelle) bir sırığın ucuna ge
çirilerek İstanbulda dolaştınl .. 
dr ki bu başın Kostantin Dıra
ragazesin başı olmadığı pek 
muhtemeldi. 

Dr. A. Mortman ise şöyle bir 
rivayetei daha akla yakın bulu
yor: 

"Kayserin cesedi üç gün müd 
detle ölüler arasında arandık -
tan sonra bulunmuş. Bizans hü
kümdarını üstlerine çifte başlı 
.sırma kartallar işlenmiş ergu -
vcıni patiklerinden tanımışlar 
ve yakalayıp başkumandanın 
önüne götürmüşler. İkinci Meh
met göya mükafat vermek isti
yormuş gibi bir tavır takınarak 
bunu kimin öldürdüğünü sor -
muş. Bir zenci ilerleyip "ben 
vurdum!,, deyince derhal 'kelle
sini kestirmiş.,, 

Dr. Mortman, ''bu hareketile 
İkinci Mehmedin kendisini Bi -
zans imparatorunun halefi ola
rak göstermek istediğini ve Kos 
tantini meşru bir prens addet
tiği için k?..qım döken adamı ce
zalandırdığını., söylüyor. 

Sılavan vckayinamesinde ise 
Kostantinin akibetinden şöyle 
bahsediliyor: 

İkinci Mehmet Kayserin en
camı hakkında herkesten malü
mat aramı§tı. Ayasofyadan çı -
kıp Akropola gittiği sırada e -
linde kesik bir baş tutaı; bir 
harp askerinin: 

''Padişahım! İşte Çar Kostan 
tinin kafası!,. 

Diye yüksek sesle bağırdığı
m duydu. Hemen atının gemle
rini kastr. Hemen esirler arasın 
dan grandük N otar as ile bazı 
Rum asilzadelerini buldurdu. 
Bunlar kendilerini tutamıyarak 
hıçkınklarla ağlamağa başla
yınca kafanın hakikaten Kos -
tantin Dıragazesine ait olduğu 
anlaşrldı. 

Sırp bazı Türk paşalarını bu 
kafayı kestiği cesedin yanma 
.götürdü. Cesedin ayaklarında 
jmparatorluğun armasile süslü 
kunduralar vardı. 

İkinci Mehmet kesik kafanrn 
imparatorluk sarayı karşısında 
bir ktnmzı sütun üzerinde teş
hirini emretti. Sonra mükellef 
bir cenaze alayı ile Kostantinin 
cesedi gömüldü. 

• 
. Bu yatıyr yazarken kendisin-
den çok bahsettiğimiz müverrih 
Barbara esir düşmekten nasıl 
kurtulduğunu .şöyle anlatıyor: 

_''Şehir zaptedilmiş ve artık ü
.n;ıt. k~Imm;ııştr. Yalnız gemile
rımız ıle zınciri kırrp limandan 
çrkmak ve kendimizi kurtarmalt 
ihtimali kalmıştı. Bunun icin li
~an reisi ve Tanadın gelin ka
dırgaların kaptanı olan Sinyor 
Markonun oğlu Sinyor Diyede 
alelar.ele Galataya, mevki ku -
mandanmrn yanına koştular. 
Kumandan dedi ki: 
''- Ben Türk kunwıdillilli 

işte bu kadardır ol hikiyet 
Bakisi duru§u btnihayet 1 

haber· gönderinceye kad.ar bura
da bekleyiniz. O zaman ne yapa 
cağımızı kararlaştırırız.,, 

Fakat biraz sonra anladık ki 
Galata kumandanının maksadı 

bizi Türklere teslim etmektir ve 
bir çaresini bulup Galatadan 
kaçtık, gemilerimize zorlukla 
girip, zenciri kopararak denize 
açıldık. Türkler Venedik Bal
yo ji Jirolamor Mittotto ile Sin
yor Gabriyel Trevizaru öldür -
diller. Artık şehir onlarındı. Be 
reket versin ki Türk filosunda
ki bütün askerler ve zabitler 
yağmaya iştirak için karaya çık 
mışlardt da Türk clonanm.aaı bi
ıim üzerimize hücum edemedi. 
Yoksa halimiz yaman olurdu. 
Ve yine bereket venin ki şiddet 
li bir poyraz başladı da gemile
rimiz 'büyük bir süratle Boğaza 
ulaşrp Akdenize çıkabildiler. 

o 
İkinci Mehmedin Ayasofyaya 

girişini de ecnebi tarihçiler §ÖY· 
le yazıyorlar: 

''Türk başkumandanı pek 
gençti. Yirmi beş yaşlarında 
gözüküyordu. Uzun ve kalın 
kumral bıyıkları vardı. Paşaları 
beyleri arkasından at oynatarak 
geliyorlardı. Hepsi pek parlak 
elbiseler giymişlerdi. En seçme 
Yeniçerilerden mürekkep bir 
kafile bu heyetin etrafını sar • 
mı~tr. Bugün adına Topkapı de 
nilen eski Sen - Romen kapısın
dan hareket eden bu alay şehrin 
en büyük caddesinden geçerek 
d?ğı:uca Ayasof yaya ulaştı. l -
kıncı Mehmet gümüş ile işlen -
~iş ~Ü!,'Ük tunç kaprlardan biri
nın onunde atından yere inerek 
secde etti, sonra yerden bir a
vuç toprak alarak kavuğunun 

üstüne serpti, ayağa kalkıp 
muhteşem kubbelerin altına gir 
di. Bu pek tarihi bir an oldu. 

Az sonra hıristiyan dininin 
şan ve şerefi namına imparator 
Jüstinyen ve refikası Vasilisiya 
Teodora tarafından kurulmuş o
lan bu kilise bir cami olmuştu. 

Sonra alay yine kurulmuş ve 
İkinci Mehmet bu sefer Bizans 
kayserlerinin nke yıllardanberi 
çekildikleri Vililıeme sarayına 
yollanmıştL 

Rivayetlere bakılırsa sıkı bir 
dört nalla atım koşturan İkinci 
Mehmet Bizans Hipodromun -
dan geçerken meşhur (Delf) 
sütunun önüne gelince atını 
phlanôITarak d~ 

tindeki gürzü kaldırıp sannaş -
mış üç yılandan ibaret olan bu 
sütunun başına şiddetle indir -
miş ve yılan kafalannı param 
parça etmiş. ( 1) 

Bu abide mağlUp şehrin harp 
ve zafer remzi olduğu için bunu 
kırmakla Kostantiniyenin fati -
hi Bizans imparatorluğunun ar
trk harp ve zaferle bir alakası 
kalmadı~mı ihsas etmek iste -
miş ve Vilahmenin ötesi berisi 
yrkrk ve harap salonları içinde 
dolaştıktan sonra Bizans tarihi
nin acı sonunu gözönüne alarak 
yüksek ıeılc şu fürsçe şiiri söy
lemiş: 

Bum nevbet mizenet ber tarı
mı Eirasiysb, Perdedari mikü • 
net der Kasrı Kayser Ankebut! 

İşte bu kadardır ol hikayet ... 
Bakisi düruğu binihayet ! · ·-· 

SON 

( 1) Sultanahmed 
tunç ıütun 
,,,. 

m~ydanındaki , .. _ 

SICiLLi KAVANiN ~~ 
. 11 N_C .t C 1LD1 Ç 1KT1. 

B_u c:ıld 1934 scncsı mhayctinc kadar eski düstur vesair resmi ka-
vanın :e muahedat. ve muk~vclat mecmualarında hüküm!cri yürü
ycn~crı dere ve üç~n~U tertib düaturda münderiç tadiller ve zeyiller 
metınlcre mezç ve ıkınci tertip düıturdil bulunanlar da · t dil-. . ııarıe e 
mı§tır. 

11 nci cildi takib. e~en 12 ve 13 ve 10 uncuyu takib eden 1934 
acneııi kanunlarını ihtıva eden 14 ncü cild d&ht birbirini milteakib 
iki ay zarfında çıkacaktır. Her bir ~ildin fiyatı mcıin ciltli 6 lira, 
Taıraya 640 kuru§. Satıf mahalh : İıtanbul • Ankara caddcai. · 

C I H A n K I T A P H A " E S I' dlr. 
Bay Karakoç'un ''DİREKTİF" adlı 1934 ecncıi nihayetine ! 

ı kadar mer'i olanlarını göıterir Oımanb ve Türk mevzuatı huku-
I !!. il" kiyeıinin tahlili, hecat ve tahtiyeti fihriıti yakında çıkacaktır .... ~ -. 

'11111111 iyi Bir isten o ğ raf i 111111111 

~ Bilen bir işyar aranmaktadır. 
& istiyenler "TA N" idare direktörlüğüne 
lil 11111111111111111111111111111111 9eisin1 er. 111111111111111111111111111 

Koz oyunu 

Koz oynama tarzmôa o kadar 
çok kombinezonlar vardır ki 
bunların tam bir tasnifini yap
mak imkansızdır. 

Bununla beraber, kağıtların 
dağılış şekillerinden birçokların
da tesadüf edilen güçlükler, ol· 
dukca mahdut bulunduğundan 
bunlardan başlrcalarındaki ince
likleri bilmek, koz oywıunu çok 
sadelestirir. 

:rvıo~ kağıdını açar açmaz, 
kozların sayısmı ve kıymetleri
ni, ellerinizde nasıl uygunluk ve 
ya aykırılık gösterdiklerini göz
den geçiriniz. Bu suretle hasım
Jardaki kozların sayısını ve kıy
metlerini hesap edebileceğiniz 
için, nomal taksim olmuşlarsa, 
kaç elde kozları çekip bitirebile
ceğiniz de meydana çıkar. Mese
la yedi veya sel--.iz kozunuz var
sa, hasımdaki kozların üç elr .t; 
dokuz kozunuz varsa, iki elde 
düşeceğini umabilirsiniz. Ancak 
eğer kozlar hasımlarda müsavi 
şekilde ta\<sim olmamışsa oyu. 
nun ne şekil alacağım da evvel
den düşünmek laz~mdır. Mesela 
yedi veya sekiz kozunuza muka
bil hasımlardan birinde dört; 
dokuz kozunuza karşı hasnnlar
dan birinde üç koz varsa oyunu 
ona göre idare etmelisiniz. 

Asıl güçlük nasıl koz oynana
cağını bilmek değil, fakat koz 
oynamak lazım mı, değil mi, la
zımsa hemen oyunun başında 
mı başlamalı, bunu bilmektir. 

Ba§langıçta koz 

Umumiyetle, koz üstünde ka· 
lan tarafta, koz çoktur. Birçok 
oyunlarda el tutar tutmaz koz 
çekmelidir, bunun için de, el ba
sımda kaldıkça tehlike buluna
cağına göre mümkün olduğu ka
dar çabuk el tutmalıdır. 

Başlangıçta koz oynamanın 
erıran;t.a · ·, haannl.Tuuınn -~ 

-kağıtlarınızı kesmelerine, bir 
- kağıdı. kestiğiniz zaman kozu-
niızun üstüne koz koymalarına 
ve bu sur:etle ayrı ayrı kozlarını 
yapmalarına mani olmaktır. 
Sağlam ve büyük kozların siz

de bulunmaması koz çekmemek 
için hiçbir sebep teşkil etmez; 
yeter ki kozların çoğu sizde bu
lunsun ve son koz elinizde sağ
lam kalsın. 

Brice yeni başlıyanların bir
çoğu hep ayni hataya düşerler 
ve korkulanndan koz çekemez
ler. Bu yüzden de umumiye~c 
düşerler. 

Mesela elinde dam, vale, on
lu, sekizli, yedili, morda da iki 
ufak kozu bulunan bir aceminin 

.hasımlarda bulunan as, rua kor-
kusiyle koz çekmeğe cesaret 
edemediği· çok görülmüştür. 

