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Peyami Safanm fıkrası -
Orhan Selimin fıkrası -
Şehir haberleri. 
Ankar muhabirimizin tele
fon13rı - Feleğin fıkrası. 
Az z Hudayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendi kendimize çatıyoruz 
- Ne dersiniz. 
Son haberler - İcmal. 
Saglık oğutl•ri. 
Öz dil sayfasL 
Ekonomi - Askerlik. 
Spor - Ben kanserin m:k. 
robunu buldum! 
Fatih İstanbulu nasd aldı?
llrıç dersleri - Sevi5mcler, 
C\ lenmcler. 
Memlekette Tan. 
Eskı munk holler - Kıztl 
çember. 
Sinema - Kadın ve moda. 

Fransa' da 
Kabine 
Buhranı 

Genel savaştan beri birçok Fran
iıız hükumetlerini dü§Üren frank, 
FJandin knbinesini de devirdi. Bir 
vakittir Franaa'nın finansal ve eko
tıomilt durumu gittikçe kötüleı
mektedir. Tecim darla§makta, büt
ce açığı artmakta, ipizler:İn saym 
çoğalmaktadır. Bu finansal ve eko
:tıomik zorluk bir hafta, on gün 
3çinde frankın değerini aarstı. Bu· 
nun üzerine Bay Flandin, ulu&al 
Paranın değerini koruımak için Par
lnmentodan geniş yetke iatemeye 
karar verdi. Cumurbaşkanı Bay 
Lebrun'ün başkanlığı altında yapı· 
lan kabine toplantısında İstenile -
cek olan yetkenin şekli kararlaştı. 
nu, hükumete f;-..... --ı 1··.-·~ llii. 
zc1t.mesi ve ulusal kredının korun· 
ması için gerek olan ~edbirleri al • 

nk yetlti11ini veren bır kanun taa-
" ~ •• r ;ıo..u .... ~"7 tlUK~nota hn 

:tetk yi vermek, ba~bnkanı dikta • 
t~r durumuna koymak demek ola
~ağmdan, bu önergeyi reddetti. 
lliadiaelcrin n garib bir görünüıü
<ıur ki, geçen yıl Doumergue kabi
:hesinin istediği yetkeler diktatör • 
lüee varncak korkusuna kartı gel
ınek Üzere itbaşına geçen Flandin 
kabinesi de gene o korkunun kur· 
banı olmuıtur. Flandin'in istediği 
Yetkeler Avrupanrn bugünkü hava 
t:ı içinde birçok ülkelerde normal 
olarak hükumetlere vf'!rilmiştir. 
Ve oralarda böyle bir korku "Uyan
dırmıyor. Fransa'mn ikide bir, böy
le bir korku içinde çnı>rnmasmm 
~ebcbi kendi tıırihinde aranmalı -
dır. Frnn&a'nın iki yanında Faıi.t 
l~jinıinin yayıldığı bir ıırada, tari
hinde üçüncü Napoleon, Boulanger 
"akalan bulunan bir ulusun böyle 
bir korkuya düşmesi §aşılacak ve 
lı:zeksanacak birtCY değildir. An -
cak bugünkü ekonomik kriz o ka· 
dar dallı budaklı ve içinden çıkıl
tnası güç bir göriidedir ki, ergeç 
Fransanın da kamusal inam üze • 
:t'İnde loplıyabilen bir kabineye öy
le geniş yetkeler vereceğine inana 
biliriz. Doğrusu da §U ki, uluaal 
l>arayı korumak için İstenen yetke· 
ierle diktatörlük arasında hiç bir 
:Yakınlık ve benzerlik yoktur. 

Bay Flandin demokrat dütünce
lere bağlılığını gÖstermİ§ bir dev· 
let adamı idi. Ve diktatörlük kor
kusuna yer vermemek davasile it· 
ha.tına gelmişti. Bugün yeni kabi • 
tıeyi hunnuş olan Bay Bouisson da f ~ne demokrasi prensiplerine bağlı 
ır politika adamı olarak işbaşına 

neliyor. Ve parlamentonun önüne 
Relecck Sah günü ilk çıktığı vakit, 
R?ne bu yelkeleri isteyeceğini bil· 
dJrİyor. Demek oluyor ki, iş her
lıangi bir devlet adamının kendine 
• ~reğinden çok yetke istemesi de • 
aıl, orladnki para krizinin böyle 
l' tkeleri knçımlamaz bir gerekliğe 
f~tinniıı olmasıdır. Fransn'da hü -

Utnetin kuvvetli ve frankın sağ -
lanı bulunması, yalnız içael bir ao
!"Uın değildir. Bunun anıulusal bi.r 
otıenıi ve değeri vardır. Avrupanın 
hugunkü durumu Fransada sürekli 
~e ao.zugeçer bir hükUınetin varlı
+:ır1a ba lıdır. Birçok ulusların pa
::nlarının değeri de Fransız fran • 
h 1 nın sarsı1mnzlığına bağlanmı§ 

ulunuyor. Bu bak~:ndan Fransa'da 
&a~laın ve parasını tutabilmek 
ht-.açlnrını (vasıta) elde etmi,. bir 
ttkuınetin yertutması dünya barı

!1 .. ve ar11ulusııl ekonomi düzgünlü· 
Uu İçin çok istenecek bir şeydir. 
le Fı:_a~:'ız ulusunun birçok güçlük
d r onundc bulunduğu meydanda
k ır. Ancak bu ulusun tarihte çok 

1 ere osterdiği özduyu (hissise-

11ı;t) buciin d ~eryüzünün rahat-
ı . . 
~~~ın gerekli yolu bulmakta ge-

ırcceğini umdurmaktadır. 
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FRANSADAKI BUHRAN 

Bouisson Bir Temer
küz Kabinesi Yaptı 
Yeni Başbakan da Kamu/aydan 

Tam Salahiyet lstiyecek 
Kabine daha ziyade 
sola müteveccihtir 

Paris, 1 A.A. - Bouisson sa
at 11 de Elysee sarayına gide· 
rek kabinenin listesini reisicu • 
mura vennıştır. Hükumet salı 
günü parlamentonun önüne çı· 
kacaktır. 

Bouisson, saylav Franklin 
Bouillon'a devlet bakanlığım 
teklif etmişse de Franklin Bouil 
lon ulusal birlik yolundaki sa -
vaşına devam edeceğini söyliye
rek bunu kabul etmemiştir. 

Temerküz kah nesi 
Paris, 1 A.A. - Bouisson bü· 

tün cumuriyetçiler aras~da ge
ni .. bir temerkfi., '--Liınesı kur .. 
mayı t>aşannıştır: 

Başbakan ve iç bakam: Bou· 
isson (bağmsız saylav), devlet Mare§a1 Petain, F. Bouisson 
bakanlan: Caillauz (sol demok Caillaux ve Herriot 
rat senatör), Herriot (radikal 1 
sosyalist saylav), Marin (cu- to d~,ından), Dı.~ baka.~:"La".aı 
muriyetçi federasyondan say_ (Bagmsız senator), Tuze baka-
lav), Mareşal Petain (parJarnen (Arkası 5 incide] 

TATiL BAŞLADI 
Daireler, Müesseseler, Dük

kanlar Dün Kapatıldı 

Dün öğleden sonra lstanbul Adliyesinde tatil 

Ulusal bayram ve genel tatil 1 mışlar, bazı yerler dün 12 de ka 
günleri hakkındaki kanunun panmışlar, cumartesi günleri 
tatbikine diin başlanmıştır. Ka- saat l 3 e kadar fasılasız çalışıla 
nunen hafta tatili pazardır.Vebu cağını kestirememişlerdir. 
tatil dün 13 de başlamış, resmi Öğleden sonra, Galata ve Ka 
daireler, müesseseler, bankalar raköy semtlerinde zaruri ihtiyaç 
ve fabrikalar bu saatte tatil edil maddeleri satan mağazaların 
~iş.tir. H_aı~~ yeme!i, . i~esi, da diğerleri gibi kapanacağı be 
gıyınmesı gıbı zarurı ıhtıyaç - lediye memurları tarafından teb 
larile alakalı dükkan ve mağaza liğ edilmiştir. Bunun üzerine 
lar ~çin ~afta t.atili h_ü~ümleri bir çok mağazalar kapanmış, bu 
tatbık edılmemış, bu gıbı yerler yanlış emir yarım saat sonra 
dün akşama kadar açık kalımş- tashih edilebilmiştir. Bu gibi 
lardır. yanlışlıklara bundan böyle mey 

İstanbul belediyesi de dün öğ dan verilmiyecektir. 
leden ev~cl bütün kazalara mü- Ticaret müesseseleri ile yazi 
esseselerın saat 13 de kapanaca haneler ve dükkanlar dünakşam 
ğını tebliğ etmiş, b.e~ediye zabı- saat 19 da kapamışlardır. Bak · 
~ası memurları bu ışın kontrolu kallarla. yiyecek maddeleri sa • 
ıle meşgul olmuşlardır. . tanlann cumartesi günleri 21de 

Yalnız kanunı;ın. manası hır kapatıp kapatmıyacakları he -
ço~ kurumlarca ıyı anlaşılama - nüz belli değildir. Bu arada tu· 
dıgından baz:ı yanlışlıklar ol • hafiyecilerle diğer dükkancılar 
muştur. Cuma tatili izni alan dan perşembe akşamları saat 
kurumlar da tatil yapmağa kalk [Arkası 3 Uncildc) 

Kelat ve Kuetta şehirlerini 
gösterir harita 

[Zelzele tafsilatı S incide] 

UYA.SABUN~ 
~~~~M~~~[] 
BiZiMKi, 0ÇUNC0 

ÇEŞiTTEN .•• 
insanlar gibi, fehirler de yıkanır, 

yıkanmak ihtiyacırdadır. Yıkanmı· 
yan insan nasıl kir, pas tutar.a, yı
kanmıyan ıehir de toz, toprak için
de pislenir, küflenir. Su, yalnız in
aan için değil, taf, toprak için de 
/loruyucu, yaşatıcı nimettir. Bu 
yönden bakarsak, cigara gibi, fe· 
hirleri de, birinci çeıit, ikinci çeıit, 

1 
üçüncü çeıit diye ayn ayn çeıitlere 
ayırmak kabildir. 

j Mesela, tıpkı ağacı yetiıtjrmek 
için kökünü w ile bealemeden baı· 
ka çare olmaması gibi, bir fehri 
şağlamla§hrmah, güulleıtirmeh 
için de onu yıkamak, hergün yıka
ma bo)'IUUI ıkanuaklan bqka ~·
kar yol olmod•lın• - iri ~ 
birkaç memleketten biri, l•uiçre
dir. Herhangi bir •abah, gün do
ğarken, Laıısanne'nın, Monlreux'· 
nün, Gcne1.1e'in nasıl yıkandığını 
ile o temiz caddelerin, hele ıılan· 
dıktan, BÜprülclükten •onra, park
ların sa.)llsı.z au zerrelerile baharltl§· 
mıı yegil dekoru içinde nanl yeni 
bir canla tazeleıtiklerini görmek 
eşsiz bir :ze1.1htir. lsviçredh her fe
hir, her sabah, banyoaunu almıf 
sıhhatli insan yüzü gibi gülmui • 
ni bilir. Demek lsviçre, bu bakım· 
dan birinci çeşittendir. 

lsviçre en iyi yıkanan, Bulgari•· 
tan ise iyi kötü yıkanan mem • 
lekctlere örnek olarak gösterilebi
lir. Buna rağmen Sof yadaki e1.1i
min bulunduğu caddenin bazı ya~ 
günleri yedi &ekiz defa •ulandıirnı 
da, alıımadığım için ftlfarak gÖr· 
düğüm bir gerçeklik olarak hatır· 
larım. 

En iyi yıkananla en kötü yıkanan 
memleketlerden sonra, hiç yıkan • 
mıyan, yahud • hiç yrkanmcu; de
memek içini. ayda, yılda bir yıka
nan üçüncü çeıit ıehirlere tam, tı· 
patıp misal olarak bi~m lnanbul 
gösterilebilir. Arazöz, itfaiye, tu· 
lumba, au, bütün Va61talar vardır, 
boldur, ama, ne çare ki, ıehrin yı
kanması lüzumunu düfünecek dai
re neresi ise, iıte galiba o yoktur. 
Yahud yoktur da vardır, veyahud, 
ne bileyim, 1.1ardır ela yoktur. Belki 
ele, bütün bu vaa.talann harekete 
gelebilmesi için, fehri yıkamak va
zilesini Üzerlerine almı§ olanların 
Ağustosun otuz; altı derecelerinde 
yanarak serinlemek lüzumunu ken
di a.ziz nefislerinde duymaları la
zımgeliyor. Yanlıı, fakat ne çare 
ki yerleımiı kanaatlerimizden 
biri de, tehirlerin yıkanmak r>e fe· 
mizlenmekten ziyade, aerinlemelt 
için sulandığı kanaatimizdir. Çün
kü bizde temizlik için kullanılan 
başlıca silah, su değil, süpürgedir 
ve süpürgeyi nasıl kullandı.iım~ 
ıyi anlamak için de, tan~f at ame
lesinin sabahları $llat beıle altı ara
r;ında Karaköy gibi meydanlardan 
kaldırıp yedi kat apartıman dam
lanna sa1.1urduklan mikroplu toz 
sis'cri İçinde. benim ~ibi hangi ta
rafa """1:tcağını tayin edememek 
gereklidir. 

Hülôsa, şu burnumuzun clibinde
lli deniz; auyunu, kol.la ile, • aro
z:öz.dcn vazgeçtik/. gaz tenekesile 
alıp bcs on ana sokaiı olsun wla• 
mağı akıl edemedikten sonra, ar· 
tık bu fehri bizim samimi surette 
güzelle§tİl'.mck istediğimiu müsa -
ade buyurursanız bendeniz inan
mayayım da, kim isterse, o inan • 
sırı! 

Ali Naci KARACAN 

TAYYARE TEHLiKESi 

Parti Merkezinde 
Dünkü Toplanll 

Dün C. Halk Parti.si !içe kurumunda yapılan büyük toplantıda 

Dün C. H. PartÜ;i İstanb 
merkezinde büyük bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bu toplantıda İstaıııbulun bü
tün Parti idare heyetleri başkan 
ve üyeleri ile l · - 11tev luri reisleri 
ve banka dircktorleri, rnüessc -
sat direktörleri ve ista:nbul ga
zetelerinin delegeleri bulunuyor 
du. 

İstanbul Parti idare heyeti 
başkanı Hilmi toplantıya baş -
kanlık etmiş, ve Türk hava ku
rumuna yapılacak yardım için 
yurttaşların çalışınasım istemiş 
tir. 

Bir gok delegeler söz ahnışlar 
ve yurt muhafazası bakntundan 
buna yardım edeceklerini men
sup oldukları müesseseler namı 
na vadetmişlerdir. 

