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HAZiRAN 

PERŞEMBE 
1 9 3 5 

SAYISI 5 KURUŞ 

BUGUN 16 SAYFA 

ISTANBUL 

SAYI: 66- 3369 
Onbirinci YIL 

SAH1Bve 
BAŞMUHARRIRl 

Mahmud SOYDAN 

DD 

~UGUN 
~ incide ı Peyami Safa'nm "Sırıtmak 

ve somurtmak ", Orhan Se· 
lim'in " Gene euradan bura
dan" fıkraları - Şehir ha· 
berleri. 

Eşya Piyangoları Yasak Edildi 
3üncüde ı Anakara telgrafları - Ah

med Ağaoğlu'nun "Sosyal 
konuşma" yazısı - Felck'in 
"İnsanın tarifi " fıkrasL 
Bizde casusluk - Kendi 
kendimize çatıyoruz. 

ROMA KONUŞMALARI ---------- C A 7M1llsa._, 

ATATÜRK 
BUGDAY SATIŞI BAŞLADI 

Ekmek Nasıl Pahalılandı
rtldıysa Öyle Ucuzlalllmah 

~üncüde ı 

5 incide ı 
6 mcıda ı 

7 incide ı 
8 incide ı 
9 uncuda ı 

Son haberler - İcmal. 
Memlekette TAN - Sağlık 
öğüdleri. 
Özdil. 
Ekonorm. 

Hab.eşistan Boyun 
Eğmezse Harp Var! 

[HUSUSI MUHABlRlMlZ 
B1LD1R1YOR] 

Ankara, 26 
Cumur Başkanı Atatürkün 

yarın akşam lstanbula hareket· 
!eri muhtemeldir. · 

Spor. 
lOuncucb ı 

:ıı incide ı 
12 incide ı 

Meraklı tcdkikler - Briç 
- Sevişmeler, evlenmeler. 
Radyo. 
Dıinya hadiseleri ka~ısmda 
gazeteler. 

Musolini, Eden 'in tekliflerini 
reddetti, işler gene karışıyor • 

Moskova • Belgre2d • 

Eyipte, Ortaköy 
de Halk Ekmek 
Beklemeye Mec-

ıs üncüde ı 

l4üncüde ı 

Çocuklar için yazılar-Duy
duklarnnız, okuduklarmıız. 
Kadm ve Moda - Sinema. 

Roma, 26 (A.A.)' - Dün akşaır, 
Mussolini ile Eden, saat 17 den 18,30 
a kadar Venedik sarayında konuşmu~ 
lardır. Resmiğ bildiriğde deniyor ki: 

"Avrupa meselelerini gözden geçir 
dikten sonra, 3 Şubat tarihli Londra 
bildiriği ve Strcsa konferansı ile çi • 
zilmiş olan programın, Avrupa durlu
ğundan yana olarak ilerdeki gelişim
lere açık bulunduğunu gördük. Ko -
nuşmalarımız sırasında Habe§ mese• 
lesi de görü~ülmüştür.,, 

Ver say 
Yolundan 
Ayrılış 

lngiltere ile Almanya arasındaki 
'deniz anlaşmasından sonra Avru~~nı.n 
siyasal görüsü (manzara) degıştı: 
Artık Versaılles andının kurduğu si
yasal acun içinde yaşamıyoruz. Ya§a
dıgımız acun daha çok genel sa
\"aştan önceki siyasal acuna benzer. . 

Ingiliz - Alman deniz anlaş.ma.sı ~~r 
ilah anlaşması olarak önemlı bır ıtı· 
Sftır. Ve~sailles banşındanberi de

nizde silahsız olan Almanya'yı tekrar 
silahlandırıyor. Bunun, Batı Avrupa 
devletleri arasındaki kuvvet muvaze
nesi üzerine büyük bir tesir yaptığı 
meydandadır. Ancak bunun önemi, 
deniz anlaşması olarak kalmayıp, Ver
sailles sistemini kökünden yıkmasın
da ve arsıulusal münasebetlerin gidi
sintlc yeni bir çığır açmasmdadır. On 
beş yıldan beri V e.rsaillcs ~ı:dı ars.ıulu
sal münasebetlerin temelını teşkıl et
mekte idi. Onemli bir siyasal mesele 

--'''-"''""'ında kalındığı vakit, lngiltere, 
ta ra ir araya gelirler, o 

-mesek km a l ij.;: iyasa g\1-
cl eceklerini aralarında giSriisürlerdi. 
Bu devletlt'r arasında bir cephe birli· 
ği, hele İngiltere ile Fransa·nm bir
likte yürümeleri, acun barışının de· 
vamı için en esaslı bir şart s:ıyılırdı. 
Genel savaştanberi sürüp gıden bu 
birlikte yürüme siyasası, Streza Kon
feqmsı ve Almanya'nın silahlan}'llası
nı takbih eden 17 Nisan Uluslar Der
neği kararile nihayete varıyor ... 

Hadiselerin garip bir tecelhsı ola
rak Almanya'nın silahlanmasını 17 

' 1 • Nisanda tatbik eden, A manya nın 
Versailles andını ilga etmekle hi~bir 
hak elde etmedi:,ini ilan eden lngılte
re, şimdi \lmany~'nın .. si~~~.~a~masını 
tanıyor. Bir devletın ~ut.t~gu sıyas~yı 
bu kadar kısa bir vakıt ıçm..ie tersıne 
döndürmesi görülmüş değildir. lngil
tere'nin Almanya ile bu anlaşmasında 
dikkate deger olan noktalar şunlar
dır: 

t - lngiltere, ilk defa. olara~ v.e 
Tesmen Versailles andının ılga edıldı-
ı;ini kabul ediyor. . 

ı - lngiltere, Versaılles andının 
ilgasını kabul ederken, QU andı imza
lıyan devletlere danışmak lüzumunu 
duymuyor. 

3 - Ingiltere. deniz silahları me
selesi üzerinde Almanya ile anlaşır
ken, yalnız kendi durumunu gözönün
de tutuyor. .ı.ngiltc:e'nin bu hareke
tinde ben kendi durumumu kurtara
ynn da başkasına ne olursa olsun, gi
bi bir hal '{ardır. 

Her üç noktada da Ingiltere on beş 
yıldanberi yürünmekte olan yoldan 
ayrılmış oluyor. Bu ayrılışın ~ran~~ 
ve ltalya'da telaş ,...~yllana getırecegı 
asikardır. Bu telaşın anlamını an -
ladıgr içindir ki, Ingiliz hı.ik1ımeti Bay 
Edcn'i izahat vermek üzere, Paris ve 
Romaya göndermiştir. Ancak lngi -
liı: ... Alman anlaşmasının meydana 
ğetirdigi durum o kadar açıktır ki, bu 
işin izah kaldırır b: tarafı yoktur. Pa-. 
ris ve Roma börüşmelerinden anlaşı
lan udur ki, Fransa ve Italya, anlaş· 
maya iki bakımdan itiraz ediyorlar: 

1 - Usul. 
2-Esas. 
Fransa usul bakımından itiraz edi· 

yor: Çünkü bu, on beş yıld:ınberi yü
rünen yoldan bir ayrılıştır. Fransa 
esasa itiraz ~diyor: Çüı.::ü Al manya
ya ayrılan deniz kuvvetlerini kendi 
emniyeti bakımından çok fazla bulu-· 
yor. Bununla beraber, r"''t.ada bir cm· 
si vaki vardır ve bu emri vaki de de-
işcmez. Bundan böyle Atmanya'yı, 

karada olduğu gibi, havada "ve deniz
de silahlı bir devk~ olarak görmeğe 
alısmalıyız. 

Bu emri vaki karşısında §U sual so
ıulabilir: Acaba İngiltere neden Al
manya ite böyle bir anla ma yapmak 
lüzümunu duymuştur? Anlaşılıyor ki, 
lngilterel bütün gaY.,n:tlıre rağmen 

Harp tehlikesi 
Roma, 26 (A.A.) - Reuter Aytan 

bildiriyor: Suviç bu sabah Edenin Ro 
madan hareketinde kendisini uğurla
mıştır. Edenin Habeş meselesine ilgi
li önergelerini İtalyan hükumeti ka -
bul edilir mahiyette bulmamıştır. Ro
mada genel olarak düşünüldüğüne gö 
re, eğer Habeşistan boyun eğmez, ya
hud sınır hadiselerini ortadan kaldı • 
racak bir çare bulunmazsa Italyanın 
yapacağı biricik hareket ahrbe başla
mak olacaktır. 

Eden Parise gidiyor 
Roma, 26 (A.A) - Bugün lZ de 

buradan hareket edecek olan Eden Pa 
riste duracak ve Fransız hükumetine 
Roma konuşmalarını izah edecektir. 
Eden, hareketinden evvel Suviçle son 
bir konuşma yapacaktır. 

Londra. 26 (A.A.) - Reuter Ajan
sından : Yarın Laval ile görüşecek o
lan en, ran ıı bakanına, ussoli
nl ve diğer ltalyan hilktime adamla
riyle yaptığı konuşmalar hakkında ma 
IUmat verdikten başka, hava andlaş-

Tesadüfün Ya
rattığı mucize! 
Yıldırım çarptı, fakat 

ölmedi, kurtuldu 

• 

. 
\.iöğaü, ayak1a1"1 l ıldnrıdan yanan 

Osman muharririmize anlatıyor 

Evvelki gün yağan şiddetli yağmur 
lar yiizündcn Edirne <lemiryolu lspar 
takulenin iki kilometre ilerisinde ha
sara uğramıtşır. Bu vaziyet, §İmendi
fer seferlerini 12 saat için aksatmıştır. 
Bozulan hat. lspartakule ilerisinde 
l 00 metrelik bir klsırtıdır. Yağmur ve 
sel, ray ve traverslerin altındaki ça
kılları sürüklc,-erek götürmüş. istinad 
yerlerinin boşalmasina mey'dan ver -
miştir. Yağmurdan sonra hat bekçile· 
ri tarafından yapılan muayene hattın 

[Arkası 9 uncuda] 

Avrupa'nın eskisi gibi bir muvazene
ye doğru gitmekte olduğunu gördü. 
2 ;Mayıs tarihli Fransa - Rusya anlaş
ması da .bu muvazeneyi büsbütün be
lirtmiştir. Avrupa eski muvazene sis
temine dönmekte olduğuna göre, In
giltere de bu muvazene sisteminde, 
kah bir, kah diğer tarafla beraber yü
rıür gibi görünüp te her iki tarafla 
birlikte yürümemek ve yalnız kuvvet
lerin denk gelmesine dikkat etmek 
yolundaki eski rolüniı oynamağa baş
lamı~tır, 

A. ŞUkrU ESMER 

' -- . . . 

B U k r e ş seyahati 

bur Oldu 
Paris, 26 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının özel aytan bildiriyor: Atatürkün 
Rusyaya gideceği, Bükreş ve Belgra
da uğrayarak döneceği haberi üzeri
ne yazdığı bir betkede Ernuvel gaze
tesi, Cenevrede Boğazlar meselesi ko 
nuşulurken, görülen tesanüdü hatır • 
la tarak diyor ki: 

"Seyahat realiteye dayanan Türk • 
Rus dostluğunun yalnız savgal - teda 
fili - ve barışsever (muslihane) bir kıy 
meti olduğunu gösteren bir gösteri 
(tezahür) olacaktır.,, 

Fırıncılar vaziyeti men
faatları hesabına istis
mar ediyorlar, kontrol 

gevşek! 

Not: Yaptığımız gerçine (tahkika
ta) göre, Moskova, Tahran ve benze
ri göretiler mümkün ise de içinde bu
lunduğumuz yılda böyle bir geziye ka 
rar verildiğine dair berketici bir belge 
yoktur. 
~ ............. 

Bir müddettenberi buğday satışı 
yapmıyan Ziraat bankası, genel mer
kezden gelen emir üzerine, dün piya
saya mal çıkarmış ve satışlara başla -
mıstır. Bankanın birdenbire satışlara 
gi;mesi, karşılarında rakip görmiyen 
ve ellerindeki stok mallara güvenerek 
piyasayı istedikleri gibi yükseJtmeğe 
çalışanlann bu hareketlerini önlemiş· 
tir. Bankaya satışa çıkardığı mallara 
piyasa üzerinden fiyat koyduğu hal
de, telaşa düşen tecimenler, fiyatları 
derhal indirmişlerdir. Bankanın huğ • 
day satışlarına başlaması alıcılara da 
tesir etmiş, fiyatların düşmekte de • 
vam edeceğinden çekinenler ancak ih 
tiyaçları nisbetinde ve az mikdarda 
mal almışlardır. Dün borsada satılan 
yumuşak ekstra buğdaylar .7.10 - 7420 
kuruş, yumuşak birinci buğdaylar da 

Habeş Kralı oidusunu hDzırla -
yan bir lsveç generali ile 

konuşuyor 

ması ve diğer Avrupai terinden do -
me el ler h kltında da ccva e. 

rcccktir. 1..aval bunları Ronut gerisin
den evvel Eden'den sormuştu. Fran

(Arkası 3 ünclide] 

Kayseri F abri
kası Çalışmıya 
Başlıyor! 

[HUSUS1 MUHAB1RlM1Z 
BlLDlRlYOR] 

Kayseri, 26 
Geçen yılın mayısında Başba

kan İsmet İnönün elite temeli 
atılan Kayseri bez fabrikası, 1 
temmuzdan itibaren işlemeğe 
başlayacaktır. Bütün hazırlıklar 
tamamlanmıştır. 

Fabrikada her sekiz saatte 
1500 amele çalışacak, bir günde 
üç devre olJtrak 4500 işçi kulla
nılacaktır. 

Fabrika, bir yılda 5 milyon 
kilo pamuk harcıyacak, 30 mil
yon metre pamuklu bez doku -

. yacaktır. 
1 temmuzda yapılacak açılış 

töreninde Başbakanın da hazır 
bulunması muhtemeldir. 

iç bakanın 
Kayseride söylevi 

Ankara, 26.A.A. - İki gün önce 
Sümer Bankın Kayseride kurduğu 
bUyük dokuma kombinasını görmeğe 
g~den iç işler bakanı . Ankaraya dô· 
nüşünde kendisini kar§ılayanlara gö· 
rülerini (intibalarını) anlatırken orta 
Anadoluda yükselen büyiık eserin bir 
kurtuluş ibidcsi oldugunu ve Türk 
endüstrilesme hareketinin başarımı
na başlı başına bir örnek olduğunu 
söylemiştir. · 

Bakanın fabrikayı göreti dolayısiy
le fabrika tarafından verilen şölen 
heyecan ve neşe içinde geç vakitlere 
kadar sürmüş. toplantıda Türk ve 
Rus mühendis ve teknisyenleri hazır 
bulunmuştur. 

İç işler Bakanımız tarihin büyük 
tanıdığı iki dost ulusun elele verme
sinin bu güzel ve yüksek eserini de
ğerledikten sonra iki ulusun dostlu
ğuna destek olan fikirler başat (ba
kim) olmakta devam ettikçe bu gibi 
eserlerin de her iki tarafta ilerliyece
ğini söylemiş ve insan tarihinin en 
bliyiik haraketine baş olanları tebcil 
etmek gerektiğini ilave etmi§tir. 

Fabrika üç günden beri deneme iş
letmelerine başlamıştır. 

Dene işletmeleri her grupta ba§a
ronla devam· etmektedir. 

-~ 

Başbakanın 
Şark Seyahati 

[HUSUSi MUHAB1R1MlZ 
BlLDIRlYOR] 

Ankara, 26 
'.Başbakan ismet lnönU, cumartesi 

g"inü husu i trenle ve Adana yo u ile [Arkası 3 ilncUde] 
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EÜrecek olan bu tetkik seyahatinde, F b 

1 1 
• • k 

Başbakan bü.tün şark vilayetlerini do- ut o c u a r 1 m 1 z D u·. n Bu -
laşacak, Erzıncan, Trabzon ve Sam • 

•un yolu ;ı. şchrimtı. dönecektir. reş e Gittiler' Sah Günü ilk 
Kibritler Daha Oyunlarım Oynayacaklar! 
Ucuzlıyacak 

(HUSUSi MUHABlRlMIZ 
BlLDlRlYOR] 

Ankara, 26 
ı Temmuzdan itibaren büyük kutu 

kibritler 50 paraya, küçük kutu kib
ritler 40 para: satılacaktır. 

Eşya Piyangosu 
Yasak Edildi! 

Ankara, 26 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Memleketimizde para 
ve eşya piyankosunun münhasıran 
Türk Hava kurumuna ait olması hak
kında hazırlanmış bulunan kanun pro 
jesi devlet şurasınca tetkik edilmekte
dir. Projeye göre, Türkiyede karşılığı 
para olsun, eşya ve mal olsun piyan
ko çekimi yalnız Türk Hava kurumu
na verilecektir. Bu hüküm devlet pi • 
yankolanna §Amil olmıyacaktır. Türk 
Hava kurumunun muvafakati olma -
'dan hiç kimse veya kurum piyankolu 
hiç hirşey satamıyacaktır. 

Bu Ne 
Soysuzluk? 

A·nkara. 26. A.A. - Ba~ı~ gc~ei 
direktörlüğünden : Vaktiyle abone 
ve ilan dolandırıcılığı yapan ve gaze
teleri vekiller heyeti karariyle ka
patılan bazı kimselerin şimdi halkı
mızın hava tehlikelerinden korunma 
işine verdiği ehemmiyetten istifade 
ve bazı hayır cemiyetleri ismini istis
mar ederek hava hücumlar~ndan ve 
zehirli gazlerdcn korunma mevzuu 
üzerfode yazılmış derme, çatma ki-

·tabları yüksek "fiyatlarla şahıs ve 
mües eselere zorla sattıklan yapılan 
tahkikattan anlaşılmıştır. . 

Halkımızın vatan müdafaasına ve 
Şeflerin emirlerine gösterdiği derin 
alakayı istismar eden bu soysuzlar 
hakkında şiddetle takibat yapılmakla 
beraber, halkımızın bunlara karşı mü 
teyakku: davranmalan ıemcnni plu· 
nur. 

Takımımız yarın sabah Bükreşe varacak, maçtan 
evvel iki antrenman yapmak imkanını bulacaktır 

r .... u:ıır • Cüneı mulıtelitinin dün "Rejel Karol" vapurile Ji~retict ecfcrkeı{ 
a1dığunız fotoğrafi1eri 

Bükreşte Romen takımlarilc, 
"Yuventus,, ile ve "Yuventus,, 
un takviye edilmiş_ şekli ile iki 
maç' yapacak olan futbolcuları
mız1 dün saat ikide nhtnndan 

kalkan "Rejel Karol,, vapurile 
Bükreşe gittiler. Giden kafilede 
Fener - Güneş takımlarından, 
ibti):atlarile beraber, on dokuz 

[Arkası 9 uncuda] 
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~~ ! r'1"ıA 
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BENDEN 
SlRlTMAK VE 1 --~~~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-=-

SOMURTMAK ı YiNE ŞUNDAN BUNDAN 
'Andre Gide anlatıyor. Kendi

sine Cinin büyük memurların
dan biri demiş ki: "siz Avrupa
lılarm daima kederli ve endişe
li bir yüzünüz var. Her ilmi bi
liyorsunuz, fakat saadet ilmin
den haberiniz yok.,, 

BWlu söyledikten ıonra da 
Çinlinin yüzünde rahat bir gü
lümseyiş belirmiş. Arkasında, 
yüz yıllardanberi hiç ilerleme
m iş milyonlarca insan, Avrupa 
gemilerine götürmek için başla
rında taşıdıkları; kömür çuvalla
ri le sağmal inekler gibi çalışan 
milyonlarca kadın hayalinin 
saklandığı bu gülümseyiş, bü
yük Fransız muharririne şu 
hükmü verdirebiliyor: aym za
manda hem gülümsemek, hem 
de düşünmek mümkün değildir 
ve tefekkür t tebessüme mani

OUn de Hava tehlikesine karşı yevmiyelerinden arfürdıkları paraları mühim bir yekOn halinde Tayyare 
cemiyetine veren tütün işçileri çalışma yerlerinde ••• 

Şundan bundan, havadan ko
nuşmak rahat şey. Bunu iki 
günlük tecrübemden anlıyorum. 
Hem havadan konuşmak sade 
rahat değil, güzel şeydir de. 
Ancak rahattan belki bıkılabi
linir. Diyeceksiniz ki, b1krlmı
yacak şeyler yok mudur? Var
dır. Onlardan bıkılmamasr, bel
ki de, her zaman, istediğimiz 
gibi onları yapamayışımızdan
dır. Bir yandan oturmuş bunlarr 
yazıyorum, bir yandan dişim 
dehşetli ağrıyor. Diş ağrısının 
ön üne nasıl geçersiniz? Ağrıyan 
dişi çektirerek, sökerek değil 
mi ? Ya gözünüz ağrırsa? Diş 
ağrısıyla göz ağrısı, eninde so
nunda, ağrıdır. Fakat her ağrı
yı aynı yÔla baş vurarak din
dirmek mümkün değil. Ağrılar. 
vardır ki cebir yoluyla yok ede· 
riz, diş ağrısı gibi, ağrılar var
dır, ilaçla uyuştururuz, göz ağ· 
nsr gibi, ama yine ağrılar var
dır ki, ne o ne bu çare para et
mez, sonunda bizi Y.Ok eder. 
Kalb ağrısı gibi. Yalnız bu kalb 
ağrısını "aşku alaka,, anlamına 
çekmeyin ! Sevdadan söz açmt• 
yorum. Kalbin sahici ağrımasın· 
dan bahsediyorum.Vücudumuz
da, gece gündüz, durup dinlen
dirmeden istismar ettiğimiz 
kalbden. 

dir. 
"Ya dehre gelmeseydim. yet 

aklım olmasaydı!,, diyen Ziya 
Paşaya varıncaya kadar, zeka
nın ıztırap kaynağı olduğunu 
söyliyen bir çok mütefekkirler, 
benim gözümün önüne şu haya
li getirirler: üstüne eşek arıları 
ve sinekleri üşüşmüş bir insan 
beyni ki, elyafının arasına batıp 
çıkan bin fikir iğnesinin verdiği 
acı yüzünden, dünyanın en ezi
yetli, çünkü en kalın bir mahfa
za içinde mahpus hareke\lerile 
yuğurulur, kıvranır durur. 
Düşünmenin sancısını, bütün 

düşünenler çekmiştir. Buraya 
kadar Çinliye de, Fransıza da 
hak verelim. Fakat bu sancı, in
san beyninin gebe olduğu fikir
ler içindir. Bunlar, son ve mü
kemmel biçimlerile şuurun yü-
2üne çrkarak doğunca, mütefek
kirin kaşlarının ortasını buruş
turarak, alnım kırıştırarak ve 
yanaklarını çökerterek dudakla
rının etrafındaki gölgeleri ko
yulaştıran çizgiler, içerden ge
l en tatlı bir sıcaklıkla gevşerler: 
bütün yüz aydınlanır ve gülüm
ser. Zekinin gülümsemesini ah
mağın sırıtmasmdan ayıran da 
budur. Zeka, çektiği eziyet nis
betinde hat kaynağıdır. Zekinin 
gülümseyişi beyninden, ahma
ğın sırıtışı ise iyi hazım yapan 
midesinden gelir. Bir Çinli gibi 
sıntmaktansa, düşünürken bir 
medeni gibi somurtmayı tercih 
ederim. 

Peyami SAFA 

imtihan talimatnamesi 
deCişecek 

c Lise ve orta okulların imti -
han talimatnamesinin değişece
ğini yazmıştık. Muallimler eski 
talimatnameyi tetkik etmekte -
dirler. Temmuz içinde fikirleri
ni Bakanlığa bildireceklerdir. 

Kültür Bakanhfjında 
Yeni teşkilat 

Kültur Bakanlığr Ağustosta yeni 
yıl kadrolanm ve değişmelerini yapa
ı::aktır. Yeni ka<lroda bakanlık erkaru 
arasında ve genel direktörlerinde epey 
ce değişiklikler olacaktır. Yeniden 
dört genel müdürlük ve bunlara bağlı 
su be direktörlükleri olacaktır. M er -
kez kadrosu bu sekilde genişletilmek
tedir. Genel müfettişler kadrosunda 
da münhal vardır. Her yıl olduğu gi
bi, bu yıl da lise ve orta mektep mü
dürlerile muallimleri arasında epeyce 
değişiklikler olacaktır. Değişeceklerin 
aayısr 250 kadardır. Bunların içinde 
idari. inzibati, sıhhi sebeplerle değişe· 
cekler olduğu gibi, kadro zarureti, 
kendi isteğile, yeni şubeler açılması 
dola)'lsile deği~ecekler de vardır. Mek 
tep müdürleri arasında da deği§me
ler olacaktır. Temmuz birden itibaren 
muallimlere izin verilmiştir. Her mu
allim Maarif idaresinden müsaade al
mak suretile vilayetlerden lııtanbula 
gelebilecektir. Muallimlerin yaz tatili 
iki ay sürecek, eylul birde vazifeleri 
başında bulunacaklardır. Orta tedri -
ııat muallimlerinin yeni kıdemleri A
ğustosta ilan edilecektir. Kıdem zam
mı alan muallimlerin listesinde bu yıl 
200 den fazla isim vardır. Yeni teşkil 
edilen dört genel direktörlükten gü
zel sanatlar genel direktörünün asli 
maa§ı 90, diğer üç genel direktörün 
asli maa§ı 7 O lira olarak tesbit edil
miştir. 

GUzel san'atlar akademi .. 
sinde Avrupa imtihanını 

kazananlar 

rek devlet hesabına yaptıkları bu tah
sili Kültür Bakanlığının kurumların
da çah§arak ödemektedirler. 

Kötü barsak satanlar 
Karaağaç mezbahasında bağırsak 

ticaretile meşgul olan bir firma tara
fından, Amerikaya gönderilen bağır
!aklarm çürük çıktığını dün Ankara 
telgrafı olarak yazmıştık. Şehrimizde
ki alakadarlar bu konu üzerinde tetki 
kata başlamışlardır. Anlaşıldığına gö
re, Amerikaya gönderilen bağrsaklar, 
kısmen mezbahada kesilen hayvanlar
dan, kısmen de Anadoluda kesilip ay
rılan hayvan bağırsaklanndan toplan 
mıştır. Mezbaha idaresi, Anadoludan 
gelenleri usulen kontrol etmiş ve bo
zuk olup olmadıklarına bakarak sıh
hat şahadetnamesi vermiştir. Fakat, 
Karaağaç_, bağırsakbanesinde bir müd
det kalan bu bağırsaklar, doğrudan 
doğruya gönderen firmasının mesuli
yeti altında sevkedildiği için, ihraç sı
rasında mezbahaca yeni bir sıhhat ka
adı aranmasına lüzum görülmemiştir. 
Fakat, bu malların bozuk çıktığı hak
kında Nevyork konsolosluğumuzca ve 
rilen maliımat, meselenin ehemmiyet
le tetkikine imkan vermiştir. Türk 
mallarını dış piyasalarda kötüleyecek 
kalitede ihracat yapılmasının önüne 
geçilecektir. İhracat mallarının kon -
trol meselesi üzerinde Ekonomi Ba
kanlığınca yaptırılan etüdJer, bu vesi
le ile yeni bir hız kazanmıştır. Şehri· 
mizdeki alakadarların yaptıkları tet -
kikatın neticesi Ekonomi Bakanlığına 
bildirilecektir. 

Kızll11ye verilen monopol 

Sıtma ve frengi ilaçlan için çıkan 
kanun dün ilbaylığa gelmi,tir. Kanu
na göre geniş kinin ve müştaklan ile 
miblılerinin ve spesifik ve sentetik sıt 
ma ilaclarını ve bunların hazırlanmıs 
f;ekitde~ olanlarını ve neosalvarsan il~ 
iyni veya benzeri terkipleri olan ar
eanobanzol mürekkeplerini ve bunla
rın her türlü spençiyari şekillerini ve 
bunların mürekkepleri1e hazırlanmış 
~ekilde olanlarını memlekete sokmak 
veya memleket içinde yapmak ve yap
tırmak Türkiye Kızılay cemiyetinin 
monopolu altına verilmiştir. Ve mo
nopol altına alınan ila~lardan Kızılay 
cemiyetinden başkalarına gelenler 
gümrükten geçiriJmiyecektir. Kaçak 
olarak getirilenler müsadere edilecek 
ve kaçakçılar ceza göreceklerdir. Ka· 
çakçılarr bildirenlere ve müsadere e
denlere ikramiye verilecektir. 

Recep Peker gidiyor 

Duyduğumuza göre talimat
name, Bakanlıkta toplanacak 
bir heyet tarafından değiştirile
cektir. Bu yapılırken yabancı o
kul imtihan talimatnameleri de 
gözönünde tutulacaktır. 

Gilzel Sanatlar Akademisi bu sene 
Avrupa} a göndereceği talebeleri seç
mek icin (Avrupa konkuru imtihanı) 
namile bir müsabaka imtihanı hazırla
mış ve bunlardan birincisi evvelki gün 
Fındıklıdaki Akademi binasmda yaptl 
mıştır. Bu imtihanda birinciliği Halid 
Dural, ikinciliği Yakup, üçüncülüğü 
ele Bedri Rahmi kazanmışlardır. Bun
lardan ancak birinciliği kazanan Ha
lid Dural, Avrupaya gidecek, ikincili
ği kazanan Yakup yalnız mektepten 
diploma alacak ve üçüncülüğü kaza
nan Bedri Rahmi de gene mektebinde 
tahsiline devam edecektir. Finansal se 
beplerden dolayı Güzel Sanatlardan 
birkaç senedir Avrupaya talebe gön -
derilemiyordu. Bundan evvel Akade
miden A vrupaya gönderilen ressam, 
heykeltraş, dekoratör talebeleri he • 
men hepsi tahsillerini ve tetkiklerini 
bitirip memleketimize dönmüş olduk· 
larmdan Akademi bu yıl tekrar Avru
paya talebe göndermeğe karar vermiş 
tir. Avrupaya giden talebeler, Pariı, 
Münih gibi şehirlerde dünyaca tanın
mış sanatkarların atölyelerinde üç se 
neye yakın bir zaman etüt yaptıktan 
ve bundan sonra da birkaç ay Avru
pa müzelerinde sanat tetkiki için do
laştıktan sonra memleketimize gele • 

Şehrimizde bulunan C. H. 
Partisi genel sekreteri Recep Pe 
ker bu sabah 8,5 da 1 talya vapu
rile Avrupaya gidecektir. 

Genel sekreter Parti İdare he 
yeti üyeleri ve kurum başkanla
rı tarafından uğurlanacaktır. 

KaCjakCjıhğa karşı 
Tayyare 

lzmirde şehrimize gelen Gümrük 
muhafaza genel komutanı General 
Seyfi. Ankaraya dönmüşb'ür. Alına~ 
son kararlara göre, Pire ve Iskenderı
ye yolculan lzmirde daha sür'atle mu 
ayene edilecekler ve fazla beklctilmi· 
yeceklerdir. General Seyfi yakında 
Trakya ve Şark muhafaza teşkilatını 
teftiş için seyahate çrkacaktır. Veri
len malumata göre, kaçakçılığa karşı 
yeni tedbirler alınacak, mücadele art
tırılacaktır. Bu maksadla cenup hudut 
Jarımız için Zll'hlı otomobiller, Adalar 
denizi için tayyareler ve yeni motör
ler yaptmlacaktır. 15 Zırhlı otomobil, 
20 kadar da tayyare alınması muhte
meldir. Bunlar için gelecek )'11 bütçe· 
sine yeni tahsisat konulması dü§ünill
mektedir. 

Eski Meyvahoş yıkılıyor 
Belediye dün Kabzımallar cemiye

tine müracaat ederek, eski halin 31 
Haziran akşamına kadar botaltılmasr· 
nı bildirmiştir. Kabzımıdlar cemiyeti, 
halde 12 senedenberi müstecir vazi
yetindedir. Ve altı ayda bir yenilenen 
kira mukavelenameıinin bitmesine 
daha üç ay vardır. Kabzımallar cemi
yeti, bu tebliğ üzerine derhal Tecim 
ve Endüstri odasına müracaatta bulun 
muşlar, mukavelenin burada daha altı 
ay kalabilmek hakkını kendilerine ba
ğışladığını bildirmişlerdir. Oda ve di
v eı· lakadarlar. dün bu meseleyi tet

kike başlamışlardır. Belediye, muva -
fakat ettiği takdirde mukavele feshe· 
dilerek üç aylık kira bedeli kabzımal
lardan ahnmıyacaktır. Son duruma gö 
re, Meyvahoş, Tmımuzun haftasmda 
tamamen yıkılacaktır. 

Yeni alacağımız 
Gemiler 

Gemi almak için Avrupada 
tetkikler yapan heyetin reisi de
niz yolları direktörü Sadettin, 
bir muharririmize şunları söy
lemiştir: 

"- Yabancı tersanelerin hep 
sini dolaştık. Ismarlayacağımız 
gemi tipleri ve ileri süre<:eğimiz 
şartlar hakkında iyi fikirler e
dindik. Temas ettiğimiz fabri
kalar temmuz sonuna kadar ge
mi tip modelleri yaparak şartla
rını göndereceklerdir.,, 

Öğrendiğimize göre, Sadet
tin, tetkikleri hakkmda hazrrla
dığı raporu şehrimize gelmesi 
beklenen Ekonomi bakanı Celal 
Bayara verecektir. 

1 
KOÇUK HABERLER 

:/- Şark Demiryolları sosyetesi baş 
müfettis vekili Salahaddin. bu vazife
ye asal;ten tayin edilmiştir. Sosyete
nin hat komiserliğine de Ekonomi ba
kanlığı sabık şirketl~r -~omise.r~ Feh
mi atanmıştır. Fehmı dunden ıtıbaren 
yeni vazifesine başlamıştır. 

* Gayrimübadiller, bugün saat on 
dörtte Istanbul Halkevinde kongrele
rini yapacaklardrı. Kongrenin gürül· 
tülü ve hararetli olacağı tahmin edil
mektedir. 

:t- 1stanbuldaki tapu ve kadastro 
müfettişleri teftişlerine devam etmek 
tedirler. Teftişler yakında bitecek, ra
porlar tapu ve kadastro genel direk -
törlüğüne gönderilecektir. 

~ Küçük sıhhat memurlarr mekte
binin tedrisatı bu ay sonunda bitecek
tir. 15 Temmuzdan sonra imtihanlara 
başlanacak ve ay sonuna kadar tamam 
lanacaktır. 

:iı Sıhhat Bakanlığının daveti üzeri 
ne Ankaraya giden Sıhhiye müzesi di 
rektörü Dr. Ziyanın yeni açılacak o
tan Sıhhat müzesinin tanzimi işleri 
için çağmldığr anlaşılmaktadır. Zi -
ya. birkaç güne kadar §Chrimize dö
necektir. 

lf. İstanbul Tapu baş mühendisliği· 
ne Bursa kadastro bas mühendisi ta· 
yi~ olunmuş, kadastro~ mm taka direk
törlüğüne de kadastro mühendislerin
den Necmeddin atanmıştır • 

:t- Etibba odası, senelik kongresi 
cuma günü saat 17 de oda salonunda 
yapılacaktır 

* T apu ve kadastro genel direktör
lüğünce Beyoğlunda bir kadastro di
rektörlüğü teşkil edilmiş. memurları 
da tayin olunmu~tu . Genel direktörlü 
ğün mesai hususunda yeni emri bek
lenmektedir. 

:t- Yeni Emniyet direktörü, dün di
rektörlük sube ve kalemlerini gez • 
mis, memu;.larla tanışmıştır. Salih Kı
lıç," yarın da polis merkezlerini gezme 
ye başlayacaktır. 

:/-!çişler Bakanlığı İstanbul şarbay
lığına bir tezkere göndererek, müstak 
bel imar planı için, şimdiye kadar ya
pılan hazırlıklarr ve bu iş için göze 
alman masrafı sormuştur. lçi§ler Ba
kanlrğı bu tezkereye gayet acele ce -
vap istediğinden, sorulan suallere he
men cevap verilmiştir. 

* Tababet ve şubeleri sanatlerinin 
tarzı icrasına dair kanunun ikinci mad 
desini değiştiren kanun ilbayhğa gel
miştir. Buna göre yabancı memleket· 
lerin Tıp fakültelerinden izinli Türk 
hekimlerinin Türkiyede hekimlik ede 
bilmeleri için Sağlık ve soysal yardım 
bakanlığından ve üniversite Tıp fa -
kültesi profesörler mecli&inden seçi -
len bir jüri heyeti tarafından hüviyet· 
lerine bakıldıktan sonra diplomalan • 
nın Türkiye Tıp fakültesi ders prog· 
ramının ve öğretim süresinin ayni ve· 
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Erik Çiçekleri 
- Ben, malımı anladım. Man 

toyu da, ceketi de sana verme
yişimin sebebi,~ ya düşürürsün . , 
yahut unutursun, dıye. 

bir şilebin uskurlarnun sağır ho
murtusu, boşluklara doluyor ... 

Kürekleri bıraktım; kayığı, 
akıntılar, bir meltem gibi sürük 
liyor ... 

pen dudaklar gibi suları gıcıkla 
ya grcıklaya dolaşıyor .•• 

Yıldızlar, teker teker sönüyor 
lar ... 

Defterleri okumağı unuttuk. 
Kendi masalımız, bizi o kadar 
eğlendiriyor ki ... 

Kendi masalımız diyorum. E
vet, bu hayal dolu, his dolu, ha
yat dolu günler, saatlerde bir ma 
sal gibi gelecek ve bir çok mace 
ralar, eski günler gibi, bu da u
nutulacak ..• 

Mahmud YESARi 

- Çünkü, sen, benden tem
belsin... Mantomu getirtmek 
icin garsonu çağırabilirdim. Fa
kat anlaunağa üşendim. Mu
hakkak yanlıs bir şey getirecek
ti ve beni, neş'eli zamanımda, 
sinirlendirecekti. Sana söyliye
cektim, korktum. 

Körfezi ortalamıştık. Kürek-
1 eri bıraktım : 

- Neye korktun? Aks1 blr 
cevap veririm diye mi? 

Başını hızlı hızlı salladı: 
- Hayır ... Ondan hiçbir va

kit korkmam. Sen, nazik adam-
srndır. .. 

- Mersi, peki, neden kork
tun? 