Halbuki as, rua nasıl olsa ha
sımlara iki löve kazandırır, bu-
na mani olmak imkanı yoktur: 
Şu halde el tutar tutmaz damı 
oynıyarak ruayı, ikinci el tutuş
ta valeyi oymyarak ası çıkart· 
malı, ondan sonra valeyi ve icap 
eden diğ~r kozlan çekerek rahat 
etmelidir. Böyle yapdm:ryacak 
oluna hasım as ve ruayı nasıl 

olsa yaptıktan başka ufak koz
larrnı Cla kağıt keserek yapar ve 
iki löve yerine birkaç _löve fazla 
verilmiş olur. Şu halde briçte 
koz çekmek en esaslı şeydir. 
Bununla beraber hiç koz çekil
memesi lazım.gelen haller de 
vardır. Bunu da yarın anlataca
ğız. 

Bilenler için 

• o,, 

Biz de inanmadık l 
Gönül meselelerinde öyle çap 

raşik., öyle sarpa saran safhalar 
olur, ki insan içinden çli<.amaz. 
Bazan hic kabahatiniz olmadığı 
halde sev"'diğinize dünyanın en 
büyük haini gibi görünürsünüz. 
Hele aile, karı, koca hayatında .. 
Bir akşam işiniz çıkar; idareniz· 
de burnunuzdan soluyarak çalı
şır, eve döndüğünüz zaman ibir 
kıyametle karşılaşırsınız: 

- Nerede kaldın hu vakitlere 
kadar?. Anlaşıldı, yeni metresin 
de galiba... · 

Ya aksilik bu ya, bir yere de 
uğramış, biraz kolonya sürün -
müşseniz yandınrz. Başka bir 
gün işten erken savuşur; arka -
daşlarla hovardabk .eder, eve er 
ken dönersiniz. Karınız boynu
nuza sarılır, sizin doğruluğunu· 
zu her yerde, herkese tekrardan 
iftihar eder. Daha buna benzer 
ne çapraşık meseleler vardır ki 
kmse içinden çrkamaınrştır. Fa -

dan haftalar geçtiği halde beni 
aramıyor; mektuplarıma cevaP. 
vermiyor. Ne yapayım?. 
Doğrusunu isterseniz buna 

biz de inanmadrk. Yazımızın ba 
şında böyle birçok sarpasarışlar 
olduğunu ve insanın haklı iken 
haksız göründüğünü yazmıştık. 
Ama böylesi değil ..• Çünkü kar .. 
deş bizzat şahid olaraık gösteril .. 
mese bile resimlerile, yahud da· 
ha bin bir vasıta ile i'haıd kabil· 
dir ve şöyle bir mC'ktup kifidirs 

"Beni vapurda onunla gören 
kim ise filan gün, falan yerde ça 
hşan kardeşimi gitsin, görsün. 
Sonra onun benim kardeşim o • 
lup olmadığını civarından tah • 
kik etsin.,, 

Bu iki satır herşeyi hallede. 
bilirken (Pembegül) anlaşılan 
buna cesaret edememiş ve böyle 
bir teklifte bulunmadıkça yaza .. 
cağr her mektup onun hakstzlr~ 
ğını daha çok ortaya çıkaracak
tır. 

kat Hisar - Pembegül imzasile e 
bize sarpasannış bir gönül hi • Orta derecede talisili varmış; 
kayesi anlatan genç kızınki böy geçiıni de ortahalli imif ; kendi .. 
le değil. Onu dinleyelim: sine orta yaşlı denebilirmiş ve 

... üç sene evvel bir Polonez artık evlenmeğe karar vermiş. 
Ancak senelerden beri kalbinin 

köy seyahatinde tanıştık. Ben ince teline dokunacak bir kimse-
annem ve babamla orada iki ge- ye rastgelememiş. 
ce kalmqtık. O da arkadaşlarile Bunu bize Konya uzun çarşı· · 
geldi, ahbap olduk. Köyde ya .. sında yazan M. A. mektubunun 
nm saat kadar bir kiraz ağacı - sonunda diyor ki: 
nzn altında başbaşa kalmamız •.. Sizler belki de görücü ile 
aramızdaki yakınlrğı ortaya çı· evlenişi muvafık bulmazsınız ve 
kardı. Bu genç daha mektebe mutlaka sevişerek evlenmek la• 
gittiği için aramızda sevgiden zımdır, dersiniz. Ben aileme ta• 
başka biqey yoktu Fakat bu sev biatime muvafık olanı anlattım
gi bizi adeta nişanladı. Kendimi Böyle bir kız bulunursa sevece
zi nişanlı sayıyorduk. Mektebi ğime eminim. Sarı saçlıların es• 
bu sene bitirecek, hayatını kaza. merden, e~merlerin de sarılar • 
nacak ve evlenecektik. Geçen dan hoşlandıkları muhakkak oJ; 
gün fena bir teşadüf zihnimi alt duğuna göre ... 
üat..-.c•L s; -~r ~ -tn-".,'"''~...._.,z gonıeu ne--~vıemnı 0'1t1n ... 

köprüye iniyordum. Oradan Ka· fann veya ev eneccıklerin mut• 
dıköyüne amcama gidecektim. laka baıhtı kara çıkacağı iddia • . 
Köprüde erkek kardeşime rast • sında değil. Neler var ki, sevişe· 
geldim. Birlikte Kadıköy vapu· rek evlenmiş. baıhtı kara çıkmış, 
runa geçtik. lki gün sonra nişan neler var ki karrsını ancaık zifaf 
lım ile randevum vardı. Mektup gecesi görmüş ve ömrünün sonu 
yazdım, cevap alamadım. Niha- na kadar rahat etmiştir. Anca.ık 
yet kısa bir mektup aldım: Ka- sevmek ve sevilmek başkadır. 
dıköy vapurunda Pazar günü ki- Elen Gey bir eserinde diyor ki: 
minle görüştümse onunla müna· Bir adamın ben uzun zaman 
sebetimin devamım temenni edi yaşayacağım, demesi ne kadar 
yor ve beni birçok gençlerle gö- gülünç ise, ben filancayı sevece• 
rüşen hoppa bir kız olmaktan ğim, yahut sevmiyeceğim deme 
kurtarmak üzere bir daha görün si de o kadar gariptir. 
miyeceğini ilave ediyordu. An· Yani siparişle sevgi olmaz. 
Iaşılan beni uzaktan görmüş, ya Belki ailenize verdiğiniz tarifler 
hud başkalarr görerek ona söyle le tabiatinize uygun • ıan veya 
mişlerdi. Vapurda bana refakat esmer- istediğiniz gibi bir kadın 
<.>den gencin kardeşim olduğunu bulursunuz. Ama onun huyla
yazdım. Bir erkek kardeşim ol- rı? ... Temayülleri ... Belki uygun 
duğunu bildiği halde sözüme i- çrkar, beLki çıkınaz. Orası da ba
nanmadı ve o günden beri, ara- hıt işi. .• 

----· - -- - -- ------ -----------------

Riyasetinden : 
Odalar nizamnamesinin 26 mcı maddesine tevfikan mes

leki görüşmeler için Oda Heyeti Umumiyesi 28 Haziran 
1935 cuma günü saat 17 de toplanacağından sayın üyele
rin gelmeleri rica olunur. 

,,. * 111 

·Azadan kazanç beyannamesi vermeği tercih eaenler aahi 
beyannameyi tercih etmiyenler gibi gayri safi iratlan 500 
liradan a~ağı ise bir lira ve 500 lira ve daha fazla ise iki 
lira ruhsat tezekercsi harcına tabi olduktan Finans Bakan-
hğmın cevabi iş'arına atfen ilan olunur. (3554) j . 

zatu birden deklare etmıştır. 
(N) bunu üçe çıkarmıştır. 

(O) oyuna pik ruası ile baş-
lamıştır. 

(S) için, as ile almak üzere 
~: : ~o'/~ 1 pikin üçüncü lövesini beklemek 
• 9 2 IaZ7111geldiğini anlamak kolay-

ruası (E) de ise dam ezilir, (O) 
da ise bu sefer de (O) alır ve 
sağlam iki pikini oynar. Morda 
el tutacak yegane kağıt, eter 
çok muhtemel olduğu üzere ka
rolar hasımlar arasında iki ve 
üç olarak taksim olmuşsa, dör
düncü karodur. Şu halde (S), 
pikin üçüncü lövesi üstüne karo 
değil, kör yedilisini vermelidir. 

• ··ft-a o .-,-ırs- dır, çünkü (E) ye doğru trefl 
• v e ' . 

0 
#!' • 10 8 8 empası yapmak ic,,p ettiğinden 

+ a & • ~ + " 1 a bu empaı muvaffak olmazsa 
~ 8 Dj, ıo a L _ • J._8 J (E) de pik bitmiş olmalıdır. 

• A 10 9 4 Diğer taraftan (S) görilr ki eğer 
+ 1 " 0 3 trefl ruası (O) da tek yanh de· 

0 0 ~i.lse, sağlam treflleri yapmak 
: 1 5 t ıçın mora el geçirecek bir kağıt 

·- . . ,.. f Iaznndır. Kör damı morda el 
Kagıclı (S) vemllJ ve ıki san- tutacak bir kağıt olamaz ~ünkü 

Prensip: Dördü, morda olmak 
üzere sekiz kağıtlı herhangi bir 
rengin dördüncü' kağıdı umumi
yetle el tutacak bir kağıt teşkil 
eder. Bunu ekseriya oyunun ba
şında düşünerek bu renkten ka· 
ğıt boşaltmamahdır. 
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.otomobilciler, SofOrler Sayfası --= 

Taksi Otomobilleri Tehlikede 
Otomobil israfının Önü Alınmazsa Bu 

işin Sonu Kötüdür 
lstanoul taksiciliği, büyük teh 

1ikeJer geçiriyor. Otomobil işle~ 
tenlerin, şoförlerin ağızlarını bi 
~.:ık açmayor. 

Her hangi bir şoföre, yanılıp 
da~ 

- Nasıl işler? Diye soracak 
olsuruz, bir fağfur kasesine do
kunmuş gibi~ her dokunuşta bin 
ah dinlersiniz : 

- Sorma, baynn .• Benzin a
teş pahasına.. Vergiler ağır .. 
Hele plaka vergisinden göz aç
tığımız yok! 

En kötüsü, o eski hovarda 
müşteriler kalmadL Otomobille 
rin dolaştrldan alan, köprünün 
iki tarafında 6 - 7 kilometreyi 
geçmiyor. 

Bunlar yetmiyormuş gibi, 
halk taksi ücretlerini yüksek 
buluyor. 60 kuruşa gidilecek ye 
re. 40 kuruş, bazen de 30 kuru~ 
teklif ediyor. Hele gece zammı 
vermeğe hiç yanaşmıyor. Biz de 
ne yapalım? İşsiz oturmadansa 
benzin parasını çıkarmağı daha 
hayırlı buluyoruz. 

Hasılı işler berbat. •• Böyle gi 
derse, yakında topumuz birde~ 
taksileri, mezarlığa gömeceğiz !11 

Şoförler, bu şikayetlerinde 
haklıdır. Sabah karanlığından 
gece yarılarına kadar, her adnn 
da bir belaya uğramak tehlike. 
sile karşı karşıya, dişlerini tır
naklarına takarak çalışan bu za 
vallılara acmıahdır diye düşünü 
yorduk. 

Fakat, son aylar içinde piya
ganın tekrar bir otomobil istilası 
na. uğradığını görünce şaşırdık. 
l3u perhiz ne, bu lahna turşusu 
nedir? Şoförlerin dedikleri doğ 
Tu · e, bu yeni, bu pırıl pırıl oto 
~ofüller nasıl oluyor da, mas-
raflarını çıkarabiliyorlar? 