Bundan sonra ticaret odası 
mümessili Ahmet Kara ticaret 
odasının 6 bin lira vereceğini ve 
bütün tacirlerin de sınıfına göre 
yardıma hazır olduklanm söy -. 
lemiştir. 

Esnaf cemiyetleri delegesi 
Galip Bahtiyar da: 

- Esnaflann bu şerefli vazi
yete iştirak icin hazır oldukları
m ve istanbuldaki 60 bin esna
fın tayyare aimağa teşebbüs et
tiklerini ilave etmiştir. 

Parti idare heyeti üyesincl"' 
[Arkası 3 üncü' 

'arti Başkanı Hilmi ve Hava 
Kurumu direktörü toplantıda 

Aras, Sofyadan Geçerken 
Bulgar Bakanile Görüştü 

Sofya, 1 (A.A.) - Bulgar tel 
graf ajansından: 

Türkiye dış işleri bakam dok 
tor Tevfik Rüştü Aras yanında, 
Bayan Afet, kızı Bayan Fatin, 
Türkiye cumur başkanlığı baş 
yavery Celal,Özel büro direktö 
rü Refik Amir olduğu halde, 
bugün Ankaraya gitmek üzere 
Ccnevreden saat 4,40 ta Sofya· 
ya gelmiştir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, 

istasyonda, kralın müşaviri 
Groueff, Bulgar dış işlen baka
nı Köseivanoff, Sof yadaki Tür
kiye elçisi Ali Şevki Berker ve 
diğer resmi şahsiyetler tarafın
dan selamlanmıştır. 

Bulgar dış işleri bakanı Kö -
seivanoff tarafından Bayanlara 
çiçek demetleri sunulmuştur. 

İki bakan, trenin hareketine 
kadar istasyon salonunda görüş 
müşlerdir. 

RQhlnf kıhklar kalkllktan sonra ... 

[Öteki. dünya insanlarmın bu dünyaya yeniden gelif'rij 
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HER ŞEYDE K ALiTE 
Yalnız uazctelerde değil, herşey 

de kalite anypruz. Lfürk İ§ç,İsinin 
kafasından ve elinden çıkac~ ıber 
nesneden beklediğimiz ilk iyilik 
bu; daima gürbüz bir nesrin ve 
dik, tok, net bir üslubun yaratıc{sı 
Falih Rıfkı Atayın da aon ~kale
aile Türk İ§çisinden İstediği bu: 
Kalite. 

ilk ama~ kalite. Ver elini kalite. 
Istikamet mar§ mar§: Kalite. 

Haydi! .. ~e duruyoruz? 
Bir tcrec\_düdümüz var. Kaliteye 

giden yolların ağzında biribirimize 
bakıyoruz ve hangisine aapacağı • 
mızı düşünüyoruz. 

Acaba kplitc, Sovyet Rusyada 
olduğu gibi, kalitesizliğin ilanın • 
dan başka bir işe yaramayan afiş
lerden doğıı\>ilir mi? .Kalitenin, 
Totem haline aokulduğu takdirde 
ilk büyük düşmanı olan makine ile 1 

DUn Fransız nıek'ep &emis;ndeki zc:bit ve tafebe'erden ofuz k·şilik b~r gr.up He_ybePadada 
Den,z lisesini ,gezdıler. Res m.erimiz bu ziyar~tten Uç gör.eyd•r. 

de onu yaratabilir miyiz? Sakın --------------------------------------------------------
bin afiş, bin oparlör, bin ~ı:k dişi, 
"kalite! kalite'' diye boş ,Yeı:e hay
kınşıp durmasınlar? 

Acaba kalite, hardal gibi yeme
ğin Üstünde aonradan gezdirilen 
·ve ona dıl!andan ilave edilen bir 
kıymet midir? Yoksa bir nesnenin 
aaıl mayası, en çok derecede ken
di kendisi olusu. mahiyeti midir?. 
Böyle !İ~e, o. duvar ilarunın, opar • 
!örün, dinlinin dc~il, bütün bir ta
rihin neticesidir. Netekim, Fa'ih 
Rıfkı Atayın tabirile eski Türk iş
çisinin ''diktiği sökülmez, dokudu
ğu y1pranmaz, çattığı kabarıp ay
rılmaz,, ve ''eski Türk işinin vasıf. 
lan ancak 1 ngi!iz işinin vasıfları,, 
olduğu dev.iJ'lerde afiş, oparlör ve 
makine yoktu. Eski Türk İşçisinin 
yaptığı kaşıklar ve takunyalar gibi, 
)~giljz kum~ının .dayanıklığı ve 
çeli.ğinin nğlamlı~ı da aletten zi
yade nıh kalitesidir: Onların seci
yeleri de katUkları ve kumaşlan ka 
dar aaV.lam olmuştur. 

Onun için ben eski bir Türık ta
kuny~nin ökçesinde veya bir cc
lik parca.$ındaki knlitede b\r maki
~e harikba~ı değil, bir ahlak, bir 
J~an ve ır karakter saP,lamlığı eö 
ruyorum. Ayni makineler )ıer yer
de ayni net:cevi vermiyorlar. Ge
n.e .bunun içindir ki ben geni~l.,me
ııını kara ııcvda ile iııtediğim Türk 
cndü~triııi İl\İni dar bir makine he
aal;u içinde .değiJ. geni§ b;r ,killtiir, 
moral ve zeki. planı içinde hallet
mek yolunun ağ:nna kOAuyonım. 
Ancak bir medeni;vet tarih1nin ve 
ha~edilm~ bir kültürün eınrinde 
c Jmak ~nrtile makinenin kalite va
pa:bileceğine inananlardanım. Or
nck ııeciminde ~aşırmaz.sak bunu 
da Türk İ§Cİ$İnin örnek olmaya la
yık tarihi kabiliyetleri ııayeıirıde, 
kıaa bir zamanda ba11annak yolu • 
na gireceğimiz muhakkaktır. 

Peyami SAFA 

LirnC111 ŞJrk~tipin 
Memur kadrosu 

1 hazirandan sonra İstanbul 
liman ve rıhtım isleri müdürlü· 
ğünün ekonomi bakanlığına bağ 
l~aca~ı. Ankaradan bildirilmiş 
tı. Bu ışın kamutayca incelen -
~.esi d~ha bitmemiştir. Onun 
ıçın halihazırda eskisi gibi fi -
nans bakanlığma bağlr olarak 
kalmıştır. Kadroda yapılması 
beklenen ?eğişiklik de olmamış 
tır. Eldekı n,ıemurlar ile işlere 
devam edilecektir. Mümkün o -
lur.sa ilerde kadr:o biraz daha 
darlaoacak,tır. Bu i_sıck üzerin -
de yüründüğünden çıkan me _ 
murlar olursa yerlerine yeni a . 
dam alınmayarak i~ler ona göre 
yönetilecektir. 

No : '41 

Erik Çjçekleri 
Mahmud YESA/U 

Eski bir söz var.dır: Ermeni· 
den dönme, sonradan görme! 
derler. O. hantal, yongası üs -
tünde yarmanın Ermeniliğini 
bilmiyorum, fakat sonradan 
görmeliğine iman edebilirim. 
Evet, öküzlere akıl dağıtıldığı 
gün, kendi aralarına almaktan 
utanacakları bu öküz namzedi 
hantal, bunu, ben\Jn yüzüme 
karşı söylüyordu. 

o anda, çıldırmıştım, sesim 
kısılmıştı : 

- Peki, o elli liralık ka)p de· 
ğil mi? 

Beni kalp paralan sürmekle, 
değiştirmekle; kalp ı)aralarla 
oynayan bir ,aşifte mi zan.nedi · 
yordu? 
Hem~ cüzdanımı açıtım. o -

t"n ka,Ip parasını çıkarıp yüzü· 
nt..fırlattım: 

•. Senin lutfun da kalpmış! 
K•ırczk saç:lz delikanlı, zayıf 

istanbul 30 
Miiy9n Vergi 
Veriyor 

Yeni Fin,ans te§kilatı kçınunu 
kurultay'dan çıkr,nca lstanbul 
Finans teşekküllerinde önemli 
deği§iklikle.r olacaktır. Son te~
kilatla iki s.ene önce kaldrrıl -
mı§ ol;ın lstanbul defterdarlığı 
yeniden kurulacaktır. Ancak ye 
ni ilelte.rdarlığm işgörümü gc -
11iş olacaktır. Defterdarlığa, Is
tanbul baş mürakıbı Ra~idin ge 
tiriicceği kuvvetle söy.lenmek -
tedir. Delterdarrn muavinleri 
olacaktır. Bu muavinliklcre de 
rliğer mürakiplerin ve tah2k -
kuk ve tahsil müdürlerinin geti
rilmesi muhtemeldir. Yeni teş -
ki/at, vergi işlerinin daha düz
gün gitmesini sağlryacaktır. 

30 Milyon yergi 
l stanbul, vergicilik yönün -

den gittikçe ilerilemektediI. 
S9p. yıllar<)a vergilerin tabak -
kuk ve alınması eski)'e göre düz 
günleşmiştir. 934 mali yılI için
de y,cni ve ekli vergilerle Pera
ber JştWJ!l:uJ Finans te§,kil~ın
ca alınan vergilerin tutarı tah. 
minen 30 milyo.n lira kadardır. 

Yeni ist•hlfk vergisi 
Yeni istihlak vergisi kanunu 

gelmiş ve dünden itibaren tat
bik alamnş. girmiştir. Bu kanun
la vergiye baj,lş.nan ( de,_mir, ~e
lik ve emsali) ve kanunun ne~
rinden önce memlekete girmiş 
bulunan mallardan da vergi alı
nacaktır. Bu gibi mal sahipleri 
15 ~ün içiµde beyanname ile Fi
nans te~ki/Ştma miiracaat ede
ceklerdir. 

~azanç vergisi 
Kazanc vergisine dair olan 

2395 sayılı kanuna ek kanun da 
dün tatbik alanına girmiştir. 
~ncak 935 yılında alınacak ve,r
~iler için bu kanunun tarh ve 
tahakkukuna ait hükümleri ne§
rilli mij.teakıp tatbik olunur. Bu 
kanunla, evvelce verilmi§ olan, 
bazı istisnalar kaldırılmaktadır. 
J3undall başka"""kanunda beyan
nameyi tercih edeıı mükellefler 
ki - doktor ve emsali kabine sa 

hibi olanlar • hakkında hüküm 
ler var{lır. 

Yeni finans yıla 

Dün yeni Finans y,ı_lı baş/an
gıç,ı olduğundan bütün daireler
de'9'l:eyetier önü11de kasalar sa -
yılmış ve y,eni yıla devir işi ya
p,ılm,ı§trr. Eski yıl hesapları da 
kapatrlmı§, yeni hesaplar açıl -
mıştrr. 

Ermeni patr.iği 
Kıltğını de~iş jrdi 

!Mabetlerin dışında imam ve 
papas elbisesi giyilemiyeceğine 
dair o~an ~anunun tatbiki için 
verilen mühlet 13 haziranda bi· 
tecektir. Kanun o giinden itiba 
r.en kati surette tatbik edilece -
ğinden imamlar, papaslar, ha -
hamlar cami, klise, havra dı -
şında dini kıyafetlerini giyemi -
yeceklerdir. hnamlar yeni kanun 
için taqıamile hazırlanmışlar -
dır. Hahamlar da esasen haricte 
sivil eH,li~e giydikleri icin onlar 
i~in de mesele yok gibidi,r. Erme 
ni papaslar tamamen hazırlıkla 
nm bitirmişler ve kanunun tat· 
bikine J;>aşlanmadan evvel sivil el 
biscledni giymeğe l;>aşlamış\ar -
dır. Ermenı patrq~ kaymakamı 
Arsla~yan dünden itibaren si -
vil elbisesini giymiştir. Bu el
bise siyah ceket ve yelek, çiz,gi
li pantalon, yumuşak gömlek ve 
siyah kravat ve siyal;ı fötr sap -
ka ve siyah uzun bir perdesüden 
\ba,rettir. Arslan yan: 

- Kanunun tatbik zamanını 
beklemeğ;,e lüzum var mı? Bu -
~ünden itföaren kanım emrini 
yer\ne getirmek hususunçla di -
ğer panaslara ör.nek olınak isti -
yorum. Demistir. 

YoJ para•ar• 
,,ijelediye bütün şubelqe emir 

vermiştir. Cıkilın mali yılın yol 
vergisini v~rmemiş ne kadar İs
tanbullu V(\rsa, hepsi hakkında 
kanuni muamele yapılacaktır. 
ıJ>ara vermek istiyenlerden ceza 
'le birlikte alınacaktır. Venni -
yenler de yollara göndcrilec~~ 
ve çalıştrr)laqı.ktır. Yol vergısı 
bele<;liye ~ütçesinde 600 ~in li -
ra talmı\n ediliyor. Fakat bu pa 
ranın ancak 400 bin lirası top -
lana biliyor. 

f . 

genç kız, ,g-Ozleri yer.çle, ~kat 
bize bakıyorlardı. 

O, ,karşımda, taş kesilmiş ,gi· 
biydi; havadan koku alan 1ııay
v~n. in~iy~kma rağmen, bu Q.ar· 
bcyı hıç hesap etmemişti; du · 
d?klarını k~mıltlatıyor, lak\n 
hır şey söyliyemiyordu, dili ve 
hileden gayri şeylerde işleme -
yen kafası tutulmuştu. 

Cüzdanımdan bir deste elli -
lik, yüzlü~ çıkardım, bir tanesi· 
,ı:ıi koparır gibi çekip suratına 
attım: 

- Bu c;1a borcum! 
O, benim hareketime baktı; 

soluk gözleri yandı, söndü; vü
cudu, titrer gil;ıi oldu; alnı bu -
ruştu; lop, pdıtı yanakları bu -
ruştu, tekrar titredi ve gözleri 
narlayıverdi. 

Anladım, saniyesinde anla -
dım. ,B'\na, iyi bir vurgundan 
sonra, kafa tutan bir aşifte gö -
zi.lyle ,9akırıordu. 

Onu boğmak, öldürmek bile 
hiddetimi .gideremezdi. 

Kıvırcık saclı Çelikanlı ile za· 
yıf genç kız, patrondan korkuyu 
unutmuşlar; başlarını kaldır • 

mış, açık açık bakıyorlarcJ.ı. 
Onun suratına fırlattığım el· 

li liralığm üştünü aramağa lü· 
~um görmedeJil, çantamı kapa -
d1m ve onu hakaretle baştan a· 
şağı süzdüm, şimşek gibi dışarı 
ç~ktnn. 

İşte böyle çocuğ\lm! Bu, bir 
"]dille" olabilirdi. Elbette ki 
gülünç bir"i'-'iJle,, ! Belki çok gü 
lcccktim! -Olmadı, ne yaparsın! 
Ama, zannediyor musun ki ben, 
b~nu 9nun yal'\mda bıraktım? 