Gözlerinin içi gülerek bakı
yordu: 

- Odaya giderdin, fakat ya
tağa uzanır, uytıfuverirdin. Bel· 
ki de bir !<itaba dalardın. 

- Aroma yapıyor&un~ 

- Bunlar, hakkımda, hiç de 
iyi notlar değil. .• 

Omuzlarını Dynatıyordu: 
- Böyle Y esariciğim ... Sen, 

benden daha tembelsin. Fakat 
iyi... 
Sağ elini havada salladr: 
- Ne o, yoruldun mu? 
- Hayır ... Daha açılahnı mı? 
Başını, Kavaklara doğru çe -

virmişti: 
- Açılalım. Bu koy, bana, da 

racık geliyor ... İki kıyının ışık • 
tarını, komşu pencerelerden ba • 
kıyorlar sanıyorum. 

Tekrar küreklere asılmıştım; 
ağır ağır, Boğazın uzaktan kıs
kaç gibi görünen karanlık ağ -
zına doğru açılıyorduk ... 

Koyun ışıkları, sönüklesti ..• 
Kıyıların sesleri duruldu ... ~ 

Yıldızlar, denizin üstüne yer 
yer altın tozu serpiyorlar ... 

Rüzgar, bir tüy gibi suları 
gıcıklaya gıcıklaya dolaştyor ... 

Sulan bir trampa gibi döven 

Kadriye, elile işaret ediyor: 
- Gel, yanıma otur ... 
Tatlı, ağır yalpalarla, akıntı

larla akarak sallanan kayık, bir 
beşiğe öyle benziyordu ki .•. 

Bu beşikte uyumak, ne tatlI, 
ne zevkli olacak, yarabbi! . . . . . . . . . . . ........ . 

- Hayır, küreğe ben, geçe -
ceğim. Sen, yoruldun! 

- Peki, sevgilim! 
Kadriye, küreğe geçti. Gözle 

rinde genç parıltılar, yarı çıp • 
lak kollannda genç adale sertli 
ği var. 

Dudakları, bir kahkaha sonu 
gibi yarı açık. .• 

Onun yerinde, şimdi ben, uza 
nıyorum. 

Kayık, durgun suları pelte 
pelte kırıştırarak ilerliyor ... 

Suları bir trampa gibi döven 
şilebin uskurlarmın sağır ho • 
murtusu artık duyulmuyor ..• 

Rüz ar bir t" 

Koyun ışıkları kamaşmağa, 
kıyıların sesleri canlanmağa baş 
ladr ... 

Boğazıtı uzaktan kıskaç gibi 
görünen karanlık ağzı, kaybol • 
du ... 

Dar koyun kıyılarındaki ışrk
lar, komşu pencereler gibi bakı 
yorlar ... Kayığı iskeleye bağla
dık.Kayıkçr,otelin sofasında otu 
ruyordu, bizi görünce yerinden 
frrladı. 

Kadriye, garsona, kayıkçıyı 
gösterdi: 

- Bes lira ver, .•• 
Koluma girdi, merdivenlere 

doğru yürüdük. 
Kadriye, kulağıma, öper gibi 

fısladı: 
- Bu geceyi unutmıyaca-

ğım ! 
- U mı tursun! 
Uzun uzun içini çekti: 
- Ne yazık! • 

Unutma ve unutulma, denen 
ölüm merdanesi, bugünleri de 
ağırlığı altında ezecek, mahve -
decek •.• 

Yalnız, bir şeyi unutmıyaca -
ğım; Kadriyenin, merdivenden 
çıkarkan kulağıma, öper gibi: 

- Bu geceyi unutmaya.ca -
ğım! 

Diye fısıldayışını ve: 
- Unutursun! 
Diyişime cevap verirken: 
- Ne yazık! 
Diye uzun uzun içini çekişini! 
Unutacağını biliyor ve buna, 

acıyor ... Bir insanın maddileşti
ği zaman, hassas oluşu ne tu -
haf! 

Telefon, durmadan çalıyor. 
Ne garip epeyce doğuşlar var. . . 

Orhan SELiM 

Hukuk Fakültesi imtihan 
talimatnamesi 

Hukuk fakültesi imtihan tali
matnamesinde bazı değişiklikler 
yapılacağı söylenmektedir. Bil
hassa son smıf talebesinin tabi 
olduğu imtihan şekli üzerinde 
tetkikat yapılarak tadili icap e4 

den maddeler tesbit edilecektir. 
Bu arada Ankara hukuk fakül
tesinin imtihan talimatnamesi 
de gözönündc tutulacaktır. 

~ banaari bir faktllted- bUt:tin aı~ 

devreleri geçirilerek alınıp alınmamı§ 
olduğu araştırılabilir. Bu §artlarda a
lınmıs olduğu anlaşılan diplomalar ka 
bul edilir. Yabancı memleketlerde diş 
hekim mekteplerinden izinli diş he· 
kimleri hakkında da ayni suretle mu• 
amele yapılır. 

:t- Bu .yıl üniversite Tıp fakültesin• 
den 40 genç mezun olmuştur. Bunla
rın on biri kadın, on beşi asker ve oıı 
dördü de sivildir. 

:f. Universite Edebiyat fakültesin • 
de inkılap dersleri imtihanlarına dün• 
den itibaren başlanmıştır. İmtihanlar 
saat 16 da başlamakta, 18 buçukta bit 
mektedir. Hukuk ve Tıp fakülteleri ta 
lebesi de on ve on beş temmuzda bu 
dersten imtihan edilmeğe ba§lanacak· 
ttr. 
~ Deniz bayramr için kaptan ve 

mavnacılar cemiyeti tarafından bir va 
pur gezintisi tertip edilmektedir. 1 
Temmuz Pazartesi akşamı yapılacak 
olan bu gezınti için Ankara vapuru 
tahsis edilmiştir. 

~ Çocuk Esirgeme kurumunun ev
velce kararlaştırdığı 28-6-935 cuma 
günü yapılacak gezintisi hafta tatilin· 
den ötürü 20-7·935 Cumartesi saat 5 e 
bırakılmı~tır. 

tun. 
İçiıne doğan çıktı; beni mat• 

baadan çağırıyorlar. 
Kadriye, gözleri adeta yaşlı1 

durgun dur,~un bakıyor: 
- Hemen gidip geleceksin, 

değil mi? 
- Elbette çocuğum. 
Kirpiklerini sinirli sinirli oy -

natıyor: 

- Sana, inanılmaz ki .•• 
Onun bu inanmayışı, gücü -

mc gitmiyor; kalbimi, minnet .. 
le, sevinçle dolduruyor: 

- Sana, yalan söyler miyim? 
İki elile omuzlarımdan tutu -

yor: 
- Doğı-u matbaaya mı eide • 

ceksin? 
-Tabit 
- Orada, işin çok mu? 
- Niçin çağırıyorlar, bil.mi ~' 

yorum ki ... 
Birden kuşkulanıvermişti: 
- Peki, senin burada olduğu 

nu nasıl biliyorlar? 
Onun şüphesini gidermeli 

için doğruyu söylemekten baş -
ka çare ~ktu: 
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KUYU KAZARKEN 

Ankarada 
Petrol 

Bir Arsada 
Bulundu 

{HUSUSi MUHAB1R1M1Z BlLDlRİYOR] 

Ankara, 26 
Polis memuru Ahmedin dikmendeki arsasında petrol teza

hürlerine tesadüf edilmiştir. Dikmenin bu kısım sahasında böyle 
bir imkanın varlığı kanaati hasıl olmuştur. 

Petrol göründüğünü haber aldığım yere hemen gittim. Polis 
'Ahmet arsasını kazdırmağa başlarken su çıkmış ve bu suyun ma
vi renkte oluşunu ve petrol koktuğunu görünce hükumete haber 
vermiştir. · 

Burasının, ticari mahiyete değer bir petrol sahası olmasa bile, 
istifade mümkün olacağı zannedilmektedir. 

Ankaranm en güzel sayfiye yeri olan Dikmende bu yeni vazi
yet üzerine arazi kıymetleri yükselmeğe başlamıştır. 

imar Planları Beğenilmedi 
Ankara, 26 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - İstanbul için 

yapılan imar plinları iç Bakanlığınca beğenilmemiştir. İstan
bul vali ve belediye reisi Muhittin Ustündağ Avrupadan dön
iükten sonra, yeni plan yapılması işi bir karara bağlanacaktır. 

Asker San'atkarlar için 
Veni Talimatname 

~nkara, 26 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Askeri sa
natl~ar yetiştirme talimatname
si Bakanlar Heyetince onanmış
tır. Talimatnameye göre, aske
ri sanatkar yetiştiren eski aske
ri fabrikalara çırak mektebi as
keri sanat lisesi olacaktır. 

Bu mektebi ikmal edenler iki 
ay krtada staj görecekler ve son 
ra da stajda ayrıldıklan sınıfla
ra göre, tüf ekçi, kama(\ı, demir
ci, marangoz olacaklardL 

Makinistler nakliye mektebi
ne, nalbantlar baytar tatbikat 
.melrtt1);ne, Saraçlar Beykoz fab 

sekiz ay tatbikat göreceklerdir. 
İhtiyat zabiti olmak üzere ayrı
ca altı ay daha tahsile tabi tutu
lacaklardır. Tatbikat ve tahsil 
esnasındaki iaşe, iskan ve ibate
leri Harbiye mektebi talebesi 
gibi olacaktır. 

Fabrika ve müesseselerde tah 
sillerini muvaffakiyetle bitiren
ler, ihtiyat yarsubayı ve muvaz
zaf askeri sanatkar muavini o
larak kıtalara sevkolunacaklar
dır. 

Talimatnamede sanat kısnnla 
nna göre, ameli programlar ve 
askeri müddetleri ayrı ayrı tet
kik edilmektedir • .ı:ikas•a.. MVknlı1PI~ G Rı1 ":::::=.;;....:...;.;;;...;.;.--..._ __ __ 

Yerleri Değişen Valiler 
~nkara, 26 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Tasdike ik
tiran ettiğini dün bildirdiğim 
vali tayin ve tebeddülleri arasın 
da şunlar da vardır: 

Urfa valiliğine eski Erzurum 
valisi Necati, Denizli valiliğ~ne 
Çoruh valisi Ekrem, Çoruh va
liliğine Kars valisi Cevdet, 
Kars vali vekaletine mülkiye 
müfettişlerinden Osman Nuri, 
Mus valiliğine birinci umumi 
müfettişlik asayiş mlidürü Ni -
yazi, Ağn valiliğine birinci u -
mumi müfettişlik emniyet direk 
törü Burhan, Van valiliğine 
Burdur valisi Saip, Burdur va-

liliğine Sinop valisi Abdülhak, 
Sinop valiliğine Çanakkale va
lisi Süreyya, Çanakk'.ale valiliği 
ne Urfa valisi Nizamettin, Es
kişehir valiliğine Mardin valisi 
Talat, Çorum valiliğine İçel va
lisi Hakkı Haydar, Maraş vaHli
ğine Ankara belediye reis mua
~ini Adli, Van vali muavinliği
ne Edremit kaymakamı Mitat, 
Trabzon vali vekaletine mülkiye 
müfettişi Tevfik Talat tayin e
dildiler. 
Aydın valisi Fevzi, Tekirdağ 

valisi Adli tekaüde sevkedilmiş
lerdir. Eskişehir valisi İsmail 
Hakkı vekilet emrine alınmış
tır. 

Buğday Satışı Baş 1 adı 
[Baş tarafı 1 incide] 

? - 7, 1 O kuruş arasmda muamele gör
müştür. Bu fiyatlar dünkülere naza • 
ran, 20 para bir düşüklük göstermek
tedir. B\&gday fiyatlarının düşmesi, un 
fiyatları üzerinde daha çok kendini 
göstermiş, evvelki gün çuvalı 7.30 ku 
rup satılan birinci yumuşak unların 
fiyatı dün 660 kuruşa kadar düşmüş· 
tür Bankanın aatıta girmesi ve Ana· 
dolunun birçok yerlerine bereketli 
Yağmurlann yafmağa başlaması buğ
day piyasasrnı baştan başa değiştir -
mit. istikrarsız vaziyet ortadan kal
karak fiyatlar düşmeğe mütemayil bir 
hal almıştır. Alakadarların verdiği ma 
lümata göre, genel durum bir hafta· 
Ya kadar tamamile düzelmiJ olacak -
tır. 

Ekmek indirilmeli 
Belediyece evvelki giln ansızın tea

bit edilen yeni narh, dilnden itibaren 
tatbik edilmeğe ba'larunıt. ekmek fi
)'atları bir kurut zam görmüştür Narh 
Jcomiıyonunun acele toplanması, fırın 
eıJann tikiyeti ve zarar iddialan üze
rine olmuıtur. Komisyonun on bet 
tünde bir toplanmaıı yolundaki tea
lrıüle rağmen, fiyatların bu müddet 
dolmadan defittirilmeıi her tarafta 
haklı itiraz ve tikayetlere yol açmıı
tır. Kaldı ki, narh komisyonunun va
~itsiz toplantııı da nedense büyük bir 
ltina ile gizli tutulmuş, fiyatlara bir 
lcuruş eklendiği ancak geç vakit bir 
tebliğden ögreoilmiştir. Fakat dün, 
~day piyaaaımm yeniden düşmeğe 
~lamaır ve un fiyatlannm büyük 

farkla ucuıı._u, artaıa ekmek 

narhının tekrar indirilmetini icap et
tirecektir. Şehrimizde en aşağı iki ay
lık ihtiyacı karfılayacak ıtok un bu
lunduğu halde, fırnıcılarm müracaat
ları üzerine narhı arttıran komisyo -
nun derhal toplanarak fiyatları indir
mesi beklenmektedir. 

Niçin artmı, ? 
Narh komisyonundan salahiyettar 

bir zat, un fiyatlarının 850 kuruşa ka· 
dar çıktığını, fırnıcıların on beş gün 
arka arkaya kiloda bir kuruş zararla 
aatış yaptıklarını söylemiş ve son fi· 
yat artışını bu şekilde izah etmiştir. 

Ekmeksiz kalan yerler 
Ekmek satıtlarının, belediyenin ver 

diği karara rağmen, birçok semtlerde 
kontrolsüz bırakıldığı görülmüttür. 
Bu yüzden, Ortaköy ve Eyüp semtle
rindeki fınnlardan bazıları az ekmek 
çıkarmıtlar, halk fnın kapılarında u
zun zaman beklemek vaziyetinde kal
mıştır. Bunun sebebi, fırnılann az ek
mek çıkarmalandır. Yoksa ne şehri -
mizin nüfuıu, birdenbire çoğalımı. 
ne de halka oburluk gelmittir. Kon -
troldan uzak kalan ikinci bir nokta da, 
ekmeklerin kalitesi meselesidir. Bir • 
çok fırınlar, dün de bozuk ve ikinci 
çeşit ekmek çıkarmakta devam etmit 
lerdir. Bu gibi fınnlann §iddetle ceza
landırılması. zaruri ihtiyaç maddeleri 
üzerinde ıuiit1timat yapılmasına mey
dan verilmemesi beklenmektedir. 

Vali muavini ne diyor? 
Ekmek vermiycn veya az çıkaran 

flflD)ar ~da vali muaviııi Rük • 

Turkofisin 
Yeni tayinleri 

Naci Retad 

Ankara; 26 (Tan) - Tokyo ile 
lskenderiyeye ta}rin edilen yeni kon
seye komeniyaller ile Atina ata§e ko
merıiyali ve Viyana ile Bükreş sekre
ter komersiyalleri yakında memuri • 
yet mahallerine hareket edeceklerdir. 
Hayfa ve Dombay ataşe komersiyal -
liklerine kimlerin tayin edileceği he
nüz malum değildir. 

Türkofis önümüzdeki sene mevcud 
şubelerine ilave olarak Kalifomiya 
ile Rio de Janairoda birer şube açmak 
kararındadır 

lzmirde sıhhi zabıta 
Ankara, 26 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - İzmir bele
diyesince hazırlanan sıhhi zabı
ta talimatnamesi iç bakanlıkça 

tetkik edilmektedir. Talimatna
mede esnafın sıhhi vaziyetinin 
nasıl olması lazım geldiği ayn 
ayn gösterilmektedir. 

lstanbul Belediyesi 
barem projesi 

Ankara, 26 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - İstanbul be
lediyesi barem cetvelinde yapı -
lacak deiişiklikler hakkında İs
tanbuJ umumi meclisince kabul 
edilen proje İç Bakanlıkça tet
kik eQ.Unıektedir. 

Bakanlar kurulu 

~nkara, 26 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bakanlar 
kurulu bugün saat on ikide top
lanmıştır. 

Siyasal Bilgiler okulu 
yeni kadrosu 

Siyasal Bilgiler okulası adını 
alan Mülkiye mektebi önümüz
deki yıldan itibaren Ankarada 
tedrisata devam edecektir. Bu 
mektep için yeni bir bina yapıla 
caktır. Mektep için yeni bir pro
f esörler kadrosu tesbit edilmiş, 
eski maaş vaziyeti kaldırılmış
tır. Kadroda (125) lira asli ma
aşlı bir profesör vardır. (100) 
lira asli maaşlı (2), (90) lira as
li maaşlı (2), (80) lira asli ma
aşlı (3) profesör vardır. Bunlar
dan başka (70) lira asli maaşlı 
( 4), (55) lira asli maaşlı (12), 
( 45) lira asli maaşlı (2) mual -
lim vardır. 

Şekeri yüksek fiyatla 
satanlar 

Bazı bakkalların şekeri yük -
sek fiyatla sattıkları, bilhassa 
Beyoğlu civarındaki dükkanla
rın toz şekeri 29,5, kesme şeke
ri 30,S kuruşa verdikleri görül
müştür. Bu semtteki belediye 
polisinin de dükkanlan kontrol 
etmediğinden şikayet edilmiş -
tir. Belediye bu hususta tetki -
kata başlamıştır. İhtikara sa
panlar cezalandınlacaklardır. 

neddin Sözerle görüıtük. Bize dedi 
ki : 

- Bu huıuılta gazetelerin yazdıkla 
nnı okuyorum ve tahkikat yaptırıyo
rum. Suçlu fırıncılar varsa haklarında 
kanuni muamele yapılacaktır. Bu ve
sile ile bilhassa söylemek isterim: Bir 
un ve ekmek buhranı yoktur. Herhan 
gi bir frıında bir defaya mahıuı ola
rak ekmeğin bitmi1 olması endiıe)'İ 
mucip bir hal değildir. Ekmek hak
kında evvelce on bet g{lnde bir narh 
verilirken, şimdi temevvüçleri daha 
sık takip etmek ve halkın lehine ola· 
cak tenzilata daha kısa zamanda im • 
kin vermek için ekmek narhını Jaafta
da bir veriyoruz. 

Tekrar ediyorum, endiıeyi mucip 
his bir vuizct f.oktur YC olmıJacaktuı 

SOSYAL KONUŞMALAR 

Mahmut Esaf 
Bozkurt'un Söyledikleri iNSANiN T ~RIFI 

Bir tahaf manzara karşısın
dayız. A f r i k a n ı n b i r i c i k 
imparatorluğu Habeşistana ka~ 
şı Avrupanın büyük devletlerı 
alaka gösteriyorlar. Bunların 
bu ilgileri kah göya onu konı
mak, kah sanki oradaki halkı 
medenileştirmek içindir. 

[Mahmut Eaaı Bo:slnml'an •a•· 
temiad• çılran ilıi ycıaınna Afaoffa 
Alamed'in verdiği cevabı olclıığu •İ· 
bi yasıyorua. Şüphe yolr lıi, ilmi 
olan bu tarz yazdardalri f ikirla •· 
laiplerlne aittir.] 

Sayın Bay Mahmut Esat "Tan" ga
zetesinin 62 inci sayısında "Ağaoğlu
nun Dedikleri" başlığı altında bir ma
kale çıkardı. Makaleden anlaşılıyor 
ki kasdı, benim fikirlerimi tenkit et
mektir. 

Fakat daha başlangıçta birtakım 
§eyler karıştırıyor ki, bu maksatla ili
şiği yoktur. Meseli benim ya~ılarımın 
yaptığı tesiri şöylece tarif edıyor: 

"Hiç değilse doğrunun ortaya kon-
masına hizmet ediyor, 

Kulaktan kulağa fiskoslanan, 
Sonra alaylı gülüşlerle karşılana!', 
Hakikatlerin bütün çıplaklıklarıle 

gözlerde belirmesine yardımı dokunu
yor. [Yazı tarzı Mahmud'undur.] 

Şimdi ben de Mahm':1d'uı:ı ya.zı~~
run bıraktığı izleri söylıyeyım: Film
lerinin aydınlığına ve derinl~ğiı:ı_:. ve 
vecizelerinin kuvvet ve kesınhgıne, 
üslUbunun ahenk ve güzelliğine bayı
lan bayılana, gaşyolan gaıyolana 1 

Demek ki Mahmut, ulusun dimağı· 
nı besliyor. zevkini açıyor,ben de onu 
güldürüyor.eğlendiriyorum. Ne yapa 
lım,herkes kendi kaderine kani olmalı 
dır. 

Sonra, Mahmut bununla da kalmı-
yor neden ise lzmir gazetecilerini işe 

' 1 "0 karıstınyor ve göya ben on an: z. 
gür (serbest) konuşmalara şevklendi
riyormuşum." 
Beı altı yıl evvel Izmir gazet~le

rinden birisinde [Anadolu 1 yazdıgım 
iki üç makale hari~i.n~e h~çbir Iz~~r 
gazetesi ve gazetec••ı ile alaka ve mu
nasebette bulunmadım. Zaten o arka
daşların benim "ıevklendirınekliği • 
me" muhtaç olduklarını hiçbir zaman 
hatırıma getirmedim ve getiremem. 

Daha sonra Mahmut heyecanlanı
yor ve kendisi hakkında şöyle diyor: 

" Ben düşüncelerimi, özgürlüğün 
(serbestinin) aon snıırlarına ,bunlann 
ta ötesine kadar 

Doludizgin d:neı:ek bir halde 
Kamilist rejimi içinde söyledim. 
Gür sesle gazetelerde ve her yerde" 

(Yine yazı tarzı Mahmud'undur.] 
Ben kendimden bahsetmeği ıev

mem. Fakat mademki bana bir den 
verilmek isteniyor, hiç olmazsa şu ka· 
darcık söyliyeyim ki, Mahmud'un 
B.OndOIU alanlarda hiç olmana on
dan geri kalmadım, bunu da elbette 
ki o kabul eder. 

lşte bütün bu "mühim ve kıymet
li" mukaddemeden sonradır ki. Mah
mut asıl mevzua yanaşmağa ba§hyor. 
Fakat nasıl yanatıyor? 

Bunu da kendi dili ile anlatayım: 
.. Ağaoğlu•nun son zamanlarda or

taya attığı tezlerin bence mihenge vu 
rulması gerek=nlerini §Öyle kısaltabi
liriz." 

Demek, Mahmut benim tezlerimi 
"mihenı;e" vurmuş, "gerekenlerini" 
çıkarmıştır. Ali 1 diyecek: yok 1 

Bu "gerekenler" tunlar uniş: 
1 - Demokrasi ekonomsal liberal

liği bir sınıra kadat geçebilir. 
Demokrasinin ekonomsal işlere ka

rışması korumacılıktan (himaye) ile· 
ri gidemez. 

2 - İngiltere. Fransa gibi demok
rasiler sermaye ile iıçi arasına girmiı 
değildirler. 

3 - Uluslar son zamanlarda cüm
huriyetten kraliyete doğru gidiyorlar
mış. 

4 -Türk ardası (ailesi) düşüt ha
lindedir. Soysal Kanun (Medeni Ka
nun) buna çare bulamadı. 

Bu gerekenler hakkmda söyliyece-
ğim tudur: . 

1 - UçüncU gereken bu ayın on 
dokuzunda ••Tan" da yazdığım .. Geri
ye Doğru Hareketler" başlıklı maka
lenin hem başlı;ının, hem· de içinde 
taşıdığının anlaşılmaz bir maksatla 
yapılmryötü bir tahrifidir. 

2 - Dördüncü gereken, Türk aile
si hakkında yazdığım birçok makale
lerde si:_ • diğim fikirlerin yanlı, ifa
desi ve Medeni Kanuna ait beslediğim 
düşüncelerin muharref bir şeklidir. 

llk iki gerekene gelince, eğer biri
si sokaktan iki çocuk getirip, bunlar 
senindir ,demiş olsaydı bu kadar hay
ret etmr :lim 1 

Hayır! Bunlar benim değildir! Bun
lar Mahmud'undur 1 Mahmut kendisi 
için açık kapı hazırlamak için onları 
yaratmıt ve bana isnat eylemiştir. 

Bütün yazılarım arasında Mahmut, 
bu gibi gerekenlere benzer yahut hiç 
olmazsa akıldan onların çıkması için 
uygun •-:risini bulamaz. 

Bulamaz, çünkü benim tezlecim 
tam bunların tersinedir. 

Fakat Mahmut burada da bununla 
kalmıyor. Mahmut makalesine benim 
namıma cümleler sıkıştırıyor, cümle
lerin etrafı.ır giymeler içine alıyor. 
Şöyle ki, her okuyucu cümlelerin be
nim olduğuna, benim yuılanmdan 
alındığına hükmedecek. Mesela maka
lesinin bir yerinde diyor ki: 

.. Ağaoğlu diyor ki: Demokraıi eko
nomsal liberalliği bir ımıra kadar bir 
yana bırakabilir ve bu bırakıı koru
culuğu geçemez I" 

Yiae ayni makalenin batb bit ye-
rinde ele cliıor ki: "O da-

ha ileri giderek diyor ki: lngiltere ye 
Fransa gibi demokrasiler sermaye ıle 
işçi arasına girmemiştir." 

Ne bu cümleler ve ne de onların 
ifade ettikleri fikirler benim değildir. 
Mahmut onlann benim olmasını arzu 
eylemiştir ve herkesin yapamıyacağı 
bir kolaylıkla arzusunu tahakkuk et
tirmiştir. 

Fakat ba§kasına fikirler ve cümle
ler isnat ederek üzerine çullanmak,ko 
laysa da, herkesin tenezzül edemiye-
ceği bir taktiktir. . •. 

Meydanda at oynatmak, çekıcıdır; 
fakat ata binebilmek prtile. Yoksa 
insan gülünç olur 1 

Vaktile yine bu devlete köle
liğini kaldırtma~ için de. ~ 
muahedenameler ımza ettırmı•
lerdi. Bu muahedelere göre Ha
beşistanda kölelik olmıyacaktı. 
Ne ala değil mi? 

Lakin kör kör parmağım gö
züne. Bugün görüyoruz ki bir 
takım devletler Habeşistanda 
menfaatler aramaktadttlar. Bel
ki aralarında bu memleket aley
hine bir anlaşma olabilir. Bu 
anlaşma ile o memleket, taknni-' 
le, esarete sevkediliyor -demek· 
tir. Gülmez misiniz? .• 

Mahmut kendisi için bu açık kapı· 
ları temin ettikten sonra, alabildiğine 
hızla hücuma başlıyor : 

Bir çok alimlerin adlarını sıralı
yor, bir çok şeyler söylüyor. 

Fakat ne için ve kime karşı? 
Kendi hayalinde yarattığı gereken· 

lere kartı! 
Benim tezlerim, hiç oJmazsa mil· 

nevverlerimiz için malUmdur. Onları 
bir daha hulasa edeyim: . 

Demokrasi hakkında diyorum kı: 
"Demokrasi ulus egemenliği demek· 
tir. Ulus egemenliği ise, ulusun ken
di mümessillerini seçmesi ile, işleri 
kontrol edebilmesi ile, ıözün ve yazı· 
run serbeıt olması ile ve hükömetin 
mes'uliyet altında bulunması ile teza
hür eder. Bu esaslar ihlal edildi mi, 
demokrasi yoktur.Nasıl ki. bugün Al
manyada, lta'yada, Rusyada demok
rasi yoktur." 

Devletçilik hakkında diyorum ki: 
"Her devlet mahiyeti itibarile bile dev 
letçidir. Onun vazifesi ulusal ahenk 
ve muvazeneyi' temin, ulusun refah ve 
saadetini düşünmektir. Bu yolda eko
nomsal devletçilik yapmak lazımge • 
lirse tereddütsüz yapar.Ve zaten öt~
denberi yapmaktadır, başta ekonomık 
liberalizmin beşiği olan İngiltere, 
Fransa ve Amerika bulunduğu halde. 
Fakat devletin bu faaliyeti bir şart- • 
la meşruttur: Demokrasi esaslarını 
bozmamak, o esaslara bakmak şartile 1 
Bu esaslar bozulunca, hem devlet 
kendi vazifesinin haricine çıkmış olur, 
hem de ulus egemenliği silinmit o
lur,,. 

Ve bütün, bütün düıüncelerimden 
çıkardığım aonuç fUdur: 5enim görü· 
tüme ıöre, bugün devletçilik yapan 
devletler ikiye bölünebilirler: Demok· 
rasiyi yani ulus egemenliğini kaldır
mış ve yerine phsi diktatörlükler 
koyıhuf olanlar, ltlf,W, Atman)'a gıöi 
ve demokrasiye bakan liberal devlet
çiler: Amerika, Fransa ve İngiltere 
gibi. 

Mahmud'un bunlara karşı diyeceği 
var mı? Varsa, münakaşa edelim. 
Yoksa, mevhum gerekenler etrafında 
münakaşa edecek değilim. 

Bir nokta daha: 
Mahmut makalesinin sonunda ben· 

den fU suali her nedense sormak lü
zumunu hissetmiştir: "Ağaoğlu'nun 
ağzından bir tey öğrenmek isterim: 
Kamilizm, ek:onomsal alanda devlet· 
çidir. Demek ki koruyuculukla kal -
mıyo.r. Halbuki Abmed'e göre koru
yuculuktan ileri gidemez. Şu halde 
Kamalizm ve ondan esinlenen yeni 
Türk rejimi, demokratik değil midir? 
Kamalizmin ••egemenlik ulusundur" 
prenıibine bir şaka mı diyeceğiz?" 

Bu ayın a· ısında Cumhuriyet ga· 
zetesinde yazdığım "Demokrasi ve 
Devletçilik" başlıklı bir makalede ay
nen şu fikirleri söylüyordum: .. Bize 
gelince bizim devletçiliğimiz demok
ratiktir. Çünkü ulusun egemenliği 
dimdik duruyor, Ana Yasamıza el vu
rulmamıştır, bu yasanın temin ettiği 
amme haklan bakidir, parlmanımız iş
liyor, kontrol yapmaktadır ve hükfı· 
met te mes'uliyet kaidesine tabidir!" 

Mahmud'un suali ile ancak yirmi 
gün evvel yazılmış olan bu makale 
yanyana getirildiği vakit Mahmud'un 
benim yazılanmı ''hangi mihenge" 
vurmuş oldu,:u ve onlardan nasıl ge
rekenler çıl:armıı olduğu da kolaylık
la anlaıılır. 

Ahmet AiıAOiıLU 

Edirnede nehirlerin 
Taşmasından 
Korkuluyor 

Edime, 26. A.A. - 48 saatten be
ri Edirne ve bağlantıiına ara ile sü
rekli yağmurlar düımektedir. Yağan 
yağmur miktarı 55 milimetredir.Yağ
ınur toprağı iyice kandırmııtır. He
nüz arka11 kesilmiyen yağmurların 
devamı zararlı sayılmaktadır. bazı 
kimıeler yağmurların devamı halinde 
nehirlerin tatmasından korkmaktadır 
lar. 

Edrinede birinci ekmek 9 kuruş 
10 para, ikinci ekmek 7 kurut 30 pa
raya yüklelmiftir. 

Balıkesir, 26.A. A. - Dün ve bu-

Habeşistanda Habeşinin esir 
olmaması için insaniyet namına 
Habeşistana muahedeler imza 
ettiren A vrupahlar şimdi bütün 
memleketin istiklilini tehlikeye 
koyabilecek tedbirler düşünü • 
yor gibi görünüyorlar. 

Vaktile bize mantık okutur
lardı. Orada insanı tarif ~der
lerdi. Ben. insanın tarif edilıne
sine ne lüzum var? ... diye güler
dim. Bu tarifte insanı "görüşen 
hayvan,. diye tarif ederlerdi. Bu 
gün artık bu tarifin hiç bir şey 
anlatmadığını görüyorum ve sa
nıyorum ki insanın en güzel 
tarifi şudur: 

"Mürai bir hayvandır,, 
- Müstesnalarile beraber - • 

B. FELEK 

Roma 
Konuşmaları 

[Baı tarafı 1 incide] 
sız hükfımetine verilecek cevap İngi
liz kabinesinin bugünkü toplantıs.ııı • 
da incelenmektedir. ı 

ltalya Uluslar kul1u· 
mundan çekilecek 

Roma, 26 (A.A.) - Eden· Mosso
lini konuşmalarının sonunda Mussoli· 
ninin lngilterenin araya girme:sini ke· 
sin olarak reddettiği sanılmaktadır. 
Eden tara: .ıdan izah edilen İngiliz te 
zi §udur: İngiltere hükumeti, ancak 
İtalya ile :.:mdisi arasında imza edil· 
mit olan 1935 ıöz bağını değiştirmek
te özgürdür. Fransa tarafından imza 
edilmit olan 1906 andlatmaıile, ulus 
lar ıosyetesi tüzilniln "e değitildik ya· 
pılmaıı lngilterenin elinde değildir. 
Eden İtalyanın, Eritre ve Somali IÖ• 
mürgelerini Habeşistandan geçen bir 
demiryolu ile birleştirebilmesi hakkın 
da bir önerge (teklif) yapmıştır. Bu
yapılc'l·v t:ıkdirde ln:;iltere bu zarara 
karşılık, Habeşistana kırmızı denizde 
bir mahreç verecektir. Habeşistan sta 
ttisimiın kökünden değiştirilmesini is 
teyen Mussolini bu önergeleri (tek· 
lifleri )reddetmiştir. Meselenin arsıu· 
lusal sonucunun, Italyamn uluslar ku 
rumundan çıkması ve Lehiatan ile Ma 
cariıtanı kendiıi ile beraber sürükle
mesi ihtir .... ti o1 •11:- • sanılıyor. 

lngiliz gazeteleri ne diyor? 
Londra, 26 (A.A.) - Eden· Muı· 

solini konuşmalan hakkında Dailye 
Telgraf gazetes; tunları yazıyor: 

.. 1 - Hal>eşistaı. bir iyi komşu o
larak tanımaya- ltalya, bundan dola
yı, hiç olmazsa Addıs • Abeba hüku
meti nezdine yönetim bakımından ge
niş yett;isi olan işyarlar yerleştirmek 
istiyor. Habeş hükumeti bunu kabul 
etmedigi için Habeşistan meselesinin 
barış yolu ile kotarılması imkansız • 
dır. 

2 - İtalya deniz meselesini İngit· 
tere ile diploma~i yolu ile konuşacak
tır. Zamanı gelince ltalya Londraya 
ekisperleri yollayacaktır. Konutmala· 
rın, Avrupa bakımından verimli, Ha
besistan bakımından da terı sonuçla• 
ra varacağı sanılmaktadır. 

Yörük ali plljı 

Şarbaylık fen heyeti tarafm -
dan Büyükadada Yörükali plajı 
hakkında yapılan tetkikat bit -
miştir. Fen heyet direktörü 
Hüsnünün başkanlığında bir 
komisyon toplanmıştır. Bu ko
misyon bir rapor hazırlamıştır. 

gün Balıkesir ve çevresine bol yağ- Bedava Hedı"ye 
mur yağdı. Yaz ürünü için faydalı~ 
lan yağmur çifçiyi çok sevindirdi. YEDIGUN bütün okuyuculanna 

Uşak, 26, A.A. - iki gilndür hava birer hediye veriyor. Ankara cadde
bulutlu ve serindir. Ulubey bmunu· 
na yağmur dilpnilftür. Dün buraya aindeki idarehanesine müracaat ede-

pek u yalaaur yaldı. Her taraf~-yal .. - wrekrlllİJailledlyelidi••lrartludan•·--·--"-''•~·~· 
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660 Kuruşa soı<AKLARıMız. çocuKLARıMız 

Mal Olan Bir 
No. 65 Aziz Hüdayi AKDEMiR "Hayır,, Cevabı 

Anadan doğma hafiye Vahdeddin, ilk 
önceleri, 500 altın ~afiyelik aylığı alırdı! 

Vaktile Elaziz devlet matba
asında mürettiplik yapan Şevki 
adlı biri, açığa çıkarılan öteki 
arkadaşları gibi, kendisine de ik 
ramiye verilmesi için, bir çok 
yerlere baş vurur. Fakat bir so
nuç (netice) alamaz. Bunun ü
zerine; kalkar, son çare olarak 

Bir gün "Jön Türkler,, tara
fından Pariste çıkarılan " Meş
veret,, ve İsviçrede çıkarılan 
"Nizam,, gazetelerinden bir kaç 
nüsha sokaklara atılmış bulunu 
yor, Vahdeddin bunlardan bir 
kaç tanesini elde ederek Abdül
hamide veriyor. (100) lira (al
tın) mükafat alıyor. 
. Meşrutiyet ilan olunuyor. Ah 
dülhamid İttihat ve Terakkice
miyetinin içine kendi adamların 
dan birini solonak istiyor. Bu 
işi Vahdeddin üzerine alıyor. Se 
laniğe bir adam gönderiyor. Ce 
ıniyete her ay on lira veriyor. 

Sonra ahrar fırkası çıkıyor. 
Buraya da eniştesi Damat Ferit 
giriyor. Daha sonıra Derviş Vah 
detinin kurduğu "cemiyeti Mu
hammediye,, türeyor. Vahded
dinin vekilharcı cemiyet üyele -
rinden oluyor. Hatta (31) mart 
vakası çıkınca vekilharcı Abdül 
hamide göndererek kendi nanu 
na tebrikte bulunuyor. Hareket 
ordusu lstanbula girince Şeyh 
Vahdetiyi Çengelköyündeki sa
rayında saklayor. Vahdettinin 
ayhgı (800) altın idi. hafiyelik 
parası olarak ayrıca ( 500) al tın 
ahrdr. 

Sultan Reşadm Rumeli seya -
bati sırasında Edimeye beraber 
gitmiş ve Sultan Selim camiin -
deki namazı apdestsiz olarak kıl 
mıstır. 

SPECIAL ORDER OF THE DAY. 