İşin içyüzünü öğrenmekte ge 
cikmedik: 

Otomobilcilerin bize verdikte 
ri hesaba göre, bir taksi otomo
bilinin kazancını yutan en bü -
yük masraf, yedek parçalar ve 
tamir masraflan:drr. Tkside iki 
sene çalışan bir otomobil, umu 
ıni gelirinin yüzde yirmiheşini 
bu işe verir. İşte işin sır kalan 
tarafı budur. Bir kaç sermaye -
dar grup, hem memleketin, hem 
de esnafın zararına olarak piya 
saya yeni otomobiller sevket • 
mektedir. Bu grup, her yeni mo 
del çıktıkça, yirmişer otuzar ta
ne getirterek işletmeğe başla -
yarlar. Ve başlangıcın parlak 
kazancını kendilerine ayırarak 
tamirsiz çalışamıyacak hale ge -
lince, ağır faizli ve müvazaalı 
bir takım senetlerle esnafa dev
rediyorlar bu otomobilleri .•• 
· Zavallı esnaf, hala kullarunrş 
arabalardan kazanç bekler, du
rurken sermayedar grup bu se
fer ~e, bunların karşısına, daha 
yenı modelde otomobilleri çıka· 

• 
rarak piyasayı tekrar ellerine al-
makta gecikmiyorlar. 

Küçük esnaf, her gün bir baş 
ka arızası çıkan otomobilleri, 
kıra sara çalıştırarak, bir yan • 
dan bu patronların gıcır gıcır 
arabalarına rekabet etmeğe, bir 
yandan da faizli borç ödemeğe 
çalışıyorlar. 

Üç sene evvel, belediye bu gi 
dişten telaşa düşmüş, ve t~ksi 
otomobilleri için bir tafonatna
me hazırlayarak bu kör döorüşü 
ne mani olmağa çalışmıştı. 

Talimatname otomobil re~a -
betini ortadan kaldırmak icin 
şöyle bir şey düşündü~ Bütlln 
otomobil, hep bir biçimde ola -
caktı. 

Talimatname tatbik edildi ve 
gerçekten faydalan da görüldü. 
Fakat talimatnamenin asıl ru . 
hu, yeniden taksiye çrka':'ılan o
tomobiller hakkında idi. Konu -
lan takyitlere göre, piyasaya çı 
kacak otomobiller. fotoc7rakımı 
z~n aldığı resimde görülen Şe -
k.ılde, .~andone olacak; yani ye
rme gore, hem açık, hem fayda
rine göre, hem açık, hem kapalı 
olarak kullanılacak1 nikelai ak-

samı da gazla siyaha lloyanacak 
tı. 

Bu kayıtlar, ilk günlerde, oto 
mobi! mürabahactlarının bir 
müddet için keyiflerini kaçır -
mış ve onları düşündürmeğe baş 
lamıştı. 

Fakat düşüne düşüne bu işe 
de çare buldular: Yeni ve lüks 
otomobiller, yine eskisi gibi sa
tın alındı. Ve sözde taIL-natna. 
meye uydurulmuş olmak için 
arkalarına hokkabaz el çabuklu 
ğile bir siyah deri geçirilrli. Mü 
saadesi alınır alınmaz açtlacak 
yerler yeniden perçinlendi, ve 
işte hepsi o kadar •. 

- İstediğiniz böyle taksi de 
ğil miydi? Buyurun .. Denilid. 

Fakat öğrendiğimize göre, be 
lediye bu sefer uyanrk dmmak 
tadır. Memleket için büyük ~:er 
maye zararlarına sebep olan oto 
mobil israfının her halde önü a
lınacaktır. Öte yandan, otomo
bilciler ve şoförler kurumu da, 
bu hususta alakadar makamla -
ra baş vurmuştur. 

Belediyenin, esnafı koruya -
cak bir karar vereceği muhak • 
kaktır. 

Şoförü Dinliyelim ! 
" Biz, ne deliyiz, ne de esrarkeşiz 1 ,, diyorlar 

Bir şoför yana yakıla şunları nuşur, ve zevki, işinden ayıra-
anlattı: bildiği saatlerde evinin sıcak 

Bir aralık doktor Mazhar Os- köşesinde arar. 
man: Her ne kadar, ilk günlerde, 

- Şoförler delidir! diye bir bir takım ne idüği belirsiz kim-
söz ortaya attL · selere de şoförlük ehliyetname 

Ondan sonra, sağdan soldan si verilmişti. Bunlar, ötede beri
bu zavallı, himayesiz meslek er- de sarhos olarak, bazı vakalar 
babına tarizler başladı: çıkarıyorlardı. 

- İçlerinde esrarkeşler var! Fakat gitgide, bunlar kendi-
Caniler var! Meczuplar var! Iiklerinden ayıklandılar. Şura -

Bütün bitaraflığnnızı ele ala- ya buraya dağıldılar. Bugün İs
rak söyliyebiliriz ki, bu rivayet- tanbulda şoförlük eden gençler 
leri ortaya çıkaranlar, şoförlere arasında, bir müşteriye yapıla -
haksız iftiralarda bulunuyorlar- cak muameleyi bilmiyecek, kıt 
dı. terbiyeli kimseler, yok denecek 

Aralarında pek çok tahsil gör 
müş gençleri~ zahitlik etmiş 
kimselerin de bulunduğu şoför 
ailesi, memleketin en mazlllm 
insanlanm:n bir araya gelmesin
den doğmuştur. 

Son sene içinde, bir tek sofö
rün, delirdiği kaydedilm;diği 
gibi esrarkeşlikten dolayı, işin
den çıkarılmış bir şoföre de rast 
!anmamıştır. 

Bir kere şoförlerin yüzde alt
mışı evlidir. Evli olan şoförler
deki eve bağlılığın, pek çok ba
balara örnek olacak derecede 
kuvvetli olduğunu da çekinme
den söyliyebiliriz. 

Evli şoför, çok çalışır, az ko-

kadar azalmıştır. Ancak şu da 
var ki, her hangi bir yerde, her 
hangi bir şoförün • o da insan 
değil mi? - yaptığr bir kavgayı, 
yahut düştüğü bir yanhşlığr, 
kırdığı bir potu bütün şoförlere 
yükletmek te haklı ve doğru bir 
görüş sayılamaz. 

Şoförler, ne delidir, ne esrar
keştir, ne de kumarbazdır. 

Hele biz, şoförleri bile bile a
dam çiğnemek, önünü ardım 
kollamamakla ittiham edenlere 
ne diyeceğimizi bilemiyoruz. 1-
yi bilinsin ki şoför de bir insan· 
dır ve her insan gbi şoförün de 
memurlardan,. müşterilerden, 
yolculardan ınsan muamelesi 
görmeğe hakkı vardır. 

' 

~·~diye nizamnamesine uymuş g6r0nmek için kapah hale getirilmiş arabalar 

Belediye nlzamma uygun beş kişilik bir arabanm arkadan g8rUnUşU · 

Kimler Biniyor? 
Uzak mesafeler arasında oto

mobil yolculuğu yapanların git
gide azalması şoförleri ve oto
mobil işleticilerini gerçekten dü 
şündürmektedir. Son yıllarda, 
o.tomobile ancak acele işi olan
lar biniyor ve bunlar da daima 
en kısa yolları tercih ediyorlar. 

Otomobil gidip gelişleri şehir 
içinde, Köprünün iki tarafında 
6 - 7 kilometreyi geçmemekte -
dir. 

Bir doğrulama 
Otomobilciler ve şoförler ce

miyeti reisi Mahmut imzasile şu 
mektubu aldık: 

Gazetenizin 13-6-935 tarihli 
nüshasında (Olur şey değil!} 
başlıklı sütunda, 292 numaralı 
otomobil sahibi Ömer tarafın
dan gönderildiği bildirilen bir 
mektup neşredilmiştir. 

Bu mektupta İstanbul'a gelen 
gezginlere otoınobil bulma işin
deki ihtikardan şikayet edildiği 
sırada, bu işin Uçak kurumuna 
da fayda verecek şekilde Otomo 
bilciler ve şoförler kurumu tara
fından yapılm:rya başlandığı, fa
kat bu teşebbüsten menfaati 
bozulan zatın kurum idare he
yetine müracaat ederek: "Siz 
bu işteki bütün kazancınızı U
çak kurumuna kaptıracaksınız. 
Bu işle uğraşmaktan vazgeçerse 
niz otomobilciler ve şoförler ku
rumuna senede 1200 lira veri
rim,, dediği, bu teklif idare he
yetinde mevzuubahis olduğu hal 
de, paranın alınıp alınınadığr 
kendisince bilinmemekle bera
ber işin örtbas edildiği yazıl
maktadır. Halbuki vaziyet şu
dur: 

Mektup sahibi Ömerin de ha
zır bulunduğu içtimada mevzu
ubahis olan zatın sözle yaptığı 
bu teklif dinlenmiş, fakat müza
kereye değer ciddi bir mahiyeti 
olmadığı ve esasen daima, esna
fa ait bir hak olarak müdafaa ve 
muhafazası icap eden, gezginle
re otomobil bulma işinin kuru
ma maktuan temin edilecek bir 
bedel mukabilinde şu veya bu 
şahsa ihale edilemiyeceği pren
sip olarak tesbit edilmiş, bunun
la beraber bu hususta bir karar 
verilebilmek için teklifin yazı ile 
teyit edilmesi lüzumu k.endisine 
bildirilmiştir. 

Fakat bu tebliğden sonra ne 
yazı ile ve ne <1.e sözle bu teklif 
tekrar edilmemiştir. 

İşin bu kısma ait teferrüatmı 
yakmen bilen mektub sahibi 
Ömer bu işin nasıl olup da ört
bas edildiğini de pek iyi bilir. 

Seyyahin şubesinde müteşek
kil bir komisyonun hükumeti
miz namına bu işle meşgul ol
maya başladığı resmen bildi
rilmesi üzerinedir ki; kurum, 
esnafa ait olan bu hakkın gayri 
mes'ul ellerden alınması işi üze
rindeki çahşmalannı muvakka
ten durdurmuş bulunuyor. Bi
naenaleyh; iş örtbas edilmiş de 
ğil bilakis resmi kanallara inti
kal ettirilmiştir. 

C;ltomobil Döşeme
lerine Kıhf Geçiyor 1 

Deri Üstüne Keten Kılıf, Kaş 
Yaparken Göz Çıkarmak Olur 

Belediye nizamnamesine uygun olan açık bir araba 
[şoför yamnda muavin yeri yoktur] 

Başka memlekeıtlerde böyle 
midir, bilmiyoruz. İstanbul da 
belediyenin en çOk uğraştığı 
konulardan birisi de taksi oto
mobilleri ile şoförleridir. Şoför
ler mi haşarıdır, otomobiller mi 
tek durmazlar? Yoksa memleke· 
timizde faaliyetleri yeni başla
dığı için bunlara karşı umumi 
bir yadırgama mı vardır? Bura
ları araştınnıya muh~ olmak
la beraber göze çarpan bir haki
kat var ki; bu sınıf vatandaşlar 
haddinden fazla sıkıya konulu
yorlar. Misal olarak şoförlerin 

şikayet ettikleri kılık işini gös
terebiliriz. 

Bütün otomobil aöşemelerine 
geniş kılıf geçirilmesi her nasıl
sa talimatnameye sokulmuş 'bir 
maddedir ve ilk bakışta hiç de 
fena bir şey değil gibi görünür 
ama, döşemeleri kumaş veya ka
difeden olanlar için. 