H,ayır. ).)enim ~ocuğum ! ;Ha
y,ır, ben\m yjlvrucugum! 

0Jl.a, en katil darbeyi vur -
dum. 

Nasıl mı? 
S;ı.na, bu.nu anl~J;ayr,ı:n: 
:Ş~r baJ,9c\a idik. 
Ay, gene sinirim tuttu, güle

ceğim! 

• 
Yavaş yavaş basan akşam ka· 

ranlı,ğı, gözlerimi yormuştu. 
Kahveden kalk,tım, alaca ka -
ranlık yollarda, gönlümde se -
bepsiz bir hüznün ağırJığ:ı ile 
yürüdüm, yürüdüm. 
Kö~ke yaklaştığım zamanJ 

B · r yılda 365 
kerıe su kesildi 

J3elediye sular JdaresUL..n yap 
tığı tetkiklere göre, son bir yıl 
içinde İstanbulun muhtelif yer
lerinde 365 boru kırılmış 
365 kere sular kesilmiştir. 
$.ırılan boru büyük ana hat bo
rusu ise, bütün bir semte, boru
nun derecesin.e göre hazan bir 
mahalleye, bir sokağa bir kaç 
saat için gidememiş, evlerde su 
lar ,kesilmiştir. Kınlan borula -
r.m dörtte üçü 40, ve 60 mili
metrelik borularçl.ır. Sık sı.k su
ların kesilmesine sebep olan bu 
boru kırılması hadiselerinin ö -
nüne geçilmek için ,kati )<arar 
verilmiştir . .Bütün şebekedeki 
40 milimetreli,k borular kaldırJ
lacaktır. Bu borular gayet ince 
olma.kta ve toprağın yüzüne ya
kın bulunmaktadır. iBilhassa a
ğır _na.kil N"asıt~l:;ınnı.n t;;ı..z:viki i
le borular patlamaktadır. Önü
müzdeki yıl, boru kırılma hadi
sesinin daha az olacağı tahmin 
ediliyor. Şehrin her noktasına 
fasılası?: su vey,m~k için salışıl -
maktadır. 

T'.e uy,andırıan 
Yangın haberi 

Evvelki gece İstanbul itfaiye 
sini telaşa veren bir yangın ha
l)eri gelmiştir. ıl3u y:angın Siliv
riye bağlı Çanta köyünde gece 
l sularında çıkmıştır. Çanta ve 
Silivri jandarmasx birdenbire 
bütün l.<öyü sarmak tehlikesini 
göster.en yangını söndüremiye
ceklerini düşünerek 'İstanbul 
jandarmasını h~berdar etn,ıiş -
ler, 300 evin tehlikede bulun -
duğunu bildirerek yardım iste
mişlerdir. 

300 ;Evin yanmak üzere bu -
~unduğu haberi itfaiyeyi der:hal 
ıtüldü.,, haberi ge101iştir. itfaiye 
arabası yola çıkartlmak üzere 
Sirkecide hususi bir trene yük
~enirken, ateşin söndürülmek Ü
.zere olduğu yolunda bir t~gra,f 
alınmış, a.rdından çla "yangın 
altı ev yandıktan sonra söndü-
1rıldü.,, haberi gelmiştir. it(aiye 
arabaları, vagondan ~ndirilmiş, 
Silivriye gönderilr.nesine lüzum 
~almamıştır. 

biraz şaşaladım. Köskün pen -
cerelerinde Jşık yoktu. Kadriye, 
komşu kösk.le.rdcQ bi,rine .misa· 
fir mi gitmisti? 

Onun, civ
0

arda bir dostu, ah· 
babı olınachğmı söylemişti. İh
timal ki o da, Emelle birlikte 
gczınege, dolaşmağa ~ıkınış o -
lacaktı. 

Kapıyı açan ihtiyar hizmetçi 
kadın, tuhaf tuhaf yüzüme ha -
kıyordu. 

- Hanımefendi, yoklar mı? 
İhtiyar kadın, tutuk tutuk 

cevap verdi: 
- Hayır ... ~stanbula gittiler 
Bu, hic beklemediğim bir va· 

zivetti. lstanbula g:ecebilmekli
ö-im biraz ~ünlı_elivdi. Snn trenı, 
son vanuru hilm'vordum. 

- Giderken, ben·m icin bir 
şey söylemediler mi.? ~ 

- Bir mektup bıraktılar. 
Yüreğime sular serpilmişti: 
- Aman ver ... göreyim. 
Hizmetçi kadın, kapının ö -

nünden çekilmişti: 
- Buyurunuz, içeride oturu

nuz. Getireyim. 
İçeri girdim ve sofadaki bir 

• Üsküdar Zeynep Kamil hastaha
nesi dünden itibaren doğum evi ve 
kadın hastal•k\arı polikliniği halinde 
cal şmağa başlamıştır. ~c:ni teşkilat
ta bura1a ba~ dçıktor olarak ,Haseki 
kap\n qas~ahkları mütc;hassısı doktor 
,,Eyüp tayin edilmiştir. 

* Ağrı ilbayı lmadettin Ardanın 
KıırC\kösede kalp sektesinden ölümü 
meslek arkadaşları ve kendisini tanı
yan, sevenler arasında büyük acı u
yandırmıştır. lmadettin Arda daha 
genç dCjnccck bir ya.,Şta idi. Doğru ve 
çah§kandr. Kaymj\kamlıklarda mül -
kiye müfettişliğinde bulunmuştu. Ağ 
rı valiliğinden önce birinci genel mü 
fcttişlik asayiş müşaviri idi. 
Duyduğumuı:a göre 1madettin Ar

da yatağında ölü bulunmuş ve kalb 
sektesinden öldü,ğü anlaşılmıştır. Ke
derli ailesine taziyetlerimizi bildiri -
riz. 

* Son günlerde kuduz vakalarının 
çoğalması üzerine, şarbaylık kayma
kamlıklara mühitn bir tamim gönder 
miştir. )3oğazında tasması ve numa
rası olı;a bile, sokaklarda tek bas·na 
dolaşan ev köpekleri derhal tutt;Jup 
vhlUriilccqktir . .Ev köP,ekleri ancak 
sahiplerilc bfrlikte ve :z;inc\rli olarak 
dolaşı1bilir. >-:v köpeklerinin her yaz 
başlangıcında beleuı) ... t.-.r .. --1·ii- . .. _ 
rafından muayene edilerek bir rapor 
alınması karadaştırılmılt\r. 

• istanpµl Sana,t mektebinden bu 
sene 33 talebe mezun olmuştur. 

• üksc;,k ~ü\ıcndis r(lı;lçtcqi rek
törlük adı, >7'.Uksek mU.hensiis mekte
bi direktörlüğüne ~evrilm~tir. 

* Ycl'\i istiplak vergisi kanun\1 dUn 
İstanbul gümrUkler baş direktörlüğü 
ne Bakanlıktan bildirilmiştir. 

abancı dil 111ektebi 
kaldırılJyor mu ? 

Ün~versiteye bağlı yabancı 
dil ~ektebinin yetıi ders senes·n 
den itibaren kaldırılacağı söy • 
le\}r;nektedir. 

Dil mektebinin .!lutltlırılması · 
na en büyük sebep olarak mek · 
tebin iyi randıman vermediği 
gösterilmektedir. 

- Yabancı diller mektebi için 
80 bin lira tahsisat konmu§tu. 
Fakat bu tahsisat ile üniver:site 
de istenilen randıman alınma -
mıştu-. 

Ö~rendiğimize göre Kültür 
:Sakanlığı önümüzdeki yıldan 
;itibare~ diller mektebini kaldıra 
cak onun yerine üniversiteye 
devam eden talebenin ecnebi li· 
san öğrenmelerini temin i~in ay 
rı şekiller bulunacaktır. 

koltuğa oturdum. Biraz sonra 
hizmetçi kadın, elinde bir .ka -
ğıtla geldi. 

Kağıdı aldım, baktım. İlk 
gözüme çarpan şey, yazı oldu. 
Bu yazıyı yazanın tabiatım, hu
yunu anlamak için grafoloji mü
tehassısı olmağa ha.cet yoktu. 
Keskin, alabildiğine gitmiş, h'l
şrbos bir yaz.ı. 

Kadriyenin Y,azısı, kendi se· 
razattıtmı tamamile gösteri -
yqrdu. Okudum: 

"Yes::ıri · .,., ' . 
"Senin habersizce sıvışı;n;ına 

hayret etmed·o;ı Akl,ıı;ıa esti! 
de'l'm. Civa,rl~rçla t'Q,l d.o\;ı ş · . 
yor un? Y okc; '.l t t~ hltl~ w,ı 
ge f n' Art k h mu, pek k ~j 
r ecfm. S n, ' n. tabı tt ·n· 
sa,n lar i9in plfin, prog um, rs>,tçı 
olmaz kı ... 

"Köske hemen dönecek m,i -
sin? Bunu, hic zannetmıyorum. 
Serseriliğ,in daüssılasını bilirim. 
Onun için, hemen <lönece,ğin -
d~n ü~idipı y9k. Yalnız. bu kaç 
~un surecek? O da mechıll ! 

"Fakat elindeki defter, ça -
buk bitecek. ;Kürkçü dilkM,ıı.ına 

KE Di KEND.ME ÇATMAK! 
Ke~di kendime çatmasını çok 

severim; hele oğlum Orhan Se
lim, s~na ~~tmak, seni hırpala
maktan duyduğum tad bir kôtü 
huylu üvey aııanrn sıska, cılı z 

üvey kızım horlamaktan duy -
duğu tada benze.mese de, b:r 
Jüşma.nın bir dq§manr ~zm .. :,İ 
:'bidir. 

Ben, Orhan Seliw, kendi kı.ı-
.urumu, kendimin günden gu .. e 

,{ötüleşcn yazılarımı başkaların
dan önce görmeğe, anıamağa, 
böyle ulu orta söylemeğe çaı1-
'lrak belki de bir kötii kurnaz
lc yaRıyorum, belki de özümü 

u:tüme karşı kurtarmak istiyo • 
rum. Olabilj_r. Bu her küçük en
t~llektüelin huyudur. Enir.de 
sonunda ben Urhan Selim de 
bir küçük entellektüclden baş • 
ka bir nesne değilim. 

Diyeceksiniz ki, durup durur
ken, papasrn önünde günah çı
karan bir Jsa dinlisi gibi okuyu
cularının karşısrnda böyle ken· 
di kendine çaW:ıak, ııereden ak· 
ima geldi, bu duyguyu böyle 
rbirden bire niye duydun? 

Bu sorgunuzun karşılığını ve 
rebilseydim eğer, daha doğrusu 
yukarıda yazdıgım §eylerin bu 
kar§~lığı yeteri kadar verdiğini 
sansaydırp,, böyle }Jomikle_§mez
dim rkar§ınızd a. 

Orhan SELiM 

Fransız mektep 
Gemisinde balo 
il.imanımızda bulunan F.ran • 

&anın jeanne d'Arc mektep kru 
vazörü kumandanı Donval dün 
sabah vilayete gelerek ~lbay ve· 
kilini ziyaret etmiştir. Kuman • 
dan bundan sonra deniz ku· 
rncu1uanmı, istaul>ul kumanda -
mm .ziyaret etmiş ve bu ziyaret 
ler iade olunmuştur. 

Duıı ıtruvazor zauu "'· • 
radı şehrimizde gezint\ler y.a,p • 
mışlar, müzeleri ve camileri gez 
r;nişlerdir. 

Dün J:?raı;,ısız m~safirlerden 30 
kişilik bir gf\.\P öğleden sonra 
Heybeli adadaki deniz lisesini 
ziyaret etmişle,rdir. Misafirler 
saat 15 te geminin motorla r.ı ııe 

mektep iskelf'sin,. ,..drmışlar ve 
tabur h:ılinde kendilcrhıi bekle· 
yr.tı ınektep tale,besi tara(~ndan 
karşılanmışlardır. 

Misafirler müdürlük dairesin 
de \)iraz dinlendikte~ sonra mek 
tehi gezmişler ve görüle,n inti
zam) takdir etmişlerdir . .Friinsız 
dostlarımız şerefine mektepte 
bir cay ziyafeti verilmiştir. 

;Mektebin spor sahasmç\a bir 
futbol maçı terti,P edilmiş, Fran 
sı.z mis?ı_firler ~:nacı seyre..tmiş • 
lerdir. Mektep ta.lebeslnden bir 
grup, bugün öğ:leden sonra 
ffeanne d'Arc ,kruvazörünü ziya
ret edecektir. Dün &ece Fran • 
sız se~iri ,K:ammerer tarafından 
misafirler şerefine bir balo ve • 
rilmiştir. 

ı::e 

döneceksin. Defterlerin hepsi\ıi 
birden vermediğimin scbe,P ~.e 
!hikmetini şimdi anladın mı, ku· 
çük oey? 

"Sen, olmayınca, köşkte yal
uzlıktan boğulacağım. Ben le 
İstanbula iniyorum. Belki )s • 
t~u;ıb\,\lcla biribirimizle karşıla • 
şırız. ıBen, en fazla üç gün kal· 
mak niyetindeyim. 

"Bu kaaıdı her ihtimale kar
şı yazııY.o(um: ,B.elki ,köşke çlb • 
nüverirsin. Beni bulaınayınca 
alınırsın. Köşk, senindir Hızf: 
mctci kadın, em ·ndediı. Ke .,~
nin istecr ği g 0 bi ve ic, v ç t ·e · 

"Em i i .. aıa ş 1 nl '< 

b t 
"C 

iP :> 

'' öyleo.ı'yc(ieğ.\m ! 
"Haydi söyli) eyım, be arı~a

daş ... 
"~ıskandım ! 
"Seni sevmeğe mi başlıY0 .

rum? .. Ne bµdalahk ! 
"Qözlerinden öpmüyoruınt 

K~driye,, ) 
(Arkası; vat 
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TAYYARE TEHLiKESi 

Parti Merke
toplanlldı SÜPRUNTÜ HİKAYESi 

Ali Naci, iki gün evvel lstanbu· 
lun süprüntülerinin kaldırılmasını 
istiyordu. Uzun zaman dışarıda 
kaldığı nasıl anla§ılıyorl .. Çünkü ls-~------ [Başı 1 incide] Kamutay 15 

Yaz Tatiline 
Haziranda 
Başlıyor 

l\nkara, ı (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kamutay .. e~c~
tnenleri çalışmalarına devam ediyorlar. Encümen acele g<;>ruşu
lecek kanun layihalarını tetkik etmiştir. Kamutayın hazıranın 

ATATÜRK 
(HUSUSi MUHABiRiMiZ 

BiLDiRiYOR) 
Ankara, 1 

Atatürkün bir kaç güne ka • 
dar şehrimize dönmeleri, kısa 
bir müddet burada kaldıktan 
sonra tekrar bir seyahate çıkma 
ları muhtemeldir. 