ı a!ı ıta4 to bt able to -announct tbat Lbe tbree .ı. 1lıe~ Gtnerala were aııle to reacn • 

ıa.tufac:ory agreemen~ "ltb tlıa Hepr~O_l;!!,İ•e of tbe Go .. eroıııeot ol tbı Ciraod Nat.onal 

~ıeıııbly tbıı moro.oıı at Mocdanıa.. 

TJıe det&lll ol tbe Coo.-eotıon wıJt be &iıDOUllce4 a?IOttlJı 

ı but.ta. bowuar. ıo uy tbaı ııııı arrıııgemtnt waa 0011 ma4e ~uıb:e for tfto maoııı:._ 

ı!.ııJ 'l'b• wonderıuı ıorbe:ırance of tbı Briliıb Troopa ın lbo moıt tr)·lnı clrcumat.aocesı 

Tlıat forben.raoce h"\ı woo ror tbem tbe admiratioo of ali. Th•~ ha.ve oner been out 

oC aı~ tbouQl•tt. Thtır attitude ıa a .ery floe dıRDlple of Brıtiıb diıcir!io6 

L/ıl Tbe actıoo ot ıbe Go•P.rnmeoe io uodıaı ~ut •ııeb ıpleı:ıJı~ reiofQ[~emeotı both t 

Naı·aı, Mılltuy aod Air Forcc. witbo~t delay. 

t ,iı coolldeoı tbaı tbe CoaTt11tia11 .... lı&Te ıııaed today wıll reıııoYe ali "rıo .. ore uıd 
· a , ... T d • bel" çooı•derabl7 ~•arJ~ tbı P.stablııbment. of a 

aaıııer !rom tbe .9Pl._ rOODI &O YI ., 

laatı•c peac• 

f 1 t n -ftL1 of ııre BritiMI :rorcn ror tbe Yarm ıuppon •oıclı baa be8ll 
1 am •erJ ırat• a o a ·-• 

U\tQ.d•d 1.9 Git 1A • Jı!Ociil~ ~~utiıo~ 

O.il.O~ 
l)oo~tantlnop~ .• -
\Hb October. 1821. 

Lıeutınaot·Geaenı, 

Commandinı·ın -Cbief, 
(be Allıed ForcH of Occupa.tio~ 

'flllı Tb• Brıtlıb Foreea ıo Turlı•~ 

ltıal kuvvetleri kumandanı Gen.-al Haringtonun netrettiği 
gündelik eserlerden bir kopye 

Devlet Şurasına bir dilekçe (is
tida) yazıp gönderir. Bunun i
çin vardan yoktan, 260 kuruş pa 
ra harcar. Sakat gelen karşılık-
ta, tasfiyeye uğrayanlar arasın
da bulunmadığı için kendisine 
ikramiye verilemiyeceği bildi -
rilir. 

Bildiriş te şu şekilde olur, di
lekçeyi yazan adamı, karakola 
çağırırlar: 

- Devlet Şurasına yazdığın 
kağıdın karşılığı geldi! derler. 
Adamcağız: 

- İçinde ne yazıyor? diye so 
rar. 

Ve aldığı cevap şu olur: 
- Onu sana şimdiden söyle

yemeyiz. 100 kuruş vereceksin. 
Ü zerine pul yapıştıracağız 1 

Yine vardan yoktan, bulup 
buluşturarak - ümit dünyası 
bu! - yüz kuruşu getirir. Pulunu 
yapıştırır, kağ1dı. teslim eder
ler. 

İlamı okuyunca, zavallının 
beti benzi atar: İşinin olmadığı
na mı yansın, harcadığı paraya 
mı acısm? 

Şimdi bu emektar mürettip
ten, bir de ayrıca 300 kuruş i
lam harcı istiyorlarmış. 260 ku
ruş dilekçe pulu... 100 kuruş i
lam tebliği sırasında yapıştın -
lan pul ve en sonra, yarasına 

kül eker gibi 300 kuruş ilam 
harcı .•. 

zanrch. bi;,küntt.~ -~-,=T'~...M~~ı,u.. ~ yakve 
Bu bahsi bitirmek için şu du- soruyor: 

yumu da koymak lazımdır: is- - Devlet Şurasma baş vur-

Fazla söze ne hacet ? 

Ne Dersiniz? 
Muallimler ve Talimatname 

Bir gazetede: J w 1 - ~e~emiyecek ka~~ zayıf oldu
"Şimdi tatbik edilmekte olan imti- gundan ıkı y~zılıda sekızı dolduramı• 

han ve ders talimatnamesini muallim· yan talebe kı smrfm en zayıflandır. 
ler yapmıslardı. Bunun çok güç tatbik 2 - İki ~er~t~n faz~a~mda muv~f
edilir birsey olduğu anlatıldığından fak olamadıg~ ıçın sekız~ doldurdu~u 
şimdi mu~llimlerin reyleri alınıp yeni halde geçec~gi~den e~ın olarak hı~ 
bir talimatname yapılacakmış.,, diye çalıımadan .. ımtıh.a?a gıren talebe [ki 
bir havadis okuyan bir muallim gaze· bunla~ın. don~esı ımka~ı yoktur.] 
temize geldi ve dedi ki: Bu ıkı ~evı talebe de ım~anda ho-

"T ı· · b. dık V canın aldıgı asıl sonuçlan g06teremez 
. a ımatnamey.ı 1.z yapma · e ve eğer kazara bir müfetti§ hocanın 

bıze bu bus~~ta hı.ç btr§ey ~ormadılar. nasıl çalıştığını anlamak için imtiha· 
S?rsa.~ar~ı şup~esız bu talımatname - na girseydi, onu en fena zaviyeden 
nı? guçlukl~rını anlatı~, h~le sınıf geç- gösteren talebe1erile kartı karşıya 
mış tal~~enın tekrar ı~tı~na. sokul· bulurdu. Biz hiç bunu ister miydik,. 
~~sr .~ıbı. taraflarını .?u~~l~ırdık. Bu- Dedi. Bu talimatname İ§İ bir kördü
gunk~ tal~mat:ıame. bu~butun hocanın ğüm iş olduğu ötedenberi hocalann 
aleyhınedır. Zıra ımtıh~nl~ra yazılı sözleri ve gazetelerin yazılarile anla
yoklamalarda kazanıp s~zluye kalmı- §ılıyor. Yeni Kültür Bakanı Maarifte 
ra.n en çalışkan talebe gırmez. y~~ız herşey gibi bunu da yeni baştan yap
ıkı derste~ zayıf olan talebe d~ dıger maya çalışacak ve tUphesiz baıaracak· 
dersler~ gırmez. Onlar da nısb~te~ tır. Biz böyle dilıünüyoruz. 
kuvvetlı olanlardır. o halde bu sozlu s· d . i ? 
imtihanlara• iZ ne ersın Z 

duğum için acaba bir suç mu iş- ruş gündelikle çalışan bir ada
ledim? • ma, bu kara haberi, 660 kuruş 

Verilen karara itiraz etmi- ödetmeden bildirmenin yolu 
pnrum Wakk·- -ı.a,,clsp ~~...ıııt--tn.ıiıltH ... =""""•>== 
ğim yerine gelirdi. 

Fakat, benim gibi altmış ku-

İttihat ve Terakki mebuslar 
meclisinde miralay Sadık'm kur 
duğu (hızp) için Şaban ağa, 
Debre mebusu Basri, miralay 
Sadık, Damat Ferit bir kaç defa 
toplanıyor ve hizbe açık lider 
Damat Ferit, gizli ve gerçek li
der Vahdeddin tayin olunuyor. 

Büyüdükten sonra nikahla al 
mak üzere Sinoptan getirttiği 
dokuz yaşındaki kızı bekleme -
den ikinci karısı olarak aldı. Bu 
kızın 12 yıl Vahdeddinden çek
tiği çileler dile ve kaleme gelir 

tiklal savaşının en çetin ve ateş- 1....----------------------------------------

Y ahdeddiııin en sık ve uzun 
gibi değildir. 

Nihayet sarayda hasta ve bit
kin bir kıza yaptığı tecavüz üze 
rine ikinci karısı kaçıyor. Hasta 
kız bir çocuk doğuruyor. Vah -
deddin çocuğun kendisinden ol
duğunu inkar ediyor. Fakat ço
cuk doğmuş buulnuyor ve adım 
Ertuğrul koyuyorlar. 

Saray hizmetçilerinden biri 
bir gün Vahdeddine şöyle di -
yor: 

- Aman, padiıahım, sizin 
kuşçubaşının karısını gördüm. 
Ne çirkin şey! 

Padişah kuşçubaşıyı çağırr • 
yor: 

- Mehmet, diyor, senin ka -
rın çok çirkiruniş. Boşa da sana 
saraydan genç, güzel bir kız ve
reyim. Karını da senin karde -
şine veririz. 

li sıralarında idi ki bir ingiliz 
zır.hlısmda kurulan ziyafete sa
ra.. .ıensupları da davet edildi. 

Entellicens servisin lstanbulda 
J-fiyanetin en helli ı.,11 aimalanndan: Vahdettin Padişah en azılı casuslarmdan Fevzi 
Gümülcüneli bmail Hakkı, kaçtıktan y [ Hıristiyan iken guya müslüman 

. ana~ sarayın yerine 70.000 olan bu casus Çerkes Ragıpla be-
sonra bile gittiği yerlerde Türk vatanı lıra aarfıyle "Çit,, kaınnı yap- b Bil "kd d 1 d B" aleyhine çalıımııtır. tın ra er yiı ere e ça ışır ı. ır-

. yor ve .sevdiği cariyelerden çok Türk kanlarının dökülmesine 
konuştuğu biri vardı ki, o da Se ~~rıne verıyor. Her öğle yeme- sebep olmuıtur] 
lanik mebusu Rahmi idi. · gınden sonra oraya iniyor ve ar Padişah ve halife oğullarından, 

d dd. tık yukan çılmııyordu. Kendisi- kızlarından, karılarından birço-
Vah e m azgm ne önemıi, acele bir iş veya bir ğu bu şölene <Şölen> gittiler. 

Acıklı bir ölüm 
İzmir tücearlarmdaı1 İzmirli Bay 

Talat ve Avukat Nuri Sıtkı'nın pe· 
deri di§ tabibi Bay Mehmet Muam
mer'in kayin pederleri eski adliye ve
kili Bay Avukat İsmail Sitkı vefat et
mi§tİr. Cenazesi bugün saat 11 de 
Kadıköyünde Moda caddesinde 56 
numaralı hanesinden kaldırılarak Ka
raca Ahmette defn edilecektir. 

"'* * 
İstanbul Barosu Başkanlığından: 
Ölen eski Adliye Vekili Sıtkmm 

cenazesi bugün saat on birde Kadı· 
köyünde Me>da caddesinde 56 numa -
ralı evden kaldırılacaktır. Arkada§la· 
rım1zın iştirakini rica ederiz 

RONEO 
Muhterem müşterilerimize bu mek· 

tupla ihtar ederiz ki, ROMEO So-a
yetesi Türkiye .Genel Acentalığı bu, 
tarihden itibaren Galata'da Tünel ha· 
nı altında 1 numarada ROYAL YA· 
ZI VE DALTON HESAP MAKl
NALARIN ACENTASI HÜSREV 
KRUBALIKA TEVDi OLUNMUŞ
TUR. 

RONEO LlMlTED 

Devredilecek ihtira beratı 
"Hidrokarbonlar hakkında" ki ih

tira için istihsal edilmiş olan 18 tem

muz 1925 tarih ve 322-328 numaralı 

ihtira beratının ihtiva ettigi hukuk 

bu kere başkasma devir veyahut ica

ra •erilmesi teklif edilmekte olduğun
dan bu husl!J~ fazla malumat edin -

mek isteyenlerin Galata'da Aslan ha

nında 5 nci kat 1-4 numaralarla 

mürakkam idare.haneye müracaat ey· 

lemeleri ilan olunur. 

Vahdeddin her gün bir kaç sefirin ziyareti bildirildiği za- Kadınlar Yavuz Sultan Selim 
kişiyi yanına toplar, açık hikaye man uşağı Yusuf cevap verirdi: devrine mahsus kostümler giy
ler söyletir, kızlardan bahsetti- " Efendiminn başı ağrıyor, mişlerdi. içki, çalgı ve dans sa
rir, Galatanm en iğrenç sahne- sefire söyleyin yann gelsin.,, atlerce sürdü. Saray kadınları 
!erini dinler,, eğlenirdi. Hatta Bu sırada padişah kuşhaneye İngilizlere yaranmak ve Türk
kısraklarm çiftleşmesini mutla- iner, saatlerce güvercin yumur- l~kle eğlenmek için Türk dansı 
ka görmek ister.eli. Atlara me - talariylc vakit geçirir ve akşam diye onlara çifte telli oynadılar· 
mur İlyas Bey 0 zamanlar ken- üstü yeni karısının yanma gi- güldürdüler ve güldüler .. ,, ' 
disini çagırır,. arzusunu yerine derdi. Bu, son gülüşleri idi. Ayni dolabla geriye çekemedikleri 
getirirdi. Vahdeddin bu adamı Mütarekenin son yılında, ya- zırhlı başlannda padişahlan ol-
sonradan seccadecibaşılığa yük ni artık sarayın esir, çürümüş, duğu halde hepıirii bu temiz Mustafa Kemal ile birkaç arka
seltti. Selamlığa giderken bu ih dünyada kendi benlik ve zevk- topraklardan alarak boğazdan daşını padişaha karşı isyan et
tiyar adamı muhafız olarak ya- lerinden başka bir şey düşün- çrkanr ve hak ettikleri hayata miş göstermekte ve idamlarma 
nına alırdı. miyen kafaları yerine Türk ulu- götürür·ken, belki ilk defa ağla- cev8!! vermekteydi. 

Vahdeddinin sarayında otuz, sunun egemenliği gireceği sıra- mışlardrr. Bu fetvayı Anadolu din ulu-
kırk kadar cariye vardı. Bunlar larda istanbuldan ve gene sa- Fetva lan mukabil fetva ile çürütmüş 
şarkı ve çalgılarla onu eğlendi - raydan yazılan bir mektupta de- olmakla beraber, Entellicens 
rı.rledı·. Roma ı'mparatorlanna niyordu ki: Vahdettin'in hıyanet tarihine . 

k k b 1 ki d b. · d servıs ve padişah bunu halk ve 
taş çıkartacak şekillerde bunla- "Padişah damat Feridin kaç- onaca aş ı ar an ırı e, k 

- k k 1 d s diw• kendı' şe,,hü1' ı'sla"mına r,ıkarttır as er arttsında kuvvetli bir pro-rın türlü resimleri alınmıştı. O- masına ço aygı an ı. ev gı > -:r -

ODEON 
JON IARll&ARINI 

TAKDiM IDIR 

Bayan SAFiYE 
NO. 270044 

Garbet mektubu-Hasret kavuftut"an 
İkinci kı•ım - ODr••ln mi geldl 

tayan GÖrtÜL 
SUNA - Taaıo 

No. 2?0047 ÖZLEYI' - Tanıo 

Bayan ŞAZiYE 
No. 270049 Hop Hop Gelen var 

BiR YAR SEVDiM 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI \ 

J 

Merakibi Bahriye resminden borçlu Volf Levenzanın 
623 Rusum tonilatoluk (Kilitbahir) adındaki gaz du
bası seyrüsefer muhasebeciliği icrasınca haczedilmiş 
olub 3-7-935 çarşamba günü lstinye körfezinde saat 
15,30 da açık arttırma suretile satılacağı ilin olunur. 

(B) (3574) 

iSTAnBUL BELEDiYESi 

Buz Serbayiliğinden: 
Bazı dükkinlarda mOt•madi tefüılere rapıen haıua aarhdan 

fazlaya sablmalı ı ıtenilclitine dair fikiyetler YUkubulmaktadır. Bayi 
tetkilltına dahil olan H adruleri Belediyede me.-cad bulum dük
kinlarda buza narhdan fazlaya utmak isteyenler oldUj'a takdircle 
bu (ibller hakkuıda muamelei llmneye hT ... 61 edilmek isen aba
lii mubteremenin IGtfen telefonla hemen idaremize bilclinnelerini j 

• rica ederiz. Telefon: 44085 ----- - ~-- --
- --- . - - ----

R E V U E Seatleri 

en dUilt. en hama. ea IOD modeller 

•tvOOL\J'rıea ' MISn•u. f.uıcıaı CUcSMI 389 
o"' L"' T"' - : SAATCi MIVllR Tuneı Cadd•ı aa 
18TANBUL"ft : A. Kl:ŞlfVAN, Sultan Hunun, 

Veni Cun1 ea.ca..ı • 
AN IC ARA' da : RIZA TllVlll'IK, llaftlealap ~I 9 

nun bu sahneleri gösteren öyle cariyeye ( 40.000) lira verdi. drğr "Hurucu alessultan,, fetva- paganda vasıtası olarak kullan. 
bir kolleksiyonu vardı ki, ken_d_i __ S_a_ra~y_d_a_b_ir_ta_r_a_ftan __ h_e_Y!..:.;c•:::n::.'.ı....;:&1.:.:dır...:......._B_u_kö_.·ı_u_v....ııesı .. ·_ka...:yı:........b_,,ura_..y:.a.a.....L_ma..:..ag!:.:a~ça=ab~fIY~O:.:r.=du=.:......-------..L..!!m!!!!IB..-ı---------"....:.... ........ _____ .....;.. __ ....ı_--ı::ı 
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iNGiL TEREDE YENi BiR UÇAK 

Yalnız Radyo ile Kontrol 
Edilen Bir Uçak Yapıldı 
Londra, 26 A.A. - Cumartesi günkü hava kuvvetleri bayra

mında, yalnız radyo dalgalarile kontrol edilen bir hedef (uçak) 
görülecektir. 

Bu uçakta 130 beygir kuvvetinde bir motor vardır. Uçaklara 
karşı koruma bataryalarının taliminde kullanılacaktır. Dalga 
yayım merkezinin on millik bir çevresi içerisinde, pilotsuz uçabil
rne'Ktedir. Bununla beraber, içinde tıpkı bir pilot varmış gibi aynı 
manevraları yapabilmektedir. 

Bu uçak şimdiye kadar gizli tutulan yaraçlar (atelye) listesin
de bulunuyor!lu. Onun iı:in belki halka gösteril_ecek, fakat uçmı
yacaktır. 

BAL KANLARDA HU-
SUSİ IS TıHBARA TiMiZ 

Yunanistanda 
Krallık 

PolonyaSosyalistleri Genel ' 
Grev ilan Ettiler 

Varşova, 26 A.A. - Polonya Sosyalist partisi, seç.im yasasının 
değişmesi projesini protesto etmek amacı ile Varşova ve Lodz'da 
genel grev bilitmiştir (ilan etmiştir.) 

Ancak bu greve işçilerin bir kısmı uymuştur. Genel hizmetler 
ve devlet fabrikaları işçileri buna uymak istememişler ve çok özel 
kurumlarda da, işçiler yalnız bir kaç saat için işlerini bırakmış
lardır. 

Eski İngiliz Askerleri Hit
lere Bir Telgraf Çektiler 
Berlin, 26 A.A. - Eski Ingiliz ve Alman savaşçıları. Hitlere 

bir saygı ve sevgi telgrafı göndermişlerdir. 
Hitler buna cevabında yürekten teşekkür etmekte ve eski sa

vaşçıların bu toplantısının uluslar anlaşmasına ve dünya barışına 
yardım etmesi dileğinde bulunmaktadır. 

Versay Andlaşmasının 
Değişmesine Doğru .. 

Londra, 26 A.A. - lşçi saylav Koks, Avam kamarasından şu
nu sormuştur: 

Ingiliz - Alman deniz anlaşması V crsay andlaşmasınm silah
lar hakkmdaki maddelerinin yerine geçecek midir? 

ış a anı Hoar (Hayır) cevabını verdikten sonra demiştir ·: 
- Anlaşma imza tarihinden başlayacaktır. Fakat bunun Ver

say andlaşmasmm yerine geçecek olan genel silahlanma anlaş
masına katılması siyasamızın başlıca amacı olarak kalmaktadır. 

Eden Romadan Ayrıldı 
Roma, 26 A.A. - Eden öğle vakti Romadan ayrılmış, istas

yonda Suvich ile Ingiliz ve Japon büyük elçileri ve bir çok şah
siyetler tarafından selamlanmıştır. 

Kazan' da Bir Türk Bayramı 
Moskova, 26 A.A. - Tas ajansı bildiriyor: 
Tatar muhtariyet ~ovy7.t Sisyalist cumuriyetinin on beşinci 

yıldönü~ü mü~a~~e.betı.l.e .?un Kaz~nda büyük bir şenlik yapılmış
tır. Şenlıkte, bırlıgın butun cumurıyetlerinclen gelen binden fazla 
delege hazır bulunmuştur. 

Gazeteler, bu münasebetle, Tatar cumuriyetinin elde ettiği bü
yük ekonomik ve kültürel başarımları kaydetmektedir. 

Politis'ten Venizelosa 
~tina, 26 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Yunanistanın 

Paris sefiri Politis, Venizelosa Yunanistanın dış ve Balkan sıya
sasım tenkit eden bir mektup göndermişti. Hükumet mahafili bu 
mektubun gönderilişini ho~ görmemiştir. Politisin vaziyeti sarsıl 
mış sayılabilir. 

Konya Yerli Mallar Sergisi 
Kanya, 26 (Hususi muhabirimizden) - Yerli mallar sergisi 

bugün saat 17 buçukta Atatürk okulasmda açıldı. Vali, kuman
dan vekili, askeri ve mülki erkan ve daha bir çok zevat hazır bu
lundular. Sergi on beş gün açık kalacaktır. 

Alman bilginleri 
Görünmez bir 
Işık keşfettiler 

Bertin, 26.A.A. - Havas aytarın
ôan: 

Berlin fizik bilginlerinin görünmez 
bir ıtık keşfettikleri söyleniyor. Bu 
§Uvağın eıaaı Hertz dalgalarının iste
nilen yönete gönderilebilmesindedir. 
Dalga uzunluğu 10 santimetredir. Bu 
ıuvalın mahrek çizgisinden başka bir 
yerde zaptı mümkün olmıyacaktır. 
Parazitlc:rin, Feding denilen dalga 
dUıkünlüğünün, yağmur ve sisin bu 
ıuvağ üzerinde hiç bir etkiıf olmıya-
caktır. · 

A~hk grevi yapan 
Komünistler 

Belgrad, 26.A.A. - Devleti ko
ruma hak yeri tarafından Bclarad'a 
yakın "Çingeneler adasında" kapaık 
(mahpus) tutulmakta olan, altısı ka· 
dın olmak üzre 39 komünist talbe 
(talebe) başka bir hak yerinde sor
guya çekilmelerini &ağlamak amaçı 
ile be§ gündenberidir açlık grevi yap· 
maktadırlar. 

Dün, bunlardan S ı ki§inin dilekle
ri yerine getirilmişse de, öbür arka
daşlarının da aynı muameleyi görme
lerini elde etmek için, greve devam 
etmeğe karar vermi§lerdir. 

Papanastasiu 

Atina, 26 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - İşçi ve çiftçi 
partisi lideri Papanastasiu Se
tanik istasyonundan Parise ha
reket edeceği zaman gazetecile
re rejim için yapılacak reyiamm 
neticesi ne olursa olsun hiç bir 
muhalifin bunu tammıyacağım 
ve hükumetin monarşi taraftar
larile cumuriyet arasrnda kan 
dökülmesine meydan vermemek 
için bundan sakınması lazım gel 
diğini söyledikten sonra siyasi 
hayattan çekildiğini henüz söy
lememiş olan Venizelosla görüş 
meğe lüzum gördüğü takdirde 
Pariste kendisini göreceğini de 
ilave etmiştir. 

Eski dış işleri bakanı Mihala
kopulosun da rcyiamm serbest 
ve bitarafane olmasını temin i
çin hükumetin muhalifler ile 
mutabık kalması zaruri olduğu
mı söylemiştir. Mihalakopulos 
Almanya kaplıcalarına gitmiş -
tir. 

Hükumete muhalif olan Flori 
nede se~imi kazanan Tragumis 
cumuriyet taraf tan olduğunu 
bugünkü gazetelerle neşrettiği
yazıda bildirmiştir. 

Atina, 26 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Yeni meclisin 
toplanacağı 1 temmuzdan ev
vel ahali partisi yeni saylavları 
bir toplantı yapacaklardır. 

Başbakan ve parti lideri 
Çaldaris bu toplantıda re
jim meselesinin nasıl ortaya çık 
tığını saylavlara anlatacak ve 
meclisin çalıştığı müddetçe esas 
lı meselelerde hükumetin sözü
nü dinlemelerini tavsiye ede -
cektir. 
Başbakan Çaldaris gazeteci

ler ile konuşurken yeni saylav
lann yeni bir şekilde and içe -
cckleri hakkında gazetelerde gö 
rülen haberlerin doğru olmadı
ğını söylemiştir. 

Ordunun tasfiyesi 
Atina, 26 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Başbakan 
Çaldaris. general Kondilis ve 
birinci ordu kumandanı general 
Panapotakos toplanarak ordu -
nun temizlenmesine memur ge
neraller komisyonunun yaptığı 
listeyi tetkik etmişlerdir. Ordu
dan çıkarılacak zabitlerin adedi 
dokuz yüze yaklaşmaktadır. 

Bunlardan 330 u bilfiil isyana 
iştirak edenlerdir. Diğerleri de 
isyana taraftar olanlardır. 

İsyana girmeyip te taraftar 
oldukları için tasfiyeye uğrama
ları istenilen 70 zabitin harbiye 
bakanlığınca listeden çıkarıl -
ması istenmiş ve bunun kabul e
dilmemis olması Harbiye Baka
m Kondilisin istifa edeceği şa
yiasını ortaya çıkarmıştı. Hal -
buki Çaldaris ve Kondilis bü -
tün bu şayiayı yalanlamışlardır. 
• 

1 CM AL 

iki Misakın 
Telifine 
Çalışılıyor 

Fransa ile Rusya arasında imzala
nan 2 Mayıs misakile bu devletler kar 
şılıkh olarak biribirine ~ardım va?~
diyorlar. Yani Rusya, bır harbe gırı· 
şecek olursa, Fransa Rusyaya yardım 
edecek. Fransa bir savaşa girişecek 
olursa, Rusya Fransaya yardım ede
cek. Fransız - Rus miaakında bu iki 
devletin hangi devlet ile harbe girişe
cekleri tasrih edilmemekle beraber, 
Almanyanın gözönünde tutulduğu 
aşikardır. Fransa da Rusya da Alman
yadan korkuyorlar. 2 Mayıs misakı da 
Almanyayı gözönünde tutarak yapıl -
mıştır. 

Vaziyet bu merkezde olmakla bera
ber, ortada Fransanın Rusyaya yar • 
dım etmesine bir engel var gibi görü
nüyor: Lokarno misakı. Bu misak ile 
Almanya ve Fransa biribirine taarruz 
etmemeği taahhüt altına almışlardır. 
Ve bu taahhüt İngiltere ve İtalya ta
ıafından garanti edilmiştir. Yani Al
manya Fransaya ve yahud da Fransa 
Almanyaya taarruz ederse. lngiltere 
ve ltalya taarruza uğrayan tarafa yar
dım etmeği taahhüt ediyorlar. 

Fransız - Rus misakının imzalan -
masile Almanya ortaya bir mesele at
mıştır. Almanya diyor ki: Eğer şark
ta Rusya ile Almanya arasında bir sa
vaş çıkarsa, Fransa imzaladrğı misak 
ile Rusyaya yardım etmek mecburiye
tinde kalacağından Lokarno misakı -
na kartı yürüyecek demektir. O hal
de Fransanın Rusya ile imza ettiği 
misak ile Lokamo misakı biribirile 
telif edilemez. Almanya bu nokta hak
krnda resmen izahat istemiıtir. 
Hatırlardadır ki Bay Laval, bu Ruı

Fransız misakını imzalayacağı zaman, 
bunu Lokarnoda gid!ilen taahhütler 
ile telif kabul eder bir §ekle koymak 
için çok uğraımı§tı. Bu yüzdendir ki 
Rus - Fransız misakının imzası bir 
kaç hafta gecikmişti. 

Bir defa misakın hiç bir vakit mev
cud taahhütleri ihlil etmiyeceği hak
kında sarih surette yazılıdır. Fakat 
bundan sarfı rıazar, Rus-Fransız mi
sakı Uluslar derneği misakının çer
çevesi içine sokulmu§tur. Yani Fran
sa ve Ruıya, biribirine ancak tecavü
ze uğradıkları takdirde yardrmr vade
diyorlar. Almanya ile Rusya bir har
be giriıecek olurlarsa: 

1 - Ya Rusya mütecavizdir. 
2 - Ya Almanya mütecavb;dir. 
Rusya mütecaviz olduğuna göte, 

Fransa 2 Mayıs mlsakiJe de ~usyaya 
yardım etmeğe mecbur değildir. Al -
manya mUtecavi~ olduğuna göre, Za
ten Uluslar Derneği misakının Fran
saya yüklettiği vazife dolayısile Fran
sa, tecavüze uğrayan Rusyaya yardım 
etmeğe mecburdur. Almanyanm Lo -
karno misakından anlayr'ı şu olmasa 
gerektir: Garp hududlarmda hiç bir 
zaman harp harekatı yapılamaz. Şark 
hududlarında ise Almanya istediği gi
bi taarruza geçebilir. 

Bu vaziyette Rus - Fransız misa
kının Lokarno ile telif edilemez bir 
tarafı yoktur. 

Teşekkür 
Bayan İelAl'in vefatı münasebetile 

bizzat veya yazı ile taziyede bulunan, 
defin merasimine iştirak eden zevata 
ayrr ayn teşekküre derin kederimiz 
mani olduğundan gazeteniz vasıtasile 
iblağını dileriz. 
Amcası Kardeşleri 

Dr. Salih Dr. Ekrem.Bayan Sacide 

SAGIRLIK 
KALKIYOR 

Berlindeki Doyçe Akustik fabrika
sının yaptrğı elektrikli kulaklıklarla 
sağırların pek çoğu i§itebilirler. Son 
icat: kulak yerine kafa kemiklerine 
tesir yapan aletler. Türkiye Acenta· 
lığı : Galata posta kutusu 1112. 
DlKKAT : Ankara ve İzmir'den 
şimdi müracaat edenler seyahat me· 
murumuz tarafından yakında ziyaret 
edileceklerdir. 4653 

27 haziran perşembe 

saat16 da 
Y e§ilköy'de, Ye§ilköy Palasta, 

elektrik f mnırun tatbikatı gösterile· 

cek ve bu meyanda, gelenler araaın

da kur'a çekilerek bir 

Elektrik Aleti 
Hediye edilecektir. Deniz lenerlerinde ışık yerine bu 

Hertz §Uvağları kullanılacak ve aynı 
zamanda bunlar gözle görülmiyecek
tir. Bir vapur bu şuvağ içinden ge
'incc vapur içindeki hoparlör kapta· 

na bulunduğu bölgeyi bildirmiş ola
caktır. Berlin'de yapılan deneçlerin 
iyi sonu~lar verdi~i bildirilmekte
dir, ... ......-..n.~ 

Bu ders bayanlara rnahsusdur. 
(Herkes &ircbilir) 

, A790 

YENi BiR iHTiLAF 

Habeşistan Cimma Sultan-
1 ığı na El Koydu 

Habeş HükUmeti, ltalyan. 
Notasına Cevap Verdi 

Cimma Sultanlığının yerini gösterir harita 

Roma, 26 A.A. - Sultan E-1 Sultan Ebu Cafer bund~n. i~i 
bu Caf erin ölmesi üzerine Cim- ay önce ölmüştür. Kendısmın 
ma sultanlığına bu kez Habe - ağulanmış (zehirlenmiş) oldu • 
şistan tarafından el konması ğu yayılmıştı. 
hakkında, İtalya, Habeş hükfı- Habeşistanm cevabı 
metine her türlü ihtiraz kayıt- . 
larmı bildiren bir nota gönder - Adıs Ababa, 26 A.A. - Ha-
miştir. 

İtalyaya göre, sultanın ölü -
mile sultanlığın durumunda bir 
değişiklik olmamıştır. 

Bildirilen ihtiraz kaytıları i
se, 1891, 1894 ve 1925 tarihli 
uzlaşmalarla 1 tal yan nüfuz böl
gesi içerisinde bulunduğu tanın 
mış olan bu yerlerde kendi hak 
ve asığlarmı (menfaatlerini) 
korumak üzere 1 tal yanın ilerde 
alacağı duruma ilişiktir. 

Bitek (mümbit) bir bölge o
lan Cimma sultanlığı egemenli
ğini korumuş ve Habeşlerin il -
hak planlarına daima karşı koy
muş biricik İslam devletidir. 
Cimına devlet, Habeş imparator 
luğunun himayesini, ancak ha
nedanını barımak şartile kabul 
etmişti. Bu ana kadar onu top -
raklarma ne bir Habeş işyar, ne 
de bir Habeş ordusu girmemiş
tir. 

beş hükumeti, dün, 1 tal yanın 
Cimma sultanlığı • hakkındaki 
notasına cevap vermiştir. Bu 
cevapta, İtalyan ihtiraz kayıt -
larının yersiz ve esassız olduğu, 
Cimma sultanlığının ötedenbcri 
Habeş imparatorluğu camiası -
nın tamamile içinde bulunduğu 
ve buradaki İtalyan hak ve a • 
sığlanmn ancak İtalya - Habe· 
şistan andlaşmasr hükümlerine 
bağlı olduğunu söylemektedir. 

A 1 m an z a bi ile ri 
Habeşistana gitmedi 

Berlin, 26 A.A. - Alman uz
manlarından (mütehassıslarm -
dan) Katinç (mürekkep) bir sal 
kur (heyet) un Habeşistana git
tiğine dair verilen haberler res
miğ kaynaktan yalanlanmakta -
dır. Alman uçmanlarmın Ha .. 
beş ordusunda çalışmakta olduk 
ları hakkındaki duyumlar da ya 
lanlanıyor. 

iNGiliZ ALMAN ANDLAŞMASI 

Fransız Filosu İngiliz Filo
sunun Yüzde 54 Nisbetinde 

Paris, 26 A.A. - Deniz Ba
kanı Pietri, saylavlar kurulu de
niz komisyonu üyelerine İngiliz
Alman andlaşmasım uzun uza
dıya izah etmiştir. 

Bakan Alman hükumetinin 
çok iyi silahlanmış modern ge
mileri bulunduğunu, ve Fransız 
harp filosunun, yapılmakta olan 
gemiler de katıldığı halde İngi
liz filosunun yüzde 54 ü nisbc
tinde olduğunu söylemiştir. Bu 
nisbetin önemli olduğunu söyli
yen Pietri şunları ilave etmiş -
tir: 

''Fransız - 1 tal yan dostluğu 
Fransaya,Akdeniz filosundan 
bir kaç gemi alarak Kuzey de
nizi ve Manş filolarını kuvvet -
lendirmck imkanını vermekte -
dir. 

Fransa "Bretagne,, tipindeki 
gemilerini yeğritmek (ıslah et
mek) suretile, Strasburg ve 

Uşakta bir sergi 
Ufak, 26.A.A. - Dün halkevinde 

bcı ilk okula öğretmenlerinin el iş
lerinden bir ıergi ctçılmııtır. 

Çocukların sergide gösterdikleri iş 
lerini halk l;ıelenmekte ve sevinç duy 
makta ve öğretmenleri kutlulamak
tadır. 

ParatUıle athyan kad1nlar 
Moakova, 26. A.A. - Dün altı pa· 

raşütçü kadın Moskova yakınındaki 
Sineje gölü üzerinde 600 metre yük
seklikten paraıütle muvaffakiyetli 
atlamalar yapmıtlardır. Atlayan pı· 
ra§Ütçillcr va,eurlara ahnmıJlardır. _ 

Pic:. 

Dünkerk gibi btiyük harp kru • 
vazörleri hazır olacağı güne ka· 
dar güvenle bekleyebilecektir. 

Plebisitten evvel 
Atina, 26 (Hususi muhabiri· 

miz bildiriyor) - Halk partisi 
saylavları cumartesi günü mec
listen evvel kendi aralarında 
toplanacaklardır. 

Yunanlstandan meyva 
lhracah 

Atina, 26 (Hususi muhabiri .. 
miz bildiriyor) - Ziraat Ban -
kası yaş meyva ve sebze ihracı 
için elli frigorifik vae-on ısmar-
ladı. ' 
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•• 

Çalışırken Birden Old~ 1 

,, .............. --... _._ .. --... _.. .. ---.. _.._ ................ --.. -Jdi .. -..... 0 .......................... .. 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Vunanistana Alanyadan 
ayvan ihracına Başlandı 

' 'Alanya, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Son zamanlarda 
·buradan Yunanistana oldukça büyük miktarda hayvan sev.kiya· 
tı yapılmaktadır. En fazla keçi, koyun ve sığır gönderilmekte· 
dir. Alanyanm hayvan ihracatı, gitgide artmaktadır. 

Bu işi de 
Halletmeli 

Yol 11e su, birçok Anadolu §e· 
/! 

Denizde 
Seyyahat 

Deniz kenarında oturmakla açtk de· 
ni;ı;de gezmenin haylıca farkı vardır. 
Deniz kenarında sıcaklık, rutubet, 
rüzgar daima değiştiği halde açık de· 
nizde bunlar hep sabit kalır. Açık de
niz gündüz güneşin ışıklarını tekmil 
ceker, geceleyin onları sıcaklık şek
İinde cıkarır. Onun için açık denizde 
gündUz sıcaklığile geceninki arasında 
pek az fark vardır. ikisinin' arasında
ki kırk beş santigrat derecesini geç
mez. 

Bu mevsim oldukça yağmursuz gecmektedir. Maamafih, kış 
mahsulü çok iyi durumdadır. Yeni pö'rta'kal ve limon ürünü be
reketlidir. 