Maroken döşemeli bir oto· 

mobile keten kılıf koydurmıya 
kalkılırsa bunun sebep ve hik-
metini ne ile izah etmeli? 1 
Kumaş kirlenir, tozlanır, hat• 

ta münasebetsiz mahluklara yu
va olabilir. Bütün bu ihtin1alle
ri önlemek için Üzerlerine arada 
sırada yıkanabilecek birer kılıf 
geçirmek doğru olabilir. 

Fakat, bu mahzurlara karşı 

gelmek bakımından kılıf bile de
ri kaplamalara göre geri bir ted 
birdir. 

Deri kaplama ıslak bir bezle 
silindi, hele arada sırada cililan .. 
dı mı, mesele kalmaz. Böyle ol· 
duğu içindir ki tren, tramvay va
pur gibi_ umumi nakil vasıtala
rında da deri kaplamalar kılıfsız 
kullanıhr. Bu kadar açık bir ha
kikat meydanda dururken deri 
döşemeli taksi otomobillerine 
kılıf geçirmeğe kalkışmak bil
mem ne_ dereceye kadar yakışıli 
alır. 

Belediye nizamnamesine uygun kapall araba .. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hidiseler 
ORTA AVRUPACA 

Yugoslav 

l'rens Pol 

Temp~dan: 

Yugoalavyada patlayan kabi· 
ne buhranmm husu11i bir karak
teri vardır ve arsıulusal sahada 
akisler uyandırmağa müsaittir. 
Binaenaleyh dikkatli olmak ge
rektir. Y evtiç, İskopçinanm son 
seçiminden sonra takip edilme
si } a Z I m g e 1 e n 6 i y a S a 
hakkında bakanlar ay~m fikir
de olmadıklarından kabinenin 
istifaamı naibe venniştir. Bu ia
tifaname kabul edildiğinden. 
şimdi naiplik, muhtelif siyasal 
şeflerle isti§arclere başlamış ve 
içinde. muhalefet partisinin en 
faal uzuvlarının bulunacağı bir 
Stayatinoviç kabinesinin teşek
külüne doğru yol altMlı§tR". 

Hakiki vaziyet budur. Fakat 
bugün Belgratta cereyan eden 
hadiseleri iyice anlamak için, ge 
çen mayıı ayı zarfındaki seçi
min ne ıerait dahilinde yapıl -
dığmı gözönünde bulundurmak 
lazımdır. 

Skopçina, ça1I$!11a metodu, 
hüktlınetin faaliyetini felce uğ
rattığından temel yaaasmm 32 
inci maddesi mucibince şubatta 
f cshedilmit ve seçimin 5 mayı:s
ta yapılacağı ve parlamentonun 
3 haziranda toplanacağı bildi -
rilmişti. Yugoslavyayı müttehit 
bir memleket yapan müteveffa 
kral Aleksandr'ın. izinde yürü
yen Y evtiç, ulusal saha dahilin
de Yugoslavyanm bütün ırklan 
ve eski muhalif partilerin kuv ... 
ve~ile beraber teşriki mesai 
ederek, 1929 da teessüs eden re 
~imi normal bir hale getirmeği 
düşünmüttür. Net ekim kralın 
ölümtinün ertesi günü ananevi 
partilerin liderleri ile temasa 
baıladı; fakat zamanın ieabatt 
ve belki de bazı taktik hatala; 
- ki otorite Tejimi tahakküm e
den, krallığın birliğini vUcude 
getiren bir takım nüfuzları, ida
Te etmek lüzumundan doğmut
tur - Katolik Slovenler partiıi 
lideri papu Korochetz, ve mUı 
lümanlac §Cfi Spaho gibi caki 
ptırtilerin tanımmş ıeflerile tet
riki meui ederek, gayretinin ao 
nuna kadar gitmesine engel ol. 
muttur. Nomalizrnaaiyon'a git
meii, amaç edinen yeni kabine, 
her yerde olduğu gibi temel ya
sasına uymağa mecbur kaLmıt
tı. 

Mayıs ıeçimi, eıki ıiyasal te
şekkülleri istiyen namzetlerin 

Buhranı 
liıteıini, fay dalı bir surette or
taya koymayı miltkülleştiren 
bir ıiıtem dahilinde yapılımt • 
tır. 

Bizzat Yevtiç, ulusal merkezi 
yet listeıinin ba,ma geçti ve 
karşısmda Hırvat köylü partisi. 
.Maçekin bafkanlığmda birlqik 
muhalefet partilerinin bir tek 
listesi vardı. 

Seçimcilerin yüzde 70 i seçi
me girdi ve Y cvtiçin listeıi, v• 
rilen reylerin yUzde 62 sini ka· 
zandı. 

•.• Y evtiçin listesi, Skopçina· 
da 300 yere aahip olmuştu. Hal 
buki muhaliflerin elde ettiği yer 
ler altmış kadardı. Halbuki bu 
kazanma zahiri idi. Hakiki de -
ğildi. Çünkü hükümet listesi 
l. 700.000 rey almış, ve muhalif
l~r listesi, Dalmaçya ve Hırva· 
tistanda tam ekseriyeti temin e
derek 1 milyon rey kazanmıştı. 
Bundan şu netice haııl oldu.Mu 
halifler vaziyetin kendi zararla
nna olarak bozulduğunu iddia 
ederek, Skopçinada çalıtmaları
na i15tirakten imtina ettiler. 

Siyasal kriz de işte bundan 
doğdu. 

]ournafdan: 
Bir defa <!aha merkezi A vru

pamn düzeni için lazımgelen di-

Yevtiç 

rektifleri çizecek olan, küçük 
andlaşma konferansı geri bıra
kıldı. 

Bu çok teessüf edilecelc bir 
şeydir. Çünkü 7 kanunu ıanide, 
Romada Mussolini ve Laval ta
raf mdan çizilen Tuna · plim o 
zamandanberi de hayli ıürlik • 
lenmit dunnuıtu. Almanlar bu 
teehhurdan nasıl istifade edile
c-eğini göıterdiler. Kan,ık ma
nevralara m!iaaade edenleri ten 
kit etmek iyidir. Fakat başlıca 
vazifeleri sürüncemede bıraka· 
rak, onlara müsait fırsatlar ha· 
zırlamamak daha iyidir. 

Küc;Uk andlıtınanın toplan -
tıamı geri bırakan sebebin, Yu
goalavyadaki dahili politika ka
nfıklıiı olmuı daha çok teea
ıüf. edilecek bir teYdir. Y cvtiç 
•ec;ım dolayıailc Belgratta kal
dığı idn Cene•-ed k. .. k ~., ... e ı muza e-
reler kısa ketilm~tir. Bugün İ· 
ıe Yuıoslavya yeni bir bakan 
beklemektedir. 

- Telsizim hassas mı?.. Ne 
dersiniı?. Ay ba§Iırmda taksiti 
verdiğim zaman benimle bera • 

•·• Seçim rejiminin cambu • 
lıkları, 1. 700.000 rey alan hü • 
kftmet liıteıine rnecliıte 300den 
fazla yer vermiı buna mukabil 
1 milyon rey alan muhalefet an
cak 60 sandalye elde edebilmit
tir. Fakat yeni mecliıi harekete 
geçirmek zamanı gelinc8'bu ka 
ntık mesele patlak vermiıtir. 
Dalmaçya ve Hırvatiıtanda 
tam bir ekseriyet aldıfmı bi· 
len muhalifler parllmentoda fa. 
aliyetc geçmek iıtemiıler ve hat 
ta, seçimin yeniden yapılmumı 
bile ileri ıürmüılerdir. Bunun 
üzerine hükUmet blokunda ve 
bizzat kabinede mukavemet ba§ 
lamıştır. ber ağlar. 

(Rie et Rac) İşte kriz budur, 

Habeşistanın Son Aylarda 
Satın Aldığı Harp Malzemesi 

• 

FEN ALEMiNDE 

-----------------
Ölüme Karşı Çare 1 

Matin'den: 
Bugünkü krizin arzettiği ha

kikatlar, insanın ümidini kıra -
cak mahiyette olmasına rağmen 
diğer taraftan hayatın bundan • 
intikam aldığı sahalarda vardır. 

Geçen gün Nevyorktan aldı
iımız kısa bir telgraf doktor 
Alexis Carrel'in tayyareci 
Charles Lindbergle beraber yap 
tıf ı pyam hayret bir tecrübe .. 
nin muvaffakiyetle neticelendi· 
ğini bildiriyordu. Bu tecrübe es-

. nasında, hayat sahibi mahlukla 
rı ölUmden sonra da yaşatabile
cek yeni hayat bir cihaz kulla -
nılmıştır. 

Geçen cuma günü, bir müd
dettenberi Pariıte bulunan 
doktor Alexiı'iyi gördük. Bize 
dedi ki: 

- Bu haberi Rokf eller mües
sesesi tebliğ etmemiştir. Hava
dis belki, bugün Birleşik Ame
rikada çıkan Science mecmua • 
sından alınmıştır. Bu makale • 
de muharrir bizim geçen nisan
danberi üzerinde çalıştığımız 
bir meaeleden bahsedilmekte • 
dir. 

Doktor Alexis 

kadar uzun müddet yaptmaktı. 
Hayatı uzatmak ve hatti haya· 
tın ahengini bozmamak, ona tec 
rübevt bir tarzda mahrwn kal
dıktan motorları iade etmek 
ba§lıca amacımızdı. 

Habe§istanın bağlı bulunduğu Cibuti limanım gösterir harita 
Bu tecrübeyi Charles Lind -

bergin bu dünyanın en kuvvetli 
mucit kafalarından birine ma -
lik olan insanın vücuda getirdi-

Bu uzuvlar, guddeler, thyro
ide'ler, ovaire'ler ve daha baş • 
katarı, sterlize edilmit höcreler• 
de saklanıyor ve ona, kalp ve ci· 
ğer hizmetini gören ilet bağla· 
nryordu. Bu uyede manevi un• 
ıur, kan veyahut auni mayi, tir• 
yanlarda dolafryordu. 

Komprime edilmiı hava ıaye 
ıinde bu devranı temin etmek 
kabildir. 

Matin'den: 
Cibuti, 11 haziran (mektup

la) - On gündenberi devam e
den mUthi§ hararete rağmen, 
bir kaç yolcu ile beraber, güver
tede duruyor, ba§tmızda geniş 
şapkalar, gözlerimizde dürbün
ler oldu~u halde Kızıldenizin 
süt rengı ufuklannda, silah ka
çakçılığı yaptığı söylenen yel
kenlileri anyorduk. 
Emeğimiz bo§a gitti. Ortalık 

ta, ne bir yelken, ne bir duman 
vardı. Denizin biraz hareketlen 
diğini görmek için Tacura kör
f eıine kadar beklemek lazımdı. 
Netekim. öyı. ol.du. Yo\da ~ 
Alman vapuruna rastgeldik. Bi
zim istikametin aksi tarafa doğ 
ru ilerliyordu. Bu, Hamburg li
manına merbut Adolph Woer .. 
mann vapuru idi. 

Te&adilfe bakın ki aynı vapu
ru bundan iki sene evvel, Ka -
narya adaları civarında gömıüş 
ve fotoğrafım almıştık. O za -
man yine bu vapur, asi Arapla
ra silah ta~ıyordu. 

Cibuti limanına yanaştığımız 
zaman henüz parçaları eklen
memiş iki tayyare gördük. Bun
lar son zamanlarda Habeş hü -
kGmetinin satın aldığ1 Fokkera 
ticaret tayyareleri idi. 

Acaba bunları Adolph Voct· 
mann mı getirmişti? 

Bu ilk sualimizin cevabı ,u ol 
du: hayır! 

İkinci cevabı ancak sekiz gün 
ıüren tahkikattan sonra öğrene 
bildik. 