Ali Rıza Erdem de propaganda ı 
ya ehemmiyet verilmesini ve 
Halkevlerinde hava tehlikesine 
karşı konferanslar tertip edile
rek halkın gözünün açılmasını 
söylemiştir. 

tanbulun ıüprüntüsü dışarıdan ge· 
üzeredir. len herkesin gözüne ilişir ; fakat 

Tayyare için mek- bir kurnaz süprüntüsü ,.ardır : 
teplerde t 8 Ş k İ 1 at Aradan altı ay geçince süprüntü • 

Tayyare cemiyetine yardım sü görünmez olur. Tıpkı sineması • 
d nı gördüğümüz (görünmez adam) 

için bütün mekteplerde e teş • gibi ... Denecek ki; bizde de ot1!~: 
kilat yapılması kararlaştırılmış duğu, durduğu, çalışt~ğı ve geçtıgı 
tır. Mekteplerde, her sınıfta, bu yerde iz brrakmıyan bırtakım adam 
işle uaraşan bir mümessil bulu- lar vardır ki; bunlara görünmez 

lQ veya 15 inde tatil yapacağı anlaşılıyor. .. . 
Kamutay pazartesi günü yapa~a.ğı to~lan;ı~a 1:urkıye.: ~~l : 

g"aristan ticari anlaşmasının tasdıkıne daır layıh~ ı.~e, Tu_rkıye 
ltalya ticaret anlaşmasının tasdiki layihasmı, gor~şecektır. 

Bunlardan başka, toplantıda Türkiy~ ~lmanya tı~aret muahe
desinin tasdiki, Kültür Bakanlığı teşkılatmda yemden ~ genel 
tnüdürlük kurulmasına dair layiha, Türk • lran devletten arasın 
da akdolunan emniyet, bitaraflık ve ekonomsal emek be:aberliği 
tnuahedesinin tasdiki Türkiyede açılacak arsıulusal bınayı ve 
sergilerin vergi ve re~imlerden muafiyetine dair layihalar var • 
clır. 

Resim Sergisi Açıldı 
J\nkara, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Güze! sanatla: 

tesim subesinin 12 inci resim sergisi bu sabah saat on bırde sergı 
evinde~ kültür bakam Abidin Ozmenin bir söylevile açılmıştır. 
A.çıJma töreninde Türk ve yabancı seçkin bir kalabalık bulun -

• llluştur. 
Kültür bakanı söylevinde güzel sanatlar alanındaki gelişimin 

göze çarptığım, memleketimizde tabii güzelliklerin çok olduğunu 
anlattı. 

Sergide güzel sanatlar birliğine bağlı ressamlar 129 eser gös
termişlerdir. Sergi haziranın on beşine kadar açık kalacaktır. 

Bakanların Görüştüğü işler 
. Ankara, 1 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bakanlar he~e

t1 bugün saat 18 de toplandı. Toplantıda kamutayın bu devre~ın
de kanuniyet kesbetmesi gerekli olan bazı önemli kanun pro1ele 
ri üzerinde görüşüldüğü sanılmaktadır. 

Türk-Fransız 
Ticareti 

Ankara 1 (Hususi muhabiri-' . miz bildiriyor) - Fransa ile tı-
cari müzakeratta bulunmak üze 
re· ekonomi bakanlığı müsteşa
rı Kurtoğlu Faik, yanında Bür 
han Zihni olduğu halde bir kaç 
güne kadar Parise gidecek~ir. 

Parişte göriişmelere hazıra 
nın on beşine doğru başlana • 
caktır . 

Maliye Teşkilat 
Kanunu 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Bütçe encü -
meni yarından sonra maliye teş 
kilat kanun projesini tetkike 
başlayacaktır. . 

Tabiiyetimize kabul 
edilenler 

Ali Rıza hava tehlikesinin 
dehşetini de izah ve buna bir an 
evvel başlanmasını istemiştir. 

Başkan Hilmi de propaganda 
ya ehemmiy~t ve~il?iğini. ~aze -
tecil erin vazıf elerını çok ıyı yap 
tıklarım söylemiş ve Halkevi i
le radyoda propagandaya baş -
lana cağını da bildirmiştir. 

1stanbu1 Tayyare cemiyeti di 
rektörü İsmail Hakkı da yar -
dımcı azanın ne suretle kayde • 
dileceğini söylemiş ve Tayyare 
cemiyetinin her zaman bu yar
dnnlara açık olduğunu ilave et
miştir. 

Başkan Hilmi Parti bakımın
dan Türk hava kurumuna bü
tün parti arkadaşlarının yardım 
etmesini ve başkalarının da teş
vik edilmesini söyliyerek toplan 
tıya nihayet vermiştir. 

Esnaf cemiyetleri delegeleri 
15 haziranda fevkalade bir top
lantı yapacaklardır. Bu toplan
tıda Türk hava kurumuna yar -
dım şekli görüşülecek ve İstan
bul esnaf cemiyetleri namına 6 
tayyare alınması için çalışma 
şekilleri kararlaşacaktır. 

Ortodokslar arasında 
Ankara, 1 (Hususi muhabiri

miz bildiriyor) - Hicret ve il -
tica suretile memleketimize ge

~A h f G •• •• •• K J G " •• len 268 alus, bakanlar heyeti Duyduğumuza göre Eskişe -
• ... 1 u a iZ ucunun uru uş unu k~ra:ile tabiiyetimize kabul edil hir saylavı İstemat Özdamar da 

----'- . -mıştır. hava tehlikesine karşı koymak 
. Ankara, 1 (A.A.).J'4uhafız Gi1 

1
-- ,.u-·;/•=-· i1"ı;;;;·;ıagJ~~~~~ Borlin Ticaret m ümessili için giriştiğimiz atılışta, Orto-

Cı.i h ıt oıaugu gıbı bu yıl da mız var ır. u A • • 1 . . .k 
lt" clr=y .. .. 1 n 1 haziranı tö bu inandan doğan ereği yurtta, Ankara, 1 (Hususı muhabırı- doks kolu heyet erını teşvı ct-

\(ru uş gunu o a .. k · b·ıa· · ) B. kaç gu··n mek u··zere çalışmag~a başlamış tt ı k tl ı mıştır. önlerinde sporu, sporculugu yayma ve mız ı. ırıyor - ır • -
. n ~ •. _ uvı~ ... ~ ... l•ahl.. gUl.Uu lıi.i scliştirmektir.,, denberı burada bulunan Ber - tır. Hava kurumuna bağlı 1, 2 
~~ spor şubelerinden müteşek Ulu önderimiz, yu·· ce ulusu - lin ticare.t. m .. ümes:-ili A~ni çar • ve 3 nuınar.alı dernekler her 
~ l b B Iıne donecek semtte hava tehlikesini bifen U-t bir kafile şehrin caddelerini muz, sevgili vatanımız ve kut- şam a gunu er - k 
dolaşarak zafer abidesine gel • tir • ye kaydine yeni bir hız verme 
-· sal cumuriyetimiz için yaşa, ya- ============================ ·•ıIŞler ve bir çelenk koyarak 
h.~P birlikte ergenlik marşını 
80.Ylemişlerdir. 

şa, yaşa .. ,, 
Bundan sonra muhafız gücü 

sporcuları kamutay yoluyla Güç 
Kurağına dönmüşlerdir. 