ğlunu Balta ile Kesti ! 
. Kandıra, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Büyük Kaynar
ca köyünden Halil, üvey oğlu Musa'yı tarlada mısır beklerken 
balta ile öldürmüştür. Hadiseye Müddeiumumi Nezihi ile 
Jandarma Komutam İbrahim el koymuşlardır. Halil, üvey oğ· 
lunun karısile birleşerek kendisini evden atmağa kalktıklarını, 
i~!i.y~r yaşında uğradığı bu hakarete dayanamıyarak suçu işle· 
dıgını anlatmıştır. Tahkikata devam edilmektedir. 

ipek Böcekçiliği Can andı 
~ İzmit, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Son birkac yıl 
içinde Kocaeli meyva fidanlığı bu mm taka halkına mühim ·mik
tarda dut fidanlığı dağıtmıştır. Bu yıl da 300 bin fidan tevzi 
edilmiştir. Bu sayede ipekıböcekçilik büyük bir hızla canlan
mağa başlamıştır. 934 yılı içinde alınan koza miktarı yarım 
milyon kiloyu bulmuştur. Bu miktar bu yıl daha artacaktır. 

ilk Arpa Mahsulü Geldi 
Kandıra, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Senenin yeni 

arpa ürünü kasabaya getirilmiş ve dört kuruştan satılmıştır. Bu 
yıl buğday ürünü pek iyidir. Yalnız mısırların yağmursuzlu.k
tan biraz zarar göreceği tahmin edilmektedir. Mısır çiftçileri
nin ümidi güı; dönümünden sonra başhyacak çisentili havalara 
!kalmıştır. 

Göçme lerin Altınları Ahnıyor 
Lüleburgaz, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) -Edime yolu 

ile ana yurda geçen Bulgaristan göçmenleri, Bulgar sınırların
da hiç yerinde olmıyan zorluklara uğramaktadırlar. Bu soydaş· 
larımızm kadın boynunda geçirmek istedikleri altınlar hudut 
memurları tarafından çapul olunmaktadır. Takım altını olan 
Türk beşlikleri de sahiplerinin ellerinden zorla alınmakta, kar
~ılık olarak ta Bulgar levasına çevrilmiş ufak bir değer biçilmiş 
llmühaberler verilmektedir. Dünyanın hiç;bir yerinde görülmi
yen bu çapulculuk haklı şikayetlere meydan vermektedir. 

Çorumda Hava Tehlikesine 
arşı Bir Toplantı Yapıldı 

<;orum, {Tan) - Hava tehlikesi için burada büyük bir top
lantı yapılmış, tehlike bilen üye yazımına başlaıumstır. Aşağı
daki resim bu toplantıyı ~österiyor. 

hirlerinde ön planda gelen ge· 
nel ihtiyaçlardandır. Fa k a t, 
bu eksiklik daha çok,. kasabalarda 
ve kaz:alarda kendini göstermekte· 
dir. Birçok belediyeler, bütçe mÜ· 
saadesi nisbetinde elden geldiği ka
dar ralışarak bu ihtiyaçları karşı
lamağa gayret gösteriyorlar. 

Koz.lu; tecmel ehemmiyetine rai· 
men, su derdi henüz; halledilememiş 
kazalarımız. arasındadır. Kasaba· 
ela 400 ell1 200 tecim ev ve cem'an 
2,000 nülus vardır. Bura halkının 
susuz.luğunu gidermek yolunda §Gr· 
baylıiın harekete geçmek kararın· 
da olduğu sezilmiştir. Aldığımız. 
mektuplarda, bu hayırlı İ§e bir an 
rvvel baılanması temenni ediliyor. 
Biz. de bu temenniye i§tİrak ederek 
Zonguldak Valiliğinin ve Koz;lu 
Şarbaylığının dikkatini çeli:yoruz.: 

Koz.lu, suya kavuşmak diliyor! 

.. 

Altınsu - Ateşspor 
Tirebolu, (Tan) - Kızılay 

haf tasında Kızılay Kurumu ta
raf mdan hazırlanan kupa mac-
larmda Altmsu Spor Kulübü 
Ateş sporu 2- 1 yenerek kupa
yı kazanmıştır. Yukarıki resim 
iki takımın kaptanını oyundan 
sonra bir arada gösteriyor. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - Şeker 
Kanunu nesredildikten bir gün sonra 
burada yeni fiyatlarla satışlara baş· 
lanmıştır. 

* Aydın, (Tan) - Kızılay kuru
mu Isparta ve Eğridire bir tenezzüh 
treni t e r t i p etmiştir. Tenezzühe 
Halkevi bandosu da iştirak etmiştir. 
Kızlay Kurumu Başkanı Doktor Rüş
tii bu tenezzühe iştirak etmemiş ve 
sıhhi sebeplerini ileri sürerek bugün 
istifa etmiştir. 

"' M. Kemalpaşa, (Tan) - Adapa
zarı Türk Ticaret Bankasının birkaç 
sene önce açılan buradaki şubesi kal· 
dırılmıştır. Buranın ihtiyaclan ban
kanın Bursa şubesi tarafından karşı· 
!anacaktır. 

ıı: l.zmit, (Tan) - Kocaeli yolları
nın yapılm;;ısı işinde eksik olan silin
dirleri tamamlamak ixin ilbayhk 6 si
lindir satın almıştır. 
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Uzaktan Basibrinin yıldız gibi 
titreşen ışıklarına bak ti. Sonra 
alışgın ad~mlarla ayağı bir taşa 
bile çarpmadan karanlıkta ken
di çadırına döndü. 

Gözlerine vahşi bir parlaklık 
gelmişti. Uzun bıyıkları titredi 
burun delikleri oynadı. Kalın 
ve giir kaşları dikildi. Sonra ağ 
zı kulaklarına kadar yayıldı. Ko 
caman bir sevinç hareketi ile 
bütün sarı ve kirli dişleri görün 
dü: 

Elektrik olmasına rağmen 
'Atik ailesinin bu eski yemek 
masası üzerinde eskiden olrtuğu 
gibi mumlar yanıyordu. Boşluk. 
yalnızlık ortasında adeta bir es 
ki şato hayatını yaşayan Demir 
Bey bazı eski alışkanlıkları bı
rakmağa kıyamıyordu. 

Turgut bu tarihi hayatı altın 
Cla kafasının dinlendiğini hisse
derek yanındaki Erguvana te -
şek kür ediyordu!: 

Silahlıklarını çıkardı, soyun
du. 
' Ve gür ve tel tel kaşlarrmn 
altındaki sert bakışlı gözleri dü
şünceli idi. 
Yatağmm altından çekip çı -

kardığı sişeyi ağzına götürdü. 
içti. Sonra masanın üstünde du
ran peynir kırıntılarını avuçla
dı. Ağzına döktü. 

-Kahbcnin dölü.. Sahiden 
bal gibi yosma! 

Ve gözleri küçük petrol Him
basının ışığına dikildi. Mırıl -
dandı: 

- Sarı bal, Sarı bal ha! 
Yarı sarhoşluk, yarı yorgun -

lukla yatağa yıkıldı. Ve biraz 
sonra keskin bir ayak kokusu, 
ter kokusu rakı kokusu icinde 
ağır bir horlama başladı. -

Bundan dolayı havanın tazyiki de 
açık denizde pek az değişir. Büyük 
bir hekimin dediği gibi, açık deniz ha
vası sıkıştırılmış havaya benzer. En 
küçük hacimde en çok oksijen tutar. 
İnsanın nefesi açık denizde daha ge• 
niş ve daha iyi tesirli olur. 
Açık denizin havasında hiç mikrop 

bulunmaz, hava denizin sularına çarp· 
tıkça hiç durmadan temizlenir. Sis 
açık denizde pek az görülür, bunun 
için rutubet te az olur. Polis komiseri, sıvacı Basanın aüşüp 'öldüğü yerae hüviyetini 

tetkik ediyor 

Çarşıkapıda, Cemalin yaptır- Aynı yapıda çalışan taşçı Ha-
dığı apartmanda çalışan sıvacı şim de en alt katta çalışırken is
Hasan, iş başında dün birdenbi- kelelerin sallandığını, bir aralık 
re iskeleden düşerek ölmüştür. üçüncü iskeleden birisinin Ro-

Öğrendiğimize göre, Hasan, penin yanma düştüğünü ve cad
sabahleyin işi başına gelmiş ~e deye aüşerken Ropenin tuttuğu 
apartmanın dışında kurulan ıs- nu anlatmaktadır. 
kelenin üçüncü kademesine çı- Ölümü haber alan polisler, va
karak çalışmaya başlamıştır. Sa ka yerine gelmiş ve doktor ça
at ona doğru, biraz yorulan Ha- ğımuşlardır. Yapılan muayene
san, birdenbire alt katta çalışan de Hasanm nezfi dimağiden öl
beton ustası Ropenin yanma yu düğü anlaşılmıştır. 
varlanmış ve düşınesile ölmesi 

Hasan, bir kaç çocuklu bir ahir olmuştur. 
Ropen diyor ki: ilenin babasıdır. İnşaatı yaptı-
"- Çalışıyordum, hiç bir ran apartman sahibi Cemal, ai

şeyden haberim yoktu ,birdenbi lesine nakdi yardımda buluna
re bulunduğum yerin yanma bi- caktır. 
risinin düştüğünü gördüm. Bu, * Ankara hapishanesinin du
Hasandı ve caddeye yuvarlanı- varını delerek kaçan mahkum -
yordu. Tuttum, bırakmadım. lardan Kevgir oğlu Ali, Kızılca 
Fakat, biçarenin cam kalmamış Hamamda yakalanmış ve Adli -
tı.,, yeye teslim olunmuştur. 

HAK YERiNDE 

Mah emelerin Tatili Başhyor 
al<yerleri. temmuzun 20 sin 

den itibaren yaz tatiline gire -
ceklerdir. Şimdiden mühim ol -
ımyan bir çok davalar eylül içe
risine bırakılmağa başlanmış -
tır. Tatilin başladığı 929 dan 
935 f"nesine kadar, yalnız iki 
hukuk ve iki ceza hakyeri nö -
betci olarak kalırdı. Bu yılki ta
tilde, nöbetçi hakyerlerinin ade 
di arttırılacak işlerin geçikmesi
ne meydan verilmiyecektir. 

Bu y.tl hukuk hakyerlerinden 
üç, ticaret hak yerlerinden bir, 
ceza hakyerlerinden iki tanesi 
tatil müddetince açık kalacaktır 

ması için duruşma başka güne 
kalmıştır. 

* Figaro isminde bir kadın 
terzi, kostüm ve kumaş kaçak -
çılığı yaptığı icldiasile gümrük
teki sekizinci ihtisas mahkeme
sine verilmiş~i. İhtisas müddei 
umumiliği evrakı tetkike başla
mıştır. Yakında muhakemesine 
başlanacaktır. 

* Gümrük kaçakçılığı yaptığı 
iddiasile ihtisas mahkemesine 
verilen Yaşova Behar, bin lirası 
nakdi, 20 bin lirası da şahsi ol
mak üzere 21 bin liralık kefalet
le tahliye edilmiştir. Duruşması • 

Bütün bu iyiliklerin neticesi olarak 
açık deniz havası insanın sinirlerini 
hem teskin eder, hem onlara kuvvet 
verir. 

Fikirle çalışarak yorulanlar, keder
den uyuşanlar, işlerinin verdikleri sı· 
kıntılardan yorgun düşenler denizde 
seyahatten çok fayda görürler. Uy· 
kulannı kaybetmiş sinir hastaları asık 
denize çıkınca rahat uykularını bulur• 
lar, iştahları geri gelir. Birkaç gün 
içerisinde kendilerini daha kuvvetli 
duyarlar. Tekrar karaya çıktıktan 
sonra da bu iyilik devam eder. 

Kanlan azalmış yahut büzülmüş 
hastalara. ateşli hastalıklardan yeni 
kalkmış olanlara, ameliyat görmüş 
olanlara denizde seyahat pek iyi ge• 
lir. 

Karada aylarca süren, iyi edilemi• 
yen nezleler açık denizde iki günün 
içerisinde birdenbire geçer. Göğü• 
nezlesi, roma•"zma ağrıları deniz üze
rinde pek çabuk hafifler. 

Kemik veremine tutulmuş çocuk
lar, derslerinden fazlaca yorulmuş 
mektepliler, raşitik çocuklar için açık 
deniz havası birebirdir. 
Göğüs vereminde bile açık deniı 

havasından fayda bulacak şekiller var
dır. Fakat vapurlar böyle hastalan 
almağı hiç frtemezler. ~ünkü onlar 
hasta olmıyanlar için büyük bir sıkın-

Sözün kısası, denizde scrahattcn 
fayda bulmıyacak pek az kimse var
dır. Onun içinC:ıir ki. her yıl lstanbul• 
da büyük büyük vapurlar dolusu sey• 
yalılar geldiğini görüyoruz. Bunlar 
yalnız lstanhulun antikalarını, Boğaz. 
içinin mavi sularını görmek için gel· 
miyorlar! Açık deniz havasından fay• 
da bulmak, yorgun bedenlerini din• 
lendirerek yeniden kuvvet bulmak 
için yola çıkıyorlar. 

Büyük seyahat acentelerinin yap
tıkları teşkilat sayesinde bu, deniı 
üzerinde gezmeler pek te pahalı olmu• 
yor. 

Vakti, biraz da masraf edecek hali 
ol!tnlar için en iyi hava tebdili şüphe
siz denizde seyahattir. 

Lokman Hekim * Şişli Bulgar çarşısında Nis 
bahçesi sahibi Okayan tarafın
dan Ermeni gazetecilerinden Si
sak aleyhine bir tehdit davası 
açılmıştır. Okayanın iddiasına 
göre, Sisak, kendisine bir mek
tup göndererek "salataları gön
der!,, diye yazmıştır. 

na, gayri mevkuf olarak devam •-Dr. ı H s AN s A Mı -ı 

Okayan bu salata tabirile ken 
disinden para istenildiğini ve 
şantaj yapıldığmı ileri sürmek
tedir. Davaya dün üçüncü ceza
da bakılmış ve şahitlerin çağırıl 

~1i. Sor~ zamanlar hu mıntakala 
rtO a~~yişi 0 kadar düzelmi5, VC 

lhha do~rusu emniyet işledne 
bakan kuvvetler o kadar hare -
kete gec;·nişk rdi ki, her han~i 
bir vaka yirmi dört saate kalma 
dan aydınlanıyor. faili meydana 
çıkarılıyordu. Eski halin süremi 
yeceğini anlayan ve hayatları 

daima böyl: karışık ve kanlı iş
lerle dolup geçen serseriler bir 
is sahibi görünmek için her ye
re baş vurdukları gibi bir çokla 
rı da bu tarafların yegane en -
düstri merkezi olan Basibrin"e 
gelerek petrol ve arazi ışletıne 
şirketinde iş arıyorlardı. 

edilecektir. OKSURUK ŞURUBU 
* Kumaş kaçakçılığından suç Öksürük ve nefes tlarlığr boğma· 

lu Sofiyanm duruşmasına dün ca ve kızamık öksürükleri için 
sekizinci ihtisas hakyerinde de- pek tesirli iııixtır. Her eczanede 
vam edilmiştir. Yakalanan ku- ve ecza depolarında bulunur. 
maşlar dünkü celsede açılarak •----~~~!"'!"'!"""'!""~~~!!'!!!!!!!!~• 
ayrı ayn tetkik edilmiş, suçlu 
bunları 10 sene önce 1stanbulda 
aldığını söylemiştir. Muhake -
me, tahkikatın genişletilmesi i
çin başka güne kalmıştır. 

iki kafadar kendi kısımlarına mü 
hendislik eden Amerik\ıtı Vat -
sondan cok memnundular. A -
merikalı 

0

onlara bol bahşiş veri -
yor, ara sıra yemek bile ikram 
ediyordu. Maksadını ttirkçe pek 
iyi anlatabilen mühendis yanın
daki adamlar içinde bu ikisinin 
gerek hal ve tavırları gerek vü -
cutça olan kabiliyetlerini gördü 
ğü için onları adeta kendine mu 
hafız gibi ayırmış ve ırgatbaşı -
lık vazifesi vennişti. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N .33 
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demişti. 
İste bundan sonra idi ki, Has 

so Malatyalı Hüseyini asıl mak 
sadını gizlemek şartile yanına 
alınıştı. 

H assonun ölümü Bedirhanı 
ürküttü ve sevindirdi, ayni aki
bete kendinin de gideceği mu· 
hakkaktr. Tahmininde aldanma 
dığını gören Bedirhan adeta es
ki hayatına dönmeğe tövbe ede
cek kadar uslanmış görünüyor· 
du. 

- Burada bütün yorgunluğu 
mu unutuyorum. Ştı titreyen 
mumlar bile bana sükunet veri
yor. 

Yemekten sonra poker ve tav 
la ile vakit geçiren misafirler 
gece yarısına doğru dairelerine 
çekildiler. 

• Irgatbaşı Bedirhan çadırma çe 
• kilmeden önce işçileri dolaştı. 

Hepsi yatmıştı. 

Kulaklarına kadar uzanan pa 
labıyıkları sert ve Üzerleri kıJlı 
parmaklarının arasında bir ka -
yış gibi yapıştı, çekildi. Uzadı. 

Kendi kendine söylendi: 
- Ortun istediğini ben yapa 

cağım. 
Şişeyi ağzına bir daha götür

dü. Uzun uzun içti, peynir kırın 
tısı kalmamıştı artık. Elinin kıl 
h tersile dudaklarım kuruladı. 

- Ben yapacağım . 
Tabancalarını yast1ğınm al -

tına yerleştiril'ken devam etti: 
- Razı olursa! 

Bedirhan, bir ay önce Gökde 
re sırtlarında (Erguvan) ın kur 
şunu ile ölen Bassonun işbaşın
da yardımcısı idi. İkisi de hem
şeri oldukları için biribirlerini 
koruyorlardı. Hasso giri~tiğ; bu 
kanlı işi önce Bedirhana aç:nış
tı. Onunla beraber bu havalide 
bir çok vakalara girmişler. Sive 
rek dağlarında yol kesmişler, E
lazizdc soygunculuk etmişler -

Bedirhan ve Hasso beraber 
gelmişlerdi. Yeni kurumlar ve 
yeni işletmeler için adama ihti
yaç olduğu için iş istiyenler üze 
rinde uzun boylu araştırma yap 
mak da kabil olmuyordu. Böyle 
Jikle ve kolayca şirket işine gi -
ren Hasso ve Bedirhan açık göz 
lülükleri, beceriklikleri sayesin
de göze girmişler ve işbaşı ol -
muşlardı. 

E;ski mesleklerine dönmek i . 
sin zamanlll fırsatım bekliyen 

Bassonun esrarlı akibetinden 
sonra yerini alan Bedirhan arka 
daşını bu işe yürüten sebepleri 
biliyordu. Başbaşa konuştukta -
rı zaman Bedirhan ona bu işin 
tehlikesinden ve hatta muvaff a
kiyetle bittikten sonra bile neti 
cesinden bahsetmişti. (Ergu -
van) m ne çetin bir mahluk ol
duğunu biliyordu. Şöhreti Diya
rıbekire kadar yayılan genç kı
zın en zorlu erkeklerden daha 
tehlikeli okluğunu arkadaşına 
nahak yere söyledi. Fakat Bas
so kararını vermişti: 

- Sen korkarsan ben başka 
arkadaş bulurum. 

İlk tahkikat sıralarında jan -
darına Hassonun bütün ar'kadaş 
larile beraber Bedirham da sıkış 
tırdı. Bassonun plftnına ve Has
yu bu işe bağlayanların maksa
dına tamamile vakıf olduğu hal 
de bir şey sezdirmedi. Sezdir -
miş olsa kendi de, uzun uzadı -
ya sorguya çekilecek ve ]?u ara 
da eski vakaları da hatırlanacak 
bütün sabıkası meydana çıka • 
caktı. 

Vakanın ilk hızı geçti. 
Bedirhan bu buhranlı günler 

de Amerikalının ne kadar sinir
li olduğunu görmüştü. Onun ağ 

.(Arkası var) 
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1 Bir Damla Göz Yaşı 

.A YRIKDONY AHABERLERil Ç~:~~. 
._.,.,,.__. .... __. =='""' .... .. ----·--·.... --i doğru çözenler arasında kurga çektik. 

Bu yıl Paris mevsim programında, bir de su oayramr vardır. 
'Bu eğlence: Pisini Molifor'nunda yapılacak ve buna, Paris artist
leri ortaklık ederek. Türenin değerini arttıracaklardı. Komik bir 
cUnbüş, yüzmeler ve havuz içinde geçit alayı! .. Artistler hawza 
rubalarile girdiler. Vodvil ve sokak tiyatrolarının saçtığı arı 
'(saf) ve sevimli keyfi uyandırdılar. Yüreklere ferahlık verdiler. 
\Bu ~örü karşı.sında1 kahkaha ile gülmemek kabil mi?, 

Maurice Chevalier, ltendisini dünyaya tanıtan ve çehreııne ün 
kazandıran hasır şapkaya bayrı (sadık) kalmıştır. İngiltere 
de Lutton adlı küçük şehirde ünlü şapka fabrikasından 
birini gezdi. Başma geçirilen hasır şapkalarla mikrofon önünde 
Ofyor~ 

"Yeni hasır şapkalara iye (sahip)_ olmak ne bahtiyarlık!.ıı 

-~ 

Çoli kimseler, azat (tatil)farr ve fabiga (tabiat)run yarawgr, 
ıevimli kadrolu su şehirlerini düşünürler. Bu sırada turizm.in a
teşli tarafçılan, yazlığa gitmektense, otomobil ruletlerle bir dü
~üye gezicilik ederek istedikleri yere konmak yolunu Usterdiler 
·(tercih ettiler). Bu güzeyde, konut (mesken) arayıp bulmak yü
künden( külfet) de kurtulmuş oldular. 

Bu yıl Fransada, çok begeni (rağbet) gördüğü söylenilen bu 
gezici yazlık arabalardan birinin resmini koyduk. 

Bugün kazananlan ilan ediyoruz: 
Birinci: Cihangirde Kumrulu sokak 

ta Maliye memurlarından Nazım Be· 
yin evinde Makbule (Gümil§ saat) 

lkinci: Samsun Irmak caddesinde 
Zorba sokağında 14 numarada Hilmi. 
(Maroken cüzdan) 

Uç üncü: Bahçekapı Ozyurd ppka 
fabrikasında N. Sadık (bir stilo). 

Dördüncü: Kasımpapda Bahriye 
caddesinde 7 numarada Faize Tahsin. 
(Bir senelik Tan abonesi). 

Altı aylık abonemizi kazananlan a
§ağıya yazıyoruz: 

Beşinci: Cağaloğlu Çifteaaraylar 21 
numarada İstanbul lisesi talebesinden 
Ekrem Mehmet, 

Altıncı: Şişli Haliskir Gazi cadde-
si No. 259 Dr. Cemal Beyin evinde 
Refia 

Yedinci: Kuzguncuk ilk mektep 
muallimlerinden Bahire Mustafa, 

Sekizinci: Kanlıca iskelesi Şirketi 
Hayriye memurlarından HUanü vası
taaile Rüştü. 

Dokuzuncu: Buna Necatibey Kız 
enstitüsü öğretmenlerinden Fahri Dal 
sar, 

Onuncu: Zeyrek Unkaparu köprüsü 
civannda hamal Mehmet vaaıtaaile ıo 
för Fahredd~ 

• 
Bulmacalanmu öz türkçedir. Şek· 

limizin boş gözlerine ka"1lıklann1 yer 
!ettiriniz. Yedi gün arka " : kaya bul
macamızt doğru çözWmlit olarak gön· 
derenler araamda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacalan
mm istediğiniz gün çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar
kaya çözülmüt olsun. Karııhkları "Ia
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol
layınız. 

• 
Yani ArmaGanlarım~z 

Birinciye: Atatürk remıi 
İkinciye: aZrif bir cüzdan. 
Uçüncüye: Bir stilo 
Dördüncüye: (Güzel bir koku 
Bqindye: Bir not defteri veya ai-

nema artistleri albümü. 

1 

Soldan aaia ve yukardan •talı 

ı - Malul 5, Trat olmamJf, rit 5. 
2 - Nota 2. 
3 - Bir nevi içki fi, Tekdir 4• 
4 - Kenar 3, Yama 2. 
5 - Valide 3. Biçak kılfı 3. 
6 - Yama 2. Beyu 2. Rabıt edatı 2 
7 - Buz memleketinde yapyan in-

sanlar 6. 
8-Nezir 4. 
9 - Bir meyva 3. 

1 O - İki ıeyin araaı fi Mıurdakl su 
3. 
ı 1 - Cemi edatı 3. Büyü kanne 4. 

Nota 2. 

Hergün 5 Söz 
KIRKINCI L 1 S T E 

1 - Mahmi - Korunuk 
Tahtı himayede olan -·Ko 
runcak 
Örnekler: 1 - Kimsenin 

korunuğu olmak istemem. 
2 - Büyük Britanya ko -
runcaklarını sayar mısı
nız? 

2 .. - Mahzur - Çekinek 
' Örnek: Bt, işi yapmakta 

ne gibi -inekler görü -
yorsunuz . 

3 - Menşe - - Çıkağ 
2 - Köken 
Örnekler:l - Bu malın 
çıkağı neresidir? 
2 - Bu eylenin kökeni 
hakkında ne biliyorsu -
nuz? 

4 -· Musahhih - Düzeltiç 
Örnek: Bir gazetede ağır 
soı:'avlardan biri de düzel
tiçlerin üstündedir. 

S - Havale - Gönderi 
Örnek: Bankanın 300 lira 
lık gönderisini aldınız 
mı? 

Not: Gazetemize gönderilecek ya
zılarda bu kelimelerin oamanlıcaları 

nm kullanılmamasını rica ederiz. 

Evimize bir konuk (misafir) 
geldiği zaman, onu ağırlamak 

isteriz. Biliriz ki belki de hatı
ranızı (Türk kökü) sormağa 

gelmiştir. Yine biliriz ki bu ö
lez (fani) dünyada birbirlerini 
arayanlar azalmışlardır. Yine 
ve daha çok biliriz ki bizimle 
görüşmeğe gelen konuğun asığı 
(menfaati) ve çıkarı ne olursa 
olsun, yüzüne güleriz. Ona kar
şı evimizde olan bütün gerek -
tikleri geri bırakmayız. 

Altın tepsimiz olsa önüne su
nanz. O da iki yüzlülüğünü bi
lir, biz de... Fakat hiç birimiz 
bildiklerimizden bir şey (Türk 
kökü) sızdırmayız .• 

No. 39 ğmdan öptü. 
Yosma: 

arkadaşlığa.. Ev sahibi kavganın önüne ge 
Diye sert sert söyleniyor; Ze çilemediğini görünce: 

- A •• A .• A. •• , ki, - Şimdi polisi çağıracağım! 
Diye bir çığlık koparaı. Rıza- - Bu benim oldu artık •• 'Ala- Düdük çalacağun •• 

Etem izzet BENiCE yı göğsünden bütün gücile itti. mazsmız elimden! Karakollara düşeceksiniz .•• 
O bu atılışı yaparken zeki genç Diye bağırıyor, rast gele tek- Rezil kepaze olacaksınız!. 

~ - Dünya varmış.. kadını arkasından kollannm a- me savuruyordu. Beni de ele vereceksiniz .• 
Pen.ccreden başını dışarıya rasına aldı, Necip kızmıştı. Birden kük- Diye haykırmaya başladı. 

~ıl~ardı. Sonra, bir.an birdenıbi- - Öyle öpülmez böyle öpü. redi, Zekinin üzerine atladı: Yosma, mantosunu giyip kaç 
re kolunu Y osma'nın boynuna lür... _ Bırak onu be.. mayı düşünüyordu. Fakat, bir 
dolayıverdi: Diyerek yosmanın ensesine . Zeki yosmayı bıraktı, fakat, düşünce aklım kurcaladı: 

- Aman ne de gilzel şeymiş- dudaklarını götürdü. Bütün Ya bir ölüm, yaralanma olur 
•in sen be Nezi... bunlar bir saniye içine bile sığ - Necibin gırtlağına atıldı: sa beni de karıştıracaklar?. 

ıYosma biraz sertt mayacak kadar hızla geçiyordu. - Sen ne kanşıyorsun böyle Bu soru onun yüreğini sızlat 

VOSMAR 

) c 

~ 
• 

•.. Küçücük bir oda.. Küçü -
cük bir masa önünde, tazecik 
bir kadın oturmuş bir şeyler ya
zıyor •• Başının tam karşısında 

duran mavi abajorlu lambanın 
ışığı saçlarını yaldızlamış .. Kir
piklerinin gölgesini yüzüne dü
şürmüş .• O ne saçlarının güzel -
liği, ne kirpiklerinin gölgesini 
düşünüyor .. Elinde kalemi kü -
çük bir ses çıkararak, sayfanın 
akyüzünde mavi çizgicikler ya
pıyor .. Sağ yanda bir karyola 
var •• İçinde on yaşlarında kadar 
bir oğlan yatıyor .. Bütün dik
katini gözlerine toplamış yazı 
yazana bakıyor.. Küçük yüzü 
derdi anlayanların olgun anla -
mile (mana) dolu •• Genç kadın 
biraz kıpırdayınca, o gözlerini 
kapıyor hemen.. Odada yalnız -
mış duygusunu versin diye abla 
sına.. Kulaklarına kalemin ki -
ğrt üstünde kayarken çıkardığı 

sesler, gözlerinde ablasının kes 
kin bir ışıkla görünen yüzünün 
yarısı.. Bu yüz ne kadar güzel 
ve ıztıraplı.. Pürüzsüz tazeliğin 
de, acr çeken bir yüreğin bütün 
derdi çizili sanki.. Küçük oğlan 
yaşmda numulmaz ölüçelerle.. 
çözeler (tahliller) yapıyordu. 

Ablanın ne vakittenberi yüzü 
gülmüyor, bu yüzün gülmemesi 
evlerine bir delikanlının geldiği 
günden başTryor .. Küçüğün göz 
leri parlıyor bunu düşününce ne 
iyi, ne tatlı adam. Birden başın 
da buldum diyen bir ses ötüyor •• 
İçinden: 

- Ben o adamı bu kadar se
viyorum. Ablam benden daha 
büyük. Kimbilir o ne kadar se
viyor .. İnsan severse üzülür •• Di 
ye söyleniyor.. Düşünceleri ka
rışıyordu. Gözlerine bir ağırlık 
çöküyordu •• Başının içinde yu -
varlak kırmızı çenberler biribi -
rine geçiyor .• Küçük kanatlı bö 
cekler uçuşuyordu gözlerinde •• 
Kulağının ses duyan yerlerine 
pamuk tıkanıyordu sanki.. Sil -
kinmek, ablasının keskin bir ışık 
la yanan güzel başını görmek is 
tiyordu· ama, -gözleri kapanıyor 

zanın üzerinden kalktı, uslu us
lu, hiç bir şey yapmamış gibi, 
başı önünde, yaptığına utanır, 
çekildi, Yosmanın yanına geldi. 

Rıza dayaktan baygınlaşmış-
tı. Ama, yine söyleniyordu: 

- Burası yeri değil •• 
Ben sana gösteririm.. 
Sonra boy ölçüşürüz. 
Yosma bir komutan gibı: 
- Haydi bakalım.. Herkes 

yerli yerine .• 
Dedi! 

T6baler olsun 
- Olabilir.. _ Belki bir saniye dolduğu vakit - işlere ulan diplomat.. tı, gözünün önünden, gazeteler, 
Dedi, boynuna dolanan bu ko- tir ki, Cavide, şirin, Cemil, yav Riza: fotoğrafçılar-, yazarlar, karakol, Gün iyice ağaq:ruştı. 

lu itti. rum Lutfi, Selma, Necip de ora - İkiniz do haltediyorsunuz. polis, tomruk, hakyeri geçti: Yosma herkesi daiıttıktarı 
Zeki'nin gözleri gecedenıberi ya toplanmIŞlardı. N ezi Zekinin Dedi, ayırmak için aralanna - Ölürüm.. sonra, Cemile: 

~ezi'nin siyah, katmerli, keskin kolları arasından kurtulmak için girdi. Diplomat çekildi, fakat Rı Diye bir ürküntü geçirdi. He - Bir başka gün •• 
baıkışlı gözleririeın aynhmyor- çırpmıyor; Cavide- za ile Zeki boğaz boğaza gırt- men içeriye koştu; Cemile göz Zekiye de: 
du. Rıza'yı, on"'lll yaıptııklanm - Gözümün önünde bir baş- !aklaşmaya, kadınlar bağırışma kırptı, sonra bütün sesile bağır - - Bugün artık bittim. Görü-
görür gö.mez o da hemen yan- ka kadınla ha .• İstemem artık ğa başladılar. Yosma odadan dı: yorsun halimi. 
lanna seğirtti. Ilk sözü: senin gibi rezili... kaçtı. Cemil, Necip, LOtfi, Şi - - Kaptan kaptan bırak, se - Dedi. İkisini de gönderdi. Ve 

- Sulaınnuyalım TelgraıfçL. Diye haykırıyor, topuklarını rin, Sevda, Selma, Cavide bunla nin olacağım. Hepimizi kara - her yandan el ayak çekildikten 
Oldu. · vuruyor, Cemil: n ayırmaya savaştılar. Masalar kollarda süründüreceksin. Ye - sonra Nevine: 
Rıza: -- Amma kepazelik. Ben se - devrildi, bardaklar kırıldı, tabak ter artık!. - Bir daha mr senin evine 
- Kaptan para ile değit, sı • nin karına ne vakit bakarsam lar şangur şungur kınldı. Kap- Bu bağırış ve dilek Zeki de gelmek, senin bulduklarmla biİ-

ta ile.. sen de benimkine bakarsın. Bir tan telgrafçıyı yere yatırmış, ha bir uyanma, bir ayılma, bir söz arada kalmak? tövbeler olsun ... 

du.. Başının içinde her şey yeri· 
ni değiştiriyor, yıldızlar kayı • 
yor, denizler kanşıyor, sesler 
seslerle döğüşüyor •• Boşluklar 

açılıyordu.. Kirpikleri söz dinle 
mez bir biçimde gözlerini ört • 
tü •. Ablasını akipek bir urbay • 
la, tüller içinde yüzünü güneşli 
görüyordu. 

Yanındaki uzun öoylu erkek
le konuşuyor •• O küçük başını 

kaldırarak bakıyor.. Ablasına 
yavaşça: 

-Ne güzelsin.. 
Demek istiyor, fakat sesi çık· 

mıyordu .•• On1an öpmek istiyor, 
boyu yetişmiyordu •• Birdenbire 
sevindi. Ablası yere eğilıniş onu 
belinden tutarak öpüyordu •• 
Saçları yüzünü seviyor, ne yu • 
muşak şeylerdi. İpek gibi •• Ku • 
lağma fısıldamak için saçlarını 
aralıyor! 

- Ablacığmı ... Beni her vakit 
seveceksin değil mi? 

- Seni sevmezsem kimi se· 
verim ben.. 

-- Arkanda duranı. .• 
- Onun sevgisi başka .. Senin 

başka .• 
Yüzleri güneşlerin en güzelile 

sanlı.. . 
.•. Küçük birden.bire gözlerini 

açtı. Şaşırdı. Başının üstüne ab
lası eğilmişti •• Gözlerinden dam 
layan bir iri yaş yanağında ateş 
gibi duruyordu küçüğün.. De • 
mek uyumuş, duş görmüştü •• 
Kollarım onun boynuna doladı: 

-- Abla ağlama.. Ben seni ö
lünciye kadar seveceğim.. Ağla
ma sen •• Seni ben seveceğim .• 
Dedi •• 

•• 
Ata s6zlerl 

* En çok acıtan, öpmek is~e
diğimiz elin tokadıdır. 

* Sözümüz güzel de olsa ara 
sıra susup da bu güzelliği be· 
zemezsek, sevimliliği kaçar. 

* Almm ne kadar yüksek tu • 
tarsan, yere o kadar iyi baıar • 
sın. 

- Kırk yılda bir moruğun sö 
zünü dinleyip de evde kalayım • 
~ım daha iyi olacakmI§! •• Neyse 
ki, yine ucuz kurtuldum. Hiç 
başıma böylesi gelmemişti. Ne 
de bıçkın şeylermiş! 

Bir kerecik karakola ve gan 
tecilerin diline düşseydim, her 
şeyim biterdi! 

Diye kendi kendisine dü§ÜDÜ· 
yor, konuşuyordu! 

Yine o bat aOrlları 
Güney yurddan çıktığının se

kizinci günü yine doktorun kar
şısındaydı. 

- Doktor hem borcumu ge 
tirdim. Hem de yine dertlerim. 
söylemeye geldim •• 

Diye söze bqlach ve sürdür 
dü: 

- Biliyor musunuz o gün 
yurddan çıkarken 225 liranın 
hepsini veremediğime sıkıldım. 
Yanıma yüz elli lira almıştım. 
Bugün hepsini getirdim. Fakat. 
bilseniz yine baş ağrılarım ne 
kadar çoğaldı. 

Doktor-Diye bir karşılık v~r~i, gecelik de bir saatlik de olsa o bire yumnık atıyor, bunları &Y.JI' dinleme yaptı.Zeki manyatizma Dedi, evden çıktı. 
tımLJWı:ıcI.m:ı~.mııU:lak.lieziniıl..:lllana~.D.ciwn~(iJS;ı&11:.JlJ~lıl....l~t.ıtıD...L..milXl.~··"1l~~·mı:rdQYııt.__ ____ ~~aLt~u~u~ı1~m~~b~~m~cd~!!!!!...&M;im~·!Ri~· ı_~Y~o~l~da~~id~er~k~en~:-------~------------.......lArkaaıvarJ 
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Mersin, (Hususi muhabirimizden) 
- Mersin ve hinterlandinin son sene
lerin ihracat ve ithalat hususundaki 
cereyanlarını tett-.:k edecek olursak, 
memleketimiz için çok feyizli ve se -
:vinçli bir inkişafa şahid oluruz. 

Hükumetimizin demiryollar inşaa • 
tma vermiş olduğu ehemmiyet netice
si, bu kapımızın hinterlandi Çukuro
va ve kısmen iç Anadoludan ibaret i
ken, hatlarımızın bir taraftan Diyan
bekire, diğer taraftan Kayseriye ka
dar uzanması ile ithalat ve ihracat to
najı, birdenbire büyük yekiinlara eriş 
zni~tir. Fakat şimdiye kadar, eski hin
terlandın tonajı için, iptidai denebile
cek elemanlarla çalışan bir kapımız, 
vesait itibarile, çok müşkül şerait içe· 
risindedir. Bunları şu suretle tesbit e
debiliriz: 

1 - Bilhassa, ihracat için, gelen 
mallan, yükleme zamanına kadar tnu 
hafaza edebilecek depoların bulunma
yışı, 

2 - Mevcut depoların kısmen çarşı 
içlerinde ve kısmen de mahalle arala
rındaki depo, denilemiyecek ev altla
nna konulması neticesi • bir tüccara 
ait eşyanın.. birçok kısımlara ayrılma-
aı • 

3 - Gelen ma11ann evvela depola
ra ve depolardan vapurlara nakli için 
çok masraf edilmesi, bunun neticesi o
larak maliyet fiyatlarının artması, 

4 - İskelelerden mavnalara kadar, 
nakliyatın pek iptidai bir şekilde ha
mallar sırtında nakli sebebile yükle • 
me ve boşaltmanın çok geç yapılma
sı ve bu suretle zamandan kaybedil
mesi, 

5 - Depoların gayri muayyen ve 
gayri muntazam olması yüzünden, 
pek tabii olarak bankaların da emtea 
üzerine yapacağı avanslarda pek ihti· 
yatlı davranması .. 