Franıız Somaliıi sahilleri ve 
Adiı Ababa timendif erlerinin ni 
hayet bulduğu Cibuti limanı va
sıtaıile, hiç bir ıilih ve mühim
mat kaçakçılığı yapılamaz. Bu 
imkan dahilinde değildir ve bu 
imkinıızlığın sebepleri şudur: 

Habesistana yapılacak silah, 
harp malzemesi ve mühimmat 
ithalitını tanzim etmek üzere 
1930 senesi 29 ağustosunda Pa 
riıte, Fransa, İngiltere, İtal • 
ya ve Habeşistan arasında bir 
andlaşma yapılmıştır. 

Bu muahedenin tatbikatına 
dair 1932 senesi nisanında yapı 
lan bir mukavele, bu gibi malla: 
nn Fransız Somaliıi vasıtasile 
Habqistana geçmesini şu ıart· 
lara batlamıstır: 

.lhr~ca.tcı memleketten veril
mış bır lıaa1111 olması, 

Habes hükfunetinin müsaa. 
de vermiş bulunmaıı. 

Fransız Somaliıi ıahilleri hü
k<imetinin mü11adede bulunmuş 
olması. 

Bundan maada mukavele, bi .. 
zim eski düşmanlarımız oı.n 
memleketlerden gelen harp mal 
zemcsinin Fransız sahillerine ih 
rac1nı menetmektedir. 

Bu mukavele, Fransız sahille-

ri valii umumisi M, de Coppet 
tarafından gayet ciddiyetle tat
bik olunmaktadır. Muntazam 
şerait dahilinde Habeşistana 
sevkedilmek üzere gönderilen 
ı Q.000 tüfek, 1 70 mitralyöz, 
2.600.000 kurşun mart ayı zar
fında Cibutiye vasıl olduğu hal 
de, biltlin vesait tamam olmadı 
ğı için ancak nisanda yola çıka
rılmıgtır. 

• Cibuti limanı vaııtuile 1 kl· 
nunusani 1935 ten, 10 haziran 
1935 e kadar Habeıiıtana sev
kedilen mühimmat ve harp le • 
vaaınu aniktan •udur: 

Çekoslovakya ve Belçika ma
mulatı 16,000 tUfek, 600 mitral~ 
yöz, 5,500,000 kur§un. 

İsvi~re mamulitı, iki tane tay 
yarcye karşı müdafaa mitralyö
zü. 

Bütiln bunlara lisansları Ci -
butiye gelen. ve yakında Habe
şistana sevkedilecek olan 1400 
harp tüfeği, 2850 adi tüfek, 
7 milyon kurşunu da ilave et -
mek lazımdır. 

Hiç bir top ve menni gelme
miştir. Yalnız Hamburgtan do
kuz sandık kimyevi madde gön
derilmi§ tir. Bunların sıkleti 425 
kilo ve kıymetleri 5000 frank -
tır. Aynca 52 kilo çeken oksi -
jen tüpleri de vardır. 

Üç tane gaı maakeıi nümu -
nesi de, kimyevi maddeler, ve 
oksijen tüpleri gibi harp malze· 
mesinden saymamak lazımdır. 

1934 senesinin ilk il~ ayında 
Habeşistan Cibuti limanı vasıta 
tiile 3000 harp tüfeği, 57 mitral
yöz, 27.000 kurıun, ikinci üç a
yında 2 tüf ek, l 000 kUJ1un, ü • 
çüncü ayında, 2 mitralyöz, ve 
dördüncü ayında da 20.000 kur 
§Un ithal etmiştir. 

ltalya bOyOk 
imparatorluk lstl~or 

Lavaro Fa5ciıt•'dan: 
Tabii Hructl•r itiboril• lolcir, fa· 

kat insan lıutlr•ti itiboril• un,U. 
olan ltolyo, birsoh •vlUlonru '10• 
tan haricin• •öntl•rm-1• mubur 
kalmıftır. Son utatütllıZ.r• ,ör•, 
hariçte """'~" t/al~nlorın milulo 
n 9,500,000 ılir. funlorılon 1 mil· 
yon 100 bini Olıyoncuu 41f'" nrı., 
tl•, 1,800,000 ini Aurııpo, A•,,a .,. 
Alriltadtı YOfO'Mlclaır. /tal~ 
aıoktai neutınno •Ör• ._larva ,a1q 
malamulon en fOlı Utila• -'•n 
kcndil.nni luı6al •• .,. nrt.r4ir. 
V • bütün ba lıadrett.r U,,..,. lae • 
m•n ano vatan lfin lıo76aU~ de 
FNktir. Bupnlıa ,.raU dalailinde 
hicret •ltMlı lı•lfMft hemen ~ ... 
.. sJır. 

Bupn 6i•, lıtofi)'.,. bir imparator 
lult vücutl• ••Iİrm•I• m•chnu. 
Dure biN hüyü/c llir li/cir 6irlili ,,. 
olwun bir fUUr verdi. Maltaclclerah
muıı zorlamak, kendimi~i ve iatik • 
Hlimiai düıanm•mİ• • .,.eldir. 

...:.. Bu suni hayat, uzun mü& 
det devam edebilir mi? 

- Buna bir hudut çizmek im 
kam yoktur. Şimdiye kadar ben 
yirmi yedi, yjrmi sekiz tecrübe 
yaptmı. Bazı cihazlar 20 gün ka 
dar yqayabildi. 

- Cihazlar koleksiyonu, yani 
bir bünye bu ıuni devrandan ;6-
tifade eder mi? 

Doktor Alaxiı güldü: 
- Şimdilik, dedi, mesele bu 

değildir. Bütün bir bünyeyi ha· 
rekete ıctirebilen motorun yeri· 
rre-g~cbll!tlk cihl:zıtı n mu 

Cha'rles Lindberg 

ği hususi bir iletle yaptık. 

hiş bir sey o dugunu tasavvur 
ediniz! Hayır, bu tecrübelerde 
en enteresan olan nokta, klınyc
vi unsurların istihale tekillerini, 
vesaire veıaireyi tetkik etmek .. 
tir. 

Tecrübemizin gayesi, zihayat 
vücutlar üzerinden çıkanları, u
zuvları hariçte mümkün olduğu 

lstanbu! Mlllt Emllk MüdOrlOlllnden: 
Muhammen Değeri 

Lira 
BUYOKDERE: Yenimahalle Kayıkha· 

ne yolu ve Pazarbaıı caddesi 
eıki ı 1-4 yeni 70-8 kayıkhaneyi 
müştemel evin 3/ 8 pay~. 

YEN1CAM1 : Hacı Küçük Kürkçü ham 
kat 2 eski yeni 1 O odaqın T. 

l\ıtERCAN : Yavaşça Şahin mahallesi 
Uzun Çarşı caddesi eski 163 yeni 
240 sayılı dükkanın 30/84 payı. 

KÜÇÜKPAZAR: Hoca Hayreddin Kü
çük Pazar caddesi eski 51 yeni 
43 üstünde odaY.ı müotemil dük· 
kanın tamamı. 

TAKSİM : Ki tip Mustafa Celebi yeni 
sokak eski 9, 11, 13 yeni 7, 9, 11 
jimnastik kulubu ve deponun eski 
9 numaraya isabet eden muayyen 
mahalli. 

YEDlKULE : Kürkçü baıı Hüseyin aia 
Yedikule caddeıi eski yeni 2 • 4 
sayılı iki evin 42/ 240 payı. 

MERCAN: Saman viranı Sani Uzun 
Çarşı caddesi eski 3 2 4 yeni 1 O S 
sayılı dükkanın 3/ 90 payı. 

YEDİKULE : Çıralı Hasan İki Yüzlü 
Ceıme Çıkmazı eski 44 yeni 1 
sayılı evin 1/2 payı. .. 

EMlNöNU: Ahıçelebi Balıkpazan cad
desi eski 9 6 yeni 4 8 sayılı dülr 
kanın 480/ 6720 payı. 

KULEDİBİ : Sehit Mehmet Pap Us
tüpcüler sokak eski yeni 2 sayılı 
dükkinın tamamı. ı 

BOOAZlCt : Yeniköy Yaihane sokak 
eıki yeni 5 aayılı evin 979/1440 

~58 

648 

'177 

216 

'195 

22 

183 

285 

130 

payı. 551 

~------~ 

Yukanda yazılı mallar 26-7-935 cuma (iinü saat 14 
de kadar pazarlıkla ve peşin para ile satılacakdır. İstek· 
!ilerin haftanın salı ve cuma ~ünleri idarede müteıekkil 
satış komis~onuna müracaatları. (F) (3477) 
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YARiNiN, 
BüYl)KLERI 

[vazısız:Hik4ye] 

( 
~ 

(~iraz da Güi~ 
Öğretmen - Donmıyan bir 

mayiin ismini söyle. 
Talebe - Kaynar su, bayım . 

• - Yavrum una tekerleme 
getirdim. Giderken versem. 

- Amcacığun, allaija ısmar-
ladık deyiniz. .. 

• 
Öğretmen, Hafimin vazifesini 

özenle incelerken: 
- Bu yazı, babanın yazısına 

çok benziyor, ne dersin? 
Haşim bir dakika düşünür 

ve: 
- Babamın atilosu ile yaz

dım, belki benzeyiş ondandır. 

• - Oğlunuzun üniversiteden 
çıktıktan sonra ne olacafı filt
rindesiniz? 

- Eğer bu gidiete devam e
derse belki altmıtlık olacaktır. • - Kapınıza: "Köneğe dik-
kat,, yazılı bir levha koymuşsu-
nuz, halbuki köpeğiniz pek kü
çük, kimseye zarar verecek hal
de defil. 

- Levhayı, köpeği görmiye. 
rek ezmemeleri için koydum • • 

Hizmetçi - Bayımız evde de
ğil .. 

Ziyaretçi - Ona deyiniz ki 
kendisi için bir hayat ve öl~ 
meselesi var. 

Hizmetçi apartmıanma gider, 
az sonra kapıyı açar, ziyaretçiyi 
kabul eder, ev sahibinin yanma 
götürür. 

Ev sahibi endifeli, sorar:· 
- Benim için bir hayat ve ö

lüm meselesi oldutunu ıöyle
mışsiniz? .• 

- Evet bayun, ben ıigorta 
ıimsanyiın, hayat ıigortaıı yap
manızı teklif için geldim r ••• 

- Ali, wıa IÖylediğim 1Jacr 
içmemişsin. 

- Babacıiım, şiışenin üstün
deki talimata harfi harfine uy
dum. 

- Bu nasıl ,ey? 
- Şişede şu sözler yazılı: Şi-

şenin tıpası açılmıyacak, şişe 
Bir uykudan uyanıf... sımsıkı kapalı tutulacak .. 

1 BU DA SiZiN MODA~IZ 1 

OKUDUKLARIMIZ, 
RESl.M.LE 

• 

1 L L E S E V 

Kont Sville Almaviva tehri
ne kendini belli etmeklizin gel -
mittir. O bu şehirde oturan Ro
ıine adında bir genç kızı sev -
mektedir. Genç kızı ihtiyar 
vaıiıi bir odaya hapis etmiştir. 