.Muhafız gücünden bir sübay 
~~~ada -.bir söylev verdi. Dedi 

Bu yıl dönümü münasebetiy
.. "~.ü~~müzün ı 2 inci yıldö • le Güç Kurağında yapılan toplan 

tıumunu kutluladığımız hugün tıda ı 50 ye yakın davetli hazır 
~an__a ve senin üzerine olan bağ- bulunmuş ve kendilerine don -
ılıgımızı bir daha haykırabil - durma, limonata, pasta ikram 

lllck için yüce katına geldik. edilmiştir. Gece de şehir bahçe 
~ençliğe inanladığm yapının sinde sporculara bir şölen veril 
0runması için sağlam kol, sağ- miştir • 
~~-=:============================================ 

TAT il BAŞLA Dl 
20de kapatanların eskisi gibi cu 
~artesi akşamlan 20de kapayrp 
apamıyacaklan yarın anlaşıla

caktır. 

Cumartesi tam gUndelik 1 

g Fabrikalarda ve büyük mües 
eseıerde ve öğleden sonra ka -
~anması icap eden yerlerde çalı 
~n amelelere cumartesi günle
~ için yarım yevmiye verileceği 
Q ~ı müessese sahipleri taraf m
it an amelelere bildirilmiştir. Fa 
e at amelelerin şikayeti üzerine, 
i 8,asen kanunda sarahat olduğu 
~ın müesseseler tarafından dün 
c nı Yevmiye verilmiştir. Gele -
c:~. hafta da ayni şekilde ödene 

g"l amelelere bildirilmiştir. 

Hakyerlerinde 

IJ.,;'i eni haf ta tatili kanununa 
cıu gun olarak hak yerlerinde, 
'tlıJn Öğleden sonra duruşma ya
clu:rıamıştır. Bugün de pazar ol 

&~. için hakyerleri kapalıdır. 
ha" un öğleden evvel, İstanbula 
lıaf h Hakyerlerine telefonla, 
ha ~a tatili kanununun tatbikine 
ele§ andığı bildirilmiş ve öğle -
tl}~ ~onra bütün hakyerlerinde 

l> aı durmustur. 
laıı aıar gününe bırakrlmış o -
ecı d~vaların çoğu pazarı takip 
tn:kn ıl~ cuma gününe tehir edil 

tcdır • 

Okullarda 
hu~afta tatilinden ötürü dün 

un okullar öğleyin kapatıl • 

[Başı 1 incide] 
mıştır. 

Bir çok okullarda esasen ders 
kesimi olduğu için bundan son. 
ra cumartesi glinleri saat 12 de 
okulun tatil edileceği mektep 
idaresi tarafından talebeye bil -
dirilmiştir. 

Sözlü imtihanlar için evvelce 
hazırlanmış olan programda 
da değişiklik yapıldığını maarif 
idaresi bütün okullara bildir -
miştir. 

Bu değişikliğe göre pazar gü
nüne konmuş olan 'bütün sözlü 
imtihanlar cuma günü yapıla • 
caktır. 

Cumartesi günü sözlü imti • 
hanlar varsa bunlar da akşama 
kadar devam edebilecektir. 

Şirket tari feleri deOişti 
Hafta tatilinin cumadan pa -

zara geçirilmesi dolayısile va • 
purlarm tarifelerinde de değişik 
tikler yapılmıştır • 

Akay, cuma günleri tatbik et 
tiği tarifeyi şimdiden sonra pa-
zar günleri tatbik edecektir. Es 
kiden yalnız pazar günleri ya -
pılan bir krsım seferler şimdi -
den sonra cumartesi günleri ya 
pılacaktır. 

Cumartesi günleri saat 13,45 
de bütün adalara uğramak üze
re bir vapur daha eklenmiştir. 
Perşembe günü akşamı bütün 

iskelelere kaldırılan ucuz biletli 
tenezzüh postaları da cumartesi 
günü akşamları kaldırılacaktır. 

IZMIR TELGRAFLARI 

Gazoz Yüklü iki Kamyon 
Çarpıştı, 2 Ölü, 4 Yaralı Var 
İzmir, 1 (Hususi muhabiri - 1 Arabaya yol veriyor ve öndeki 

miz bildiriyor) - Bugün Karşı kamyona şiddetle çarpıyor. Fa-
·-yaka yolunda, Mersinli de, açık kat bu çarpışmada kendi kul -
lı bir kamyon kazası olmuştur. landığı kamyon yuvarlanıyor, 
Kaza iki kamyon arasındaki re- öndekine bir şey olmayor. 
kabetten ileri gelmiştir. . Çarpışmada İsmail Hakkının 

Gazozcu İsmail Hakkıya aıt kamyonunda bulunanlardan Ce 
Süleym.anm idaresin.~e .~arşıya tnal ve Kon ah Mehmet derhal 
kaya gıden gazoz yuklu kam - .. .. . Y 
yon, Mersinlide rakip firmaya olmuş.ler~ır. Mustafa, M~?me.: 
ait gazoz yüklü şoför Alinin kul ve Alı agır yaralıdır. Şofor Su
landığı kamyonun önde gittiği leymanın yarası hafiftir. Tah -
ni görüyor, onu geçmek istiyor. kikat devam ediyor. 

Biletler, pazartesi günü öğle 
ye kadar geçecektir. Değişik 
tarifelerin tatbikine dündenbe -
ri başlanmıştır. Dün yeni tarife 
ile ilk defa yapılan 13,45 pos -
tası ilan edilmeden hareket et
tirildiği halde 200 den artık 
yolcu almıştır. Bu postanın şim 
diden sonra çok kalabalık ola • 
cağı umuluyor • 

Şirketi Hayriye cuma tarifesi 
ni olduğu gibi pazara almıştır. 
Cumartesi gününe yeni vapur -
lar konmamışur. Yalnız perşem 
be günleri yapılmakta olan 23.45 
postası::: cumartesi gününe ve 
gene perşembe günü akşamları 
yapılan tenezzüh postası da cu
martesi günü akşamına alın -
mıştır. Öğle vaktine rastlayan 
seferlere eskiden küçük vapur . 
lar giderdi. Bundan böyle yal · 
mz cumartesi günleri öğleyin 
Buğaziçine yapılan seferlere bü 
yük vapurlar verilecektir. 

Deniz yolları ve vapurculuk 
sosyetesi şimdilik tarifelerde 
hiç bir değişiklik yapmayacak 
!ardır. Fakat ilerde aksaklıklar 
olursa önüne geçilecek şekilde 
tarif eler yapılacaktır. 

Borsada 
İstanbul borsası dün ilk defa 

yabancı piyasalara uymuştur. 
Hafta tatilinin cumartesı öğle • 
den sonra başlaması borsacıla -
rın işlerini çok kolaylaştırmış • 
tır. Borsa mübayaacılarından 
biri bir yazıcımıza şunları söyle
miştir: 

" - Cuma günleri bizim bor 
sa kapanıyordu. Avrupa borsa
larında olan muamelatı cumar -
tesi günü takip etmekte güçlük 
çekiyorduk. Pazargünleri de 
.Avrupa borsaları kapalı olduğu 
halde biz burada sözde çalışıyor 
duk. Fakat yabancı borsalarda 
ne olup ne bittiğini bilmediği -
miz için pazar hatta pazartesi 
günkü işlerimiz durgun gidiyor 
du. 

Şimdiden sonra yabancı borsa 
larm tatili ile bizim tatil günü 
ele birleşince muhaberat hiç bo -
zulmayacak ve bu yüzden bor -
samızm faaliyeti artacaktır. Di
yebiliriz ki, hafta tatilinden en 
çok istifade eden borsacılar -
dır.,, 

BugUn her taraf kapah 
Bugün, bütiin resmi hususi 

daireler ticaret müesseseleri, 
yazihaneler ve eski cuma tati · 
!inden istifade etmiyen bütün 
kurumlar kapalı bulunacaklar -
dır. 

k" H f talebesı· dı'yebiliriz. Dog· ru söz. Lakin süp -naca tır. er srnı m , 
rüntülerimiz böyle değildir. izleri, 

nakdi ufak bütçelerinden arttı- yerleri, kokuları bellidir. Bunların 
rabilecekleri kadar bir para ayı- görünmez oluşlarının hüneri şurn
rarak Hava kurumuna vermeği dadır: Süprüntüler, şehrin dekor • 
taahhüt edeceklerdir. Bu para - tarı arasına karışırlar ... Ana cadde
lar hava kurumu İstanbul mer- lerde bunlara rastlamazsınız. Hele 
kezine verilecektir. şöyle yan sokaklara biraz sapar ve 

araştırırsanız, dekorlar nr:ısınd~ 
Tuz ve cıgara· süprüntüleri bu ursunuz. Alı Nacı 
1 arda reklam bu süprüntülerin mikrop yuvası C>l· 

Cevat adlı bir okuyucumuz duğunu söyler durur. Buradan da 
k anlaşılıyor ki ; dışarıdan yeni g~I • 

bize gönderdiği bir me tupta mi~tir. Bizim süprüntiilerde mık •• 
hava kurumu için iki gelir kay- rop bile yaşayamaz. Ve bcr<'ket kı 
nağı göstererek diyor ki: yaşayamaz. Yoksa §chirlinin hali 

"Cigara paketlerinin içinde ruo~ olurdu? .. 
ve dışında her çeşit kurum r.ek· Bütün bunları yazıp dururken 

d ortada dolaşan ve bir türlü, gözo lamları yaparak gelecek van a- ilişmeyen hakikat vardır: O da şe-
tı hava kurumuna bırakmalı. Bu hirli de süprüntüye alışıktır. So -
yol, her yıl az çok bir gelir te- kaklarında süprüntüyü eksik et • 
min eder. mez. Cigara paketini, çukulata ka· 

İkinci ~ekil şudur: Tuz fiat - adını, fındık fır.tık kabuklarını, mı
ları ucuzlamak üzeredir. Köylü arr koçanını. kısaca bütün tortu ve 

posasını sokağına atar. Hntta ma
ye tuzu ucuz verme kararını ak- halle içlerinde çirkef suyunu pen • 
satmadan şehirlinin gene eski cercden dökmek şehrin törelerin • 
fiattan almasını temin etmeli - den olmuıtur. Böyle sokağa dökü • 
dir. Verilen bu para, hava kuru len ıulan başına giyip vakit· 
muna aynlabilir. siz pis bir duı almıı olanlar az de· 

· ğildir. Şu halde süprüntüyü lstan-
Şimdiy kadar hiç bir şehır • huldan ve fstanbulu süprürıtüden 

li tuz fiatından şikayet etmedi- kurtarmanm bence yolu yoktur. 
ğine göre bu düşünce kolay tat- Hele hadan evvelki devirlere ait 
bik edilebilecektir.,, çöp arabalarımın da böyle gazete • 

Tayyare kurumun- lerde mostralık edip yermek reva 
değildir. 

d ak İ çaıtşmalar Bunlar kalkarsa çöpçülerimiz ne 
Türk hava kurumu İstanbul yapar? . 

şubesi· kaza teşkilatını? yenilen Çöpçülerimiz diyince aklıma gel· 
mesi işini bitirmiş, nahıyc kolla. di: Biz birtakım işleı·i benimseriz. 

Meııela bir hekim için: 
rını kuvvetlendirerek buralara ' 'Değerli doktorumuz, ünlü heki-
maaşlar ve kefilli muhasipler mimiz" deriz de, neden ··değerli 
atamıştır. Hava tehlikesini b: • çöpçümüz, kıymetli gardiyanımız" 
len üye yazımı bütün hızıle sür demeyiz. Bu da apaçık bir haksız .. 
mektedir. Kurum 1stanblll şı.: _ lıktır ki; yıllardanberi gözüme ba-

tar durur. Zenaatlerin iyiai kötüsu 
oesi dün de bir çok vatandaşla· olmaz. Hekimimiz ne kadar bizim 
rı üyeliğe yazmıştır. Nahiye k:>l ise, çöpçümüz de o derece bizim
ları dünden itibaren bu iş için dir. Birini benimseyip ötekini ya • 
çalışmağa başlamışlardır. hancı gibi tutmak doğru değildir. 

Parti başkam Hilmi, dün sa· B. FELEK 
balı hava kurumu merkezine ge· 
lerek bir müddet meşgul olmuş, 
kurumun İstanbul şubesi direkto 
rü İsmail Hakkı ile görüşmüş -
tür. 

Hava tehlikesini bilen üyeliğe 
yazılarak 120 bin lira teberrü 
eden Abdurrahman Naci Demir 
ağ, parayı yarın kurumun em -
rine verecektir. 

Kazalarda teşkilat 
Türk hava kurumu İstanbul 

şubesi direktörü dün bir yazıcı 
mıza son çalışmalar hakkında 
şunları söylemiştir: 

" - Kaza teşkilatının yeni -
lenmesi işi bitirilmiştir. Bütün 
kazalar ve nahiyeler esaslı faa
liyete geçmişlerdir. Hava tehli
kesini bilenler için yeniden ta • 
ahhütnameler hazırlanmıştır. 

Önceki taahhütnameler yal -
nız kuruma yardım için hazır -
lanmış taahhütnamelerdı. 

Bundan başka hava tehlike -
sini bilenler için Rozet nümune 
leri hazırlayarak genel merkeze 
gönderdik. Seçilecek nümuneye 
göre derhal yaptırılacak rozet • 
ler üyelere dağıtılacaktır. Bu 
münasebetle eski rozetler kaldı
rılmıştır.,, 

Diğer taraftan hava kurumu 
İstanbul şubesine yazılı bayan
lar da bu ulusal ödevin yerine 
getirilmesini kolaylaştırmak i
çin el birliği ile çahşmağa karar 
vermişlerdir. 

Bir garsonun tekl ifi 
Dün matbaamıza bir garson 

müracaat etti. Ve hava kurumu 
na yılda 50 bin lira temin edebi 
lecek bir teklifi olduğunu söy -
ledi. Bu teklifi aynen yazarak 
alakadarların dikkatine koyuyo 
ruz. Bu zat diyor ki: 

" - Bir çok lokantalarda 
müşterilerden garson parası di
ye % 5 - 1 O kuruş alınır .. Zaten 
garsonların eline geçmeyen bu 
yüzdelerin hava kurumuna bıra
kılmasını teklif ediyorum. Bir 
hesap yaptım. Her yıl bu yüzde 
lerle vasati 50 bin lira toplan -
ması mümkündür.11 

Fuat Köprülü 
Fakülteden ayrdd• 

Kars saylavhğına seçilen ede 
biyat fakültesi dekanı profesör 
Fuat Köprülü, dün, fakültede • 
ki vazifesinden ayrılmıştır. Fu· 
at köprülü, üniversitedeki iş aı
kadaşlarma ayn ayrı veda et· 
miştir. Bu kıymetli profesörün 
İstanbul üniversitesinden ayni • 
ması arkadaşlarını müteessir et 
miştir. 

Fuat Köpriilü dün kendisile 
görüşen bir yazıcımıza şunları 
söylemiştir: 

- Evvelki gün Karsta yapı· 
lan intihapta kazandığımı ha • 
her aldnn. Tabii bu vaziyet kar· 
şısında fakülte dekanlrğma de • 
vama kanunen imkan olmadığın 
dan, bugünden itibaren vazifem 
den ayrıldım. İki gün sonra An • 
karaya gideceğim. Ankara ede· 
biyat fakültesinde bir vazife a
lıp almryacağım şimdilik mev· 
zuu bahis değ-ildir. Bu, bakanlI 
ğın bileceği bir iştir.,, 

İstanbul edebiyat fakültesi 
dekanlığına kimin getirileceği 
henüz kati olarak belli değildir. 
Kültür bakanlığının bugünler -
de bu iş için bir emir vermesi 
bekleniyor. Pedagoji ordinaryü 
sü profesörü Mustafa Şekib in 
dekan olacağı en kuvvetli ihti -
maller arasında sayılıyor • 

Sıcak: 25 derece 
İstanbul dün de sıcak günle

rinden birini yaşadı. Kandilli 
rasathanesinin verdiği rakam -