Mu!)lada maden ihracatı 1 
Muğla, 26 (A.A.) - Maden resmi

nin indirilmesi yüzünden elimiz ma • 
denlerinde çok çalışmalar vardır. Dış 
memleketlere satış da artmıştır. Yal
nız Mayıs ayı içinde elimiz madenle
rinden dış memleketlere üç bin 410 
ton manganez, 7 ,629 ton krom, 1150 
ton zımpara madeni çıkarılmıştır. Bu 
madenler yüzünden elimize 14,697 li
ra girmi§tir. Jlazirana kadar bit yıl 
içinde de yalnız madenlerden elimize 
.,27,187 lira girmiştir. 

Tuz fiyatları 
Belediye, şehir içinde tuzun 

perakende satış fiyatını tesbit 
etmiş ve bunu dün alakadarlara 
bildirmiştir. 

Sofra tuzu~ yakın yerlerde 6, 
uzak yerlerde yani iki ve daha 
ziyade nakil vasıtasile tuzun gö
türüldüğü semtlerde 7 kuruşa, 
kahn tuz ise diğerlerinden onar 
para eksik olmak üzere beş otuz 
ve altı otuz paraya satılacaktır. 

Yerli Mallar sergisinde 
yoksul kadmlar 

18 temmuzda açılacak olan 
Galatasaray yerli mallar sergisi 
ne, ier sene olduğu gibi, bu se
ne de Halkevinin soysal yardım 
kolu iştirak edecektir. Bunun i
çin bir pavyon hazırlanacak ve 
burada yoksul kadınların elişle
ri teshir olunacaktır. Evlerinde 
elişle.ri yapmak suretile geçinen 
bu yoksul kadınların Halkevine 
müracaatları istenmektedir. 

No: 64 

1şte bu gibi mahzurlar ve fuzuli 
masraflar, harici rekabetten en mühim 
rolü oynayan maliyet fiyatının tezayü 
düne sebebiyet vermektedir; gerçi bu 
masraflar, tüccarın aleyhine değildir; 
çünkü, müstahsil kendi istihlakatın· 
dan fazla olan mahsulünü ihracatçı -
lara satmak mecburiyetindedir. Bu 
masrafları ve kendi karını indirerek, 
müstahsile fiyat teklif etmektedir; b14 
sebeple bu masrafları ödeyen, doğru
dan doğruya müstahsildir. 

Bunun önüne geçmek için son defa, 
Ankarada toplanan dördüncü tecim ve 
endüstri kurultayında kabul edilen 
umumi mağazaların Mersinde bir an 
evvel tesisi istenmektedir. Gerçi ilk 
bakışta, durumu, iyice, yerinde tet • 
kik etmemiş olanlarca, Mersinde evve 
la bir deponun tesis edilmesi kifayet 
edeceği akla gelebilir. Fakat yalnız 
deponun yapılması . yukarıda sayfüğı· 
mız mahzurları ortadan kaldıramaz. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi, hin
terlandın büyümesi neticesi, ithalat ve 
ihracat tonajlarının, her sene ehem
miyetli bir şekilde fazlalaşması bütün 
limanlarımızdan evvel, Mersinde umu 
mi mağazanın açılmasını mübrem bir 
hale getirmiştir. Esasen şimdilik ih • 
racat mallarından hububat ve pamuk 
için yapılacak bir umumi mağazanın 
ne kadar esaslı ve faydalr neticeler ve
rebileceği pek kat'i olarak anlaşılacak 
tır. Görülüyor ki, Mersinde, depodan 
2iyadc, depoların mütekamil bir şekli 
olan umumi mağazaların tesisi lazım· 
dır. Esasen, tecim ve endüstri kurul
tayında, kliçük pazarlann bağlandığı 
esaslı pazarlarda, umumi mağazaların 
açılması kabul edilmiş olduğundan, 
bu işe önce Mersinden başlamak ge • 
reklidir. 

E. Hamdi Ostel 

Afyonlarımız için yeni 
tedbir ve kararlar 

Afyon siyasamızın genel hat
ları hakkında önemli kararlar 
vermek üzere Ankarada topla -
nan müsteşarlar komisyonu ça
lışmasını bitirmiş ve dağılmış -
tır. Bu komisyon to_plantılarına 
i.Urak edell" tty'U!JMıt .a. ı~ 
ler inhisarı idaresi . g.end direk
törü Ali Sami dün sabah Anka
radan dönmüştür. 

Görüşmelerin sonunda hazır
lanan rapor, bu sabah Ankarada 
imza edilecek ve Ba§ıbakanhğa 
sunulacaktır. Rapor, afyon mev 
zuu karşısında arsıulusal ve ulu 
sal durumumuzu belirtmek ba
kımından çok önemli kararları 
taşımaktadır. Yakında Bakan -
lar heyetinde görüşülecektir. 

Trabzon fındıkları 
Trabzon, 26 (A.A.) - 934 ürünün

den stok fındık !:almamıştır. 935 ürü
nü iç fındık alivre Ağustos yükselme
si 50 • 55 kuruş arasında oynamakta
dır. Kabuklu fındık Ağustos 22-23 ve 
Eyllıl 19-20 kuruştan aranmakta ve 
satılmaktadır. Ova malı yumurtanın 
l 00 tanesi 160 kuruştur • 

Çankırıda fiyatlar dUştU 
Çankırı, 26 (A.A.) - Dünden be· 

ri tehrimize ara ile çok faydalı yağ· 
murlar düşmüştür. 

Bugün kurulan şehir pazarına çok 
ürün geldi. Fiyatlar düştü. Bu düşüş 
çiftc;iye karşı oldu. Arpa yüz paraya, 
buğday dört kuruş aindi. 

KIRMIZI VE SiYAH 
Julien'in odasına onlardan önce 
varmak istemişti. Başbaşa ge
çirdikleri bu an pek çabuk, fa
k-at pek tatlı geçti: çocuklar, Ju· 
lien'e de göstermek istedikleri 
tavşanla beraber odaya girdikle
ri vakit Madame de Renal çok
tan çekilip gitmişti. Julien her
kese, tavşana bile güler yüz 
gösterdi. Kendi ailesine kavuş
muş gibi idi; bu çocukları pek 
sevdiğini, onlarla gevezelikten 
hoşlandığını hissediyordu. Ç0-
cukların seslerindeki tatlılık, 
hareketlerindeki sadelik ve asa
let onu şaşırtmıştı; hayalini, kaç 
gündür Verrieres'de etrafını çe
viren o bayağı hareketlerin, 
tatsız düşüncelerin tesirinden 
yıkayıp temizlemek istiyordu. 
Onlar, kaç gündür aral~rın~a 

~. r he osterı 

STEN OH AL 

sefaletin saç saça, haşhaşa dö
ğuştüklerini görür gibi olurdu. 
Evlerine yemeğe gittiği adam
lar, sofraya gelen rostoyu baha
ne ederek, hem kendilerini kü
çül ten, hem de ~in~iyenleri iğ
rendiren şeyler soyluyordu. 

Madame de Renal'e, gitmeğe 
katlandığı ziyafetleri anlatır
ken : 

_ Siz asilzadeler, kibirli ol-
makta yerden göğe kadar hak
lısınız, dedi. 

- Demek ki sizi kapışan ka
pışana! 

Madame de Renal bunu söy
lerken Madaıne Valenod'nun, 
Julien'in gel(\·eği günler allık 
sürmesin\ göz önüne getirip 
kahkahalarla gülüyordu. 

- Hiç şüphesiz kalbinizi ele 
e inne ~ i tasarlamış ..• 

BORSA 

26 Haziran ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Ahı -Sterlin 616,-
Dolar 124,-
20 Fransm frangı 167,-
20 Liret 201,-
20 Belçika Frangı 80,-
20 Drahmi 23.-
20 İsviçre fr • 800,-
Florin 81,-
20 Çek Kron 94,-
Avusturya ıilin 22,-
Marlı: 40,-
Zloti 23.-
Pengo 23,-
20 Ley 14.-
20 Dinar 52.-
Yen 31 ,-
İsveç Kuron 30,-
Altm 941,-
Mecidiye 58,-
Banknot 228,-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre Frang ı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovets 
İsviçre kurono 

ESHAM 

Iı Bankası Mil-

• • N. 

.. " H 
Anadolu% 60 
Anadolu % 100 
Şirketibayriye 

Tramvay 
Bomonti • Nektar 
Terkos 

Satıı 

620,-
126,-
169,-
203,-
81,-
24.-

805,-
83,-
96,-
24,-
42,-
25.-
25,-
15,-
54,-
33,-
31,-

943,-
59.-

230.-

Kapanrs 

12,03 
621,-

0,79,75 
9,64,13 
4,73,32 

83,71,50 
2,44,10 

63,69,83 
1,17,26 

19.06.50 
4.21,25 
5.81,43 
1.98.-
4.21,-
4 51.40 

78,54.43 
S4,96.33 
2.78,30 

10,98 
3,13,75 

ııo.-
9,50 
9,70 

25,70 
42,75 
16.-

28,-
8,15 

16,25 
2,60 

Hekimler dün akşam 
toplandılar 

Türk hekimleri dostluk ve 
yardım kurumu (Etibba muha
denet cemiyeti) dün saat 18 de 
kurum başkanı doktor Neşet Os 
manın başkanlığı altında f ev ka
la de bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda idare heyeti, yeni 
kazanç vergisi kanununun deği
şen maddeleri hakkında heyeti 
umumiyeye izahat vermiş, dok
torların derecelerinin Etibba o
dasınca ayrılacağını ve ruhsati
ye işlerinin aynı oda taraf mdan 
halledildiğini bildirmiştir. 

Toplantıya geç vakit son ve
rilmiştir .. 

Takas yolsuzluOu 
Kereste takas yolsuzluğu hak 

kındaki tahkikat evrakı Istan -
bul vilayeti idare heyetine gön
derilmiştir. İdare heyeti evrakı 
bugünlerde tetkike başlayacak 
ve suçlu görülen memurlar hak
kında bir karar verilecektir. 

Yolsuzlukta alakaları tesbit 
edilen tacir ve komisyoncular 
da gümrükteki sekizinci ihtisas 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Bunlar, 18 kişi kadardır. Ev -
rakın tetkikine ihtisas müddei 
umumiliğince bugünlerde başla 
nacaktır. 

Den!z bayramı 
Bir temmuz günü ve gecesi 

deniz bayramı olarak büyük eğ
lencelerle geçecektir. Bu müna
sebetle İstanbul mmtakası ta
rafından da bir spor programı 
hazırlanmıştır. 

Denizda yapılacak olan mü -
sabakalar için de ayn bir prog
ram vardır. Kara müsabakaları 
Yüksek ticaret okulu önünde 
yapılacaktı.r. Giren ve kazanan 
müsabıklara kıymetli hediyeler 
ve mükafatlar verilecektir. Ge
celevin Sarayburnunda büyük 
şenlikler olacak, denizden, kara
dan fener alayı yapılarak may
taplar yakılacaktır. O gece için 
kaptan ve makinist kurumu ta
rafından da bir deniz gezintisi 
tertip edilmistir. Bu gezintiye 
ait olan gemi Sarayburnundaki 
şenliklere iştirak edecektir. 

'9ıııKÜÇÜK ÇiFTLiK PARKlm' 
ij Biiyük yeniliklerle Bugün açllıyor ~ 
İii Musiki ıe·.-enlere bir ı6rpriz: Büyük un'atkarlan hep bir arada 5 

g6rüp dinliyecekıiniz. 9 

MÜNiR NUREDDiN ~ -EFTALYA SADi § ------ -
T ANBURi REFiK § -

------- = ------
!!"!!!!!!! ------ Ruşen Ferid - Sadi - Artaki 
E: Türkiyenin hiçbir yerinde miıli bulunm1yan danı ve patinaj 
;JllJ vardır. Tramvaylar parkın kap111na kadar gelmektedir. yeUI~ 

lstanbul Gümrükleri Satış Müdür

lüğünden: 
Kilo Gram Marka No. Kap Kıymeti 

L. K. 
Eşyanın cins~ 

28 50 O O 1 paket 1731 90 İpek işlemeli yatak örtUsil 
8 500 O O 1 " 488 90 ,, kuşak ve şapka 

144 
237 

2071 
120 
863 

270 O O ,. " 18 7 5 ,. örme masa örtüsii 
450 O 3554 ,. ,, 52 40 3 tane ipek kadın gömleği 

D B 1724 1 sandık 432 Sedef düğme 
A O 22235/ 8 4 sandık 355 50 Anatol esansı 
p N muhtelif 11 ., 1320 95 Demir kundura kapsolu .. 327 ı ,, 193 Pirinç kundura kapsQlu 

" 
Muh. 17 torba 11 7 7 Demir nalça !jivisi 

2001 500 ,, ,, 39 ., 270 21 Demir nal!ja çivisi 

Yukarda yazılı eşya 8-7-935 tarihinde saat 14 de 
İstanbul İhracat Gümrüğü dahilindeki satış salonunda 
açık arttırma suretile satılacakdır. İsteklilerin muayyen 
zamanda müracaatları. ( 3 4 71 ) 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli 

vukuf tarafından tamamına 1538 lira kıymet takdir edi
len Üsküdarda Salacak mahallesinde Arka sokakta eski 
13 yeni 2 3 N o. lu bahçeli bir evin tamamı açık arttırma· 
ya vazedilmiş olduğundan 30-7-93.S tarihine müsadif 
salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır· 
ması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham· 
menenin yüzde 7 S ni bulduğu takdirde müşterisi üzerin· Reji 

~ 
Merkez Bankası 

~·-~!lıo!M~-.\.- eeceıı wdlCI bıı akılacaktıt. l'llall 

Osmanlı Bankası 
Telefon 11.-
İttihat değirmencilik T.A.Ş. 8,50 
Şark Deiirmenleri 0,80,-
Sark merkez eczanesi 4,60 

ISTIKRAZLA 

Türk Borcu I Kupon Kesik 28,05 
" " 11 " 26.05 
,. ,. ili ,, n 26,50 

Ergani 95.-
İstikrazi dahili 94,50 

T- A H V I LA T 

Rıhtım Kupon Kesik 10,25 
Anadolu I ve II 44,10 

,, II Kupon Kesik 44.50 
Anadolu mümessil 52:20 

Paris borsası 
Paris, 26 (A.A.) - 25 tarihli Pa

ris borsa durumu: Degerler borsas• 
daha !jCkingen bir duruma girmiştir. 
Aşaj!ı dereceye düşen alış verişler ara 
sında, yerli değerlerin hemen hepsi 
de, önceden kazanmrş · olduklarını kay 
betmektedirler. Fransız ulusal fond· 
ları da ağırlık gösteriyorlar. Buna kar 
şılık arsıulusal değerler de bozuk dü
zendir. Süveyişlerle madenler tutgun, 
Royal Deut .. h mütereddidtir. Rio Tin
to ağırlaşmıştır. 

sıkıcı sanilir ama hakikatte, o 
müşterek bahtiyarlığı artırıyor
du. Çocukçağ!zlar, M. Juilen'e 
kavuşmakla duydukları sevinci 
nasıl göstereceklerini bilmiyor
lardr. Uşaklar onlara, M. Ju
lien'in gidip M. Valenod'nun 
çocuklarını terbiye etmesi icin 
iki yüz frank fazla para teklif 
edildiğini söylemişlerdi. 
Yemeğin yarısında son hasta

lığından beri hala benzi ucuk 
olan Stanislas Xavier annesine 
b i r d e n b i r e , g ü m ü ş ça
tal bıçak takımı ile su içtiği ku
panın satılırsa kaç para edeceği
ni sordu. 

- Niye soruyorsun? 
- Onları satıp parasını M. 

Julien'e vereceğim; bizim evde 
kaldığı için aldansın mı? 
Julien, gözlet;,i dolu dolu, çocu
ğu kucakladı.Onu dizine ahp,bu 
manada kullanılınca aldanmak 
kelimesinin ancak uşaklara ya
kıştığını anlatırken madame de 
Renal sahiden ağlıyordu. Juli
en, hareketinin madam~w ?~ R~-

mıntakasr yaptığı seçmede şun
ları hakem yapmıştır: Şazi Tez
can, Salahaddin, Kadri Nuri, 
Sait, kaptan Seyit, Ahmet, Ali 
Rıza Sueri. 

T.AlN 
Gündelik Siyasi Gazete 

TELE O N {Yazı işleri: 24319. 
İdare işleri : 24310. 

TELGRAF: "TAN ,,l.tanbul 

Bir aylık 
3 
6 .. 
1 yıllık 

ABONE 
Türkiye için Dışarı için 

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

14 -

iLAN 

8-
14 -
28 -

İlanlar için İlancılık Şirketlerine miı
racaat edılmclidir. 

Kıiçük ilanlar doğrudan doğruya 
idaremizce alınabilir. 

Küçük ilanların 5 satırlığı bir defalık 
30 kuruştur. 5 satırdan fazlası ıçin sa
tır basına 5 kuruş alınır. Bir defadan 
fazla için yekündan o/olO kuruş indirilir, 

\... ~ 

Iendiren tahaf tahaf misaller 
bularak, aldanmanın ne demek 
olduğunu anlatıyordu. Stanis
las: 

- Anladım, dedi, hani karga 
budalalık edip ağzından peyniri 
düşürmiiş, ona dil döken tilki de 
yiyivermiş, işte o zaman karga 
aldanmış. 

Madame de Renal, sevincin
den deli gibi, çocuklarını öpüp 
duntyor, fakat onlara doğru 
eğilirken de biraz olsun Julien'e 
yaslanmağa mecbur oluyordu. 

Birdenbire kapı açılıp içeri M. 
de Renal girdi. Memnuniyetsiz
lik gösteren somurtgan yüzü, 
gelmesi yüzünden dağılıvermiş 
ne~e ile garib bir tezad teşkil 
edıyordu. Madame de Renal 
sapsan kesildi. Julien hemen 
söz açıp ve M. de Renal'e Sta
nislas'm kupasını sabnağa 
kalkmasını yüksek sesle anlat
mağa başladı. Bunu söylemenin 
fena bir tesir yapacağından 
emindi. Önce M. de Renel, öte
denberi alışık olduğu için, gü-

hüdü baki kalmak üzere arttırma 5 gün müddetle tem· 
dit edilerek 14-8-935 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikin
ci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muham
menenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. 
lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşin
dir .Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti mu· 
hammenenin yüzde 7, 5 nispetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları ıa. .. 
zımdır. Hakları Tapu sicilli ile ~abit olmryan ipotekli 
alacaklarda diğer alaka daranın ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tari• 
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzi .. 
fiyeden mütevellit Belediye rusurr.';1 ve Vakıf icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat 
almak isteyenler 8-7-935 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma 
şartnamesi ile 934 - 2950 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olu· 
nur. (3566) 

sa gumuş sozu açılması, akla 
bu madenden para kesildiğini ge 
tirir ve en sonunda da ucu onun 
kesesine dokunurdu. 

Fakat bu sefer iş sadece para
ya dokunmakla kalmıyor, şüp
heleri de artırıyordu. Kendi yan 
larında bulunmadığı zaman ço
luğunun çocuğunun sevinip ne
şelenmesi, gururu havadan nem 
kapan bir adamın zihnine sü
kun verecek şeylerden değildi. 
Bir de karısı, çocuklara yeni fi
kirler aşılamak hususunda Juli
cn'in incelik ve anlayışlılık gös
termesini öğe öğe anlatınağa 
başlayınca M. de ~enal dayana
madı: 

- Evet, evet, biliyorum, de
di, ç~cuklanmı benden soğutma 
ğa uğraşıyor; onun çocuklara, 
benim gösterebildiğimden yüz 
defa daha fazla güler yüz gös
termesi zor bir şey mi? Ama, 
evin efendi si ben imişim, ne çı
kar? Bugünkü günde herkesin 
işi, kanunsal kuvveti soğuk gös
temıeğe çalışmak. Zavallı Fran-

dan gördüğü muameleyi ince e· 
leyip sık dokuma~a kalkışma· 
dı. Julien ile on iki saat geçir· 
mek imkanı olduğunu farket
mişti. Şehirde alınacak bir yığın 
şeyi vardı, akşam yemeğini de 
kabarede ( 1) yemeğe karar 
verdiğini söyledi; kocası ne de
di ve ne yaptı ise kar etmedi, 
madame de Renal dediginden 
caymadı. Zamanımız insanları
nın ad~ta bir ayıp saydıkları bu 
kabare sözünü duyunca çocuk
ların ağzı kulaklarına varmıştı. 

M. de Renal karısnidan, ilk 
girdikleri tuhafiye dükkanında 
ayrılıp bir kaç ahbabı ziyarete 
gitti. Akşam döndüğü vakit 
kaşları sabahkinden daha ça· 
tıktı; bütün şehrin bir kendisi, 
bir de Julien ile uğraştığından 
emindi. Doğrusu daha kimse 
ona, balkın söylediklerinin ağır 
tarafını açmamıştı. Belediye re• 
isi hRya bütün anlatılanlar Juli
en'in yılda altı yüz farnkla onun 

(Arkası var) 
1'/. ATAÇ 
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Bükreşte Çarpışacağımız Takımın 
italyanlarla Maçı Nasıl Oldu ? 

l3ükreş, (Hususi muhabiri
mizden) - Fener - Güneş ta
kımlarının 2 ve 4 temmuz mu
kaveleleri imzalanahdanberi bi
zim çocukların oymyacakları 
yemyeşil, hah gibi düz ve her 
saat otomatik arözözlerle sula
nan O. N. E. F. sahasından çı
kamaz oldum. Maç olmadığı za
manlarda da gidiyorum; kendi 
kendime tribünün bir tarafına 
büzülüp sanki bizimkiler oynu
yormuş gibi hayal görüyorum. 
O zümrüt çayırda Fenerin laci
vert san formalı bir forvetinin 
canımın istediği . şekilde kaleye 
akışını tasarlıyorum . . Oyunu- ı 
muzu, oyunculuğumuzu o çayı
ra Y.akıştırmıya çalışıyorum. 

F. C. Milano ile maç 
Evvelki gün Yuventüs idare

cileri gene tam sporcu davran
Ôdar. Beni aratıp buldurdular. 
Oymyacağımız takımın eksik 
kadrosuna karşı F. C. Milano
nun maçına beni davet ettiler. 

Gazetelerde, telgraf haberle
rinde okurken gözlerimizde bi
rer dev gibi büyüyorlardı şu 
İtalyan oyuncuları... Şimdi on
lar en kuvvetli ekiplerile bizim 
bir hafta sonraki rakiplerimiz 
önüne dizildiler. Kalbim vura
rak oyunun başlamasını bekli
yordum. Bir haf ta sonraki ra
kiplerimiz Avrupanın en kuv
vetli takımına karşı eksik kadro 
ile çıkmak talihsizliğine katlan
dıkları için taraftarları renkten 
renge giriyorlar. Yanımdaki 
idareciler: "Bari oyuncularımız 
Sofyadan dönmüş olsaydılar 
iyice bir maç olurdu. Şimdi ara
aa nispet yok,, diye kaybede
ceklerinden ziyade maç olamı-
• a a ~ kılıyorlar. 

Uçarı hücumlar 
Oyun İtalyanların rüzgar gibi 

~yırı bir saniyede yalıyan uça
n bir hücumu ile başladı. Camın 
ne olur içinden biri de topu biraz 
topallatsm, az buçuk süründür
sün... Beş forvet birden kendi 
oluklarında coşmuş bir dere gi
bi akıp kalenin önüne dayandı
lar. Etrafı boşça birinin ayağına 
geçen top gülle gibi kale direği 
nin üstünü yalıyarak g~çti ... 

İkinci hücum, üçüncü hücum. 
Şüt mesafesine giren oyuncu 
yıldırım gibi çekiyor. Beş daki
kada dört şüt çekildi. Dördü de 
ikişer, üçer santim farkla geçti. 
:Ama oyundan, oyuncuların hal
lerinden belli ki birinden biri 
tutarsa kaleciyi affetmeden tor
pil gibi içeri dalacaktır ... 

Ortadan bir daha aldılar. Beş 
forvet gene yayından boşalmtş 
gibi fırladılar. Sol açık aldığı 
vakit kaleye doğrulacak fırsat 
buldu, yılan gibi kayarak orta
lara geldi ve karşı tarafın yer 
almasına vakit bırakmadan tor
pili ağlara koyuverdi. ., 

Birinci gol böyle oldu. ikinci 
daha. güzel, üçüncüsü daha üs
tün ... Her golün yapılışında o
yuncular çabuklukta ve şiddetli 
şütlerde biribirleriyle yarış eder 
gibi en klfisik gol nümunelerini 
ahaliye tattırdılar. 

ltalyas futbolu 
İtalyan oyunu Avusturya oyu 

nu gibi ortalarda tatlı tatlı cil
yelerle, vals figürleriyle futbo-

F. C. Milano oyuncularından 
Rossi 

Torriani Compiani 
F. C. Milano'nun en iyi oyuncularından ikisi 

lün kombinezon zevkine batmış 
bir oyun değildir. İlcai, İngiliz
lerinkine daha fazla yatık mü
essir ve şilt mesafelerinde hele
canı müthiş artan bir oyundur. 
Her gol tecrübesinde insanın 
asabı keman teli gibi geriliyor. 
Oyunun zevki tatlı ve figürlü 
olmaktan ziyade acı ve serttir. 
Erkek futbolü, İngiliz futbolü
nün oyuncuların daha fazlaca 
koşarak meydana getirdikleri 
safhaları ... 

İtalyanlar henüz İngilizler gi
bi yerlerinde duruyormuş, koş
muyormuş hissini vererek f ev
katade kontrolleri sayesinde de
li gibi koşturdukları toplarla 
oyuna sürat veremiyorlar. 

Onların oyun çabukluğu ba
caklariyle top arasında yarı ya
rıya taksim olunmuştur. Bir de 
maazallah bir gün gelip de to
pun süratini de bacakları dere
cesine getirirlerse karşılarında 
dayanana yerlere kadar selam 
vermeli .. Bereket, ırklarının te
laşı vücutlarmı da top peşinden 
sürüklüyor ..• 

Bizimkileri beklerken 
Bir hafta sonraki rakiplerimi

zin eksik kadrosu beklenen 
mağlfıbiyete uğrıyarak sahadan 
çekildi. Rahatça bir kahveye çe
kild.im. Oyunun görme heleca
mndan kurtulduktan sonra İtal
yanları bir daha gözlerim önün
de canlandırdım. Gene hayalim-

de onların formalarını bizim 
Güneş ve Fener formaları ile 
değiştirdim. Oyunu bir ae ben 
zihnimde oynattım. Bilmem bi
zimkileri çok göreceğim geldi
ğinden midir nedendir; İtalyan
ların bazı şiltleri hariç, bizim 
takımın da ayni neticeye yakın 
bir muvaffakıyet kazanabilece
ğini gözlerimle görmüş gibi ol
dum. 

Şimdi hissime kapılmadan 
diyebiliyordum ki; bir hafta 
sonra Sofyadan gelecek enter
nasyonal oyuncularla takviye 
edilecek Yuventuslü rakipleri
miz önünde o hazan tutturduğu
muz mükemmel ovunlardan bi -
rini çıkaracağız ;e yarısı milli 
oyunculariyle yapılmış bir takı
mı İtalyanlar kadar §Öhret te
min edeceğimiz şekilde hiç fa
vulsüz fevkalade bir oyunla ye
neceğiz ... O zaman İtalyanları 
evvelki gün seyre gelenlerin 
söylediklen gibi bizim ikinci 
maçımızda da tribünlerde Ro
menlerin şöyle konuştuklarım 
duyacağım da göğsüm kabara
cak, İtalyanlar içitı işittiğim za
manki hısleri de unutaca"ım: •• 
-Doğrusu Türkler mükemmel, 
müessir ve o derecede nizamlı 
seyre layık hakiki bir futbol der
si gösterdiler bizlere. Paramrıa 
yazık olmadı. Keşki iki misli ve
reydik ... 

Eşref ŞEFiK 

Bir Listenin iç Yüzü! 
Fener ... Habire Yener! 

Kimbilir,kimin kimi ve nenin nesi ol 
duğu için ismini açık yazıp meydana 
çıkmağa yüzü tutmayan birinin biri, 
'"bir Galatasaray!" gibi anonim bir i
sim altında,geçenlerde bizim "Fener 
habre Galatasarayı yener!" dememize 
mi, yoksa "daha dün şu Zeki, şu Ul
v~nin kalesine boyuna gol tıkar, Ul
vı de Zekinin arka arkaya ağlarına 
t~ktığı gollerini yememek için kendisi 
nı kaldırıp kaldırıp o köşeden bu kö
şeye, bu köşeden o köşeye atardı!" 
sözümüze mi, her ne ise, herhalde pek 
iyi anlaşılmayan, çünkü iyi ifade ede· 
mediği bir şeye kızıvermiş, cevap ver
meğe yelteniyor! Bu yeltenişi kuvvet
lendirmek için de sayın işkembesin
~en ~ıkardığı tuhaf bir liste, bir maç 
lıstesı yazıyor 1 1923 den beri Galata
~a~ayın Fenerbahçeye yenilmediğini, 
ıkı takımın denk gittiklerini isbat icin 
kendini habir~ zorluyor ve bilha;sa 
"Hayır, Ulvi. o büyük kaleci, Zeki
den gol yememiştir. yiyemez, asla, 
kat'a, haşa!., diye feryat ediyor, Bi
nemeciyan usliıLile ağlanıp duruyor. 

G_aı.at~sara.Y - Fener maçlarına ait 
hakıkı lıstenın, yani bu listenin Gala
t~saray ikiye ayrıldığı gün oradan çe
kılen. Galatasaraylılar lehinde olduğu
nu bılmekle beraber, biz bunu da bir 
kenara bırakarak, haydi "bir Gal:ıta
sarayhnın" ortaya attığı listeyi ele 
alalım ve Fenerin şu Galatasar~yı ha 
bire .~~n~iğini,. hem de evire çevire 
yendıgını, hatta bu listeden okuyup 
anlayalım. 

. Kısaca: Fenerin 4 - O bir galibiyeti 
de başlayan bu 34 maçlık listenin 13 
rnaçını Fener kazanmış, 11 ini giıya 
Galatasaray ... Ve 10 maçta da bera
bere kalınmış 1 

Demek, Fenerbahçe, şu dakikada 
ve şu liste rakamlanna göre, on birde 
mıhlayıp bıraktıgı Galatasarayı on üç 
rakamının yüksek şahikasından nasıl 
ıcma edi o bü: de bu d 

listenin kimin kimi ve neyin nesi ol
duğunu bilmediğimiz kailine kendi lis 
tesi mucibince "Fener habire Galata· 
sarayı yenmiştir, on üç defa yenmiş· 
tir, bir, iki, üç değil. on üç defa yen· 
miştir !" diyebiliriz. Fakat Galatasa -
ray? on dört defa yenebilmiş mi? 
hatta 13 defa yenebilmiş mi? Hatta 
12 defa yenebilmiş mi? Hayır! Yalnız 
ve guya 11 defa yenmiş ve o da Ar· 
navutköyünde akıntıya dayanamayan 
pazar kayıkları gibi yedckçiler tara -
fmdan çekilerek, boş penaltı golleri 
çekerek! 

O halde, Fener, Galatasarayı çevi
re çevire ve habire yenmiştir: 

Ve daha alası: Gene de yener. 
Daha mükemmeli: Daima yenecek 

kuvvettedir. 
Bu arka arkaya galibiyetler esna -

srnda Galatasaray kaleEİnrle duruşu 
ikide bir büyük mesele halinde ortaya 
çıkan Bay Ulvinin kaç gol yediği ve 
Zekiden gol yiyip yemediği hakkında 
ki mesele içindeki ayrı meseleye ge
lince, " b i r G al a ta sa r a y l ı " 
n ı n 1 i s t e s i b i z i bu nok
tada da tenvir ediyor : O listeden 
öğreniyoruz ki, Sayın Bay Ulvi, Ga
latasaray ağlarını müdafaa ettiği 1923 
den sonra, on seneye yakın zaman 
zarfında, en az, iddia ettiği gibi bir 
değil, tam 30 gol tenavül etmişlerdir. 
Allah afiyet versin 1 Ama bu gollerin 
hepsini Zeki atmamış ta Meki atmış, 
Zekiden yememiş te Mekidcn yemiş, 
doğrusu, burası kafi surette biline -
mez. Yalnız1 bir kaleci için hakikaten 
oldukça okkalı, yuvarlak ve kibar bir 
rakam olan şu otuz golün anlaşılıyor 
ki bir kısmını Bay Zeyi. bir mikdan
nı Bay Alaeddin, bazılarını Sabih ve 
ve bazılarını Bedri ve arasıra da sa
bık Bekir Efendi endaht eylemişler -
dir. Netice, bu uydurma listeye 
göre dahi : 

Denjz Yarışları Fu~bol.~uları-
• İstanbul mıntakası denizcilik beye- mız Bu kreşe 

tinden: 
Bir temmuz 935 pazartesi günü G . t t · ı e r 

klüpler arasında yüksek deniz t~cim 1 1 
okulu önünde yapılacak deniz yanı
lan programıdır. 

Hakem heyeti: 
Ahmet Fctgeri, denlz binbaşısı gll

reş federasyonu başkanı. Ali Rıza 
Sueri, denizcilik federasyonu genel 
sekreteri. Kadri Nuri, İştanbul mm· 
takası denizcilik heyeti başkanı. Sait 
Salahattin Cihanoğlu, İstanbul mın
takası merkez heyeti müfettişi • 

Sait kaptan: Denizyollan Ege va
puru süvarisi. Şazi Tezcan: İstanbul 
mıntakası denizcilik heyeti üyelerin· 
den. 

Mesafe Sa. da. 
1- Birlik klasik tekne 1200 15 30 
2- İki çifte 1600 16 ss 
3- İki çifte dirsekli 1600 16 15 
4- Üç çifte 2000 17 00 
5- Dörtlük klasik tekne2000 17 35 
6- Altı çifte filika 2000 18 10 
7- Mükafat tevzii 18 50 

1 - Yarışlara iştirak edecek klüp
lerin lisans ibrazı mecburidir • 

2 - Yarış yalnJA kıdemli sınıfı ara
sında yapılacaktır.' 

3 - Yarış sahası Dolmabahçe ea
at kulesi meydanı önünde - deniz 
ticaret okulu arasındaki sabada ya· 
oılacaktır. 

Alman "iozel 
ingiliz Boks 
Şampiyonunu yendi 

25 haziran 935 sah gecesi 
Londrada İngiltere boks şampi
yonu Cak Pitirsin ile Alman Ni
ozel arasında yapılan boks mü
sabakası ingilizin onuncu ra
vuntta maçı bırakması; suretile 
Alman (Mozel)in galibiyctile 
bitmiştir. 

Maç büyük kalabalık önünde 
yapılmış ve büyük alaka uyan
dırmıştır. Maçın ilk iki ravun
du bo~t:>örlerin birbirlerini de
nemesile, 3, 4 ve 5 inci ravunt
larda Niozelin hakimiyeti altın
da geçmiştir. 6 ıncı ravuntta yi
ne müsavi bir şekilde bitmiş, 
7, 8, 9 uncu ravutlarda da (Pi
tirsin) in hakimiyeti dikkati cel 
betmiştir. Fakat bu ravuntlarda 
Alman (Niozel)in kendini yor
mamak ve vakit kazanmak gibi, 
dinlenmek istiyor gibi vaziyet 
göstermiştir. Fakat onuncu ra
vuntta (Niozel) şiddetli bir hü
cuma geçmiş, ravundun bitme
sine 20 saniye kalarak (Pitir -
sin) abandone etmek mecburi
yetinde kalmıştır. 

Radyonun verdiği maHlınata 
göre, İngilizin son 20 saniyeyi 
de devam ettirmiş olsaydı, na
kavut olacağı muhakkak idi. 

Romen Atlet,erl 
Pazara g~liyorlar 

Galatasaray kulübü taraf m
dan davet edilen on bir Romen 
atleti pazar sabahı İstanbula ge 
leceklerdir. 

Romen atlet kafilesi Balkan 
olimpiyatlarına hazırlanan at -
letlerimizle pazar günü öğleden 
sonra saat 17 de Taksim stadın
da karşılaşacaklardır. İkinci 
karşılaşma 2 temmuz salı günü 
yine taksim stadında yapıla

caktır. 

30 haziran pazar günü yapı -
lacak müsabakalar şunlardır: 

100, 400, 800, 5000 metre ko
şular. 

Yüksek atlama, gülle, disk 
atma, ve 100 x 4 bayrak yarışı. 

2 temmuz salı günü saat 17 
de yapılacak müsabakalar da 
şunlardır: 

200, 1500 metre koşular ile 
Balkan bayrak yarışı, uzun at -
lama sırık atlama, ve cirit atma. 

Bu müsabakalara girme para
sı olarak herkes için 25 kuruş 
tesbit edilmistir. Atletlerimize 
muvaffakiyetler dileriz. 

[Baş tarafı 1 incide] 
oyuncu, iki kulüp idarecilerin
den üç dört kişi ve yine her iki 
kulüp mensuplarından dört beş 
arkadaşları bulunmakta idiler. 
Fener - Güneş muhteliti yarın 
sabah Köstencede bulunacak, 
oradan vapur yolcularını alarak 
Bükreşe giden "Rapit,,le saat 
10,25 te Bükrcşe varacaktır. O
yuncularımız Bükreşte Romen 
Kültür Bakanlığının misafir e
decekleri bir lisede yatacaklar 
ve ilk maçlarını yapacakları ge
lecek sah gününe kadar Romen 
sahasında iki defa egzersiz yap
mak imkanını bulacaklardır. 