Kont Almaviva, Seville oehri
ne, Rosinc kavu,mak için gizlice 
ve başka bir ad taşıyarak geldi. 
Kont, o genç kızı, Maqridde ilk 
tesadüfünde sevmişti. Yazık ki, 
onun ihtiyar vasisi doktor Bar
tholo, bu pinti ve kıskanç herif, 
yaşına bakmıyarak onunla ev-

Lindor az 10nra, kıhğmr de
ğittirdi ve bir mektepli kıyaf e
tinde gene m~ydana çıktı. Ro
sine'in musiki hocası Don Bazile 
in talebesi olduğunu iddia etti. 
Bartholo'nun şüphelerini yen
mek için de Roeine'fn kendisine 
gönderdiği Don Bazile'dcn ba
hiı bir mektubu doktora göster
di.Onun itimadını kazandı.Roai
ne'e musiki hocalığı etmeğe 

lenmek istiyor. 
Kont Almaviva, genç krzın 

kapalı olduğu demir parmakhk
h pencerenin önilnde ıokakta, 
eski uşa*ı Figaroyu bulur. Fi
garo Barthelo'nun berber ve ec-
zacısı olmuştu. Kont onun yar
dımını diler, genç kızı, ihtiyar 
kıskanç vasinin zulmünden ve 
göz hapsinden kurtarmak için 
kendisine yardnn edeceği vaadi
ni alır. Kont Rosine ile evlenece
ğini de uşağına ıöyler. 

batladr. Dente gayet edepli, sa
kin ve mahcup bir tavır takın
dı. Bu ıırada Bartholot muıiki 
ahengi ile uyudu Ye uyurken! ... 

Hani onu böyle görenler asıl 
hüviyetini tiyen an ayamaz -
lardı. Musiki der1i bildin ince
liklerile devam ediyordu. Hoca 
ustalığını göstermekteydi. Ta .. 
lebe de kendi istidadını meyda
na koyuyordu. 

TiYATRO 

B E R B E R • 

1 

Rosine kontu, Lindor adlı bir J İş biraz daba karışır, ıüvarl 
süvari olarak kabul eder. Ona askeri kıhğrnda olan kont, Bar· 
gizlice mektup yazar. Ve mek- tholo'nun evine gelir. Elinde 
tuplarınr Figaro ile gönderir. resmi bir kağıt var. Asker oldu .. 
Bunak ihtiyar Barthelo eve ge- ğu için orada ikamet edecektir. 
lince işin farkına vanr. Figaro- Kağıtta şu sözler yazılı: 
nuıı tekrar eve geldiğini ve Ro. "Doktor Bartholo, merkum 
ıine'in parmaklarındaki mürck- Lindor'u kabul edecek, besliye
kcp lekeleri ona hakikati göste- cck, konukhyacak, yatıracaktır. 
rir. ihtiyar çileden çıkar, kabma Fakat oyunun foyaıı meyda· 
lirğamaz, çılgınca tepinir. Figa- na çıkacak. Çünkü kurnaz Bar· 
ro, eve girmek için uşak. Eveill~ tholo evine asker kabul etmek 
ye bir uyku ilacı vermiştir. Bu mükellefiyetinden muaftır. 
da, Barthelo'yu küplere bindi- Kont Ljndor, ister istemez ıe. 
rir. ri çekilir. 

Bırtholo iti bozacak mı? Ro
ıine'e diyor ki: 

- Lindor'a gönderdifiniz 
mektuplan Lindor, Kont Ama
vivaya vermiş\ .. Rosinc'in tecs· 
ıüril, telifı ••• 

• 
Bereket verıin ki, o ıırada 

kont ve uşağı Figaro pencere
den girerler. Kont. Rosinc'e her 

feyi anlatır. Genç kız g8z ya,tı· 
nnı keaer .. Don Bazile, Bartho
lo'nun nikahı için çağrılan no
terle birlikte celir. Noter'in elirı· 
de iki mukavele var: Biri Ro
ıine ile Bartholo ikincisi de 
Kont Almaviva ile evlenmeıini 
kayda mahsustur. Tabii ikincisi 
imzalandı. Gençler sevindiler. 
İhtiyar Bartholo da parasını ıak 
byabildili için memnundur. 

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

FAYDALI 
• 

BUGUNKU 
PROGRAM 

latanbul 
11.30: Jimnaatilc. BaJ&n Aıade Tarcan. 

18.JO: Pransızca dere. 19.10: Danı mıaılki· 
ııi (Pllk) 19.40: Haberler. ıt.ŞO: Ba)'&n 
Halide. Monoloı. 20.10: Xonferanı. 20.30: 
ltUdyo orkestra konseri. 21: Radyo cu 
ve tanıo orkutraları. (Ba,..n Beybi) 21. 
30: Son haberler. Boraa. 21.40: Muhit· 
tin Sadık. Viyoloıılıt. Vl7oloııtel aolo. 22: 
Pllk netriyatı. 

BUkref 
ıs.ı.s: Plik ve du:ramlar. ll: Motzol 

orkestrası. 19: Dayamlar. 19.15: Konse
rin ıürdi. 20: 81Sıler. 20.20: Pilm ve ope
ret plikları. 21: Sözler. 21.15: Piyano • 
ıartu (Solist suvarcıl), 22.30: Duyqmlar. 
22.!0: Konserin ıilreif. 23.15: Yabancı 
dUJcrle duyumlar. 2U5: Konaerln ıüreti. 

Budapeft• 
19.15: Opera orlreatruı. 20.30: Muallar. 

21: Klarinet - pi1ano. 21.SO: larlcdı cin· 
ıcne müziii. 22.50: J>ıa:ramlar. 23.10: Pi· 
)'&no konseri. 23.50: ln,Uı.c. lronferanı. 
14: Caı müziii. 

Moakova 
17.30: Karışık yaynn. 21: KonHr. 22: 

Çelcce yayım. 23.05: 1nıl1lzce )'&yım. 24.05 
Almanca. 

Roma 
20.15: Pllk - llSılcr • Pllk. 2UO: Jlad· 

10 piyesi. 22.30: Senfoııik konHr. 

Prag 
20.30: "Lı Conte du Tor laltan., adlı 

opera piynl. 23.30: Duyqmlar. 23.0: hı· 
ciU.ce duyamlar. 

Vartova 
23.0S: Ulıaul danalar. 20.SO: Minh. 21: 

Korıferan1. 21.tO: lalon milzlji. 21.0: 
Du:ramlar. 21.55: Konferanı. 22: Chopln 
lronıeri. 22.SO: PllıU\!ıld haldunda konf• 
rans. 22.40: Chopln'den vl:rotoa..ı kon,.. 
ri. 23.05: Uzla'. 23.15: XUclilr rad7o Of• 
bttraaı. 

Brealau 
21: Dunmlar. 21.Uı U1ual ya)'llft. 

21.45: Haftanm du111mlarr. 22: "Pankes
pedition nach A tlantiı .. adlı müzikli karı
ıık yayım. 23: Duyumlar. 23.30: Dans mü· 
zlii. 

Hambura 
21 : Du:ramlar. 21.U: Ulau1 yayun. 2t. 

45: KiyUl nyımı. 22: Dan• müılti. 21: 
DıaTUmlu. 2S.20ı Ayl* acıan du:ramt.n. 
23.40: Müzikli proırapı araın. 24: Koro 

konıerl. 24.201 BHthoven •• Mozartm 
eserlerinde havalar. 

MUnlh 
21: Du)'llmlar. 21.15: lJlutal 1a11m. 21. 

45: Sarkdı 1•1Jft1· 23: Duyumlar. 21.20: 
Aylık cliiııya du)'Umları. 23.40: Ara. 24: 
Danı 

• SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

' 
.Y. Türle : Bir ıık nıtmui - Bltmf· 

yen ııurıp. 

• Melek ı Kıhlrede •ık ıeceleri -
Kedi ve keman. 

• Yıldıa ı Gönül tuzıiı - Dalların 
kııı. 

• Eu..mra ı Veronika - Bar pr· 
kıc111. 

• Tanı Xfmıeaiz. 

• Şak ı Korkunç ev - Telefoncu 
lcıı. 

• J,.k ı Tınıolf ta - Atk Hüzün
leri. 

• Allcazar ı Gaip ruhlar ıdaaı -
Suvariler kralı. 

• Alemci• : SUrilıUne Bereket -
77 No. lu cııuı. 

• Milli : Çıldırın dudaklar - Gizli 
define. 

,,. HiW ı Zombi - Tunç vücutlar. 
• Kadıköy lfirey1a ı Xlmıealı. 

• Kachköy HlM ı G~nUlltr Birle· 
tince. 

"' Olkiiclar Hale ı Atk fırtınaları. 

• NOBETÇI 
ECZANELER 

Baıece ıüSbetCf ecaaneler taıılardır : 
llrlleclde Ali Rua - Dinn1olanda Jtaat 
- Kumkapıda Belldt - ZeJrıkte Ha .. ıı 
Huluıl ,... tehıadehaıında I. Malll - Alr
sarayda Peı'tev - Samatyada Teofiols -
Şehremininde A. Hamdi - Karacümrüktc 
Fuad - BUyUkadada Mehmet - Heybe
lide Tanaı - Bakırköyünde t. T.rziyan 
- H11köycle Halk - K&•ıınpıp4a Mer· 
kez - KadıklSy(lncle Sıhhat - :Pazaryo· 
lundı Jtrf•t MQhtar - B-ıDrteıta Nail -
Galataıb KarakCSy - Tıkıillld• DeJı. la. 
da - Takiimdc Ertuinal - Y enİ§dıirde 

BilGiLER 
8. Bınmakyaıı - E)'tipte Hikmet 
nelırL 

• LiMAN 
HAREKE rLERI 

Dün llmanrmrza ıelen vapurlar : Kara· 
blıadan 6 da Bandrrma, Ayvalıktan 0,30 
da Merıln, Barımdan ıs tı Antalya, Mu· 
danyadan 17 de Aı1a. 

bmlte t da Ayten, Mudan_ya1a O da 
Tayyar, tıkendarlyeyı ı 1 de Izmlr, Kar&• 
denin 20 de Cumıariyıt, Bandırmapa 21 
de ladıkude. 
BuıUn limanımın sıltcek vapurlar : 

Bandırmadan 6,30 da Olilnihal, Meninden 
t da Konya, bmlttm 16,15 tı Ayten, M11-
danyadan 1 de Ta1)'&r. 
BuıUn llmanımııdan ıldecek vapurlar : 

bmltı t da Olisel Bandırma, Mıadana,..7& 
9 da Kocaeli, Bırtrna 19 da Bartın, Ayva. 
lria 19 da Bandırma, X.rabip)'& 20 da 
Antalya. 

• DAVETLER 

İttanbaJ Halktvlndm : 
ı- Temail ıubemizde amatiSr olarak 

1etlıtlrilmelr üısre Ba1an ve Baylardan 
öjrenlci (Talebe) almacaktır. 

2.- Almacak atrmldlerln Orta okıa111 
bitlrmlı olmaları ıınktlr. 

s- Yoklama tonunda alrnacalc layan· 
lara ayda ( 1 ! den 30) lirayı ve Baylara 
O dm U) llrapa kadar yol para11 4a ve· 

lecektlr. 
4.- Yaırlmılc lıteyenlerln her ıün 

Caialojlunda Hallccvl merkez Direktörlü· 
iünı bat vurarak lıimltrini d&Jterı ıaçlrt· 
melırt bildirilir, 

• 

Etfıl h11tıneti. Şlfll 
Hıydarpap NUmune hat
taneal 
Zeynep DmiJ h11tan"f. 
OılrUdar, Nuh kuyuıu, Glirı 
Dolumu caddui 

• 

43426 

10107 

60 79 

iTFAiYE 
TEL~FONL.ARI 

latanbul ltafiye1l 2422~ 
Bryotlu ltfaiyeal 44644 
1Cadrk8y itfalyeel 60020 

Yeıilk8y, Bıkırk8y, BQyUkdere. 
Oaküdar ltfılyeal 60625 
Pı .. bıbçe, K&ndilll. Erenk8y. Kar· 
tal, BUyUkada, Heybeli, Burıu. Kı· 
nah mıntakalın için telefon aantra· 
bndakl memura (yanım) kellmnini 
.aylemek ktfldlr. 