lara göre, dün şehrimizde sıcak· 
lık derecesi en çok 25 e kadar 
çıkmıştır. Rüzgar lodostan es -
miş ve saniyede 7 metre katet
mistir. 

Aydın Demiryolu 
Keçiborlu, 1 (Hususi muhabi 

rimiz bildiriyor) - Aydın de -
miryolunun bugün devlete get
mesi münasebetile bu sabahki 
tren istasyona süslü olarak gir
miştir. Herkes sevinç içindedir. 
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Bir Üsküdarll 
Söylüyor ... 

Aziz Hüdayi AKDEMiR Geçende Üsküdar isin bir ya-
zı yazmıştım. Glkuyuçularım -

Ka~acak Dükkanlar 

O ... Hasfaydı, C~lızdı, Fakat Ölümünü 
Arayan jyi .Bir Kadın Casustu 

• dan "Ü sküdarda, Gümüşarayı
cı sokak 28 numarada oturan 
Nihat,, imzası ile bir mektup al· 
dım. ;Bay ,Nihat diyor ki : 

"Saat l 9 dan sonra her yer 
kapanıp vapurlar, bizi akın akın 
Üsküdar iskelesine bıraktığı za
man yaz günlerinin bu erken 

Tatil ~n~eri hakkındaki kanu • ı cekl.erdir. Iıte bu yarım günde yal• 
nun metnınr ~azetelerde okuduk. nız; zaruri ihtiya9 dükkanlarınuı de 
Bu kanuna d!yec.ek .Yo!«· Yalnız bir ii!. bütün alyveriş yerlerinin açık 
nokta var hı; zıhnımız;e tRlulıyor. olmcurnda fOk la)lda vtırdır. Yeni 

Haf ta tatili Cumartesi saat ı J de kanunun tatbikına ait nizamname 
ba§lıyor. Halkın ;yemesi, İfmesi gi- )IApıl:rken, bu ııokta dii§ünülerek a 
;•inmesi gibi zaruri ihtiyaçlaril: ala çık kaltıbilecek dükkanlar dairc$İ 
kalı diikkônlAr Cumarteıi gkşaroı· geni§ tutulur6a hem memurlara, 
na kadar açık kalabilecektir. Di • İıem dükkanlara iyilik edil • 
jerl~ri kaparıacCJk... miş olacaktır. Yoksa fırın, kasap, 

- Peki, dedi, ya size Wyan
ky'ııin işini ver)r.sem?.. Onun 
bıraktığı yerden tıpkı onun gi
bi başlayıp yürürseniz?... Yani 
onu yaşatsanız ... 

Kız düşündü .. , Onu ~aş.at· 
mak, yahut onun .işleri iç\ode 
ölüme çabuk kavuşmak ona bir 
az tatlı geldi. 

- Pelci, dedi. 
Fakat iş bu kadar kolay bit

miş <leğildi. istihbaratın daha 
yüksek şefleri kabul etmiyor
lardı. Hasta, cılız ve henüz ca
susluğun güç işlerini becerecek 
kadar yetişmemiş pir kadının 
bu ıehlikeli, ağır yükü taşrya
mıyacağım iddia ettiler. Mat
hesius uzun boylu anlattı ve: 

- O zaten ölüm arayan bir 
kadı.o, dedi. 
Davayı kazanmıştı. Matına

zel Doktor artık B IH. nın me
murlarından biri olmuştu. En 
tehlikeli i~ler buna veriliyor ve 
? ~a ölü.1?-ü en çok jşler arıyor, 
olume gorünecek işder yapıyor
du. Şefler; onun bu halini gör
dükçe Öığ'Üt veriyor, tedbir al
masını :Söylüyorlardı. Karşılık 
olarak onwı bfr tek sözü vardı; 

- ~ence ölümün saati yok
tur, dıyordu, beni sevgilime !ka
vuşturacak saat nekadar erken 
çalarsa bence daha iyidir. 

Mathesius .Matmazele bu 
yükümü niçin vermişti? Ger
çek onun gücünü ve bee(:riklili
ğini anlamış rnıyclı? Yoksa onu 
biraz oyalamak, yüreginin acı
sını biraz dindirmek, başında 

dola an kara bulutları biraz 
dağıttıktan sonra ona başka bir 
i~. mi b~lmak istemişti? Eğer 
boyle ıse yanılmıştı. ~ünki 
Matmazel ilk ..aldığı yükümle 
FranEaya gcrtikten so:ıra bir
Ç "'k foto;~rafilcr ve ,krokilerle 
d?nmüş, Fransız topcusuna ait 
hır de gizlilik elde etrnisti ki er
kihuharbiye icin rok . de 'Yerli 
idi. ... ;s , 

Kışuı Betlinde kalıyor, Mat· 
hesius'.un idaresinde kara ve 
deniz kuvvetlerine ait bilgiler 
<ı?~or~~u. Gizli dosyaların hep
sı~ gozden geçirmesine müsaa
de edilmişti. Askeri tarihi baş
tan sona kadar okudu. Sahra, 
muhasa~a ve daha başka topçu
lukıı;an. ınceden inceye gözden 
geçırdı. Artık bir erkanıharp 
kadar bilgisi vardı. 

Her yaz Fransa - Belçika -sı
~ırına gider; casusluk islerini 
ıdare ederdi. Bir aralık İngil
terede IP/i.,.nt'a g"tti.ği ve Ports-
~~u~ ~ ~üdafoasını ö~r.enerek 
dondu~ı.ı r.öylerunelctedir. 
.. M~~"elin neler yaptığını 

tum b lmek mümkün değildir. 
Al.n)an1nr adını söylemeksizin 
düşmanları !içinde yorulmaz ve 
yılmaz bir kadın casusları ol
duğunu yayarak onu peri ma
salları içinde göstermişlerdir. 
inanılabilecek duyumlara göre 
çahştığı ve dolaştığı alan İsviç
re sınırında Bologne, Fcansada 
Pcıris ve Belfort idi. 

Rovland adındaki yazıcı di
yor ki: 

"Bu kadının gözlerinde iste
diğini 'yaptıran bir güç ve çekiş 
vardı. Atılgan, gözü pek :ve yır
tıcı oldu~u "parlak çelik mavi
si,, gözlerinde okunurdu. "Vur 
abalıya,, (Bouc - emissaire) ca
suslar onun yarattığı tiplerden
dir. B:.mlar beceriksiz veya işi 
boı abilecek aianlardır ki Mat
m:ı?.elce ya!~alanmaları ve orta· 
dan kal! maları gerekli görül
müştür. Yırtıcı bir yöndem ise 
de :sağlam ve kestirme bir yol-
dur. Hollandalı Joseph Marks 
bu kurbanlardan biridir. Mat
mazel tarafından İngiltereye 
gönderilmiş ve yakalanmıştır. 
Joseph Marks başlangı~ta jyj 

(Reo) de Kimya fabrikasında 
,al;şan ve Fransızlar tara/mdan 
elde edilmiş olan bir yazıcı ka
dm fabrika gizliliklerini dı§arı-

ya nasıl çıkarıyor ? 

çalışıyordu. Posta pulları me
raklısı idi. Fakat günün birinde 
öyle bir puldan bahsetti ki İn
giliz pulları arasında o fiat ve o 
biçimde pul ~oktu. Evinin aran
ması v.e birkaç sorgu, onun bü
tün yaşayışını açmağa ve söy
letmeğe .elvermişti. 

Matmazel Doktorun ehem
miyet verdiği noktalardan biri 
de savaş casusluğuna "aşk oyu
nu,, sokmaması idi. Kullanacağı 
casusları önce okutur, öğretir, 
yetiştirir ve sonra işe yollardı. 

Bir tngiliz casusu ver.diği ra
porda şunları bilr1iriyor: "Mat
mazel yeti.rtirdiği ve g-üvencliP,-i 
a ·anlardan birine şu öğütlerde 
bul· ~· <-t r: 

"- Bana e:~dık krılc:cc.ö-ma 
inanıyorum. Kanaati her şeyin 
üstünde tutacaksın. Cok erken 
kalkmağa alışmalısıri: Eğer iş 
gereği olarak eğlence yerlerine 
gideceksen "sevişmek,. işlerine 
sakın girmiycsin ! iyi bilmelisin 
ki düşmanların casuslukta ka
dın, güzel ve kurnaz kadın kul
lanır, "aşk,, tan istifade eder
ler. Bak, biz ;t?arise Bollan dalı 
Kaarbek'in yolladık. J.3µ öğütle
ri unuttu. İckiye tutuldu, aşka 
tutuldu 111e Ecvdiğ·i kadına ina
narak kendi işinin ne olduğ"unu 
anlattı, kadını bizim Eervise sok 
maga çahştı. Kadm bir Fransız 
casusu idi . .F.ransız volisi ada -
mımııı daha iyi açmak icin al-
dırıı-; ctıııedi ... ,, ~ -

Matma::el sözünü burada kc
şiyor Hollandcüı ne oluyor? 
Onu vine ingiliz yazıcısı Rov
land arı.latıyor: 

"~lollandalı, diyor, bir gün 
Paı ı~te Montmartre sokağında 

ölü bulundu. Arkasına bir bıcak 
saplanmış ve, başka vak'ala;da 
olduğu gibi, saplandığı yerde 
bırakılmışb. J3az,ı yazılar.da bı
cağın üstünde Matmazel Dok
torun ilk harfleri bulunduğu ve 
bazılarında da Alma?} bıcak 

saatlarmda ne yapacağJmızı, 
nereye gideceğimizi bilemiyo -
,ruz. 

"Ya is kokulu bir kahveha -
neye kapanacağız, yahut tavuk 
kümese girer gibi erkenden ev· 
1erimize sekilcceğiz. Yorgun 
başımızı dinlendirecek açık ha
valı bir yerimiz yok. 
"Şimdiye kadar iskele bah -

çesi bu ihtiyacımızı az ~ok kar-· 
şıhyor:du. Fakat bu yaz, orasını 
ancak uzaktan görebiliyoruz. i
şittiğimize göre, belediye bura
sını. yol yapmak için satın al -
mış. Ve kapılarını da mühürle
miş. 

"Soruyoruz: 
"- Bahçenin ilerisinde bir 

. Otedcnberi birşe)lclen §ikayet cdi bak~al, •. zer;ı;c".atp ve kunduracı, 
lıyordu: Merrıurlarm alışveriş et • terzı, gomlekçıden baılıcuı hapa • 
nıek için zamanları yok. Şimdi cu- IUT8a memurlar Bene alıtveriı için 
m.~~~esi öğleyin yarım QZat olursa :z.am.an ~.ultımı~a~a~lardır. 
bqtun ya:ııharıe ve dairelerde çalı- s~ b.oyle du~unuyoru:z., 
§anıar >'arım aün şerbeat kalııbile- Sız ne dersiniz? 

çok dükkanlar var. Bunların 
hepsi satın- alındı da şimdi sıra 
bahçeye mi geldi? Dükkanları 
yıkıp yol yapmak belediyenin 
ne bu yıllık işidir, ne de gelecek 
yılki işi... 

"Biz, bo~ yere bahçesiz kı:ıl • 
dık. Ne zaman, ne yapılaqtğı ve 
neye yarayacağı belli olmayan • 
hayali bir yol için· bir bahçeyi 
YJllarca kapalı tııtma\t dqğru 

mudur? Bahtsız Üsküdarlılara, 
bu sıcaklarda nefes alacak bir 
ağaçlığı belediye çok mu görü· 
yor?,, 

Üsküdarlı okuyµcumun şika· 
.vetleri daha uzundu. Ben bura· 
da kestim. Umarım ki "Tan,. • 
da çıkan yazıları okuyan ve ça• 
resini arayan biri çıkacaktır. 

Şalahaddirı GüNGOR 

f ~br~~~~ı ~o~i~gen markası gö
ruJdugu bıldırıler.ek bundan öl
dürenin ya Matma~elin kendisi 
veyahut adamlarından biri ol
duğu n$!ticesi çıkarılıyor. ;M,at
mazelin karaktersiz sarhoş bir 
casus secmiyeceğini ve jşe yol
lamıyacağını bilen bazı kimse
ler bu H91landalının da bir 
y~mleme casus olduğunu san
maktadırlar. O sıralarda Mat
mazel Pariste bulunuyormuş. 
.Kendisini ~ok gizlemek mecbu
riyetinde olduğu bir yerde Mat
mazelin böyle bir .iş yapacağı
na inanmıyanlar olduğu gibi 
ölüm arıyan bir kadında korku 
düşüncesi olmıyacağm.ı söy:Ji

YEN 1 NEŞRı VAT'• ~~!iiiiiii~~~~~~· BugUn ~!!'ıi!i-~~~iii0iii!!~~iiiiiiiiiii9 

YARIMAV iPEK --SiNEMASıivDA-A ~ 
yenJer de vardır. 

Duyulduğuna göre bir gün 
Matmazelin ajanlarından J;>iri 
kendisine yenj tanklann planı
ı:r getirm~-:;. Matmazel bunu is-
tihkam zabitlerinden birine 
göstermiş. Zabit alay ederek: 
"Bu pwn değil, bir serseri ma
salıdır, böyle bir şey imkansız
dır., demiş. Matmazel de planı 
yırtıp atmış. Sonra işin ger~ek 
olduğu anlaşılınca kadın zabiti 
sorguya tutmuş ve o da kendi
ni öldürmüş. Bu anlatışa inan-
mıy:anlar var. Diyorlar ki: "Mat 
mazel, teknik şeylerde de bir 
zabit k' ~11r bilgili idi. Bundan 
başka bu gibi güçliiklerde Mat
hesius'a sorar, danışırdı. Planı 
niçin yırtsın ve Jlicin duyumun 
do~rulu~unu arnştırmasm?,, 

8 numaralı 1 haziran sayısı 
içi ve kapağı renkli olarak çık -
mıştır. Bıı sayıda Suat Pervişin 
(Kadınlar neye ·çıenirler), Na
ci Sadullahın nükteleri, Cahit 
U.çu~un (Ana), Cevat Şakirin 
(Ölümden korkmazlar adası), 
Nurullah Atacın (Tipler), Ce • 
vat Şakirln (Avaıoslu) i:.o.riht 
tefrikasr vardır. 

HAVACILIK VE SPOR 
Havacılık ve Spor, özel bir 

(Türk Kuşu) şay.ua sıkarmış . 
tır. :Su sayıda {Türk kuşu) a-
9lına törenine ait (25) resimle 
Server Ziyanın, Behçet }{ema -
lin yazıları, öyretmen Anohin
le Romanofun duyguları, mo
torsuz uçuş ve önmei, Ferit Zi
yanın uçmanı, ve daha bir çok 
yazılarla doludur. 

Benim kendi duyumlarıma Bugün 
göre de bu tank planı meselesi TÜRK sinemastnda 
doğrudur. Almanlara tanklar 2 Büyük filim birden 

savaş alanında görünmeden 1 PAGANı•Nı-1 
önce haber verilmiş, fakat inan- • 

Kaza ve Otomobil 

Sigortalannızı Ocalcaı.a,ıa 'On;>•o., 1.Tanİnda Kain 
U N V O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyedc bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon · f.4888 4103 

ISTANBUL BELEDI~ESI iLANLAR! J 
~oqcllk muham

men kirası 
Muvakkat 
teminau 

iwın Petrovitcb - Eli•• ~d 
mamışlardır. 2 • Herkes Kendi Bahtma j!:minönündc Şeh Mehmet Geylani M. 

Diyorlar ki Matmazelin gö- Reşadiye C. yeni 17 numaralı ahşap 
Jean Gabin • Renee Henbel 

zündeki çekici kuvvet, sö?le- Yaz fietleri: 20 kuruş ı!ükkan 
rindcki tatlılık ve sesindeki yu- . ..... ....-,;,;;;......-..~~~~------• Galatada l{araköy C. 7 - 10 yeni N. ka-

2140 lŞ,00 

ınuşaklık on~. yabancı ülkeler- gir dükkan 1680 126 

de casus bulma,.ğx kolaylaştırı- Galatada Karaköy C. 7 • 10 5 - 6 N. 

Y
or, ıyı casuslar seçiyordu. Necip ruhu ile az zamandn kalpleri- 108 

Gezdiği yerlerde Contesse d' As 
premont, Contesse de L9uvain 
veyahut Almanyada Fon sanım 
taşıyabilecek bir aile soyundan 
olduğunu söylermiş. Gerçekte 
ise orta halli bir ailedenmiş. 
Benim işitti~ime göre bu kız 
Almanyada (ilmra) adiyle sağ
rılmaktadır ve kendisi bir yüz
başı kızıdır. 

<Arkası var) 

mizde yer tutan aziz ar}<adaıımız 

Dr. ~uzaffer Barın 
Pün gece aramızdan ayrıldı. Sev

gili arkadaşımız1 çok vak.tsiz lcaypct 
mekten ileri gelen kederimiz, değerli 
hizmetlerinden ancak kısa bir zaman 
iı;tifadc ed ·bildiğimiz düşüncesi ile 
bir kat daha 9rtıyor. 

Bu acı {;Hüm kflrşısında yyreğimiz
de derin şızılarla Dr. Muzaffer'e rah 