"Tan", bu maçların bütün taf 
silatını resimlerile beraber vak
tinde okuyucularına bildirecek
tir. 

Dünkü kafile ile giden oyun
cularnnız, idarecilerimiz, diğer 
arkadaşlarımız şunlardır: 

İş Bankası İstanbul Müdüril 
Yusuf Ziya, ilanat Şirketi sa
hiplerinden Kemal Salih, Milli 
Spor mağazası sahibi Zeki Rıza, 
Gazetemiz muharrirlerinden Sa 
dun Galip, Fenerbahçeden Meh
met Reşat ve C. Kemal, Gü
neşten Kemal Rifat, Fenerbah
çeden Bedii, Hüsamettin, Fa
zıl, Reşat, Esat, Ali Rıza, Ni
yazi, Fikret, Namık, Lebip, Sa
lim, Güneşten Nejat, Faruk, 
Reşat, Bambino, Rasih, Turgut, 
Rebii, Salahaddin. 

Çiçek sergisinin dedi· 
kodusu sUrUyor 

BUyUkadada yapılan çiçek bayramı 
ve uva!ı dolaynıile ilbaylık ziraat di
rektörlUğil ve odası tarafmdan açılan 
çiçek sergisi, kendisi kilçük olmakla 
beraber, bUyUk bir ilgi, çiçekçiler ve 
meraklılan arasında dedikodu ve ba
n itirazlar uyandmnııtır. Sergide 
müsabakaya girenler arasında yapılan 
taanifin. oraya iıtJrak edenleri mem -
nun etmediği görlilmilttllr. Haksızlık 
yapıldıv itirazlan buradan gclmiştiT. 
Bundan ba§ka sergide kiraı: te§hir e
dildiği, bunun ikramiye kazandığı ve 
hakem heyetinden olan birinin ısergi· 
ye i§tirak ederek birinci geldiği ve 
karanfil gösteren Mecidiye köylü bir 
çiçekçiye sergide birinci geldiği müj
delendiği halde kendisi Adadan dön
dükten sonra dördüncü geldiğinin ilan 
edildiği de dönen sözler arasında du
yulmuıtur. Sergi etrafında dönen bü
tün bu dedikodular hakkında dün bir 
yazıemuza ilbayhk siraat direktörü 
ve hakem heyeti başkanı Tahsin dilek 
dcmiıtir ki ı 

"- Sergilerde bahçevanhğm ince
liklerini göstermek bir gayedir. Bu iti 
barla bahçeciliğe ait her yeni ve g5-
rülmcmiı eserler acvinçle sergiye ka
bul olunur. Bu defa da yUkaek temsl
ye tar.zmda a,1rlanan güller gibi ayni 
fenni usul ile aıılanabiJeceğinl göster 
mek Uzere, kiraz değil, bir viıne ve bir 
de dut getirilmiıtir. Bunlar halkın is
tifadesi için teıhir edilmiı, fakat mü
kafat dııı bırakılmııtır. Hakemden bl· 
rinin teıhir ettiği çiçeklere gelince, 
ıergide teıhir edilen çiçeklerden hiç 
birisi hakem heyetinde bulunmllmIJ -
tır. Teıhir edilen eserler arasındaki 
farklar derece itibarile tetkik edilmiı
tir; fakat iıtirak edenler ve tenevvü
ün azlığından dolayı iıtirak edenler 
sınıflara aynlamamııtır. Hiç şüphe 
yoktur k1 Heybeliadada mandalina fi
danlığı ve çiçek bahçesi sahibi Meh
met Sadığın fidanlığında yetittirilen 
glayöller en mUkemmel ve birinci de-
recede idi. , 

Mecidiye köyUnUn karanfilterl de bi 
rlnci sayılabilir. Ancak unutmamak 
laznngelir ki Adaların turfanda yeti
şen ve bu sergide te§hir edilcmiyen 
karanfilleri Mecidiye köyUnUn karan
fillerinden üstündür. 

Adalar, Haziranda değil, fldnclk! • 
nundan itibaren latanbulun en güzel 
karanfillerini yeti§tirir. Ve bunun da 
en canlı phidi Heybeliadadan Mch

. met Sadığın karanfillerinin en yüksek 
bir fiyatla satılması ve çok beğeni! • 
mi~ olmasıdır.,, 

Son yıllarda lstanbutda çiçekçilik 
merakı ve fennt çiçek yetiıtirenler 
çoğalmıştır. Bu gibi yerler Ziraat di
rektörlüğil ve Ziraat odasmea takdirle 

ıı::::ıo============-=--1 görUlmekte ve kendileri te§vik edil· 
mektedir. 

beri on bire karşı en az on üç defa 
yendiği. 

2 - Ulvinin bir değil ,en az 30 gol 
yediği, 

Allah için söyleyin, inkar edilebilir 
mi? Etmek yaraşır mı? Yaraşmazsa 
niçin etmeli~ Edilirse adama ne derler 
ve sonra da adamın hali nice olur? 
Nice olur hali beni Ademin ? 

Tesadüfün Ya
rattığı Mucize 

[Baş tarafı 1 incide] 
bozulduğunu meydana çıkarınca der
hal sosyetenin merkezi haberdar edil 
miştir. Evvelki gece saat 11 de Sirke
ciden kaldınlan hususi bir trenle, aos 
yetenin yol dairesi reisi Krist, başmü .. 
fetti! Salahaddin, Mühendis Muzaf • 
fer ve Rıza lspartakuleye gitmişler • 
dir. Ayni zamanda, beş vagon ta§, 12 
vagon Çfkıl ve 60 amele de hattın bo .. 
zulduğu kısma gönderilmişlermr. Ta 
mirat, dört saat içinde bitirilmi~, 
ve dün sabah saat 8 de yapılan tecrli· 
belerden sonra hat açılmı§tır. 

Geri kalan seferler 
Şehrimize gelmek üzere salı sabahı 

Edirneden kalkan muhtelit katar, bo
zulan hattan geçmek imkanı olmayın• 
ca geri dönmüş. geceyi Hadrmköyün .. 
de geçirmiştir. Salı gUnü akşamı saat 
7 yi 4 7 gece Sirkeciye gelmesi bekte .. 
nen bu tren, dün sabah Hadımköyün· 
den hareket etmiş ve 11 i 12 geçe şeb 
rimize gelmiştir. Avrupa ekspresi ile 
konvansiyonel treni de Çerkesköyü js 
tasyonunda beklemek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Ekspres, dün dört saat 
teahhürle, konvansiyonel de ancak sa 
at 13 te Sirkeciye gelebilmiştir. Ev • 
velki akşam buradan kalkması laznn
gelen ekspres, dün 9,50 de, konvansi .. 
yonel de ı 1 de hareket etmişlerdir. 
Gelen haberlere göre, son şiddetli 
yağmurlar bilhassa lspartakule ve ci .. 
vannda tahribat yapmıştır. Dereköy 
çiftliği kısmen su altında kalını~ ve 
bir hayli zarara uğramıştır .. 

TesadUfOn kurtardı~ı adam 
Evvelki giln bir yıldırım da Zincir .. 

likuyu ile Arnavutköy sırtları arasın• 
daki kıra düşmüştür. Yıldırnn, o es• 
nada kırda dolaşan ve kaçmaya fır· 
sat bulamıyan korucu Osmana isabet 
etmiş ve Osmanr ağır surette yarala· 
nuştır. O anda bayılan Osman, Zin .. 
cirlikuyu jandarması tarafından kara .. 
kola getirilmiş ise de ifade veremiyc-o 
cek derecede ağrrla~ması üzerine Şiş• 
li, Çocuk hastahanesine kaldırılmış • 
tır. Dün, kendisile hastahanede konu .. 
§an bir muharririmize Osman, başm .. 
dan geçenleri şöyle anlatmıştır: 

'' - Amavutköyüne yakın olaw 
mıntakamda geziyordum. Yağmur biı . 
denbire başladığı için kulübeye kaça• 
madım. Kırda beı altı arkadaş dolaşt• 
yor, yarenli kediyorduk. Yağmur an
sızın bastırdı. Gökyüzü karardı, 
şimşekler çakıyor. yeryeriıtden oynu• 
yordu. Arkadaşlardan ayrıldım. kulü· 
beye doğru koşuyordum. Bu sırada 
ne oldu bilmem, vücudüme inme iner 
gibi birşey oldµ ..• Havalandım mı, ue 
tum mu, yerin dibine mi girdim bil: 
miyordum. Henüz 150 • 200 ~etrıt 
kadar açılmı§ bulunan arkadaşlamn 
yıldırımın beni 20 metre öteye attığı. 
nı söylüyorlar.,, 

Bacaktan tutmayan, başı ve göğsU 
yanan Osman konuşabilecek bir vazi
yettedir. Ahvali sıhhiycsi hakkındaki 
sorgularımıza doktor operatör Şev • 
ket ı 

"- ~asta_?.ın .sıhhi durumu endişe• 
yl mucıp degıldır. Esasen tam isabet 
olmamııtır, olsaydı muhakkak ki, ya
§amazdı. Yıldırım kendisine cepheden 
temas etmiş, göğsünü, başını, bacak
larını yakmıştır. Dün baygın bir hal
?~ ha~tahaney_e gelen Osman, bugün 
ıyıcedır.,, demıştir. 

Başka yıldırımlar da dOştO 
* Kasımpaşada Bahriye caddesin• 

de bir beygire de yıldırım isabet et ., 
miş, hayvan ölmüştür. 

"' Evvelki gün yağan ılddetll yağ. 
murlar esnasında Fenerde Haydar cad 
desinde bir dıvar yıkılmıs ve hemen 
orada oynamakta huluna'it çocuklar • 
dan ikisi ağır surette yaralanmrştır, 
Cafer, Muzaffer, Remzi ve Orhan 
adlarındaki bu yaramazlar, havanm 
karardığına dikkat etmiyerek çisele
y~n yaÇmu~ altJnda oyuna devam et• 
mışlerdır. Bırdenbire şiddetlenen yağ• 
mur, bahçe duvarlarını yıkınca Or .. 
han ile Cafer evlerine kaçmışlardm 
Yıkılan duvarın altında kalan Remzi 
ile Muzafferi yetişen polisler yıkılan 
duvarın altından çıkarmışlar imdadı 
sı~hi ot_?mobilile hastahaney: gönder
mışlerdır. Çocukların yaraları ağırca .. 
dır. 

• Sıhhat direktörlüğüne de fkl yıl
dırım düşmüştür. Birinci yıldrımı 
zührevi hastalıklarla savaş komisyo ~ 
nu toplantıSI yapılırken .encere kena• 
nndan girmiş, salonda bulunan elek
tri.k ~ilini yakarak yr.-a geçmiştir~ 
lkıncı yıldırım, direktörlüğün arka 
cephesınde bulunan Yeni nesil okulu 
bacas •.. a vurmuş, bacayı eğmiş, son
ra sıhhat direktör muavini Saminin 0 • 

dasına girmiş ve telefonu yakmı~tırı . ~ 

23 mek de kurtarlldı ı 
Evvelki gUn yağan yağmurların te .. 

sirile Ramide Merkez efendi mmta .. 
k~sında Yıla::hayazmac· inekçi Sabri 
nm ahırının çatısı çökm:'ştür. Bu çök 
mede ahırda bulunan 23 inek enkaz 
altında kalmış, bir müddet kurtarıla. 
mar_nıstn· s_onr~r itfaiyeye haber 
v:~r~!miş, itfaıye ıl~ birlikte ölçme bö
luğ'ünden gelen bır subay ve 50 erin 
yardımı ile inekler kurtanlmı§tır. 
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GEMiCiLiK T ARiHi 

Koskocaman Normandie va
puru ilk seferini yaptıktan sonra 
biraz gerileri düşünmemek im
kansızdır. 

Büyük bir kalabalığı işitilme .. 
miş lüks ve d~ünülmemiş kon
for şartlan içinde dört günde 
Havr'dan Nevyorka götüren bu 
deniz üstündeki şehir karşısında 
eski zamanların denizciliğini in
san nasıl bir oyuncak gibi gör· 
mez. 

Çok eski zamanlara dönmeae 
lüzum yoktur •. daha pek uzak ;ı. 
mıyan zamanlarda deniz yolcu
ları, süratleri kararsız, hareket 
zamanlan belirsiz yelkenlilerin 
keyiflerine tabi idiler. 

Bu tahta gemiler devri idi. O 
devirde şüpheli kimselerin bir 
telefonla deniz ortasında yaka· 
Ianma.ktan korkulan yoktu, tel
graf tan y;lmazlardı, postalar bi
le tam bir fantaziye kurbandı. 

Muntazam hiçbir sefer yapd
mazdL En fazla altı yüz tonluk 
üç direkli. gemisini kaldırdığı 
zaman kaptan bile seferin ne 
kadar süreceğini bilmezdi. Li -
mandan limana yoku ve yük 
buldukça yolunu değiştirir ve u
zatır, gemi sahibi de ancak se
nelerce sonra gemisinin bir gün 
sıka- geldiğini görürdü. 

Sırf yelkenli tahta gemi dev
rinden, az kudretli makinelerin 
rüzgarsız zamanlarda yelkene 
yardun devrine 1819 da geçil .. 
miştir. Sonra yavaş yavaş gemi 
lerin bir çoğu da makine kuvve 
tinden istifade etıneğe başlamış 
lardır. Bu devirde yandan çark 
lar vardı. 

Pervane devri 
Bundan sonra pervane devri 

gelmiştir. Ancak pervaneli gemi 
ler müsait ve rüzgarsız havalar 
da iş görürler. Sert rüzgarlı. ha 
valarda pervaneler hi~ bir işe 
yaramaz ve boşa dönerdi. 

Havr ile Nevyork arasında 
muntazama sefereler ancakl864 
de başlamıştır. On sene sonra 
da en az 850 beygir kuvvetinde 
makineleri olan vapurlara da 
tahsisat verilmesi kabul edilmiş 
ti. Ancak ayni sene (Avrupa) 
ve (Amerika) vapurlarının bat
ması heyecan ve tereddüt uyan 
dımıış, pervaneli vapurların 
yandan çarhlılar kadar denize 
dayanamadığı kanaatini uyan -
dı~tı. 1878 de de bir mühen 
dis 130 metre uzunluktan ·~ 
8500 tondan fazla hiç bir vapu
run yapılması doğru olmıyaca
ğınr iddia etmişti. Diğer taraf -
tan carhtan pervaneye geçer -

ken bile hiç bir vapur yelkenin 
den vaz geçrr.emişti. Hatta 1892 
de eski Normandie. 5700 ton ve 
6600 beygir kuvvetinde makine 
lerle mücehhez olduğu halde 
kuvvetli yelkenleri de vardı. 

Yelkenlilerin 
Kalkması 

Vapurlardan yelkenin l<allt -
ması 1892 de (La Touraine) va 
purunda çift pervanenin tatbiki 
le başlar. O zamandanberi Nor 
mandie'nin 78000 tonuna ve 
160000 beygir kuvvetine gelin
ceye kadar vapurlar yavaş ya -
vaş tonaj ve makine kudretleri
ni arttırnu§lardır. ı 

Bir taraftan vapurlara:! bü -
yük bir ilerleme görülürken, öte 
yandan yelkenliler de ayni şekil 
de ilerlediler, tahta gemiler yer 
lerini çelik gemilere bıraktılar. 

Harpten evvel bu çelik ve bü
yük gemilerin şimal atlantiğin
de vapurlara rekabet ettiği bir 
çok kereler görtilmüştür. Dün -
yanın en büyük ve en güzel yel 
kenlilerinden biri olan Qucvilly 
şimal atlantiğinde tam yirmi se 
ne sefer etmiş ve o zamanın en 
güzel vapurlarına kafa tutmuş
tur. Bu yelkenlinin Filadelfiya
dan Dicppe'e 12 günde gittiği 
obnuştur. 

Gemiciliğin ve vapurculuğun 
kısa bir tarihini göstermek icin 
bazı rakamları aşağıya yazzyo
ruz: 

1492 yılında Kristof Kolump 
'.Avrupadan Amerikaya 71; 
1 7 50 yılında on sekizinci yüz 
yıl İngiliz gemileri İngiltere -
den Bostuna 40, Bostundan İn
giltereye 30; 1 778 yılında Ben
jamen Franklen İngiltereden 
Amerikaya 80; 1791 yılında Ro 
şambo'nun askerleri Brcstten 
Niyuporta 71; 1815 de Amerika 
yelkenlileri Havrden Amerika -
ya 45, Amerikadan Havra 35; 
1818 de İngiliz Coffin Brigs ge
misi Bristol'den Nevyork'a 45, 
Nevyork'tan Bristola 28; 1918 
de dört direkli Quevilly Fran • 
sız yelkenlisi (yalnız yelkenle) 
J?iepp_e'den Filadelfiyaya 28, Fi 
ladelfıyadan Dieppe'e 12 gün -
de geçmişti. 

ı 8.19 da şimal atlantiğini ge
çen ılk vapur çarhlı İngiliz Sa
vannah'dır. Bu vapur üç direk
li, yelkenli ve tahtadır. 350 ton 
d.ur. Atlantiği 27 günde geçmiş 
tır. 

Şimal atlantiğini geçen hem 
çarhb, hem pervaneli ilk vapur
da İngilizdir. 32160 tonluk hem 
makineli ve hem yelkenli bu va 
purun ismi Great Eastern'dir. 
Makinelerinin kuvveti 11000 
beygirdir. Atlantiği sekiz gün 
sekiz saatte geçmiştir. 

Yalnız tek pervaneli vapurlar 
dan atlantiği son geçen vapur 
İ ilizlerin Orc on va urudur. 

IID~Ö~ 
DERSLER/ 

Yeni başlıya.nlar için : 66 

Koz oynamayınız 

Kozlarınız zayıf olduğu za
man hicbir vakit koz oynama
malıdır~ Kozlarınızm sayısı, kıy
meti, yahut da kozların hasım
lara fena dağıtılmış olması koz
da sağlam kalmanıza müsaade 
etmezse, yani son kozunuzu sağ 
lam bırakmak üzere hasımlarda
ki kozları bitiremezseniz, koz
dan yana zayıfsınız demektir. 

Kozun zayıflığı ekseriya oyu
nun başlangıcında anlaşılır; 
mesela elde beş, morda bir koz 
zayıf demektir. Böyle bir halde 
hasunlardaıı birinde hiç değilse 
dort koz vardır. Eğer bu hasmın 
bir de uzun ve sağlam bir rengi 
varsa, koz oynadığınız takdirde 
hasmın sağlam rengini yapması 
muhtemeldir. 
Bazı kere, daha oyunun başlan 
gıcında kozda zayıf olduğunuzu 
anlarsınız, çünkü hasımlardan 
biri kontr demiştir. Hele kontr 
iki löveye söylenmişse kontr e
dende büyük koz kuvveti vardır. 

Kozunuzun fazla bulunduğu 
taraftan bir veya iki defa kağıt 
kesmekle de kozdan yana zayıf
hyabilirsiniz, bir de, kozunuzda 
as, dam veya rua, vale gibi bir 
çatal da var da, bu çatala doğru 
oynıyam•zsamz kozunuz gene 
zayıf dernektir. Bazı kere de an
cak oyun ilerledikçe hasımlar
dan birinde müsavi veya sizden 
yüksek koz kuvveti bulunduğu
nu anlıyabilirsiniz. Bütün bu du
rumlarda hasımların kozlarını 
bitirmeğe çalışmamak lazımdır. 

Bilenler için 
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Kağıaı ( S) vermiştir. 
(N) ile (S) on iki sayıları 

vardrr. (O) ile ( E) nin sayıları 
yoktur. 

(S) bir, (N) iki ıanzatu söy
lemişlerdir. 

(O) oyuna pik ruası ile başla
mış, sonra pik damını oynamış
tır. 

( S) in: Kör as, rua, damı -
karo as, ruası - trefl ası - pik 
ası olma~ üzere yedi sağlam lö
vesi vardır. 

Sekizinci löve; eğer bu renk
ler taksim olmuşsa ya dördün
cü kör veya dördüncü karo, ya
hut da empas geçerse trefl damı 
olabilir. Kör ve karo uzun renk
lerinden herbirinde yedişer ka
ğrt bulunduğuna göre (S) işe 
bu renkleri oynamakla başlar 
da, bu renkler taksim olmamış 
çıkarsa boş yere basımlarda bir 
kağıt sağlamlamış olur. Şu hal
de (E) yi kağıt boşaltmağa 
mecbur etmekte büyük avantaj 
vardır. Bu da (0) eğer pikleri
ni oynıyacak olursa kabil olur. 
Doğrusu eğer (E} de, burada 

olduğu gibi, dört kör ve dört 
karo cıkarsa, bu renklerden bi
rini bozması muhtemeldir. Şu 
halde ( S) ikinci piki alarak tek-

makinelerinin beygir kuvveti 
12000 idi. Bu sefer 1883 yılın -
dadır. 

Çift pervaneli 
Vapur 

Çift pervaneli vapurlardan at 
lantiği ilk geçen vapur yine İn
gilizdir ve ismi Campanadır. Ma 
kinelerinin kuvveti 26000 bey -
gir olan bu vapur 12950 tondu. 
1893 de atlantiği saatte 21,06 
mil süratle geçmişti. Bundan 
sonra sırasile 1900 da Almanla
rm Kaiser - Wilhelm vapuru 
22,35, 1901 de Deutchland vapu 
ru 23, 1902 de Kronpriz - Wil -
helm vapuru 23,47, 1904 de Kai
ser - Wilhelm vapuru 23,58, 

r 
Bir Türlü Uslanmıyan Koca 

Bazı don juanlar vardır, ki el
liyi, hatta altmışı geçerler; bir 
türlü ihtiyarlamazlar. Hala ken 
dilerini yirmi beş yaşında bir 
delikanlı gibi hisseder, çoluk ço 
cuık sahibi, hatta torun sahibi 
olduklarına bile aldırış etmeyip 
sağa sola saldırmakta devam e
derler. Zaten bir adamın yaşı 
hissettiği kadardır, diye bir söz 
varıdır. İşte bu söz sanki bu az
gın adamlar içindir. A'ksarayda 
Müjgan imzasile aldığımız mek 
tup böyle bir ihtiyar çapkını ta
rif ediyor: 

... Kendisi elli ikisinde oldu • 
ğunu iddia ediyor. Amma iyi bi
liyorum ki altmışına merdiven 
dayamıştır. Çünkü benimle ev -
leneli yirmi altı sene oldu ve 
benden evvel de iki karısı vardı. 
Onlardan doğan çocukları şim • 
di yaşım başını almış, çoluk ço
cuk sahibidir. Benden de üç ço
cuğu vardır. Benimle evlendiği 

Bizimki de beraber gitmek isti. 
yor. Alman kızının bu pinpon a· 
damdan beklediği tabii yalnız 
parad1r. Acaba bu kızı ondan na• 
sıl ayırabilirim? .• 
Müjganın altı büyük kaadlrlt 

mektubunun hülasası budur. 
Kendisine tavsiye ederiz: Al• 
man kızı ile anlassın. Görünü • 
yor ki her gün baŞbaşa yaşadık· 
ları ve gören göz kılavuz isteme 
digi halde henüz aralarında bu 
münasebetin bahsi açılmamış • 
tır ve Müjgan her şeye göz yum 
muştur. Ama artık ok yaydan 
çıkmış, ihtiyar altmışından son• 
ra balayı seyahatini bile göze al 
mıştır. Alman kızı laftan, tatlı· 
hktan, hafif tertip tehditten an
lamazsa bir iki yüz liralık hedi
lerden muha:kka:k anlar. Za • 
ten kadıncağızın da tahmin etti
ği gibi Almamn bu münasebet • 
ten beklediği de başka birşey do 
ğildir. 

zaman otuzunu geçmişti. O za· e 
man saraydan yeni çıkmıştım, Sevilmeyen koca 
kendimi bir erkeğin ancak köle- v 8 b 1 r 88vg111 
si olabilecek bir mahliık sandı-
ğım için onun yaptıklarına göz Bazı evliler vardır ki, ya eş. 
yumuyordum. Neler yapmadı? terinin bir ihmali, küÇ;ük birli· 
Bebekteki Paşa babasının yanın kayıtlığı yüzünden bir gün baır 
da ne kadar halayığrn, modistra ka birile tanışır, sevişirler ve bu 
Rum kızlarının uzak, yakın dul sevgi onların eşlerini gittikçe 
akrabalarının canrnr yaktı. O za soğuk buJ.malarma vesile olur, 
man benim için kocam değil, bu Bir gün bu soğukluk nefret dere 
kadınlar ve kızlar menfur idi. cesine bile varır ve sanırlar ki 
Çünkü bir erkeği baştan çıkaran anlaşamamışlardır. Bahane • ya 
kadınlardır, diyordum. O gün • hut kendilerine göre - tahlil ha 
!erden sonra babasının himmeti zırdır: 
ile okuyup yazdığım için gözüm - Ne yapalım, ancaık aradan 
açıldı. Fakat ne oldu? O ne ise binkaç sene geçtikten sonra ~ 
gene odur. Ama be nşimdi saçı ladım ki ruhlarımızın kaynaşma 
bembeyaz, kırkını geçkin bir ka sına imkan yok. Ayrılmalıyız • 
dın olduğum halde rahat, huzur Ölünceye kadar onunla betbaht 
nedir bilmiyorum. Çünkü dedi - olacak değilim ya. .. 
~•--gi.W ha ,'ltd"ııfl'ft~--ı>T:smtr2fn't~;..,,~en:·c ~~lit'ten • A. O. iftk 

kalan emlaki Beyoğlunda Rum zasile mektup yazan anne bir ka 
kadrnlarrna, ecnebi aşiftelere dınm hali. Bakınız, mektubunun 
yedirdikten sonra şimdi hala us- ilk satırlarım aynen alıyoruz: 
lanmamıştır. Size asıl anlatmak Beş senedir evliyim. Evlendi· 
istediğim de onun bir seneden ğim gündenberi ihmal edildim. 
beri devam eden münasebetidır. Bu suretle aramızda hiç bir ra • 
Bir sene oluyor ki, küçük kızı -
ma almanca öğretmek üzere ge- bıta kalmadı gibi, iki çocuğu • 
tirdiği küçük bir Alman kızı ile muz da oldu. Fakat kocama an
gönül eğlendiriyor. Bu onun cak çocuklarımın babası olduğa 
kendi tabiridir ve benim gibi için bağlandım. Hiç bir ümit 
görgüsüz bir saraylı ile imkan beklemiyorum. O yalnız zevkin· 
bulmadığı için başka da çare de, eğJencesinde, bana karşı ih· 
yoktur. Ancak Alman kızı bu -
günlerde memleketine gidecek. malinde berdevamdır. Bugün 

ben de üç senedir benim peşim· 

rar pik oynamalıdır. (O) çok 
muhtemeldir ki, piklerini yapa
cak ve (E) bu pikler üstüne üç 
defa başka renk vermeğe ınec: 
bur olacaktır. (E) morda dört 
karo gördüğü için bir veya iki 
kör boşaltması çok muhtemel
dir. (S) de piklerin üstüne ken
disine hiç zararı dokunmadan 
bir trefl ve bir karo verebilir. 

Prensip: Yükenen (taahhüdü 
yapan) oyuncunun, hasımları 
kağıt boşaltmağa mecbur et
mekte avantajı varsa, bunu yal
nız kendi sağlam kağıtlarını yap 
makta değil, hasımlardan biri
nin sağlam kağıtlarım yaptır
makla da başarabilir. Bu usulün 
en fazla muvaffakıyetle tatbik 
edildiği haller, sanzatuda, en 
fazla yedi kağıtlı uzun renkler 
bulunduğu zamanlardır. 

sı 23,69, 1911 de ayni vapur 
27,04, 1933 de Almanların Bre 
men'i 28,21, 1933 de İtalyanla
rın ex'i 28,92 mil süratle Atlan 
tiği geçmişlerdi. 52000 tonluk 
Bremen'in makineleri 90000, 
51000 tonluk Hex'in makinala
rı ise 100000 beygir kuvvetinde 
idi. 

Bu yıl Fransızların 79280 
tonluk 160000 beygir kuvvetin
de makinelerle mücehhez N or
mandie'si Atlantiği saatte 30,31 
mil süratle geçerek rekor kırdı. 

Gelecek yıl sefere başlayacak 
olan İngilizJerin 73000 tonluk, 
fakat 200000 beygir kuvvetinde 
makinelerle mücehhez Queen 
Mary'si bakalnn by sürati kaç 

de bir gölge gibi dola§an birisi
ni seviyorum. Ondan aldığım 
heyecan, onun bana kar~ı sevgi. 
si, benim de kocama Jakayıt kal· 
mama vesile oldu. Beni iyiden 
anlıyan aşıkımı şimdi çıldırasi • 
ye seviyorum. 

Ve tabii hayatın bütün güzel ... 
liğini kendisinde bulduğu bu sev 
giliye kaçmayı, daima ağlayan 
hayatına biraz neşe karıştırma
yı düşünüyor. 

Bu kadın kocasını cvlend~kle
rinden beri sevmediğini sanarak 
kendi kendini aldatıyor. O an • 
cak sevgiliyi bulduktan sonra 
kocasından soğumuştur. Bu sev 
gilinin bulunuşunda belki koca
nın da ihmali sebep olmuştur. 
Fakat iki çocuk sahibi olan bir 
kadın - belki de iş ve maişet 
müşkülleri yüzünden • gördüğü 
böyle bir ihmali hemen vesile o
larak kullanmalı mı? Kocasmm 
ilunalini bir ihanete de atfede • 
miyen bu anne, çocuklarının ba· 
basından ayrıldıktan sonra bab· 
tiyar olacağını muhakkak mı sa 
myor? Arada nikah g~bi, ~ocuk 
gibi engeller bulundukça sevgi 
pel{ şiddetli sanılır. Fakat bu en 
geller kalkınca sevginin bir kö
pük gibi dağılıp gittiği ne kadar 
çok görülmüştür. 

-Vişne Satışı 
Kadı karyesinde Feneryolunda Ga· 

zi Ahmed Muhtar Pap merhumun 
bağlarında bulunan nefis aılama vit· 
ne 28 haziran 1935 cuma günü ma· 
halli mezkurda bilmlizayede satılaca
ğından iştiraya talih olanların yevmi 
mezkurda ı 14 te huu bulunma-. 
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RADYO 
İSTANBUL RADYOSUNDA 

istanbul Radyosunda 
Kadın Spiker mi? 

Bugünlerde İstanbul radyo
sundan ilk defa olarak bir ka
dın sesi işidiyoruz. Radyonun 
kıymetli spikeri Sadullah ile 
yanyana fotoğrafisini çektiği
miz bayan Rebia şimdilik bazı 
anonsları yapmakla kalıyor. 
İlkinde güçlük çeken, fakat gün 
den güne mikrofona ahşan bu 
genç kızın spikerlik işini üzeri
ne alması henüz kararlaşmış de
ğildir. Yalnız başardığı takdir-

de kısmen spikerlikte kullanıla
rak birçok radyo dinleyicilerinin 
arzuları yerine getirilmiş ola
caktır. 

Ancak şurasını bilmek ge
rektir ki bir spikerin işi pek ko
lay olmadığından ve erkekleri 
bile yormakta olduğu için her 
vakit için ve temamile bir kadı
na yüklenmesine imkan görmü
yoruz. 

HER HAFTA BiR Ö GÜT 

• SES c;EŞi TL E Ri 
·son senelerde yapılan radyo 1 

Jllakinalannın Üzerlerinde sesi 
azaltıp çoğaltan düğmeden baş
ka ikinci bir ayar düğmesi var
Öır ki bu düğme sesi ne azaltır, 
ne de çoğaltır. Yalnız kalınlaş
tırır ve inceleştirir veya tizleşti
rip boğar ve ancak bu tertibatın 
ilavesile gerek içeride, gerek dı
şarıda, kusursuz bir hoparlör 
sesi elde edilmek kabildir. 

Ses kulağı çok aldattığı için 
her kulak bir çeşit sesten hoş
lanmaz. 
1 Bazı kimseler gayet keskin 
ve tiz sesten, bazıları, ikisi a
rası birçokları da fazla boğuk 
seslerden hoşlanırlar. Fakat her 
oda ve salonda ayni boğuk veya 
tizlikte çalınan hoparlör sesi 
her kulağı okşamaz. Her yere 
göre sesin değiştirilmesi lazım
dır. Büyük oda ile küçük oda
da salınacak ses ayarı ayni o
lursa e az kim clcrin hoşuna 
gider. 

Umum\yeUe şu yolda ses a
yarı yapılmalıdır. 

Küçük bir apartman veya ev 
odasında sesin tiz çalınması 
hem insan sadasıru berrak ve-

rir, hem de müziğin ince nota
larım meydana çıkarır. Daha bü 
yük bir odada sesin biraz boğul
ması gerektir. Boğulmıyacak o
lursa yüksek notalar madeni 
gelir. Buna karşı akak notalar 
biraz kaybolur fakat oda içeri
sinde ne kadar kaybolsa kulak
tan uzaklaşmaz. 

En güç iş çok büyük salonlar
larla açık yerlerde çalınan hopar 
lör müziğinin ayarıdır. Böyle 
yerlerde sesin biraz fazla, fakat 
haddini aşmamak ve hoparlö
rün ses çıkışını taşırmamak şar
tile ses ayarı epeyce boğulma
lıdır. Yoksa ses çok madeni ge
lir. 

Büyük salonlarda sesin ayni 
tarzda ayarı doğru olur. Salon
da ağır perdeler, çok mobilya 
ve halı gibi eşya var ise ses 
biraz daha tiz ayar edilebilir. 
Her halde ayar edildikten 
sonra makinanm yanından u-
zaklaşarak sesi oda veya aalonun 
diğer tarafından dinliyerek ses 
tekrar biraz doğrultulmahdır. 
Çünkü ses mcıkinanın yanında 
iken başka, uzaklaşınca başka 
gelir. 

KÜÇÜK DALGALAR 
Yazı : 6 

ispanyayı yüksek ve orta dal 
gah istasyonlar ile dinlemek 
imkansızdır. Bunun için bu u
zak ulusu radyo ile dinlemeği 
radyo meraklıları bir nimet sa
yarlar. Buna kısa dalgalar izin 
vererek 30,43 metre dalga uzun 
luklu Madrid istasyonu ile ori
jinal İspanyol müziğini bize 
dinletir. EAQ işaretli Madrid 
istasyonunun anten enerjisi 20 
kilovattır. Amerikadan da iyi 
~şidilen Madrid hafta gilnlerin
Öe geç saatte çalışır. Burası ge
ce yarısını biı; çeyrek geçe baş
lar ve 2 saat yayımda bulunur. 
Bizim için Madridi ancak cu
martesi günleri saat 20 den 22 
ye kadar dinlemek kabildir. 

Bu dalgaya en yakın posta 
30,67 metreli Romadır. Kud
retçe komşusu gibi 20 kilovatla 
program yayan Roma şimdilik 
hiç çahşmamaktadrr. Romanın 
komşusu 31,25 metre dalgalı 

Lisb~n'dur. Lisbon'un vaziyeti 
de buradaki dinleyiciler için 
tıpkı İspanya gibidir. Hiç bir 
Portekiz orta ve yüksek dalga 
istasyonu dinlenemez. " CT 1 
AA " işaretini taşıyan iki kilo
vat anten enerjili Lisbon gayet 
ivi işidilir. Çalışma günleri her 
haf ta salr, perşembe, cumartesi 
saat 23,30 dan 2 ye kadardır. 
Anonsör fransızca da konuşur. 

Yayımları hoş olan bu istas
yonu geride bırakınca önümü
ze uluslar kurumu kısa dalgası 
çıkar. Dalga uzunluğu 31,27 
metre olan ve siyasal yayım
larda bulunan 20 kilovat anten 
enerjili bu istasyon uluslar ku
rumunda geçen haf talık işleri 
Fransız dilile her cumartesi 
gecesi saat 12.30 ile 1.15 ara
sında dünyaya yayılır. İstasyo
na H. B. L. işareti verilmiştir. 
Bu işaretle beraber "Sosyete de 
Nasyon" (Societe des Nations) 
cümlesi de söylenir. [Bitmedi] 
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Radyo-Plak 
Savaşı 

Gramofon plaklarının radyo 
istasyonları tarafından yayıl
ması yüzünden gramofon plak 
fabrikaları ile radyo şirketleri 
arasında sürekli bir cenklesme 
olmaktadır. Ufaktan ufağa baş
lıyan bu savaş ik( seneye yakın 
bir vakitten beri süre gitmekte
dir. iki taraf m arasr- gün geç
tikçe daha biraz gerginleştiğin
den iş her kesin ağzına düşmüş
tür. 

Gramofon plak firmalarının 
iddialarına göre bazı radyo şir
ketleri proğramlarmın büyük 
bir kısmım gramofon piağr yay
makla geçiriyorlarmış. Bundan 
dolayı radyo şirketleri plak fab
ri kalanna para vermeleri ge
rekmiş. Plakc1lara göre radyo
larda plak yayımı reklamdan 
ziyade plakların satılmamasına 
daha fazla yardım edermiş.Çün
kü radyo sahibleri plakları rad
yolarile dinledikleri için satın 
almak ihtiyacını duymuyorlar
mış. Halbuki iki sene evveli 
bunun aksisi düşünülüyordu. 

işin doğrusu şudur ki şimdi
ye kadar bütün radyo proğram
larında plak yayımlarına büyük 
bir yer ayrılmıştı. Yalnız Al
man radyolarında bir sene için
de 80000 plak çalındığı söyle
nıyor. 

Radyo şirketleri ise başka 
görüştedirler. Gramofon plak
ları ancak radyonun icadı üzeri
ne rağbet bulmuştur. Mikrofon 
yardımile elektrik plakları an
rejistre edilmezden önceki plak
lar dinlenecek bir palde değil

dir. Radyoda işidilen iyi bir 
plakı her radyosu olan satın a
labilir. 

Çünkü her radyo makinasına 
konulacak ufak bir yardımcı 

makina mükemmel bir plak ça
lman alet olur. 

Her iki taraf birbirine uyma
Yfın böyle görüşlerdedir. 