• MU RACA AT 
YERL.ERI 

Denls Yollan acental Telefon 
Akap CKaddılSp lakelnl bq as.. 

murhıp) 
flrkıd Han~•· Telefoo 
Vapurcaluk lirketi ıutkH ac..., 

tcal, Telefon 
&ark Dttnriyollan müracaat kao 

ini. llrked Tılefoo 
Devlet DemiryoUırr mtiracaat 

kalemi Ha)'darpa... T.ı.foa 

• 

42362 

43732 
44703 

22925 

ı3079 

42145 

ÇABUK SIHHt 
Y ARCIM TEŞKILA Ti 

HASTANE 
TELEfWONLARI Bu nwnaraduı imdat oto. 

mobili istenir. 44998 

C.mhpap haıtaneai. Cer• 
rahpqa 

Gureba Hutantıi. Şehremini, 
Yenlbahçı. 

Ha11ld kadınlar baıtıneıL 
Akaarıy Haaekl cad. sı 
GUthane baataneai. Gülhane 
Kuduz haıtancıi. Çıpı 
Emrazı akliye ve il.sabiye 
hastanesi. Bakırk~ Reşa 

diyt kıtlall 
Bcyoilu ZükQr hHuncıi. 
Firuutı 

21693 

23017 

24553 
20510 
22142 

İltanbul UçUncü kra memurtu
ıundan : Mahcuı ve parayı çtvin1· 
meal mukarrer 17 adet ipekli ve lpek· 
ılı muıımbalar 1 temmuı 935 tari
hine mUaadlf puırteai cünü aut 16 
dan ı 1 ye kadar birinci açık artırma 

surcti1e 1stanbu1da Topalyan hanın-

da 13 numaralı ardiye önünde Atı• 

ı 6 .. 60 lacağından taliplerin mahalli mez· 
kurda ham bulunacak memura mü. 

13341 rıcaatluı il1n olunur. (12642). 
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Bayanlar Nerelerde Yanılıyorsunuz? 

Erkekler Hangi Tiplerde.n Hoşlanırlar? 
-2-

Bayanların yanıldıkları, daha 
(loğrusu ıifrata vardıkları bir 
mesele de aşırı kıskançlıktır. 
Bunun sadece aşk yüzünden ol
duğuna birçok erkekler gibi ben 
de inanamıyorum. Daha ziyade 
hakkı mülkiyet hissinden doğan 
fazla kıskançlık enkekleri çok 
rahatsız eder. Kendilerine iti
matsızlık gösterildiği riçin belki 
de harice karşı daha haris ya
par. 

Kıskançlık 
Erkeği fazla kıskanmak ve 

ona itimatsızlık göstermek iki 
bakımdan fenadır. Evvela o, 
çok kıskanc ibir aktlma, ıkendini 
arkada§larmdan ayırdığı için 
yavaş yavaş soğuyacaktır. Hiç
bir erkeğin arasıra erkek arka· 
daşlarile buluşup derede.n tepe
den,hatta biribirlerine pis hika-

yeler anlatmaktan usanmaz bir 
mahluktur. Bu itibarla onu va
kit vakit serbest bırakmak ka· 
dının kendi menfaati icabıdır. 

!kinci sebep tc erkeği çok 
kıskanmak, ona her vesile ile 
itimat caiz olmadığını hissettir
mek, kadınlar için kendi kendi
lerine mağlfıbiyetlerini ve erke
ği kendilerine bağlıyamıyaca'k 
kadar zayıf, cazibesiz oldukları
nı kabul etmektir. Bu ise bir 
kadın çin en büyük bir hezimet
tir. 

Gürültücülük 
Erkekler çok gürültücü ka

dınlardan da fazla hoşlanmaz
lar. Mesela deniz banv.olarmda 
birçok bayanların haykıra hay
kıra bir olduklarını gördüğüm 
vakit içimden kendini bu .kadar 
az kontrol eden bu kadınlara 
karşı içimde tarif edemiyeceğiın 

Sinemada Yüz · ifadeleri 

bir bulantı hasıl Qlur. N etlen, 
niçin diyeceksiniz! Bunu ne ben 
izah edebilirim, ne de izah et -
sem siz anlarsınız. Fakat haki
katin böyle olduğuna inanın! .. 

Erkeklerin bekar ikaldıklan
nın sebeplerinden biri de kadın
lar umumiyet itibarile haksız 
oldukları zaman ,haksızlıklarını 
bir türlü teslim etmezleı:. Mese
la; kazara bir !bayanın çantası
nı .. .ışırken, çanta açılır ve için
dekiler çamura dökülürse kaba· 
hat sizdedir. Çünkü çantayı ta· 
şımak p.ezaketini göstermiş ol
mak kifayet etmez. l:yice kapan
mış, kilitlenmiş olup olmadığına 
dikıkat etmek te sizin vazifeniz. 
dir. Halbuki; insaf!... Çantasın
kapamadan size vennek kaba -
hat olmuyor da açıldığı vakit mi 
kabahat erkeğe geçiyor? ... 

Maamafih ,bayanları fazla çe
kiştirmiş olmakla bizim onlar-

dan fanklı olduğumuzu iddia et· 
mek istemiyorum. Esasen ka
dınla erkek arasında bir fark 
yoktur. Fakat erkeklerle konu
şurken, başka bayanlar hakkın
da mümkün olduğu kadar az söz 
6Öylerseler her halde haıklarm
da daha hayırlı olur. Mesela: 

} 

Tiyatroda, bilhassa artistin yüz ifadeleri çok mühim bir rol oynar. 
Sinemada büyük _yakın J!linlarda y~:ı ifadelerinin ehemmiyeti bir kat 
daha artar Bu restmlerde ansan haletı ruhiyyesini gösteren muhtelif yüz 
ifadele~ni görüyorsunuz Yuka.."ı~a~ s!lldan sırasile: Kurnazlıh, hor gör
mek, dıkkat, bayre t, hasret, umıtsıılık, aarhoıluk ve ortada düıüncc... 

PAR i S MODALARI 
Bu seneki Pariı modattnın 

üç hususiyetini .eren bu üç 
örnek birbirine taban tabana 

zıd prenıiplere dayanmakta· 
dır. Zaten bu senenin moda

ıındaki en büyük yenilik U• 

mumi prensipleri olmamuıdır. 

Bütün gem;lilt nuf yalarınızt 
canlandıracak ıkadar güzel ve 
canh bir bayana takdim olun -
muşsunuz! Kadın o kadar hoşu· 
nuza gitmiştir !ki, ne isterse ya
pacağınıza eminim. Fakat konu
şurken başka bir bayan hakkın
da uluorta bir söz ortaya atıver· 
miştir. Aklı başında bir ekek 
derhal bu bayanın bir melek ol
madığına inarunrştır. Hakkı yok 
mu? İşin daha fenası, bayanla
rın melek olmadtldarının da ıbir 
hakikat olduğundadır. 

• 

Başı açık 
KoAuşmalar 
Kadınların, modem cereyana 1 l - Bu mantonun bjçimi b'u 

kapılmış görünmek için herke- sene en çok arzu edilen bir bi· 
sin içinde uluorta başı açtk mev- çimdir. Boldur ve bir çocuk şek
zular üzerinde konuşmaları da linde yakası vardır. Spor ku· 
erkeklerin sinirine dokunan şey maşlarından veya ~enden. ~apıl
lerden<lir. Garsonun önünde malıdır. Her renkte olabılır. 
kocasının fazla masraf ettiğinin (II nci büyüklük için) 140 san 
yüksek sesle tenkit edilmesine tim eninde ,245 metre kumaş 
de yine birçok eııkekler daya- lazımdır. 
namazlar. Bazı bayanların, eve 2 - Çok zayıf ve ince olmı· 
ıslak sıçan gibi sırsıklarm dö- yan bayanlara muvafık bir spor 
nen kocalarına, soba başından manto modeli. Kumaş kalın len 
kalkmağa lüzum görmeden: Aa. den veyahut gri veya kahveren
Yağrnur mu yağıyor? diye insa- gi spor elbisesi kumaşlarından 
nı tam gözünden wran çocukça intihap olunmalıdır. Yaka ke
sorgular sorduklarına da kızan narları geniştir. Cepler büyük· 
erkekler az değildir. tür. (Ill üncü büyüklük i&in) 

Çok saygılı bayanlar, şu suale 
siz cevap verin; ben bir şey de
m~yıeyim: Bwıda erkekler hak
sız mıdırlar?. 

• 
Si ViLC E 
Yüzde sivilcikler kadar çir • 

kin bir şey yoktur. Bugün, bun
lar, basit bir elektrik tedavisi ile 
savuşturulur. Artık, sivilcikleri 
doğuran yüz şişkinliklerinin 

mevcudiyeti mazur. gösterile -
mez. Yüzde, mor damarcrklar 
halinde beliren kuperozun baş
lıca sebepleri, barsak, azayı te
nasüliye hastalıkları, sinir has
talrkları, kanın iyi devretmeme
sidir, · . 

130 santim eninde 3.45 metre 
kumaş lazımdır. 

• 
Spor Ve Yaz 
Çamaşır, elbise ile en stkı bir 

surette uygunlaşmak gerektir. 
Çamaşır da, mevsim modalarına 
uyar. Akşam ve ikindi roplari
le çok ince bir çamaşır giyilir; 
bu çamaşır işlemelidir, şeffaf ve 
ince bir tisüden yapılmış olmak 
gerektir. Bu tisüler, üçlü veya 
dörtlü tül, ipek müslin, hafif 
krep, ipek krepon, saten krepon 
ve sairedir. 

Spora mahsus olan yünlü ve
ya ketenli rop altında, hafif bir 
çamaşır hem yersiz ve hem de 
kullanışsız düşer. 
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Kebablar1nızı, Paata ve Çöreklerlnlzl ve aalr LezzeUI yemeklerinizi. SALIP.AZAR MAÖAZASI 

Salıpazan, Nccatibey caddesi No. 428. 436. Tel. 44963 
METRO HArt 

Koku ve dumandan iri EL EK TR İ K F 1 R 1 N I' N 1 Kullanınız, Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 
ELEKTRiK EVi 

Harareti dalmt ve arzuya göre ayara kabildir. Tip ve clnalne göre bUtUn 
f1rınların flyatlartnda . mUhlm tenzlllt vard1r. 

,Beyaud Mürckkebciler caddesi. Telefon: 24378 
KADIKÖY 

Munkkithane caddesi, Telefoıu 60790 
BUYÜKADA Elektrlk fıranı alan her mU9terlye huaust tenzlllth tarife tatbik edilir. 