metler, sayın e§ine, kardeşlerine ve 
yakınlarına &ahırlar dileriz. 

Vidman ve ı .Şeriki 

ÖLÜM 
• Narda bas §ehbenderi merhum Ve
fai zade .Bay g~zımın kerimesi, eski 
Ardahan Valisi merhum Bay Beh_çc· 
tin haremi, Istanbul Ziraat Biinkası 
muhabere §Cf muavini Bay Sedat ye 
A.vukat Bay Vedad'ın validesi, Tilr· 
sus memleket hastanesi baş hekimi 
Bay CeUıl Mecidin kayın validesi Ba
yan Nazlı uzun müddettenberi uğra
dığı haı>talıktan kurtulamıyarak ~ün 
gece vef.at etmiştir. Merhum salihai 
nisvandandı. Tanr,ı rahmet eylesin. 

ZA YI - Iatanbul ithalat gümrÜ· 
ğünde müseccel 39129 numaralı be • 
yannamede yazılı e!'yaya ait 212368 
numaralı ve 25-5-931 tarihli makbuz 
senedini nyi ettiğimden yenisini ala
cağım, esk:sinin hükmü yoktur. 

lylihran .Misakyan 

~ağir dükkan 
J{öprü altı Haliç cihetinin Eminönü ta
l'afmda lO - 29 yeni numaralı odası · 
Beyazıtta Koska - Sekbanbaşı Yakupağa 
M. r.Iasanpaşa karakolu C. (Cumhuri
yet C.) 18 - 20 N. iki katlı 3 odalı ev 

1440 

240 18 

I 

ve dükkan 168 12,60 
Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvak

kat teminatı yazılı olan mahaller 936 senesi mayısı so
nuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya ko -
nulmuştur. İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere Leva
zım Müdürlüğüne müracaat etmeli, arttırmaya girrnek· 
için de hizalarında gösterilen muvakkat teminat ınak: · 
buz veya mektubile ihale günü olan 3-6-935 pazartesı 
günü saat 1 S te Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) 

(2759) 

1 ve 2 haziran 9 3 5 tarihinde yapılması mukarrer o
lan ihalelerin hafta tatiline rastladığı aihetle 3 haıira~ 
935 pazartesi günü yapılacağı ilan olunur. (B) (305 4 _ 

Şurayıdevlet umumi katipliğinden: 
· · nia-Daırede açık bulunan 3 5 lira maaşlı . Garp ıısa f 

rn;ı.d~~ bi~ini. ~ilmiyenler için otuz liradır. - İk~.n~~ sı;~t 
mıJla:c:ıın:~ık ıçın haziranın 12 inci <Jarşamba gunu 5 

14 de musabaka yapılacaktır. · · 1 .. 

Alman sansörü taraf rndan yakalanan casus i~aretle.r:i (Bu i~aret
Jerle yazı/mı§ mektupta dört Ya§rndaki bir çocuğun ne güzel re

simler yaptığı yazrlı ise de iyi bakılınca asker kurumlarını 
gösteıdiği aııla§ılmı§tır~ 

ZA YI - 2552 numaralı tak'5i oto· 
mobili plakası zayidir. Yenisi alınaca
ğından eskisinin hükmü yoktur. 

Sıdıka 

İsteklilerin, memurin kanununun 4 üncii .rnaddesll l .. 
de yazılı şartlardan başka yüksek mektep mezunt ~i .. 
malan ve 30 yaşını geçmiş bulunmaları lazımdır. sil .. 

yenler evrakı miisbitelerile birlikte o tarihe kadar utıl 
mi katipliğe müracaatla kayıt edilmeleri ilan olunur). 

(306ı 
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.~ ·o N . _ H A a ~<·R 
AMERiKADA KRiZ Blücistanda 

400 Bin Maden işçisi ZCJlzele Oldu 
~revlehdidinde Bulunuyor 

San Fransİ$.CO grevinden bir gö,r_ey 

Vaşington, t (A.A.) - Roo
ıcvelt, dürüst pir önürdeşme 
(rekabet) sağlayaµ kanunların 
devam ettirilmeşi umuduhda bu 
lunmuştur. C~m\lr J3aşkam, yü
ce ha:kyeri kararının sonuçları
na karşı gelmek için gelecek 
hafta tedbirler alaca~mı söyle -
miştir. Yüce h~kyerı., N. R. A. 
dan ba§ka Nev-ideaJ'in ba~a 
topl\\lUklarmı, esham borsası -
nln kontrol \tomişyonun\\, alkol 
lü içkiler tecimi hfü<umet kon -
itrolü teşkUatım dağıtmı~tlr. 

Cum\lr Başkam, Nev-ideal'in 
sür.mes\ni isteyen birçok mek -
tUE_ V,C telgrı;aUar ş:.;.,~"'• ııt;aur. 

-Roosevelt, ulusun, yüce hak
yeri kararlarının sonlar~m iyice 
anlamadığını. bu !f1ektuplarm 
ısoat etmekte oldugunu soyıe -
miştir. 

Raosevelt, yüce hakyerinin 
yetkesini azaltmak için temel 
yasasında değisiklik yapılması
nı kongreden isteyece\çti. Cu -
ırnur Başkanının son sözleri, 
§imdilik bu dilekte buluıunıya
cağım göstermektedir. 

yat ve gün9elilder in\;lirilınekte 
ve iş şaa\leri çoğaltılmaktadır. 

Büyük Okyanus kıyılan do • 
kederi 1934 San Fransisco gre
vine benzer bir grev yapmak 
hötleleminde bulunmaktadırlar. 
San Fransisco grevi bir genel 
grev şeklini almış ve büyük Ok 
yanuş'un b\rka_ç lim~ıI\ın faali
yetini dı,trd~uştu. 

400,000 maden işçiş.i, bu ayın 
19 unda grev yapmak kararını 
vermiştir. 

Anasal buhran 
VasingtQn, 1 {A.A-' - &oase 

çu., ~\~5~ı ~aıtç1nma .kurumu -
nu yrlqm yUce hale yerinin iqıra
rmın anasal (konstitüsyonel) 
bir b\\hrana sebep olduğunu ve 
1\meııik~m ulµşunu 1787 tarihli 
temel yasaşınıtı b~ü şeklin 
de ml\hafaza e~ek yahud ki, 
her tür~ü modern sosyal ekono- / 
mik y~alardan v"~g~mek ştk
laqndan birini seç.n:ı~k durumu. 
na koyduğunu teslim eylemiş • 
tir. 

30 Bi N YARALI 
VE ÖLÜ VAR 

Simla, 1 A.A. - Dün, Blu -
cistanda y.aman bir yer sarsın -
tısı olmuştur. Kuettada ölenle
rin sayısı bin kadar oranlanıyor 
sa d~, 60.000 nüfus barındıran 
bu şehir baştan aşağı yıkıldığı 
için her halde, ölenleri daha çok 
olmak lazım gelir. 

KeJat şehri de harap olmuş -
tur. 

Mastung şehri ile etrafında
ki kcyler ahalisinin beşte dördü 
ölmüştür. 

Keraçi, 1 (A.A.) -Henüz sağ 
la-unry;-.n haberlere göre, bir 
yandan Kuettanın başlıca ç;ar -
şılar.qıdan biri yanmakta oldu -
ğu gib,i, öbür yandan da yaman 
bir bora esn\ektedir. 

Kuettamn J,cozey - batı (şima 
Ji garbi) sinde yüz kiloçnetre ka
dar ötesinde, önemli bir sınır 
karakolunun bulunduğu Şamon 
şehri büsbütün harap olmu,ştur. 

Knetto, 1 A.A. - Son yarı 
reşmi oranlarn göre, dünkü zel
zelede 30.000 kişi yaralanmış 
ve ölmüştür. 

* Hindiştarun şimalinde Pin
ca,P mmtakasmda vukua gelen 
şiddetli zelzeleyi Kandilli rasat 
hanesi de kaydetmiştir. Zelze
le merkezinip Türkiy<;den ~z~k 
lığı 4000 - 4200 kilometredir. 
Çolc ş,idd~tli olmuştur, perşem
be gecesi saat 22,39 da kayde • 
dilmiştir. ..:--------

DENiZ: iŞLERi 

Alman Eksper
~eri Londraya 
\1 i diyor 

• 
lngiliz 
Hükumeti 
Değişecek 

lngilterede dört beş yıldanberi 
''U\usal BirJ.ik Kabinesi'' {l_dı altın
da işbaşında bulunan Mac Donald 
bük\uneti, nihayet deği_ş.eceğe ben· 
ziyor. M~c ~OQ.\l,ld'ın ulusal Lüku
ıpeti iıbf..§ına geçtiği ZO\T9,an da ha· 
ki~atte myhıtJazakar 1>.arti hüku • 
a:netinden ba,şka bir§ey değildi. 
Çünkü hükiime~ ge~n seçimde 
parlameutod~ biiyük ekaer:iy.e.t ka
zanmış oJan Q;ı,\l,~f9zC1.kar P.•rtiyc 
daya~ıyQrdu. Muhafazakarl•r ~ek 
ala bir pnrti h~Uıneti te~il ede.
bilirken, kendi proşramlnrınr ulu • 
sal birlik hükiımetıne tatbik ettİr· 
\llCk istediklerinden Mac Donal<Ym 
ba~kanlığı altında bir kabine kur • 
dur:w.uş.l~r~ı. 

ln~i\i:t W.•snun deierin.i koru • 
mak ~ç.µı teıkil edi~en bu kabine §U 
zümreleı·den teşekkül ediyordu: 

1 - Mecliste büyük ekseriyeti 
kazanmış olan muhafaukar ~ar.ti, 

2 - Dış Bakl\W Sir J o.h.o Siıpon
un ba,_,kanlığı altındaki ~beraller. 

3 - Şjr Her"ert S~uel'in ba§· 
kanlığı altındaki liberaller. 

4 - Ma.c Qonald ile birlikte yü
rüven küçük bir işçi zümresi. 
~te ulusal kf,bine çalı~maya baı· 

la,d\ğı za~n ~ük~ete b\l zümre
ler iipajşti. H\ikii~etw kar§ı•ın -
d~ki partiler~e Lloyd George'un 
ailesindeıtı ibaret kalan liberaller 
ile seçimden hayli za~ıflanmı§ o
larak ~kan hç.i fırkaaı icli. 
Adı "Ulusal Birlik'' olmakla bo

rabo,r, hü.kUJn8t muhafanliir par
tiy~ o ka<\ar J.<uvvetle day~ord1,1 
ki ~1ı§maya ba§ladığı 'ünden itiba
l"Pn bir parti hükumeti oll:luğ-u belli 
idi. Hükumetin bu partilik vasfı 
he;rııUn da.ha ziyade arttı. 1932 yı· 
lmda oı,va "'Qnfcransınd~n son • 
ra Saınuel'\n y~aUer,i ~e hiikii • 
pıetten ayrılınca Mac Donald b,_üku 
'Pleti, büsbijtü~ muhafazakar pa,rti 
hiikômeti ~eklini aldı. Bununla be
ra'-er, gÖ&t.n.. Pındiye kadar mu
hafya •dildi. ~cak art~ tia.c:liki 
d~mun devam ed~yece_ji awa
tılryor. M'-c Doı;ıa,ld resmi BAt.şba • 
k~m olmakla beraber, bir müddet
tenberi Başbakanlık muhafazakar 
lideri Baldwin tarafından yapıl • 
~~dır. B~~ iriıı artık ~ • 
j~ ortaçlao kald..ıp'ar•k B_Mlpakan 
lıfw ~~ de ~dwin'e ver~e • 
ıi slii~ünülmektedit-. 

Arada ka~inede de hayli deği~ik 
Jikler yapılacağı anlatılıyor. M~ 
,,... ~ ....... EMa Qa. a.k:a1t1 
olacaktır. 

Mac Po~ld kabinesi yerin.e Bald 
wfo kab~i,nin geçn;ıea.i, ln~liz hü
kfunetinin iç ve dış ıiyaıasında e • 
şaalı bir sfeğişiklik meydana getir
m.iyecektir. ~kü M.-c Doııald 
kaq,\neaj ~· yıllardf:o ~eri mu\!tf(~
zakar hük\un~t prQ.gr~ını tatbik 
5~tedir. Baldwin, ~ac DonaJd • 
m İ§İni gördüğü Jİbi, dıt işlerini 
de Si,Jnon ~adar E(ka eörüyor. Si
yas~ ~i ~1'~ aaa_s.Y 
gelecek ı~imden sonra meyclana 
gelebilir. 

ITALVA • HABEŞ 

Başkanın bazı müşavirleri, bu 
devre için hi~ bir ekanomik ve 
sosyal progri\m yapm'-mayı ve 
gündelik işlerin ıbaşa.rılmas:ı.nı 
!kongreye bırakmayı 'ikendiaine 
teklif etmektedirler. Bu müşa • 
virler, elzem olan tepki (aksüla 
mel) kendini g"Österinceyc ka -
dar ülkeyi kendi haline bırak • 
mak fikrinqedirl~r. 

Büyük endüstrilerden birço • 
gu, ve bil\lassa çel4', bakır ve 
d<*uma endüstrileri N. R. A. • 
ıun prensiplerini alıkoymak ka 
rarmı vermişlerdir. 

Öte yandan bütün Ulkedc ve 
bilhassa deniz endüstrisinden fi 

Basın \tonf eransında, Başkan 
yüce hakyerinin ul~l tarihte 
en ön~li pir ~arar veımiş .ol -
duğunu ve federal hükfunetin.,, . 
uluşun ekonomik ve sosyal ya
şayışına düzen vermekten vaz -
geçip, 48 devletten her birinin 
da~ıruk girişimlerine (teşebb\i.ş 
lerıne) meydanı özgür (serbest) 
tırC\kması lazım gelip gelmiye
ceğinin belitilmeşi (tayini) ulu 
sun a~na (reyine) bağlı bulun 
duğun\l söylemiştir. 
Jlaşkan, bu sar\\ffiun, ille bu 

yaz içerisinde veyahud ki kı§ın 
1936 sayl'lv seçimi ~ırasında , 
dört, beş yıldan önce, sunulaca- Sir /ohn Simon 

Mussolini 3 
Fırkayı Daha 
,Seferber Etti! 
ı 

ğını ilave etmi§tir. · 

METAKSAS TARAFTARLARI 

Plebisit Yapmadan Hemen 
Krah getirmek istiyorlar 
~tina, 1 (A.A.) - Meta~~ .. ~ 

ın krallık partisi toplanmıştır. 
Aykaç (hatip) ler, Kamoy'a baş 
Vurmaksızın krallığın hemen ye 
biden kurulmasını dilemi~ler • 
dir. 

Atina, 1 (Hususi muhabiri • 
ntizden) - Terakıkiperver par
tisi lideri Kafandaris Başb~ka
nın seçim söylevine karşı ancak 
Metaksas'm da söylevini dinle
dikten sonra cevab vereceğini, 
~ofulis de hürriyetperYer parti 
~Çin rejim meselesi diye bir me
sele olmadığını gazetecilere söy 
leıniştir. 
.. Muhaliflerden Papaandreu re 
l~~ meselesini isyan hareketi • 
tı!J-ın doğurduğu hakkındzjci id
cl~anın doğru olmadığım, bila • 
k_ıs kral taraftarlarının birl~me 
~1,!1den ileri geldiğini, fakat hü-

Utnetin bir cümhuriyet hükfı -
ll'ı~ti olması dolayısile ağJr mes 
•lıyct altına girmekte olduğunu 
tazetccilere sö~lerniştir. / 

'General Metaksas 

Papaanaştasi.r.u da ayni fikir 
dedir. 

~o- .drp, 1 (A.A.) - I . 
u ...... z eksperleri deniz so 
nnı kon"§mak için yanıt • 
draya geleceklerdir. Şah ~ 
başlayacak alan konuşmalarda 
Sir John Simon da hazır bulu -
nacaktır. 

Hitler ve sillhsızlanm.1 
Londra, 1 (A.A.) - Bazı ga· 

zetelere göre, Hitlerin silahlan
ma projesinde silahların tahdidi 
hakkında bir plan vardır. Bu 
silahların seviyesi Fransa, İngil 
tere, Almanya ve İtalya arasın 
da bir anlaşma ile tespit oluna -
caktır. Bu iş İngiliz hükfuneti -
ne bırakılmaktadır. 

Hitlerin cevapları 
Londra, 1 (A.A.) - Sir Jopn 

Simon, İngilterenin Alman baş 
bakanının söylevindeki bazı nok 
talarm izahı için yap,tığı sorgu
ların cevabını almışt~r. 

Henüz bilinmiyen bu cevap • 
tar, Bitler tarafından Sir John 
Siqıon'a gönderilmiştir • 

Is mleri silinenrer 
Atina, (Hususi muhabirimiz

den) - Dünkü Bakanlar mecli
sinde A tina mebus namzedleri 
listesinden iki ve Selanik liste
lerinden bir ismin silinmesine 
karar :verilmiştir. 

Roma, 1 A.A. - Stefani a
jansı bildiriyor: 
Habeşistanda kısmi seferber-

1ik ilan edilmesi qzerine İtalya
nın doğu Afrikasındaki sümür
gelerini - müstemleke - her han 
gi bir saldırmaya (taarruza) 
karşı savgamak (mü~faa) için 
Mussolini AkniJa fırkaıile yeni