Gramofon fabrikaları birçok 
memleketlerde radyo şirketleri
ne karşı dava açmış bulunu
yorlar. Fakat radyoların çoğu 

hükumetlerin idare veya koru
maları altında bulunduğun

dan plak fabrikalarının uğraş

maları boşa çıkmakta ve dava
larını kaybetmektedirler. Bu
dapeşte mahkemesi radyoda 
plak çalmamak için kanunca bir 
sebeb göremeyerek Peşte rad
yosunun piyasadan istediği ptak 
satın alarak çalmakta serbest 
olduğuna karar vermiştir. Bu
nunla beraber kendilerine rek
lam olduğuna inanan plak tüc
carlarının Peşte radyosunda ça
lınmak üzere gizlice plak ver
dikleri de söylenmektedir. 
Başka bir bakımdan gramo

fon plaklarının radyolarda kon
ser veren orkestra takımları
nın ışsız kaldığı söyleniyor. 
Fakat radyo idareleri de bü
tün yayımlarını plaksız yapa
cak olursa epeyce pahalıya ge
leceğine inanmak gerektir. 

Alman radyolarile " İngiliz 
radyoları şimdilik hiç gramofon 
çalmamaktadırlar. Yayımları

mn çok pahalıya gelmemesi i
çin de bii' çare bulmuşlardır ki 
bir istasyonda verdikl.eri büyük 
konser öbür istasyonlar taraf m
dan da kablo ile naklediliyor. 
Bunun için orkestra takımları
na eskisinden daha çok iş veril
miş olmuyor. Bundan başka 

Alman radyo idaresi hususi bir 
plak atelyesi hazırlamakta ve 
böylelikle plak firmalarına re
kabet için hem piyasaya satılık 
plak çıkartacak, hem de bun
lardan kendi radyolarile yaya
caktır. Sonunda kimin karlı çı

kacağı henüz bilinmemekte ise 
de daha az zararın radyo şirket
lerine düşeceğini sanıyoruz. 

Haftanın Programı ..... ....__ .. ._.........-...... .. _ .............. .__.............,.__.__._ 
30 Haziran Pazar aık orkestra konseri. 1 kıiler. 22.30: Hafif müzik. 23: Duyumlar. 

ı 23.20: 1{ nf'C•r IRnl•\ 24• n:ınc nl&lrl:orı 

1STANBUL 

ıt.SO: Plak neşriyatL 18.30: Dans mu· 
sikisi (Plak). 19.30: Çocuk saati. Hikbe· 
ler. Mesut Cemil. 20: Konferans. 20.30: 
Bayan Birsen, türkçe sözlü eserler. Radyo 
ve tango orkestraları. 21.30: Son haber
leT, borsalar. 21.40: Ay tango demir caz 
orkestraları. Bayan Beybi. 22: Mayistro 
Popof idaresinde çigan romans. 

BÜ KREŞ 

12: Koro konseri. 12.30: Radyo orkes· 
trası. 13.30: Sözler. 13.40: Plak. 14.15: 
Sözler. 14,35: Plak. 17:Köylü yayunı. 18: 
Baditza orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: 
Plak. 20: Sözler. 20.20: Romen türküleri. 
20.40: Plak. 21: Sözler. 21.15: Radyo or· 
kcstrası. (Tıirkillıi) 22: Spor duyumları. 
22.10: Konserin siıregi. 23: Duyumlar. 
23.15: Plak. 

VAR ŞOVA 

19.15: Piyano cazı. 19.30: Sozler. 19.45: 
Sözler. 20.25: Tno konser. 20.50: Sözler. 
21.10: Senfonik konser. 21.45: Duyumlar. 
22: Piyano birliğiyle türküler. 22.30: Söz
ler. 22.45: Pli.k. 23: Spor duyumları. 23. 
20: Konser (röle). 24.05: Pli.le. 

PARİS 

21: Opera müziği .21.30: Gazete hava
disleri. 21.45: Alexandre Dumas'nm "Un 
mariage sous Louis XV,. adh piyesi
Sonra: Duyumlar. Dans müziği. 

MUN1H 

20.40: Spor. 21: Konferans. Sudan ma
ceralan. 21.20: "Die Schmeider von Schö
nau,. adlı opera. 23: Duyumlar. 23.30: 
Danı muziii. 

MOSKOVA 

17.30: "Sen harb,. adlı radyo piyesi. 
18.30: Edebiyat ve müzık. 21: Sözler. 22: 
Almanca yayını. 23,05: İngilizce. 24.05: 
Almanca. 

BUDAPESTE 

19.30: Bertha orkestrası. 20.45: Sözler. 
21.10: "Güzellik kraliçesi,, adlı operet pi
yesi. 24.10: Çingene müzifi. 

ROMA 

20.30: Spor duyumları. - Pllk. 21.40: 
Viyolonist Arturo Bonuççinin birliğiyle 
senfonik orkestra konseri. 23.20: Dans mil· 
ziği. 24: Duyumlar. 

PRAG 

20.15: Şen sücl popuri. 21.20: İşçi ya
yımı. 21.35: Radyo ca.zL 22.05: Soı:lcr. 
22.25: Popüler orkestra konseri. 23.15: 
Duyumlar. 23.35: Plak. 23.40: Almanca 
son duyumlar. 23.45: Cazband. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Sırb türküleri 
ve dans havaları. 23: Duyumlar. 23.20: 
Radyo orkestrasL 24: Konser (role). 24. 
SO: Dan plakları. 

• 1 Temmuz Pazartesi 

BÜKREŞ 

13-15: Plik ve duyumlar. 18: Radyo 
orkestrası 20: Sözler 20.20: Pllk. 20.50: 
Duyumlar. 21: Sözler. 21.lS: Sarvas ku· 
arteti. (Oda müziği). 21.45: Maxim Vasi
liu tarafından tlirküler. 22.05: Solo harpa 
müziği. 22.30: Duyurr,:ar. 22.50: Dans mii· 
ziği. 23.lS: Duyumlar. 23.35: Konaer (rö
le). 

VARŞOVA 

21.10: Viyana tlirküleri. 21.45: Duyum. 
lar. 21.55: Konferans. 22: Senfonik orkes· 
tra konseri. 23: Spor duyumları. 23.10: 
Küçük radyo orkestrası. 

PAR1S 

21: Org konseri. 21.30: Akşam gazete· 
si havadisleri. 21.45: Oda müzigi.-Duyum· 
lar. - Dans müziği. 

MUNtH 

20.05: Bando mızıka. 21 : Duyumlar. 21. 
10: 1500 kiailik koro konseri. 23: Duyum. 
lar. 23.20: Program araaL 24: Gece mü· 
ziği (türkülü). 

MOSKOVA 

18.30: Rus besteleri. 22: Almanca ya
yım. 23.05: İngilizce yaynn. 24: Macarca 
yayım. 

BUDAPE~TE 

20.35: Radyo piyesi. 22: Viyolonsel 
müzifi. 22.30: Duyumlar. 22.50: Bach· 
mann orkestrası. 23.50: Almanca konuı· 
malar. 24: Plik.· Son duyumlar. 

ROMA 

20.15: Plak. - Sözler. 2Q..45: Karrsık 
müzik. 20.4~: Sözler. 21.15: Duyumlar. 21. 
15: Yunaniıi\an için yayım. 21.30: Sözler. 
21.40 : " Soltimbanchi " adh Luiıi Gan
ne'nin operası. 

PRAG 

20.10: Plak. 20.15: Duyumlar. 20.30: 
Prag operasından röle. Dvorak'm "Ruııal-
1<a .. operası. 22.20: Duyumlar. 23.35: Plak. 
23.45: Almanca duyumlar. 

BELQRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21 pera iiyderi. 
tarafından konser .23.15; umlar. 23.30: 
Radyo orkcstraaL 

• 2 Temmuz Sah 

BÜKREŞ 

13.15: Plik ve duyumlar. 18: Plak. 19: 
Duyumlar. 19.15: Pl&.k. 20: Sözler. 20.20: 
Plak. (Chopin). 20.50: Sözler. 21.15: 
Senfonik orkestra konseri. 22: Sözler. 22. 
15: Konserin süreği. 22.45: Duyumlar. 
23.05: Konser. (Röle). 23.15: Yabancı dil
lerle duyumlar. 23.35: Müıiiin süreii. 

VARSOVA 

20.30: Kemjln müziği. 20.50: Aktlialite 
21 : Sözler. 21.10: Piyano ile "Mozart kon 
seri .. 21.45: Duyumlar. 21.55: "Büyük pi
yango.. adh W. Haussmann'm opereti. 
23: Plik. 23.30: Spor duyumları. 23.40: 
Küçük adyo orkestrası. 

PAR İS 

M0N1H 

21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yaymı. 22: • 
"Madam Baeurin" adlı radyo piyesi. 23 : 
Duyumlar. 23.20: Program arasL 23.30: 
Halk mUziği. 

MOSIWOVA 

18.30: Fransız operetlerinden parçalar. 
19.30: Plik. 22: Almanca yayım. 24.05 : 
Felemenkçe yayun. 23.05: Fransızca ya
yun. 

BUDAPEŞTE 

20.30: Sözler, 21: Reportaj. 22,25: Du· 
yumlar. 22.45: Opera orkestrasmm konse
ri. 24: Cinıene müziii. 

ROMA 

20.15 :Pille. 20.45: Sözler. 21.15: Du
yumlar. 21.30: Sozler. 21.40: Rumca ya. 
yun. (Muzikli). 21.40 : İsteğe göre (Cam
pari? programL 22.55: Piyano - Keman 
konseri. 24: Duyumlar. 

PRAG 

20: Almanca duyumlar. 20.10: Plak. 20, 
15: Duyumlar. 20.25: Tiyatro. 21.05: Ope· 
ret müziği. 22.10: Çek filharmonisi tara· 
fmdan konser. 23.15: Duyumlar. 23.30: 
Plak. 23.45: İngilizce duyumlar. 

BELGRAD 

20.30: tnusal yayım. 21: Keman konse
ri. 21.40: Plik ile Puccini'nin ''La Bo· 
heme., operaıL • Sonra: Dans plakları. 

5 Temmuz Cuma 

BUKREŞ 

13-15 : Plak ve duyumlar. 18: Radyo 
orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin 
süreği. 20: Sozler. 20.20: Operet ve ses
li fılm muzıği (Plik). 20.50: Reportaj. 
21: Sözler. 21.15: Oda müziği, 21.45: Rad
yo salon orkestrası. 22.30: Duyumlar. 22. 
45: Konserin sureği. 23.15: Yabancı dil
lerle duyumlar. 23.35,; Konserin sureii. 

VAR ŞOVA 

20.30: Kuartet konseri. 20.50: Şen mo
nolog. 21: Sôzler. 21.10: Pli.k. 21.45: Du
yumlar. 21.55: Konferans. 22 : Senfonik 
orkestra konseri. 2~: Spor duyumları. 23. 
10: Plik. 24: Sözler .24.05: Plak. 

PARİS 

21.30: Gazete havadisleri. 21.45: "Ci· 
boulette,. adlı üç perdelik operet - 23.30': 
Hava raporları. 23.35: Dans müziği. 24: 
Plak. 

MUNtH 

20.15: Bando müzik .21: Duyumlar. 21. 
15: Ulusal mıizik. 21.45: "Kartal harbi,, 
adlı skeç. 23: Duyumlar. 23.20: Program. 
arası. 23.30: Mozart konseri. 

MOSKOVA 

• 18.30: Bizet'nin "Carmen,. operası. 22: 
3 Temmuz Çarşamba Çekçe yaynn. 23.05: İngilizce. 24.05: Al-

BUKRES 

13.-15: Plak ve duyumlar. 18: Sibiceano 
orkestrası. 19: Duyumlar. 19.15 : Konse· 
rin süreği. 20: Sözler. 20.20 : Plik. 20.50: 
Sözler. 21.15: Piyano konseri. 21.45: Tıir· 
killer. 22.05: Radyo orkestrası. • 22.35: 
Duyumlar. 22.50: Konserin süreği. 23,15: 
Yabancı dillerde duyumlar. 23.35: Konse· 
rin süreği. 

VAR~OVA 

20.30: Koro tarafından tiırküler. 20.50: 
Mizah. 21: Duyumlar. 21.10: Plak. 21.45: 
Duyumlar. 21.55: Konferans. 22: Chopin 
konseri. 22.30: Pilsudski için konferans. 
22.40: Piyano konseri. 23.05: Spor du
yumları. 23.15: Kiıçuk radyo orkestraSL 

PARİS 

20.30: Sözler. 20.55: Konferans. 21: Pi
yano müziği. 21.30: Duyumlar. 21.45: Ti
yatro piyesi. Duyumlar. - Adison caz or
kestrasL 

MÜ.NİH 

21: Duyumlar. 21.10: Ulusal yayım. 21. 
45: Dans müziği. 23.20: Program arasL 
1: Gece müziği ve dans. 

MOSKOVA 

18.30: Amele yayımı (Orkestralı) 20 : 
Karıştk konser. 21: Çekçe yayını. 23.05: 
ln~lizce. 

BUDAPE~TE 

19,15: Çingene mUziği. 21: Dış sıyasa. 
21.15: Budapcşte konser orkestrası. 22.40: 
Duyumlar. 23: Bercnd cazı. 24: Balalayka 
orkestrası. 

ROM4 

20.15: Plak. 20.45; Orkestra konseri. 
20.45: Spor. 21.15 : Duyumlar. 21.30: Kon
ferans. 21.40: Piyes. 22.30: Senfonik kon· 
aer. 24: Duyumlar. 

PRAG 

20.40: Kuartet konseri. 21.05: Milzikli 
reportaj. 21.50: Piyano parçalan. 22: 
Sözler. 22.35: Türkülü orkestra konseri. 
23.15: Duyumlar. 23.25: Plik. 23.30: Espe
rantoca sözler. 24.15: Fransızca duyum· 
lar. 

BELGRAD 

20,30: Ulusal yayını. 21: Populer Sırb 
ıarkılarL 21.30: Konferans. 21.SO: Plik. 
22.15: Radyo piyesi. 23: Duyumlar. 23.15: 
Radyo orkestrası. 24: Konser (töle). 

• 4 Temmuz Perşembe 

BUKRES 
13-15: Plik ve duyumlar. 18: Plik. 19: 

Duyumlar. 19.15: Pli.k. 20: Sözler. 20.20: 
Balet müziği plakları. 20.45: Konferans. 
21: Plak ile Richard Wagner'in "Tann
haeuser,, operası. Sonra yabancı dillerle 
duyumlar. 

VAR~OVA 

20.30: Pl!k. 20.50: Aktlialite. 21: Söz
ler. 21.10: Türkülü Amerikan müziği. 21. 
45: Duyumlar. 21.55: Konferana. 22: Eski 
Leh prkdarı. 22.15: Unutulmua valslar. 
22.30:- Tiyatro. 23: Duyumlar. 23.10: Kü
çiık radyo orkestrası. 

'.2AR1S 

21.30: Duyumlar. 21.45: Fransı.r: müzi
finden ı&la konser. • Duyumlar. - Dans 
müziii. 

MUN1H 

21 : Duyumlar. 21.10: "Çabukluk sehir 
değildir,, adlı orkestra mü:ı:ikli yayan. 22: 
"Götz von Berlichinngcn,. adlı piyes. 23: 
Duyumlar. 23.20: P rogram arası. 24: Ye· 
ni müzik. 24.25: Danı. 

MOSKOVA 

18.30: Edebiyat. 19.30: Halk türküleri. 
21: Operet müziği. 22: Almanca yayun. 
23.05: İngilizce. 24.05: İspanyolca • 

BUDAPESTE 

20: Koro konseri. 21: Marton Raktai 
akşamı. 22: Duyumlar. 22.30: Çingene 
mliziği. 23.30: İngilizce aylık duyumlar. 
23.50: Pli.k. Son duyumlar. 

ROMA 

20.45: Spor - Plik. 21.15: Duyumlar. 21. 
15: Rumca yayun. 21.30: Sö:ı:ler. 21.40: 
'11 Pcrıolcre,, adlı opera. • Son duyum
lar. 

PRAG 

20.10 :Pllk. 20.15: Duyumlar. 20.25: 
Reportaj. 21: Popüler ıarkılar. 21.20: 
Radyo piyesi. 22: Duyumlar. - Kar~ık 
yayun. 23.30: Schrammcl muziği. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21.30: Radyo or
. · ile alasal tur• 

manca yayım. ı 

BUDAPESTE 

20.20: Opera orkestrau 20.30: Sözler. 
22: Şarkılar. 22.40: Duyumlar. 23: Çinge
ne mUziği. 24: Caz. 

ROMA 

20.15: Plak. 20.45: Orkestra konseri. 20. 
45: Sözler. 21.15: Duyumlar. 21.40: ll F i
ore della vita., adlı muzıkli ıür. 24: Du• 
yumlar. 

PRAG 

20.05: Plak. 20.10: Duyumlar. 20.15: 
Reportaj. 21.15: Filharmonik kofıser. 22. 
35: Film muzigi. 23.15: Duyumlar. 23.~0: 
Plak. 23.35: Almanca duyumlar. Rusça 
duyumlar. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayım. 21: Piyano konse
ri. 21.30: Bir reportaj. 22: Zagreb'den rö
le. 23: Duyumlar. 23.20: Plak. 

• 6 Temmuz Cumartesi 

BUKRES 

13-15: Plik ve duyumlar. 18: Süel mü
zik. 19: Duyumlar. 19.15: Suel mliziğiıı 
süreği. 20: Sozlcr. 20.20: Plak . 20.35: Söz
ler. 20.45: Mektup kutusu. 21.05: Radyo 
caz: orkeftruı, 22.30: Duyumlar. 22.50: 
Konser (role). 23.15: Yabancı dillerle du• 
yumlar. 23.35: Konserin sureği. 

VAR ŞOVA 

20.50: Aktiıalite. 21.10: Lchar'm operet
lerinden parçalar (Türkülıi). 21.45 : Du
yumlar. 22.30: Senfonik orkestra konseri. 
23: Spor duyumlan. 23.10: Sözler. 23.30: 
Küçük radyo orkestraııL 

PAR İS 

20.55: Konferans. 21 : Karrsık yayım. 
21.30: Duyumlar. 21.45: "Josef,, adlı ope. 
ra piyesi. - Duyumlar - Dans müzifi. 

MUNtH 

21: Duyumlar. 21.10: Dans müzifi. 2llc 
Duyumlar. 23.20: Program arasL 24.15: 
Süvari konseri. 

MOSKOVA 

14.30: Plak konseri. 15: Kan;iık yayım. 
17.30: Konser. 22: Almanca yayını. 23.0Sı 
Fransızca. 24.05: İsveççe. 

BUDAPEŞTE 
.. 

20.20: Opera orkestrası. 20.30: Sözle~ 
22: Şarkılar. 22.40: Dµyumlar. 23: Çing• 
ne miızigi. 24: Caz. 

ROMA 

20.15: Plak. 20.45: Orkestra konseıi. 
20.45 : Sozler. 21.15: Duyumlar. 21.40: 
"İl fıore della vita,. adlı müzikli ıiir. 241 
Duyumlar. 

PRAG 

20.05: Plak. 20.10: Duyumlar. 20.15: Re
portaJ. 21.15: Filharmonik konser. 22.35: 
Film müı;iği. 23.15: Duyumlar. 23.30: Plak. 
23.35: Almanca duyumlar. Rusça duyum
lar. 

BELGRAD 

20.30: Ulusal yayını. 21 : Pıyano konse
ri. 21.30: Bir reportaj. 22: Zagreb'den rö. 
le. 23: Duyumlar. 23.20: Plak. 

Alman postalarında bugünlerde 
çok rastlanan süel müzik çalan 

bir Alman eri. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
DENiZ GÖRUŞMELERI 

Deniz Ve Hava Paktları 
Bir Katil, Ailesini Nasıl 
Öldürdüğünü Anlatıyor 

Le Petit Parisienne'den: 
Pariste Laval ile Eden arasın 

'aa vaki olan görüşmeler hakkın
da malfımat vermiştik. Fakat 
tekrar üzerine dönmekliğimiz 
lazım gelen bir nokta vardır ki 
o da hava paktı meselesidir. E
den, hava paktının Londra ve 
Stresa protokollarmda bu mese
lenin hep birden halli beklen -
meksizin hemen müzakeresine 
girişilmesini temin etmek vazi
fesile Parise gelmişti. Bu arzu
yu kabul etmek bizim için, ha
yati menfaatlerimizin icap ettir 
diği bir siyasayı terketmek de
mek olacaktı. 

Hava paktı Almanya ile bir 
yakınlık hareketi demek olacak
tı. Fakat bu yakınlık, ancak 
'.Alman kara kuvvetlerinin denk 
leşmesi hakkında anlaşmaya el
verişli şerait gösterildiği tak -
dirde elde edilecektir. Bitler 
~imdiye kadar V ersay muahede 

LAV AL 

sinin hudutlarını tecavüz etmek 
suretile ve bir taraflı bir hare
ketile Almanya ordusunun mev 
cudiyetini tesbit eden 550.000 
rakkamı üzerinde hiç bir feda
karlıkta bulunamıyacağım söy -
lemiştir. Fransa için kabil olmı
yan bu nisbet Hitlerin zihninde 
sabit kaldıkça hükftmetimiz hiç 
bir zaman hava paktını yapmı
yacaktır. 

Fransa aym zamanda, Al -
manyanm suiniyeti eseri olarak, 
şark ve orta Avrupa için bir em 
niyet sistemi bulunmadıkça böy 
le bir misaka yanaşacak değil -
<lir. 

Bu sebeple Laval, Edenden 
lngilterenin Lokarno hava pak
tını akdetmek için açılacak mü
zakerenin bilkuvve başlamasına 
kara silahları meselesi halledil
medikce bu müzakerelerin kati 
bir neticeye iktiran etmemesine 
razı olup olmıyacağını sormuş
tur. 

Lokarno andlaşmasım imza 
eden devletler arasında yapıla
cak genel bir hava mukavelesi 
Fransa ile İngiltere, İngilter~ 
ile İtalya, İtalya ile Fransa ara
sında ve hava yardımlarının şe
raitini tayin edecek olan iki ta
. raflı mukaveleler yapılmış olma 
dıkça tesirsiz ve kuru laf tan iba 
ret kalacaktır. 

İngiltere, ihtimal ki, Alman
~a.nın muhalefeti dolayısile, bu 
ıkt taraflı hava mukavelelerine 
karsı şimdiye kadar büyük t~ -
mayül göstermiyordu. Fakat 
Lavalin ısrarı üzerine Eden Lon 

Paris salonları 

Paris - Soir'dan: 
Lil'de bütün ailesini öldüren 

Beaume adında bir zabit Mar
silyada tevkif edilmiştir. Mar
silyada bir otel sahibi zabıtaya 
müracaat ederek oteline inen i
ki yolcunun şüpheli hallerinden 
zabıtayı haberdar etmiştir. 

bir bı,..ak aldım. Karım elan öl
mediği elimdeki bıçağı elli 
defa vücuduna sapladım. 

EDEN 

dra ile istişareden sonra bu pren 
sibi kabule temayül göstermiş
tir. 

Bununla beraber Edenin Ro
maya gitmesi ve bu mesele hak
kında Mussolini ile görüşmesini 
ve İngiliz kabinesinin müzake -
renin bilkuvve başlamasına razı 
olup olmadığını ve onu tamam
layacak olan iki taraflı andlaş
malan münasip olup olnuyaca
gı hakkında kararını beklemek 
lazım geliyor. 

İngiltere ile vaki olan müza
kerelerde görüldüğü veçhile, 
metot meselelerinde uyuşmak 
yollan arayabiliyor. İngiliz ve 
Fransız müzakerecileri arasında 
samimi, tam ve devamlı bir teş
riki mesaiye büyük bir ihtiyaç 
olduğu alaşılmış, ve nihayet 
Fransa ile İngiltere arasında 
da ahenk elde edilmiştir. 

Le Temps'dan: 
Evvelce haber verdiğimiz veç 

hile İtalya efkin umumiyesi 
Almanya - İngiltere deniz an-
laşmasını pek az sempati ile 
karşılamıştır. Filhakika İtalya 
efkarı umumiyesi Stresadanbe
ri, büyük doğu devletleri ara -

MUSSOLINI 

Villon adile kendilerini otele 
yazdırmış olan bu adamlar bir 
müddet içtikten sonra dışarı çık 
mışlar ve bir daha görünmemiş
lerdir. Bunlar giderken otelde 
bir rovelver ile içinde kirli ça
maşırlar bulunan bir çanta bı
rakmışlardır. 

Zabıta memurları çanta için
de üzeri Lil büfesi ibaresini ta
şıyan bir kağıda sarılı bir de san 
doviç bulmuşlardır. 

Otel müstahdemini bu iki yol 
cudan birinin diğerinin amcası 
olduğunu ve en gencinin para 
mukabilinde ecnebi ordulara 

Beaume 

hizıne~ etınek niyetiAcl• oldu_.. 

ğunu söylemşlerdir.Bunu.n üze
rine zabıta memurları ahzı as
ker şubesine gitmişler ve bunlar 
dan Rene Villon'un sabahleyin 
daireye gelerek ceketini, askeri 
kasketini ve kayışını bıraktığını 
ve yerine sivil bir kasket aldığı
nı öğrenmişlerdir. 

Yapılan takibatta Saint- Jean 
istihkimlarında şüpheli bir a
dam görülerek yakalanmıştır. 
Bu adam şu itirafta bulunmuş
tur: 

- Lil'de bütün ailesini öldü
ren adam benim .Çarşamba ak
şamı gece yarısı yattım. Birden 
bire bana bütün ailemi öldür
mek fikri geldi. Sabah saat dört
te mutbağa indim, oradan bir 
satır ve balta aldım. Tekrar o -
dama çıktım. Karım uyuyordu. 
Başına bir kaç satır indirdim. 
Sonra tekrar mutbağa indim ve 

sındaki çalışma birliğinin, barı- · 
şın başlıça bir zaı:nanı olarak ge 
Hşeceğini zannedıyordu. Fakat 
İngilterenin, Fransa ve İtalya
nın fikrini almaksızın ve 1 tal ya 
ile Fransa arasında mevcut te
sanütten ayrılarak, doğrudan 
doğruya Almanya ile müzakere
ye giriştiği görülmüştür. 

Bu anlaşma Avrupada çok ka 
rışık ve nazik bir vaziyet ihdas 
etmiştir. Siyasal noktai nazar
dan İngiltere kabinesinin bu ha
reketine karşı teessüf edilmek
tedir. 

Popo/o di Roma'dan: 
1 tal ya yalnız bir Akdeniz dev 

letidir. Doğu Afrikasında bulu -
nan müstemlekeleri hariç tutu
lacak olursa bütün sahilleri ve 
bütün menfaatleri hep Akdeniz
dedir. Avnı zamanda bütün de
niz kuvvetleri de oradadır. 

... ...--

Yanındaki odada' bulunmak -
ta olan kayın valdem, ne oldu
<Tunu sordu. Onun da üzerine 
hücum ederek başına bir saur 
indirdim. Bir (Ah ... ) ve yere 
düştü. 

Sonra çocuğumu görmek için 
yukarıya çıktım, uyuyordu. O -
nu da öldürdüm.,, 

Katil sakin bir tavurla devam 
etti: 

- Sonra giyindim. Kayın 
valdemin çantasından 1000 
frank aldım. Karımın da birik -
miş parası olduğunu hatırladım, 
onun da çantasında 1000 frank 
vardı. 

Bundan sonra istasyona git
tim ve Paris için 3 üncü mevki 
bir bilet aldım. Fakat orada çok 
durmadım, çünkü tevkif edil -
mekten korkuyordum. Oradan 
Marsilyaya geldim. Trende Re
ne Villon isminde bir gençle ta
nıştım. Marsilyaya gelince ge
ce meyhanelerinde kafayı tütsü 
ledik. 700 frank sarfettim. Alt 
tarafını biliyorsunuz.,, 

imparator, G. Vehip 
icıin ne diyor? 

Le Matin'den: 
Habeıistana komşu olan koloni· 

lerde bir lalôm hareketi uyandır • 
mak için bazı hazırlıklar yapıldığı
na dair bazı ıayialar dola§makta -
dır. Habes imparatoru bizi kabul 
ederek dedi ki: 

- Muhammed, Kuranıkcrimde 
diyor ki: "Habe§liler, bana harfi 
misafirperverlik göaterdikler için, 
~ayet müıkülat karıu11nda kalacak 
olurlarsa, bütün müslümanlar on • 
lara ,Yardım etmeldirler.,, Bugün 

ln mff ranıunrar ve waoeyıntr oa-
rış halinde yaşamakla mes'uddur • 
lar. 

- Br •avaı halinde komıu mÜ•· 
lüman memlehelerinden Habeıista· 
na maddi bir yardımda bulunula
cak mıdır? 

- Şimdilik birıey bilmiyorum. 
Bu bir ihtimalden ibarettir. Yemen 
ve Hicaz ile mü,na.ebatımıs iyidir. 
Mısırın Hıristiyan Kopteleri de ba
ri§ için Jtalya nez.dinde tefebbüste 
bulunmu§lardır. 

- Türk Generali Vehibin Habeı 
ordusunun idaresini eline alacağı 
doğru mudur? 

- Bu General buradadır, Fakat 
orduda hç bir kumanda deruhe cf· 
miyecektir. 

Somali ve Eritre hududlannda bi 
taraf tahkik memurlannı kabul et
mek icin Uluslar kurumu ne:ilinde 
)aptıjımız teıebbüse Fransamn mü 
zaheret etmesini ya.ı:ımz. Ben bu 
teklifi, Habeıistanın barıı istediği· 
ni bir defa daha göstermek için 
yaptım.,, 

- Kızımı asla o adama ver
mem, vaziyeti emin değil! 

-Necidir? 

Bu denizde diğer iki mühim 
donanma da vardır ki bunlar da 
Fransız ve İngiliz donanmala -
dır. Eğer Almanya kuvvetli bir 
donanma vücuda getirecek olur 
sa bu donanmayı şimal denizin
de toplayacaktır. Bu sebeple İn
giltere ve Fransa Akdeniz do -
nanmalarımn az çok mühim bir 
kısmını ayırarak Atlantik ve Şi
mal denizine göndcrmcic mec Tayyarecinin kızı - Eyvah. tam babamın geçeceği yol üze

rine ıeliP. otıumuıuz. 
- Kabinede nazır! bur olacaklardır. 

HABEŞISTANDA ESRARLI BlR iŞ 

•• 
S~bık imparator Oldü 

Sabık imparatorun mahpus bulunduğu bina 

Faris - Soir'dan: 
Habeş imparatorunun toru?~ 

ve Habeş tahtının meşru varısı 
olan sabık imparator Lis Yasu 
yirmi senedenberi habsedilmiş 
olduğu Garamulata hapishane
sinde ölmüştür. Daha doğrusu 
Lis Yasu bundan altı ay evvel 
ölmüş ve Habeşistanda bütün 
hükumet işlerinde olduğu gibi 
bu da halktan gizlenmiştir. Bu 
haber elan Habeşistanda halk 
tarafından duyulrrıamıştır. 

Bir kaç aydanberi imparato
run bazı hareketleri nazarı dik
kati celbediyordu. Bu meyanda 
Harra'ra gitmesi ve orada uzun 
müddet kalması nazardan uzak 
kalmamıştır. Torunu sağ olsay
dı, imparator, bu kadar uzun 
müddet payıtahttan uzak kal -
mıyacaktı. 

Torununun bu ölümü, küçük 
bir sebepten isyan çıkabilecek 
olan bu zamanda, imparatoru 
büyük bir gaileden kurtarmış -
tır. Bu endişe Lic Yasu-nun bun 
dan evvel iktidar mevkiini ele 
ge~tmc~~~""CtmI o1ina-
smdan ileri gelmektedir. 

1916 senesindenberi esir bir 
halde sürünen Lic Yasu'nun ö
lümü siyasi bazı karışıklıkların 
bertaraf edilmesini temin ede -
cektir. 

İmparatorun bügünc kadar 
Lis Yasu'nun tekrar kaçması ih 
timallerini düşünmekten ne ka
dar rahatsız olduğu tasavvur e
dilemez. İmparator torununun 
adını bile söylenmesini yasak et 
mişti. 

A vrupada pek az kimseler 
Lic Yasu'nun adım işitmişler -
dir. Lic Yasu, Ras Mihael'in ve 
Menelik'in kız' olan Chargardi 
nin oğludur. 

Michael Yemenli idi. Ve belki 
de Michael'in Müslüman olması 
yüzünden oğlu hükümdarlık ta
cım kaybetmiştir. 

Lic Yasu, 1916 senesindenbe-
ri esir idi. Fakat hükumet esir
leri hakkında tatbik edilen usu
le muhalif olarak, imparatoriçe 
Zasaditu'nun himayesi üzerine, 
kendisine insanca muamele c -
diliyordu. Bununla beraberken
disini tahtından indirmiş olan 
imparator ölilmünü istemiyor -
du. Lic Yasu, Habeş tahtını el
de etmesine ramak kalmış olan 
Gudar isyanından sonra Harrar 

da yerleştirilmişti. Orada impa-' 
ratorun nezareti altında yaşıyor 
du. 

Lic Y asu için burada etrafı 
kayalıklar ile çevrilmiş bir tepe 
üzerinde tahtadan ve demirden 
hapishane yaptırılmıştı. Sanil
den 20 metre uzakta olan bu ha 
pishanenin her tarafı kırmızı kil 
ile sıvaşmıştı. Lüzumu halinde 
kaldırılabilen bir köprü muha
fızların dünya ile rabıtalarını te 
min ediyordu. 

İşte sabık imparator burada 
yaşadı ve bu satırların yazıldığı 
dakikada Habeş milleti onun ö
lümünden haberdar değildir. 

Lic Yasu bu hapishaneden çı· 
kamıyacağmı biliyordu. İmpa· 
ratorda onu öldürmeden haya
tına son vermek istiyordu. Bu 
belki de azaptan kOTkan vicda
nını avutmak için tuttuğu bi1 
yoldu. 

Harp şayiaları·, hapishanenin 
etrafında bulunan kayahklara 
ve hendeklere rağmen, Lic Ya· 
=>uya-kadar elll:2rdu. Günün ,.. 
'bınnae hıç ımsenın tanrına ı~ 
ve üstü başı toz topralt içinae o
lan ihtiyar bir bedevi peyda ol· 
muş ve sonra batı zamanında or 
tadan kaybolmu§tur. 

Gece yarısı sazdan yapılmış 
bir flütten garip bir ahenk işi· 
tilmiş ve flüt sesi Lic Yasu'ya 
kadar erişmiştir. 

Lic Y asu vak tile Dankali va· 
halarmda çobanlardan işittiği 
bu havayı tanımıştır. Sonra flüt 
sesi kesilmiş ve yalnız Lic Ya
su'nun anlayabildiği bir şarkı i
şitilmiştir. Lic Yasu bu suretle 
vatanını tehdit etmekte olan 
tehlikeden haberdar olmuştur. 
Ertesi günü bu meçhul yolcu 
ortadan kaybolmuştur. 

Muhafızlar, Lic Yasu'nun as
la bilmemesi lazım geldiği şey
leri öğrendiğinden dolayı endi· 
§eye düşmüşlerse de bir müddet 
sonra mahkum imparator öl • 
müştür. 

Acaba ölmedi mi? 
Milano, 26 A.A. - Corriera 

Della Sera'nın yazdığına göre 
Habeş imparatoru Lic Yasu, U
alual hadisesi çıkar çıkmaz kuv
vetli bir asker kolunun gözü al
tında Adis Ababadan elli kilo
metre uzakta bulunan Adiselam 
kalesine gönderilmiştir. 

Tuzla içmeleri ve oteli ~ 

• 

30 Haziran Pazar günü a~ıhyor 
Köprüden 6,30 • 7,3S • 8,20 - 9,4S • 11 - 13,lS • 15,10 da Hay· 

darp•f•ya giden Tapurların trenleri menbalara kadar herrün 
gideceklerdir. 

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

. 
S:akat lylceJlıuruıandıkıan~aor.r.a 
viicudOnüzO 

NİVEA 
// ı lcreml • yalı 

?/'ite uvmal• unutmayınız! 8uYaa'yT!i"e 
cünı,t• yanmak tehlikeaine 
kartı korunmut oıuraunuz:~ 
teniniz: taze ve aatıamıa,ır. 
Cıldinlı yumı.tuk ve ıırıln ultc. . 

• 
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~RININ, OKUDU~L~_IM_IZ~'~~DU~Y~D_U_K_LA~R~IM_IZ,~ 
B ÜY~KLERI Kadınları Erkeklerden Sormalı 

ATLAS OKYANUSDA Erkekler Arasında Kadınların Elbise, Boya, 
.. Alhk, Pudra Velhasıl Herşeyleri Hakkında 

SUR'AT YARIŞI Bir Anket Yapılmış. Gelen 
ilk Rekor İngilizlerde Cevabları Yazıyoruz: 

1491 : CHRISTOPHE COLOMB - 1935 : NORMANDIE 

CHRISTOPHE COLOMB'un geminle NORMANDlE araıında mukayeıe 

Fransamn N ormandie vapu
ru, Havre'dan Nevyorka en kı
sa bir müddette giderek sürat 
rekoru kırdı. 7 5 bin ton hacmin
de olan bu kocaman yüzücü 
şehrin, masalları andıran güzel
likleri, bin bir çeşit eğlencesi, 
havuzlan, barları hakkında çok 

. şeyler yazıldı. Bu vesile ile At
' las Okyanusunda, bundan önce 
rekor kıran milletlerin tecim ve 
yolcu gemileri hakkında bazı 
meraklı malfunat vereceğiz. 

Bu hacim ve sürat rekorunu 
açan Almanlardır. Alrr~nya, her 
millete üstünlük iddia ediyordu. 
Hamburg ile Nevyork arasında 
işliyecek en büyük transatlantik 
vapuru yapmıya yeltendi. Son 
asnn sonuna doğru Atlas Okya
nusunda sürat rekoru İngilizler
de idi. 1893 te İngilizlerin Cam
pania Yapuru 26.000 beygir kuv 
vetınde olup saatte vasatt 40 ki
lometre yol alıyordu. 

Rekor Almanlarda 

koru Almanlara geçirdiler. 
Bu arada yeni bir rekabet do

ğuyordu. İtalya, şimdiye kadar 
yarışa iştirak etmemişti. 27 ey
lUI 1932 de İtalya bandıralı, mo
dern ve ihtişamlı bir vapur ha-

reket etti. Rex. Bu gemi 1933te 
Cebclüttarık - Nvyork yolculu
ğunu saatte 53 kilometre sürat
le yaptı. 