Satış Mağazalarından Tafsilat isteyiniz. 
23 Nisan caddesi. Telefon: 5tS128 

ÜSKÜDAR 
Şirketi Hayriye iskelesi. Telefon: 60312 

umum uaraıarda, uanıklarda baş ve vücud çıbanlarını karıı SiKATRiN ıı Kullanınız Müz'i~ ıstırabınıza mu vaffakiyetli bir tedavi 
tatbik etmiş olursunuz. Deposu 11 Bankası arkasında 
12 No. lu MAZON ve BOTTON ecza deposu 4124 -= c: -

~111111111111111111111111111111111llllrll111111111111111111111111111111111111llllllllllllllll1111llllllllllllllll11111~ 

ISayın Halka ilanı 
~ 1 Temmuz 1935 ten Başlayarak i = -
1 Yeni Kibrit Fiatları 1 = 1 Büyük kutu: 50 Para 

------------- ---== --

SIHMİvEHİDEVI 
/DO~ . Jt.YYAMA TOYUN 
V' DAN/LAD İ(İf1 
IAYA"I TAV/IYEDIA 

,....,.,,..~ 

'-
C'CS 
> ·-N (,) c.c 
a:>O c:o 
~N 
CI) •• 
o c: 

Q,. c:> -·- Q,') c:~ 
CI -
>~ 

1 Küçük-kutu: 40 Para 3 ~!!!!ie~ 60 YATAKLI --- -
~ 1 - Şimdi 60 paraya satrlmakta olan büyUk kutu s = kibritlerin 1 Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçük s 
i kutu kibritlerin de 40 paraya satılacağını bildirir ve ~ 
~ fazla isteyen satlclların sosyetemlze ve acentaları- ~ 
5 mıza haber verilmesini dileriz. 3 
§ 2 ~ Acantalanmız, satıcılann ellerindeki klbrltlerl 29 1 - -§ Haziran tarihine kadar geri alacaklanndan, sayın ~ 
e halkın kibritsiz kalmamalar1 için bir kaç g un 1 u k il 
§ gereklerini şimdiden almaları rica olunur. $ 
~ Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı i 
~ ••• i 
~ 1 ti rı ilA i 
~ 1 - ı Temmuz 1935ten başlayarak halka bUyUk kutu i 
$ kibritleri 50 paraya kUçük kutulan 40 paraya sata- ! 
- k -5 ca sınız. · § 1 
~ 2 - Elinizde bulunabilecek kibritlerden zarar gör· ı- !. 

§ memeniz için bunları ~9 Haziran Cumartesi öğle ı 
§ vaktine kadar acentalanmıza geri vermeniz gerek-
~ tir. Bu tarihten sonra hiç bir talep ve iddianın kabul 5 
~ edilmeyeceğini şimdiden bildiririz. ~ 

~ Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı § 
~lllJlllllllllllllllllJlllllllllllllJ~JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllljl~ 

-~- - =---- -- -----_ -=----=--· - -:--- - _ = -= --=- "7 - - -:-

1 - Zonguldakta inşası mukarrer su ve elektrik tesisatını havi 
(60 yataklı ve keşif bedeli (86600) lira olan hastane binası, 10 Ha· 

ziran 935 tarihinden itibarerı 21 gün müddetle yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. Mukavele projeıinin ve münakaaa ıartnameıinin kat'l 
teminat ve sitüationlar üzerin.ıı yapılacak tediyat kayıtları aşağıda 
ki 8 ve 9 ncu maddelerde yazılı olduğu şekilde 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) Ekılltmc şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) lnıaat tarifnameal, in§aat itleri prtnameai, aıcak• ve soluk ıu 

ve kirli s u borulan şartnam si, elektrik dahili telefon, elektrik sinyal 
teli tr rtn me i. 

D) Mesaha cetveli nilmuneııi (mıkdarlar, vahidi ldyasi fiyat ve 
umum fiyatlar haneleri müteahhit tarafıncan doldurulacaktır) 

E) Projeler ve planlar, 
4 - Talipler bu evrakı (25) lira bedel mukabilinde Zonguldak A·

mele birliğinden, İstanbul'da Türkiye lş Bankası htanbul §Ubeıinden 
ılı bilirler. 

5 - Eksiltme kapalı zarfladır. Teklifler ihale saatinden bir saat 
cvel makbuz mukabilinde amele birliğine tevdi edilmiş olacaktır. 

6 - Hastane ihale heyeti, en makul ve muvafık fiyat v~ren talibe 
in,aatı ihale edecektir. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği in§aat 
bedelinin yUzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mek
tubu veya Ergani ve Sivas-Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvak
kat teminat \'ermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olub 
ıöıtermesi lazımdır. . 

A) Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta çalıştığına dair 
evrak. 

B) Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 
C) Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
8 - KAT'İ TEMİNAT : İhale kesbi kat'iyyct ettiği zaman si

tUıtionlar üzerinden yüzde on tevkif edilerek muvakkat teminat yüzde 
onbeşe iblağ edilmek suretile alınacaktır. 

9 - Sitüationların verilmesi, mukavele projeıinde yazıldığı cibi 
ayda bir olmayıb onbe§ günde bir yapılacaktır. 

TORK SiGORTA ŞiRKETiNDEN: 
25 Temmu• 1935 tarihine tesadüf 

1 

eden pcrıcmbc ~ünü şaat onbirdc Şır 
1 ketimizin Galata'da Unyon hanın<.;<1 · 
': 1 ki İdare merkezinde fevkalade top-

lantıya davet edilmiş olan hisseda r. 
lar umumi heyetinin müzakere e~c
ceği ıirlcetimiı eıu niramnameıinın 
26 ıncı maddesinin muaddel §ekli a • 
§ağıda gösterilmiştir. 

' '' Gayri menkul malların alım ve 

1 
satımına ve ipotek muamelelerine aıd 
evrak ve vesikalar ve hayat sigoı .ı 
poliçaları ve kaydı hayat ile mcırut o· 
lan irad ıenctleri ve umumiyetle tirke 

11 ti mes'ul edebllecek bllcUmlc evrak v c 
1 vesikaların makbul ve muteber ola
ı bilmeıi için aşaiıdaki zatlardan ik '>i 

tuafından mUotereken unu edilm ~ 
olmaıı §arttır: 

İdare meclisi azaSlndan biri, umıı· 
mi müdür, müdür, müdUr muavini. 

Bu zatlardan birisinin yerine ikinci 
müdür veyahut imı,ayı scllhiyettar 
(Fonde dö Puvvar) birisi imza ede
bilir. 

Hayat sigortalarından maada di· 
ğer sigorta poliçaları ve muhaberat 
ve mektuplar .yalnrz müdür veyahut 

' imzaya selahiyettar olanlardan birisi 
tarafından münferiden imza edebilir. 

Müdür veya müdür muavini veya· 
11 hut iki fonde dö puvvar'ın mahkeme· 

ler ve resmi daireler huzurunda şir· 
keti temsil etmeleri makpul ve mute
berdir . ., 

ı Ticaret kanununun 385 inci mad-
desi mucibince bir hisse senedine ta· 

11 
hip olanların dahi lıbu fevkallde u
mumi heyete ittlrak edebUecefinl ve 
hisae adedine. göre rey sahibi old1.1f U• 

nu uym hincdarlarımııa hıtırlıtı· 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
•!!!!!il!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:::• rız. 

4595 İdare Meclisi 

D, No~ 

1264 

1732 

2386 
2427 

3133 

3461 

3956 

Semti ve Dli• 

halt esi 
Büyükada 

Beyoğlu Ka· 
merhatun 
Büyükada 
Kurtuluş 

Beyoğlu Ka• 
merhatun 

Beyo~lu Hü· 
scyinağa 

Y eşilköy tlm-
raniyc 

Sokağı Emlak No, 

Y. Y1lmaz Türk 48 

E. Enli yo. E.33 MU. 
kuş Y. Çukur Y.61 
Nizam Z4 

Sıkı E. 3 

E. Irmak 
Y. Kurtulu_ş 
deresi 
Kılburnv 

Halkalı Cad. 

Y.16 
E.51 
Y.ss 

E.50 
Y. 34 

4001 Eminönü Rüs· Cambaz hanı 

E. 2 
Y. 6 
E. 5 
Y.42 tcmpaıı Ca~ 

4862 13oyacı'höy Uçüncil 
1 37 

5876 Fener Balata Bal&t Cad. E.130 
Karabaş Y.138 

Cinıi ve hiuesi 

Bağçcli ahşap köşkün 4.5 
hia&eıl 

Kagir hanenin 3/8 hisseli 

509 metre arsanın tamamı' 

68,50 metre araanııı tamamı, 

S7 metre arsanın tamamı 

23 metre ıraanın tamamr 

'Ahpp hanenin 3/8 hissesi 

Sabuncu gediğinden mün
kalip dükkanın 69/120 se
him tam ve bir eehim l ZO 1 
sehim tcrtibile 68 aehmi 
ve yine mezkur dükkanın 

24/120 sehmi tevsili 1/ 5 
hiuesile bir sehmi 6/120 
aebmin 1/5 biueıi ve yine 
ıneıkur dükktnın 6,50/120 
ve ıülüa aebmin 1/2 his
sesi 
69 metre arsa ve kuyunuu 
tamamı 

153 metre arsanın tamamı 

:Hiİleye 18re 
muhammen K, 

9805 kapalı zarf 

~ 

'175 acık arttırma 

sıo 

136 

22(> 

70 

475 

... 

.. 
"' 

2000 kapalı zarf 

Q6 a~ıli arttır~ 
•. 

1224 Kapalı zart 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkôUer on gün 

ne tendüf eden pazırtcal ıünil 111t on dörttedir. 
müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 8·7·935 tarihi· 
Sıtıt münh11ıran ııyrimilbadil bonoailidır. 

- -·~ -..-----'F75i-===rt .. - --- - - -· ~ -- - --- -- -- - ----5 ··- -- --- • 

Uludağ Oteli 
Bursa Viliyeti Hususi Muhasebe Mü· 
dürlü§Qnden : 

1 - Bursa Hususi İdaresine aid 14 odayı ve bir bü
yük salon ile bir gazinoyu ve iki banyo dairesini ve 
elektrik ve su ve telefon tesisatını ve bütün mefruşat ve 
mobilyeyi havi Uludağ oteli açık arttırn1a ile ve üç sene 
müddetle kiraya verilecekdir. 

2 - Otelin tahmin edilen kirası senevi 300 liradır. 
Arttırmaya girecekler muhammen bedeli üç seneliği 
için yüzde 7 ,5 hesabile 67 ,50 lira muvakkat teminat 
parasını Bursa İş Bankasına yatıracaklardır. Muvakkat 
teminat olarak Banka mektubu, istikrazı dahili,. Ergani 
Demiryolu hazine tahvin veya Bonoları dahil kabul 
olunur. 

3 - Otelin Demirbaş e~ya ve mobilyası arttırma kai
me ve şartnamesine ilişik cetvelde gösterilmiıdir. Umu
mi ve hususi ıartname Daimi Encümen kaleminde olub 
arttırmaya iştirak edecekler mezkur şartnameyi tetkik 
ve mütalaa ederler. 

4 - Otelin ihalesi 13-7-935 günlemecine rasgelen 
Cuma günü saat 15 de Bursada Hükumet dairesinde 

:!111111111111111111111111111111111111111~ 

t- D . il .. ; enız yo arı E 
~ iŞLETMESi E - -
1
- Acenteleri: Karaköy Köprlibatı : 

Tel. 42362 - Sirkeci Mllhilrdar· = .. 
- 111111 zade Han. Tel. 2!740. 111111 ; 1 Mersin yolu ~ 
- ÇANAKKALE vapuru 28 Haıi- E 
E ran CUMA günü uat llde Mer· E 
E ıine kadar. (3543) : - -- -- -~ Ayvahk yolu ; 
~ BANDIRMA vapuru 26 Ha- § 
: ziran ÇARŞAMBA saat 19 da E 
: Ayvalığa kadar. (3485) 4767 : 
;;111111111111111111111111111111111111111'; 

Fathi sulh üçüncü hukuk hakim

liğinden : Aksaray Guraba Hüseyin 

ıfa maballtal Mehmet efendi t0ka

ltnda U 11ydı tvde oturan Cevat 
aynı evde kardeılcrl Nejla, Rebii, ve 

Asıma 24-6·935 tarihinden itibaren 

vasi tayin otundu~u ilin olunur. 
(12640) 

Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacakdır. Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Mü. 
5 - Talip olanların Encümen kalemine müracaat et- · dürü : Etem izzet BENiCE. Gazete-

meleri ve şartnameyi &örmeleri ilin olunur. (3461) cm;.~~u~~~~~~ı~~d~İ.ş;~~:t~ls-
4 680 Basıldığı yer: TAN Matbaası • 



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

ıı gd odwı, kömiir almak için acele elmegin... 