Nihayet Fransamn Norman
die gemisi, Güzey Atlas denizini 
saatte 56 klometre süratle kat-. 
etti. Rekor, gene Fransızlara 

geçti. 
Şimdi İngiliz tezgahlarında 

yapılmakta olan Queen Mary 
yolcu gemisi, zamanın en son 
evrimlerinden istifade edilerek 
vücuda getiriliyor. Bunun, her 
bakımdan Nonnandie•ye üstün 
olacağı ve sürat rekorunu alaca
ğı zannediliyor. Bu da Nonnan· 
die gibi kocaman, bin bir vasıta 
ile donatılmış gezici muazzam 
bir şehir olacağı şüphesizdir. 

Bayanlar, bu yazıyı erkekler zibeli yapacak her türlüsu bu • 
düşUndü; taşındı ve yazdılar. Bir lunmaktadır •. 
çok erkek ı Size belki kardeş, ni- Bu cevapları mühim telakki 
şanlı, koca yahut baba olan er- edip etmemek meselesi bayan· 
kekler! Coşkun yahut durgun, ların bileceği iş. Fakat şurası da 
ateşli yahut sönük düşünceli ya muhakkak ki, her kadın; her 
hut tasasız erkekler!.. erkek kadın için olduğu gibi er-

Bayan Gönül bir gün: keğe hoş görünmek sevdasında 
"Erkekler permanatlı saçlar- dı.r. Cinsiyet cazibesi haricinde 

dan hoşlanmıyor,, derse muhak kalanlar müstesna bu tabiat ka
kak surette inanmak lazımdır. nunudur. 
ki, Gönülün haftanın altı akşam 
gezintisini beraber yaptığı sev -
gilisini murat ediyor. Çünkü ba 
yanlar; doğuşta kendi görüşle
rine umuma teşmil etmek isti -
dadındadırlar. 

Kadınlar hakkındaki sorgu • 
lar yüzlerce erkeğe, ihtiyar genç 
velhasıl her yüksek tahsilde bu
lunan gençlerden tutun da her 
türlü meslek erbabına tevcih e
dilmiştir. Sorgular arasında el -
bise, boyanmak, süslenmek vel
hasıl kadını erkek nazarrnda ca 

Kadında erkekle
rin en nefret ettik

leri şeyler 
Bir çok sorgular arasında er

keklerden kadında en nefret et
tikleri şeyleri de sorduk. Gelen 
cevaplann yüzde doksan beşi şu 
nokta üzerinde birleşiyordu. 

[ Kombinezonlarımn omuz kur 
delisı ikide birde gözüken ka • 
dınlardan erkekler nefret eder • 
ler]. 

Bütün erkeklerin biribirine 
benzemedikleri muhakkak! Kır
mızı elbiseyi sevmediğini yazan 
sorgu tevcih ettiğimiz bir erke
ğe mukabil beş on erkek göze 
çarpan renklerden abşlandığmı 
yazdılar. Fakat biz bunlan ala -
cak değiliz. Ekseriyetin fikirle
rini sıralayacağız. 

Erkeklerin yüzde seksen do
kuzu kadınların güzel olması i
çin şu yedi noktada birleşiyor· 
lar: 

1 - İyi renk 
2 - Güzel biçi~ 
3 - i yi diş 
4 - Güzel saç 
5 - İyi elbise 
6 - Güzel .el 
7 - Güzel ayak 
Kadınlann hangi yaşta ken

dilerine daha muntazam daha 
iyi bakmaları, hangi yaşta tuva-

lete fazla aldmnamaları suali
ne erkekler hemen hemen istis
nasız bu işi için yaş mevzuu ba -
his olamıyacağıru ileri sürmüş
lerdir. 

Seneleri ihmal 
ederler? 

Kadınların en ziyade ihmal 
ettikleri hangi noktadır? Suali
ne erkeklerin çoğu "saçlandır,, 
cevabını veriyorlar ve bilhas • 
sa yağlı, kepekli saçlara karşı 
çok nefret duyuyorlar. Bundan 
sonra ihtimamsız eller, kuru a
yaklar; ihmal edilen dişler, dik
katsiz şapşal elbiseler geliyor. 
Podra ve allı§;m fazlası da er -
keklerin ekseriyetini sinirlendi -
riyor. { 

Etekliğinin altından kombi • 
nezonu görünen, ensesi çok te -
miz yıkanmamış, yürüyüşü bi -
çimsiz, vücudü kokan, çorapla
rı dütük tiplerde erkekler naza 
rmda çok menfurdur. Sorgula
ra cevap veren erkekler bütün 
bunlara uzun uzun cevap veri -
yorlar. 

Erkeklerin çoğu "ince,, kadm 
seviyorlar. Fakat ince ile zaif a
rasında bir haddi fasıl çiziyor
lar. 
Eğer suallerimiz arasında (in 

ce), (kalın) yerine, zaif, şişman 
etine dolgun, tatlı kıvrımlı. di -
ye bir kaç hane daha açmış ol • 
saydık, alınan cevaplardan anla 
yoruz ki, ekseriyet dolgun ya -

but tatlı kıvrımlı tipleri tercih 
edeceklerdi. 

Esmer mi? Sarı· 
şın mı? 

Esmer mi, sarışın mı sualimi 
ze erkeklerin yüzde altmış üçü 
esmerleri tercih ediyorlar. Yüz
de yirmi dokuz erkek sarışınla
rı yüzde sekiz erkek de kırını • 
zı' saçlıları beğeniyorlar. Esmer 
}eri sevindirecek bu cevap, sa
rışınları mükedder etmesin. On 
larla gezecek de bir çok erkek • 
ler var. 

Boyalı saçlı kadınlar hakkın
da erkekler son derece titizdir· 
ler. Kadının saçını boyamasını 
hiç bir veçhile çekemiyoruz, be 
yaz kalmasını tercih ediyorlar. 
Yüzde doksan beş erkek bu fi
kirdedir. 

Eski zihniyetin çok deği~miş 
olduiuna bir işaret olmak üze -
re erkeklerin yüzde seksen üçü • 
nün allıktan hoşlandıklarını yaz 
malıyız. Yüzde doksan iki er • 
kek podrayı da lüzumlu addedi· 
yorlar. Parlak, ışıldak burundan 
kimsenin hoşlanmadığı muh~k -
kak! Yüzde yetmiş erkek dudak 
boyası taraf tarı. Allığa tama mi 
le uygun podra, bunlara yara • 
şır bir dudak boyası, kadın, ·Üze 
rinde tabii bir gençlik ve sihhat 
havası yaratıyor. · 

[Arkası var] 

Bundan sonra Almanlar mey
aana çıktı. Kaiser Vilhelm der 
Grosse gemisini yaptılar. Bu
nun yirmi sekiz bin beygir kuv. 
veti vardı. Saatte vasati olarak' 
42 kilometre yol alıyordu. Bu 
vapur Brcme'deki deniz işletme 
kumpanyalanndan birinin malı 
idi. Hamburglu başka bir vapur 
kumpanyası, bunu kıskandı. Ve 
11901 de Deutschland adlı bir 
yolcu gemisi yaptı. Bunun 33 
bin beygir kuvvetinde iki maki
nesi vardı. Breme kumpanyası 
Kronprinz Vilhelm adh yolcu 
vapurunu inşa etti. ( 1902) Bu 
öa rakibinden daha süratli idi. 

FAYDALI BilGiLER 

ingillzlerin kaygusu 
AncalC, sürat rekorunu kaçı

ran İngilizler bir dakika rahat 
Öunnadılar. İki kocaman vapur 
yaptılar: Lusitania ve Maureta
nia. Bu son vapur 1910 sürat re
korunu kırarak saatte vasati 50 
kilometre yol aldı. 

1927 de Almanya 90.000 bey
gir kuvvetinde iki yolcu gemisi 
yaptılar: Bremen ve Eeropa .. 
ilk seyahatte bu iki gemi saatte 
27 ml. 83 yol alarak tekrar re-
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Hasan Baba, Bir spor filminde figüran oldu. Başına gelenler! ... 
l - Hasan Baba bir gün şöy

le bir ilan okudu: 
Bir Stüdyoda spor filmi için 

bir ok fiaüran aranıyor. 

niz, şuraya oturup sıranızı bek

leyiniz. 

3 - Resim çekiliyor. 

5 - Elbisenizi değiştiriniz. 
Hazır olduğunuz zaman bu zat
la boks müsabakası yapacaksı
nız. Havale edeceği ywnruklara 

BUGUNKU 
PROGRAM 

lstanbul 
18.30: Jimnastik. Bayan Azade Tarcan. 

18.50: Almanca ders. 19.10: Dans musiki
si (plak) 19.30: Sali.hattin Estegaço. Si
gan orkestrası. 20: Konferans. 20.30: 
Stüdyo orkeıtra konseri. 21: Radyo caz 
ve tango orkestraları. Türkçe sözlü eeer
ler. Avni. 21.30: Son haberler. Borsalar. 
21.40: Bayan Rita Mahmut. Şan. 22: Plik 
neşriyatı. 

BUkreş 
13-15: Plak ve duYUmlar. 18: Pllk. 19: 

Duyumlar. 19.15: Pllk. 20: S!Szler. 20.20: 
Oda mliziii pli.klan 21: Verdi'nin ''Rİ 
GOLETTO,, operası plakları. Sonunda: 
Duyumlar. 

Budape9te 
20.10: Piyano müır:iii. 20.50: Tiyatro. 

21.50: Duyumlar. 22.10: Pllk. 22.55: Ha
n raporu. 23: Budapeıte konser orkea
traaı. 24.20: Manditı cazı. 

· Mosf<ova 
18.30: Amele konseri. 21: Konser. 22: 

Almanca yaymı. 23.05: Franıızca. 24.0S: 
İspanyolca. 

Roma 
20.15: Karıttlı: konıer • Sözler. - Plik. 

21.50: "L'amore medico., adlı miiır:ildi pi
yeı. • Sonra duyumlar. 

Prag 
20: Almanca duyumlar. 20.25: Hafif 

müzik. 20.55: "Waterloo,. adlı radyo pi
yesi. 22: Sözler. 22.15: Jeremiaıı radyo or 
keııtrası. 23.15: Duyumlar. 23.30: Cuband . 

Varşova 
20.30: Plik. 20.50: Söır:ler. 21.10: Süel 

müzik. 21.45: Duyumlar. 21.55: Söır:ler. 
22: Senfonik radyo orkestraaı. 22.30: Pi
yes. 23: Spor duyumlarL 23.10: Küçük 
radyo orkestrası. 

Breslau 
21: Duyumlar. 21.10: Danı müsiii. 23: 

Duyumlar. 23.30: Beethovenden piyano 
sonatları. 24.20: Org müıifi. 

Hamburg 
21: Duyumlar. 21.10: Dans müzifl. 23: 

Duyumlar. 23.20: Va,inctondan "Bir çey
rek Amerika,, 23.30: Danım ıiireii. 24: 
Sen havalar. 1: Gece müzifi. 

MUnih 
21: Duyumlar. 21.10: Opera müır:iii. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

"!- Türk : Bir aık nafmcıi - Bitmi
yen ıztırap. 

~ Melek : Kahirede aşk geceleri -
Kedi ve keman. 

Jt. Yıldız : Gönül tuzağı - Dağların 
kızı. 

~ Elbamra : V cronika - Bar şar
kıcısı. 

~ Şık : Korkunç ev - Telefoncu 
kız. 

Jt. Alkazar z Gaip ruhlar adaıı -
Suvariler kralı. 

:f. Alemd.- : Silrüıüne Bereket -
77 No. lu casuı. 

~ Milli : Çıldıran dudaklar - Gizli 
define. 

:f. Hilal : Zombi-Tunç vücutlar. 
:f. K!'dıköy Süren'• : Kimeeıiz. 
:f. Kadıköy Hile : Gönüller Birle

şince. 

:f. Oaküdar Hile : Aşk fırtınaları. 
~ ipek : Gene &§k beldeli - Kerim 

Racanın oğlu. 

~ Tan : Tarzan ve eşi. 

:f. Halide ve arkad&ll•n (Oıküdarda 
Hale bahçesinde) : Bir şenlik ge
ceıi. 

• NOBETÇI 
ECZANELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Bahçekapıda Mehmed Kıizun - Lllelide 
Sıtkı - Küçükpazarda Cemli - Şehzade
başmda Asaf - Akıarayda Ziya Nuri -
Sarnatyada Rıdvan - Şehremininde Na
zun - Karaıtimrllkte Arif - Btlyülı:ada
da Şinasi Riza - Heybelide Yusuf -
Bakrrköyde Hilil - Balatta Emilyadi -
Haalı:5yde Yeni Türkiye - Kaaınıpı'8da 
Yeni Turan - KadıkiSyilnde Faik laken· 
der - Altıyolda Mahmud - Bctilı:taşta 
Rıza - Karaköyde Aıri İttihad - Tak
ıimde Mis sokaimda Limonciyan - Kur
tulueta Kurtuluı - Eyüpte Hikmet ecza· 

L 1 M AN 
HAREKE rLERi 

Dlin limanımıza relen vapurlar : Ban
dırmadan 6.30 da Gillnihal, Meninden 9 
da Konya, İımitten 16,15 te Ayten, Mu
danyadan 21 de Tayyar. 

Dün limanunızdan &iden vapurlar : 
Izmite 9 da Güzel Bandırma, Mudanyaya 
9 da Kocaeli, Bartma 19 da Bartm, Ay
valıfa 19 da Bandırma, Karabigaya 20 de 
Antalya. 

Bugün limanımıza gelecek vapurlar : 
Bandırmadan 6,30 da Sachluade, Karade· 
niır:den 16 da Güneysu, 1mıitten 16,15 te 
Güzel Bandırma, Mudanyadan 17,30 da 
Kocaeli, Ayvalıktan 18 de Saadet. 

Buciin limanımıır:dan &idecelı: vapurlar : 
İımite 9 da Ayten, Mudanyayı 9 da Aıya, 
lmroza 16 da Tayyar, lır:mire 16 da Sakar
ya, Karadeniır:e 20 de Tari, Bandırmaya 21 
de Gülnihal. • DAVETLER 

lıtanbul Hallı:evinden : Galataaarayda 
18 temmuır:da açılacak olan Yerli Mallar 
1erıiıinde ıeçen sene yapddıiı sibi bu 
ıene de Evimiz Soysal Yardım ıubeai ta· 
rafından yokıul kadmlann el iılerini sat
malı: ve bu ıuretle kendilerine ıoyeal yar
dımda bulunmalı: için bir pavyon hazırlat
maktadır. Evlerinde el itlerini yaparak 
bllnları satmak ıuretİ)! ıeçimlerini temin 
eden yoktu! Bayanlarm her ıalı ıilnü aaat 
14 den 16 ya kadar Calalotlunda Halke
vine el işlerini cetirmeleri. 

Sitli, Beyoilu, Ustı:üdar, Kadıki)y, Be
~ktaı. Şehremininde bulunan ve el lılerini 
vermek isteyen Bayanlar clvarlarmdaki 
Halkevlerine müracaat edebilirler. 

Eyıib İdman Yuvasından : Milli Türk 
Talebe Birliti etki baıkanı Dr. Bay Oı· 
man tarafından 6-113.5 cumartesi cünii 
aaat 20 de Yuvaınu ealonunda bir konfe
rans verilecektir. Mevır:u Fert ve Cemiyet• 
tir. Herkea ıelebilir. 

• ÇABUK SIHHI 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat oto· 
mobili istenir. 44998 

YENi NEŞRiYAT 

YENi ADAM 
Y ehi Adam mecmuasının 7 8 inci 

sayısı birçok kıymetli yazılarla iık-
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Veni parlayan yıldızlardan MADGE 

f Ellerinizin 
Güzelliği 
için 
Tavsiyeler 

" 'Güzel eller, tiendine itina ile bembeyaz, tombul tombul, par
bakan her kadında bulunmah - mak dipleri çukurlu pamuk gibi 
dır. Bugün kadının ideal şekli bir el akla gelirdi. Fakat bu
nasd değişmiş ise kadın elinin gün bir meslekte <;alışan, her 
de güzellik ideali öylece degiş- türlü sporu yapan, piyano çalan 
mistir. Eskiden ideal kadın eli bir kadının eli elbette başka 
denince dümdüz, mermer gibi türlüdür. Ye ınodenı bir kadı-

nın eli hiçbir zaman süt gibi be
yaz olamaz. Hatta kışın bile, 
açık havada kış sporu :ıe uğraş
tığı için onun eli esmer rengini 
kaybetmez. Modem kadının eli 
zayrf, uzun ve kuru ve eli te
kemmül etmiş bir şekildedir. 

Tırnakların şekli 
Tırnakların şekli de değiş -

rniştir. Uçları iğne gibi sivril
tilmiş tırnaiklan •bugün ne ev 
idaresini kendi yapan, ne de 
mesleğinde çalışan ve piyano 
çalan ve ne de spor yapan ba
yanlar yapabilirler. Bugün tır
naklar mümkün mertebe kısa, 
fakat güzel cilalanmış bir şekil· 
de olmalıdır. 

Ellerin kızarması 
Birçok kadınlar vardır ki, bil

hassa kışın ellerinden şikayet 
ederler. Kışın ekseriya eller 
kırmızı olur veya çatlar veya so
ğuktan yer yer kızarır. Ve ka
şmmağa başlar. P ızı eller de 
terler ve avuçlarında nasırlar 
olur. 

Kırmızı eller, sıcak'. şap su
yunda yıkanmalı, sonra kuru -
laıunah ve limon ile üzerine 
tampon yapmalıdır. Ellerin her 
akşam kremle yağlanması la -
zımdır. Doruna halinde ellere 
yüa eldiven giymelidir. 

Kuru1 sert ellere şu banY.O.Y..U 

Y.apmalıdır: 
Bir okka yulafın üzerine kay

nar su dökmeli ve sonra yulaf 
suyu çektikten sonra elleri bu 
mahllılün içinde banyo etmeli
dir. 

Çatlak eller, ekseriya yıkan
dıktan sonra iyi kurulanmadı
ğından ileri gelmektedir. Evve
la bu hali bertaraf etmeli ve el
ler daima iyi kurulanmalı ve yu
iaf unu ile uğulmahdır. Ve son
ra kurulanmalıdır ve geceleyin 
gliserinlenmelidir. Bu gliseri -
nin içine bir parça bal katmalı
dır. 

Terliyen elleri akşamları sa
ıbunlu su içinde banyo yapmalı. 
Suyun içine birkaç damla ben
zoetinktur (Iatincedir ve ceza -
hanelerde bulunur) koymalı. 
Sonra kurulamalı ve kremle 
yağ·Iamalıdır. Sabah avuçlar yı
kandıktan sonra foııınalin ispir
tosile nasır yıkanmalıdır. Eller .. 
bunu çektikten sonra kremle 
yağlamah ve sonra kuru olarak 
uğulmalıdır. Gündüzün beş kı
sım limona bir kısnn ispirto kat
tıktan sonra bu mayi ellere sü
rülmeJ idir. Nasırlar amikatink
tur (tintre d'amica, eczahane -
lerde bulunur) ile pansıman su
retile giderilir. 

• 
Spor Ve Yaz 
1 pek tualden, al benden, yahut 

pikeden yapılmış yazlık roplar· 
da da hafif bir çamaşır uygun 
değildir. Bu mevsimde en uy
gunu redui çamaşırdır.Endema
yabllerin gittikçe revaç görme
sinin sebebi de budur. Bunlar, 
elbise altında az yer tutar, vÜ· 
cuda bir kalıp olur, vücudun bü
tün hareketlerine uyar, bir cep 
mendili gibi yıkanır, kolayca 
muhafaza olwıur. 

YENi FiLMLER VE 
HOLiVUT DEDiKODULARI 

t ___________ ....._, ________ ..._ ______________ .._..,,,,.,.. -~----·-----·· 

Maksim'in 
Gençliği 

Sovyetlet in Amerikada yap· 
trklan en son film Maksim'in 
Gençliği adını taşıyor. Film ti
pik bir fabri}ta amelesini alarak 
onu yavaş yavaş zeki ve kendi
ni bilir bir inkılapçı olarak ya
şatıyor. Bütüı. Sovyet filmle
rinde olduğu gibi resim husu
sundaki muvaff akiyet şayanı 
hayrettir. Gerek heyecan, ge
rekse şekil itibarile film son de· 
rece ahenktar bir surette bağ -
lanmıştır. 

Senoita Dietrich 
"Şeytan Kadındır" filminde 

Marlene Dietrich belki de mu
vaffak olmuştur denilebilir; fa
kat her halde filmin mevzuu 
bellibaşlı bir şey değildir. Ken
disile temasa gelenlere talihsiz
lik getiren, istiyerek onları ha
rabiye sürükliyen kalpsiz ve 
meş'um kadın rolünde her -hal
de cazibeli Marlene, son filmle
rine nazaran son derece uyanık 
ve ateşlidir. Moroco'dan sonra 
denilebilir ki.sevimli yıldızın ha
kiki maharetini gösteren bun -
dan daha iyi bir film çevrilme
miştir. Temsil ettiği meş'um 
kadın tipine sonuna kadar çok 
tabii ve mükemmel surette sa
dık kalabilen cazip yıldızın bu 
filmdeki resimleri her zaman
kinden daha güzel çekilmiştir. 
Beyaz perde üzerinde o kadar 
güzel görünüyor ki, insan fazla 
bakmağa kıyamıyor. Kfıba'lı 
aktnr ~r Romeo'nun muvel-
fak olup olmadlgına dair bir ey 
söylemek k:.ıbil değil! Çünkü bu 
filmdeki rolü Lionell Atwill'i 
dinlemekten başka bir şey yap
mTyor. 

Rechless 
Baştan kara 

Jean Harlow'un şarkı söyle· 
diği danslı film diye ilan edil
mesine nğmen çok cazip artis
tin her halde dans etse de, şar
kı söylemediğini bir çocuğun 
anlıyacağı bu film hakikaten en
festir. Buna rağmen şar.kıyı kim 
söylerse söylesin, Miss Harlow 
dudaklarım nağmeye o kadat' 
uygun, kalçalarım dans havası
na o kadar ahenkli bir şekilde 
uydurarak sallıyor ki, insan bu 
filmi birkaç kere görmek isti· 
yor. 

William Powell bennutat ho
varda bir gençtir. At yarışların
da büyük para kaybettiği gün. 
lerin gecesi her zamankinden 
daha h o v a r d .._ d ı r. Fran· 
ohot Tone' da son derece mu· 
vaff ak oluyor. Obür yıldız Rosa-
lind Russel de mükemmel l Ştli 

ve güzel pozlarile, şannan etva
rileHollywood'a yeni doğan Ro
salin son derece asil bir çehre
ye malik Umumiyet itibarile 
çok sevilecek bir filmi 

G.Men 
G. Men adlı polis filmi War

ner Kardeşlerin bir şaheseridir. 
Gangster'lere karşı 

0 1ükfunetin 
açtığı mücadeleyi son derece 
iyi bir tarzda halka gösteren bu 
filmde, istediğiniz kadar tab:.n. 
ca, hile ve desise bulabileceksi
niz. Gangster tipleri son derece 
canlı olarak yaşa ılıyor. a ati 
hususiyeleri en son teferruatına 
kadar iyiden iyiye gösteriliyor. 
Herkesin büyük heyecanla sey
redecekleri bir film! 

Zarif ve pratik iki yol ve yolculuk kıyafeti 



21. 6. 935 T ~ N========================== 15 

~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111~111111111~ 

ısayın Halka ılan; 
~ 1 Temmuz 1935 ten Başlayarak ~ 

i Yeni Kibrit Fiatları 1 - = i Büyük kutu: 50 Para i 
- -
1 Küçük kutu: 40 Para 1 
- -5 1 - Şimdi 60 paraya satllmakta olan büyük kutu i 
~kibritlerin 1 Temmuzdan itibaren 50 paraya, küçük 5 
~ kutu kibritlerin de 40 paraya satılacağını bildirir ve § 
§ fazla isteyen . satıcılann sosyetemize ve acentalan- 5 
§§ mıza haber verilmesini dileriz. § 
~ !2 - Acantalarımız, satıcıların ellerindeki kibritleri 29 5 
§ Haziran tarihine kadar geri alacaklarandan, sayın e§ 
~ halkın kibritsiz kalmam alan için bir kaç gün 1 ü k ~ = gereklerini şimdiden almaları rica olunur. § 

~ Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı 1 
: ••• i 
~ Kibnt Satlcllarına ilan i 
5 -= 1-1Temmuz1935ten başlayarak halka büyük kutu 5 
5 kibritleri 50 paraya küçük kutulan 40 paraya sata- ~ 
§ caksınız. ::: ..... -
§ 2 - Elinizde bulunabilecek kibritlerden zarar gör- ~ ss memeniz iÇin bunları 29 Haziran Cumartesi öğle 15 
5§ vaktine kadar acentalarımıza geri vermeniz gerek- a 
~ tir. Bu tarihten sonra hiç bir talep ve iddianın kabul ~ 
E§ edilmeyeceğini şimdiden bildiririz. ;; - -- -Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı = --
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NEOKALMiNA 
A E 

ı latanbul Har.ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Ezine, Geyikli ve Ayva -
cık garnizonlarının ihtiyacı 
olan '"855,000,, kilo un ka
palı zarf ile münakasaya ko 
nulınuştur. Beher kilosunun 
muhammen fiatı 9 kuruş 25 
santimdir. İhalesi 11-7-935 
oerşembe zünü saat 15 de 
Bayramiç Tümen Satınal -
ma komisyonunda yapıla
caktır. Münakasaya girecek 
ler verecekleri unun şerait 
ve evsaf mı öğ·renmeleri için 
bulunduğu mahallin Satın 

Devlet Denıiryolları ve Limanları İ§letme 
Umum idaresi ilanları 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli ıte 
mıkdarı aşağıda yazılı seyyar telgraf makineleri 5-8-935 
.ı. o.zartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 393, 7 5 liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada tesel
li.im ve sevk müdürlüğünde Ankarada Malzeme daire· 
sinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

35 adet seyyar telgraf makjnesi Muhammen bedeli : 
(3469) _ 5250 lira 
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Grip • "evralji ·Baş ve Diş ağrlları - Artritizm ·Romatizma 

IIllJJlllllJllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllJlllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll almakomisyonlannamüra- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
caat ederek öğrenebilirler. Muhammen bedeli 11250 lira olan 150 toıı·· · Mazot 

lstanbul Komutanlığı Münakasaya girecekler 9-7-1935 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usuli ile 
Satınalma Komisyonu 5202 lira 38 kuruş muvak - Ankarada İdare binasında satın alınacakdır. 

lıanıar1 kat teminat makbuzu ile Bu işe girmek isteyenlerin 843,75 liralık muvakkat 
münakasa kanununun 2 ve teminat ile kanunun tayin ettiği ~esikaları keza kanu-

İstanbul Kon1utanlığı 3 üncü maddelerine göre is- nun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma· 
nın kıtaatı ihtiyacı için be- tenilen vesikalarla birlikte nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
her kilosunun tahmin edi- münakasadan bir saat evvel nı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine verme· 
len bedeli 84 kuruş olan komisyonda hazır bulunma leri laznndır. 
58000 kilo sade kapalı zarf- lan. (20) (3391) Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Mal-
la eksiltmeye konmuşdur. 4700 zeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
İhalesi 16 temmuz 935 sa- n1üdürlüğünden alınabilir. (3470) 47.27 
lı günü saat 15 dedir. İstek- •211111111111111111111111111111111111111• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

liler şartnamesini 246 ku- § VAPURCULUK § 
ruş mukabilin .Fındıklıda § Türk Anonım Şirketi § 
Satınalma Komisyonunda :; Istanbul Acentahğı : BE~İR KEMAl NASIR ilACI ... Liman Han. Telefon: 22925. : 
alınabilir. Eksiltmeye gire- : : 

Sizide 2-3 günde kurtarır. ceklerin 3654 liralık temı- § Trabzon yolu ~ 
nat mektubu veya makbuz - -: TARI vapuru 27 Haziran : 
ve 2490 sayılı kanunun 2-3 : PERŞEMBE sant 20 de Hopaya E 

~lllllJllll il lllllllll lllJll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllJ.!S maddelerindeki vesikalarla § kadar. § 
_.. - birlikde teklif mektublarmı ~-izmir sıilırat uoau § 5 Türk Hava Kurumu § ihale saatinden bir saat ev- = ~ 
::::: ::: veli ne kanar komisyona ver- = SAKARYA vapuru her § ;:: B • • • • k p • = i; hafta PERŞEMBE giinleri saat ;:: s uyu ıyangosu ~ meleri. (3530) E 16 da lat~~bul?an IZMIRE ve= 
- r;; 1 b ı 4 •• - • 1 ~ .., PAZAR gunlerı de iZMİRDEN c ::::: Ş" d• k d b" 1 k• • • • • • - stan u uncu ıcra memur ugun- : fstanbula kalkar : 
~ im ıye a ar in erce IŞIYI zengın etmışttr § dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup imrllllllllllllllll;lllllllllllllJllll i 
Si 19. cu tertip 3. cU Keşide 11 Temmuzdadır ::::! paraya cevrilmesine karar verilen ev ----------

~ B u·. y u·. k •. k r a m •. y e s eşyası (Mobil~a:. Gramofon ve saire) 1 1 ;::: = 2-7-935 salı gunu saat 9 dan 10 na KUÇU K 1 LA rl LA R 

1 50.000 Liradır = kadar Beyoğlunda Ayazpaşa Yeni -5 yol caddesinde Miramar apartıman· 

S: Ayrıca: 20,000, 12,000, 10,000 Lirahk ikrami• § nında 6 No. lu dairesinde satılaca
:: yeterle 20,000 Lirahk mükafat vard1r. 4477 §§ ğmdan ist~~lilerin m~~allindeki me-

iİllllllll llllllJ Ullllll lllJlll llJllJ llll 11111IJJJllJllJ111 llJ l IUllJll lllJ 111 JI l'ffi. . muruna muracaaiları ıla!ı~ı;~s)~· 

3 LiRA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak is\erseniz herkesin yapa
bileceği şekilde formülünü yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
laboratuvarı: Kadıköy rıhtım 76. 

~675 

Büyükderbent - Sapanca arasında bir köprü onanla
c.ağından 29-6-935 günü Haydarpaşa - Adapazar · 
Ifaydarpaşa arasında 5 6 ve 5 7 N o. yolcu katarları işle
ıneyecekdir. (3546) 4788 

Muhammen bedeli 35282 lira olan muhtelif eb'atta 
meşe kereste 12 temmuz 1935 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında satın ab
nacakdır. Bu işe girmek isteyenlerin 2646, 15 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. ka
nunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma
nileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler 17 5 kuruş mukabilinde Anka· 
ra, Eskişehir ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (3556) 

~ Belsoğukluğu ve Frengi 1ye ~ 
Yakalanmamak için en eyi çare, 21 senedenberi bu hastalıklann 
tedavisile uğraşan Dr. A. KUTiEL'in tertip ettiği CNEOPROTEKTIN) 
·~~~~ ilacıdır. Yakında piyuaya çıkarılacaktır. • 

4688 
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~ ve ~ komprimelik ambalaılarda 

bulunur 

A.mbalaj ve komprımelerın 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

lstanbul Valiliğinden: 
1 -İdare mecmuasının Temmuz 935 ayından baş

lamak üzere 11 nüshasının şartnamesine göre basımı 
1 7 Haziran 9 3 5 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
açık münakasaya konulmuşdur. 

2 - Mecmua en aşağı 6, en fazla 15 forma olacakdır. 
3 - Beher nüshasının baskı adedi 3000 olacakdır. 
4 - İhale günü 10 Temmuz 935 tarihine müsadif 

çarşamba günüdür. 
5 - Talihler yüzde 7 ,5 hesabile 146 lira 25 kuruş 

teminat akçesini malsandığına yatıracakdır. 
6 - Talihler ihale günü saat onda vilayet binasındaki 

Alım Satım Komisyonuna müracaat edecekleri gibi 
şartnameyi öğrenmek için de her gün Vilayet Daire mü
dürlüğüne müracaat edeceklerdir. (3378) 4588 

Uzunköprü Belediyesinden: 
U zunköprüde yaptırılacak olan ( 819 7) lira ( 45) ku

ruş bedeli keşifli fenni mezbahanın yapılması işi 1 O hazi
ran 935 tarihinden itibaren 20 gün ınüddetle açık eksilt 
meye konulmuştur. İhalesi 1 temmuz 935 pazartesi gü
:ıü saat 16 da Uzunköprü Belediye dairesinde yapılacak
tır. Muvakkat teminat akçesi 615 liradır. 2490 sayılı 
arttırma eksiltme ve ihale kanunundaki evsafı haiz is
teklilerin Uzunköprü Belediyesi arttırma, eksiltme ve i
hale komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3330) , 
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SEYAHATi 
Bükreş - Peşte - Viyana - Paris - Marsilya - Atina tarikile 

Pasaport· • Vizeler • Seyahat • Oteller • Tenezzühler 

Hareket 31 Temmuz Saat 14 de 
VAPUR· TRErt ·YATAKLI VAGON 

Derhal: A T A acentalarına Müracaat 

llllBllll 111' Beyoğlu 44914 • Galata 44514 ~ 1111•1111 1111 1111 

Bu sıcak günlerde insan o 
kadar fazla terliyor, ki vücudu 
temiz tutmak i i n:ıutta_şıl_yı
kanmak icap ediyor. Kolonya 
ile friksyon iyi ise de güzel 
bir kolonyaya para dayandır· 

mak kolay değil... 

• 

Bunun ÇARESi ? 
Bunun çaresıni inhisarlar 

İdaresi düşündü ve halkın te
mizlik ihtiyacını karşılamak 

için piyasaya bergamot kokulu 

iNHiSA L 

• • 

dan kullanabilirsinız. Çünkü ya· 
rım litresi ancak 70 kuruştur. 

Çocuk friksyonu için bir lit· 
re kaynamış suya bir çorba ka
şığı konulur. Faydasını aile 
doktorundan sorunuz-

MAMULATlnDAtl 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D.No Semti ve ma-

hallesi 

2179 Aksaray Ye-
nikapı Katip 
Kasım 

2750 Samatya Hacı 
Kadın 

3719 Üsküdar Sela· 
mi Ali 

4375 Yeşilköy Şev-
keti ye 

4906 Tarabya 

5092 Kuruçeşme 

5577 Balat Hacı İsa 

5742 Kumkapı Ça-
dırcı 

5814 Kurtuluş 

Sokağı Emtak No 

Çeşme E. 28 
Y. 30 

Samatya. Cad. E. 316 
Y. 342 

Babacan 2 

E. Ayazma t5 
Y.Fırın ve 
Kalemkar 
Ayazma E. 19 

Zincirli E.8-8 Mü. 
kuyu Cad. Y.21/1 

mahallen 119 
Karanlık 

Meyhane 
Fınn Cad. 

Bekcl ve 
Sandal yacı 
sokakları 

E. 6 
Y. 8 
E. 21 
Y. 27 
E.10-1~ 

Y.10 

~insi ve Hissesi 

24,05 metre arsanın tama· 
mı 

Ahşap hane ve Bagçenfo 
tamamı 

96 metre arsanın tamamı 

54 metre arsanın tamamı 

3215 metre tarlanın ta• 
mamı 

İçinde barakası olan 22504 
metre arsanın tamamı 

Kağir hanenin 1/ 3 His 

K!igir hane ve bağçenin 
9/16 hissesi 
Ahşap hane ve bağçenin 
tamamı 

6306 Galata Ke· Topcular Cad. E .57 Kagir dükkan ve üstün· 

Hisseye göre 
muhamen K. 

l 50 Açık arttırma 

640 .. 
200 ,, 

108 " 

70 .. 
2260 kapalı zar! 

1070 " 
3700 

1400 fi 

1728 

• 
• 
• 
• 

27 - 6 - 935 ==== 

traş .safı ununu 
/Jtiyoı m 
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ı~ D n·z 1 ar ~ - -E iŞLETMESi : 
1 § Acenteleri: Karaköy Köprfibaşı ~ 

1

1 E Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· E 
§111111 zade Han. Tel. 22740 111111§ 

11 

1 

§ Mersin yo u E = ÇANAKKALE vapuru 28 Hazi- E 
: ran CUMA günü saat llde Mer- :: 
E sine kadar. (3543' 4786 ;: 
"41111111111111111111111111 ııııııııııııır. 

Hele UkUr ya· 
şamak zevkini 

elde etti 

Hayatı artık tahammülfersa bir 
hal almıştı. Zira ıztırab veren ayak• 
larile yürüyemiyordu. R A D 10 
S A L T S banyolarını yapmaga baş· 
ladığı vakittenberi kendisini hafif 
ve cevval hissediyor. Bu tuzla yapı· 
lan ayak banyoları sayesinde adaleler 
kuvvetlenir ve ağrılar ve şişkinlik· 
ler zail olur. En dar ayakkabılarınız• 
la hiçbir ıztırab çekmeden istediğiniz 
vakit yürüyebilirsiniz. Her eczanede 
satılır 

BiR OPTÜRATÖR 
HAREKETi LE 

Mükafat kazanınız 

KO 
Amatör fotoğrafları 

Müsabakası 
1 Temmuz - 31 Ağustos 1935 
Tafsilatı ve şartları fotoğraf mal• 

zcmesi satıcılarından alınız . 

Üsküdar icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer bir adet kristal 

aynalı büyük bir büfenin 29-6-935 

cumartesi günü saat 9-1 O kadar Ga

latasaray mektebi ittisalinde Kartal 

sokağında 12 No. lu hanenin önünde 

açık arttırma ile satılacağ.mdan ta· 

!iplerin mahallinde bulunacak memu• 

ra müracaatları. (12663) 

ZA Yl - 196 numwalı reislik şeha· 
detnamemi kaybettim. Yenisini ala• 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Hüseyin 

mankeş Y.55-55/ l de odanın 1/ 2 hissesi Umumi Nesriyat ve Yazı İ§leri Mü • 
dürü: Etem izzet BENiCE. Gazete• 

Yukarıda evsafı yazılı gayrımenkuller on gün müddetle satışa sıkarılmışbT. İhaleleri 9 - 7 • 935 cilik ve Matbaacılık T. A. Şirketi. Is• 
tarhiine tesadüf eden sah günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiliıdır. I tanbul. An.kara caddesi, 100. _ 

•!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~=~~'- Basıldıgı yer: TAN Matbaası 