den iki Faşist fırkasının sefer· 
her edilmesini diğer bir fırkanın 
da kurulmasını emretmiştir. Do 
nanma için de şimdiye kadar 
bir çok sübay, asübay, asker ve 
uzman (mütehassıs) s\lah altı
na çağırılmış ve 1913 sınıfı da 
silah altında alıkonulmuştur. 

Seferberlik tam bir düzen i
çinde ve hadisesi~ olarak yapıl
maktadır. 

ltalyan seferberliği 
Romfü 1 A.A. - Yeni İtal

yan şeferberliği kara orçlusunu 
4 5 l>\n kişi arttııı;tµj ve donan -
mada da terhisi laznn gelen 
1913 sınıfı silah altmda alıko • 
nulmuştur. 

Habeş kuvvet•eri 
Roma, 1 A.A. - Curn~a Di

talya yazıyor: 
"Habeş SHCl kuvvetleri, aşağı 

yukarı 1.000.000 t\\fekli olarak 
kestirilmektedtr. 

Bunların hepsi birğen lıare-

Bouisson bir temer
küz kabinesi yaptl 
m: Pemot ( cumuriyetçi fede • 
rasy.ondan saylav), Sü bakanı: 
General Maurin (Parlamento 
dışından) 1 Dpnaruna bakanı: 
Pietri (s'Jl cumuriyetçi saylav) 
Hava bakanı: General Denain 
(parlamentQ dışından). Tec.im 
bakanı: Laıır~t Eypac (radi • 
kal sosvşlist saylav), F.imyıs 
bakanı: .P.almade (radikal sos
yalist saylav), Kültür. bakapı: 
Roustan (radikal sosyalist 
sayJav), Bayındırlık bakanı: Pa 
ganon (radikal sosyalist say
lav), Müstemleke bakanı: Rol
lin (merk{'z cı..muriyetçi say
lav), İş bakanı: Frossard (Bir
leşik sosyalist saylav) Tekaüt 
bakanı: Perl etti (radikal s o S· 

y a 1 i s t saylavı)., Z i r a a t 
bakanı: Rqy (~~ol demokrat se
natör). S~lık b:ıkaru: Lafont 
(birleşik sosyalist saylav), pos
ta ve telgraf: Mondel (~ 
saylav). 

Merkez ctıımuriyetçi saylav 
Ca~a bR.şbakt r. hk müsteşar -
Jığdn.a ta.vw edi:Jmi§ti,.. 

"Normandie / transatlantiği 
ile Nevy;or-ka gitmiş o)an ticar.e 
ti bahriye bakanı Bertrand Nev 
yorktan ~öndükten sonra değiş 
tirilecektir. 

Şola mWe:veccih 
Bi~ hUkOmet 

Par~s, ! A A. - Bouisson ka 
binesi :J?ra• •'da üçüncü cumu
rb'et kur~lalıdanberi 98 inci ve 
bv par13.mentonun devresinde 
de dokuzuncu kabinedir. 

Bakanlardan ~ü sena_töı:, 14 
ü sayl~v ve üçü de Ş.ijçl bak~ • 
drr. Bakanlardan 9 u FJ.andin 
kabinesinde de b~dı. Bakan
lardan ijçü Frossard, Porfetti 
ve Laf ont ij.k defadır ki kabine
ye giriy,orlar. 

Kabinede iki sosyalist ve ra
dikal S011yalietlenn solundan bir 
çok üye taulu~a göce yeni 
hükfunet d~a ziy,ade sola mü • 
teveccihtir. Eski muha.J;iplerin 
başkanı Rivolet'nin kabineden 
çıkarılmış olmas ~ gösteriyor 
ki, Bouissop., hiç kimseyi gözet
meksizin kesin bir tasarruf si -
yasası güdecektir. 

SaWıiyet iat,y9cek 
Parlamento bakıı:n,mdan Bou

isson kabinesi de aşağı yukarı 
Flandin kabinesin.in ilk kurul -
duğu vakit dayan4ığI çokluğa 
dayanacaktır. 

Söylendiğine göre, Bouisson 
da sah günü parlamcJ?,toğan 
F~din t~afmdan istenilip de 
redde<\ilen ayru salahiyetleri is
tiyecekti,_r. 

Qylarıt\ topl~&ından son
ra par

0

rt!\Çnto 'ic"~t ej"'ereV. ve 
hükumet de ~lıcf iş olarak 
frangın koı:wun•sile üğ•n,şac.1~ 
tır. 

Tam ş§f St\iyet yaln~ 
Frank ~n ~ullanllacak 

Bütün ~rtilerin db.irliği et -
meleri, başbakanın ödevW ko • 
lay la~t:tnn\Ş.tır. 

Bouisson, dün öğle üzeri, ra
dikal ıw.rtisi deleg~erine t~el 
yetkelerin (tam StJılfilıiyetlerin) 
yalnız f ra{\gm korunması hu
susund~ \tu1lanıl~cağına ve se -
çim tarzının ve yahut ki devlet 
şeklinin değiştirilmesi gibi si -
yqşal işler~ alet edilmiyeceğini 
söz vermiştir. 

Bynqan P.iışka, Bouisson, fi
nans, iç işleri ve ulusal kültür 
gibi bir tq~ım qnemli bakanlık
ları sol yan aMm\~ın§ verme
yi agagyştır. aaş~~kjID, kabine 
listesiniq san ~eklini karar\~ • 
tıflllilk için Herriot'nun y@rqı-
111mt kabul etmiştir. 

Bunyn Üz'?rine radiqller, ka 

kete geçemezse de, 3 - f yüz bin 
kadarının hemen ortayfl çıkabil 
meleri mümkündür. 

İtalya, Habeşistanın hötleme 
(tehdit)Ierini ~ilfilıla karşılamı
ya ve hötlcmcleri ağp-laştıran 
her türlü harekete karşı çetin 
davranmay, karar vermiştir. 

[Başı 1 incide] 
bineye girmiye ve ona tükel yet 
ke (tam salahiyet) vermeyeni
zı olmuşlardır. 

Finans kolu başkanı Malvi'
ninı altının çekilmesi, hazinenin 
.zora ~elınesi, bütçenin açık ver· 
mesi ve para durumu yüzünden 
çabuk biı: müdahaleye liizum ol 
du~nu ve bunun da ancak ka
bineyct tükel yetke vermekle 
mümkün olac~uu söyijyerek 
radikalleri kandırmış olduğu 
haber ver.ilmektedir. 

Bütün ekonomi~ ve finansal 
sorumları Kayo, bütün süel so -
rumları d.a Mareşal Peten, ni -
hai derecede gözeteceklerdir. 
Böylece, şimdiy.e değ~ birbirle 
rinden büsbütün ayn duran a~
rı ayrı bakanlıklar arasında bir 
işbidiği hasıl olmuş ol~caktır. 

Polislerin baskını 
Par:is, 1 A.A. -Dün polis spe 

külasyon maq.e.vr.alarım ortaya 
çıkMmak için l]ir ço}F baskınl.ar 
ve ~a§tınpalar yapmı,şur. Po -
lis frangın değerden düşürülme 
si için Kuvvetli bir savaş açmış 
olan "Petit Journal,, gazetesi • 
nin idarehanesini basmıştır. 

Bu gazetenin · direlr~örü yaz
dıt'ı bir bildiriğde1 çe'k defteri • 
ni ve bankadaki hesaplarını po
lise verdiğini, ve ne kendi adı
na ve ne de başlr~c;mm hesabr
na hiç bir yabancı döviz alına -
mış olduğunu bildirmektedir. 

Borsada vaziyet 
Paris, 1 - 31 tarihli borsa 

durumu: 
Beğerler bQrsası, kabine buh 

ranmm çabucaktan çözüleceği 
umudu ile, büyük bir faaliyet 
göstermiştir. 

Eshan;ıın kamusu, dikkat de· 
ğer bir ilerleyiş kaydetmiştir. 
Fransız ulusal fondoları aynca 
a.raıı.Wni.ktadır. Duyulur derece 
de yükseldikten sonra, bunlar 
piyasa sonunda biraz gerilemiş 
lerdir. Bununla beraber, kazanç 
lar, hatırı sayılır gibidir. 

Oazeteler ne diyor 
Pw~s, ı A.A. - Gazeteler; 

Bouisson kabinesini iyi karşı .. 
laınakta ve Başbakanın bütün 
partilerde dostları olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Petit P~isien gazetesi: 
"Çabuk, aç.ık ve iy.i iş gören,, 

Bouisson'u tebrik etmektedir. 
Bu gazete,, yeni kabinenin "fran 
gı koruma,, kabinesi olduğunu 
ve bütün Ulkenin ony müdafa.., 
edeceğini yazmş.ktadır. 

Jour.nal, yeni kabinede para -
nm kıymetten düşürülmesini is
tiyen hiç bir üye bul\lnmadığyu 
h~tır~tmaktadır. 

Kayya finans bakanı 
Paris1 1 (A.A.) - Fernan 

Buison ve yeni bakanlar saat 
11 de Eli~ sarayıua gelmişler
dir. Palmad Finans Bakanlığım 
üzerine almak istemediğinden 
yer-ine Kayyo ve tarımı da ka -
bul etmiyen Rayun y.erinç J akie 
geçmi~tir. 

Beyanname sah 
g U n ü okunacak 

Paris, 1 (A.A.) - Bouisson, 
sah günü P,arlamentoda kabine 
beyannamesini okuduktan son -
ra sünomal yetkiler (fevkalade 
salahiy.etler) projesinin yeni 
hiç bir görüşü yapılmaksızın 
kapulünü istiyecektir. 
Başbakan yeni görüşüyü fay

dasız bulmaktadır. Çünkü par -
lamento, Flanden'e güvensizli. 
ğini bildirmeden önce sünomal 
yet\dl~r projesi metnini kabul 
etmişti. Bl\ison bu metni oldu -
ğu gibi kendine mal etmekte -
dir. Parlamento kolvarlan da 
!\azeteler gibi eggindir (müsait 
tır). 

Kabinenin büyük bit çoğun • 
luk elde edeceği anlaşılmakta -
dır. 
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AYASOFYA MÜZAYiKLERI ~ ........ .............__ HAK YERLERiNDE AKILLARA HAYRET 1 

Açılma Töremi Dün Yapıldı 
SA~LIK 

Ö~ÜTLERi 

Kamping 

Bir Mülayimin Bir Rus Profesörü Ölüleri 
~!:::!c?!u~! .. ~daarka· Diriltmek Çaresini Buldu! 

Ayasofya milzesinln gtlney 
batı vestibölündeki büyük mü -
zayikler dün saat 15 de açılmış 
tır. Açılışta müze müdürü Aziz, 
eski müdür Halil Ethem ve mat 
buat mümessilleri bulurunuş -
lardır. Temizlenen müzayikler 
son cemaat yerine girilen Jüstin "t" ~~ 
yanosun tunç kapılan Ustünde
ki boşluğu doldurmaktadır. Beş 
metre genişliği, üç metre yük • 
sekliği vardır. 

. Dünyanın en güzel resimle • 
rınden olan bu müzayik kompo 
zisyonunda. Meryemin ve Kos -
tantinin resimleri vardır. Yan· 
larmda imparatorların adını ve 
sanını bildiren amudi yazılar 

göze çarpmaktadır. Bu müzayik 
ler onuncu yüz yılın eseridir. 

Açılış merasiminde, müzayik 
leri meydana çıkaran profesör 
Vitmour izahat vermiş, bu eser " 
lerin kıymeti hakkında İngilte Diğer mUzayiklerin temizlen 
rede bir kitap çıkarıldığını anlat ,nesi çalışmalarına devam edi -
mıştır. . l ıecektir • 

Maaşlar \ p o L •_s 
Finans Bakanhğıı dün sabah Zonguldaktan 9etı

telyazısr ile haziran aylığımn rilenler bırakıldılar 
vaktinde verilmesini bildirmiş -
tfr. Telyazısına göre 1 haziran 
935 tarihinden itibaren vazifele 
rinin lağvı bildirilenlerle açık -
lar dış tutulmak üzere diğer 
memurların haziran aylıkları. 
934 kadroları mucibince verile -
cektir • 

Dul, yetim, emeklik (müteka 
it) aylıkları da usulüne göre ve 
rileccktir • 

.. 1st3:nbul memurlukları teşek -
. k~U~ı:ınde vazifelerinin lağvı 
bıldınlen memurluklar henüz 
yoktur. Emri alan muhasebeci· 
lik de haziran aylığını verme -
ğe başlamıştır. Saat 13 de hafta 
tatil başladığından bu saate ka 
dar yetiştirilebilen memurluk -
lar maaşlarını almışlardır. 

Dul, yetim ve mütekaitlerden 
geri kalan olmtışsa, bunlar da ya 
rın aylıklarını alacaklardır 

Emlak bankasile mua~elesi 
olanların işlerine 6 haziranda 
bakılacaktır. Üçer aylıkların şu 
bel erden verilmesine de 1 o ha _ 
ziran pazartesi günü başlana • 
caktır. 

Sanyerde zengin kadın El -
masyam öldürdükleri zannı ile 
Zonguldaktan getirilen Meh -
met ile Salih evvelki gün ser
best bırakılmışlardır. Bunların 
cinayet gün ve gecesi Zongul -
<lakta bulundukları anlaşılmış -
tır. 

ilk yapılan araştırmalarda bu 
lunan kanlı bıçağın sahibi ve 
kullananı olduğuna kanaat geti 
rilen Mihran ile arkadaşı Mus
tafa tevkif edilmişlerdir. 

Mahalle mümessil· 
lerine ücret 

Mahalle muhtarfannın vazife 
terini gören mahalle mümessil
lerine muayyen bir ücret veril
mesi kararlaştırılmıştır. Mahal
le mümessillerinin işleri çok
tur. Belediye bütçesine bunun 
için 15 bin lira tahsisat konmuş 
tur. i ç işler bakanlığı kabul e
derse, hazirandan itibaren ma
halle mümessillerine ücret ve -
rilmeğe başlanacaktır. 

Askerlik etmiş olanlar, hele 
büyük savaşlarda uzunca bir 
müddet gece gündüz çadır altm 
da yaşamış olanlar çok iyi bilir
ler. İnsan o yaşayıştaki sağl!.k 
keyfini en güzel yerlerde kHrul 
muş en süslü ve en ziyade kon -
furlu köşklerde bulamaz. 

Çadır altında yaşamanın &ağ· 
lığa çok uygun olmasından dola 
yı Avrupada hekimler, kansız, 
yorgun, verem hastalığının baş 
langıcında bulunanlar yahut bü 
yük hastalıktan yeni kurtulmuş 
olanlar için kamping adile çadır 
altında yaşatarak tedavi usulü 
çıkarmışlardır. 

Keyfi için para harcamaya 
•dreti olanlardan bazı kimse -

ler bu usulü, hasta olmadan ha 
va tebdili için tatbik ederler. 
Bir yerde köşk: tutarak bütün 
yaz mevsiminde orada kalacak
ları yerde, bir iki cadır alırlar. 
İstedikleri kır yerlerinde kur -
durarala ailelerile çadır altında 
hoşça vakit geçirirler ve bir yer 
den bıktıktan vakit çadırlarını 
toplayarak başka bir yere gider
ler. 

Böyle çadırlar altında yaşa • 
mak, yer değiştirmek şüphesiz 
az çok göçebelik demekse de, in
san sağlığı için yazın dinlenme 
zamanında medeniyeti biraz bı
rakarak tabiat haline dönmek 
sağlık bakımından pek iyi bir 
şeydir. 

Zaten çadır altında her türlü 
konforlu bulundurmak da müm· 
kündür. İnsanın kudreti yetin • 
~e yatak çadırı, yemek çadırı, 

1on çadırı diye ayrı ayrı ça -
~·ı"1ar kurmak için hiç bir engel 
olamaz. 

Bu kamping hayatın iki güçlü 
ğü vardır: Biri mahsusi çadır -
lar almanın çok masraflı olma· 
sı, biri de bu usulde hava tebdili 
etmek iatiyenlerin bulunduktan 
şehirden pek uzaklara gideme -
meleri. 

Onun için Fransadaki devlet 
demir yollan idaresi iyi bir ça
re düşünmüş, bir takım yük va
gonlarını beyaza boyatarak iç· 
lerine yedi sekiz kişinin yaşa • 
ması için lazım olacak her şeyi 
koydurmuş, bu vagonlardan bi • 
rini kiralayan aile onun içine 
yerleşerek istediği yere gidiyor. 
Bir demiryolunun kenarında is
terse vagonda yaşıyor, isterse 
vagonun içindeki çadırla eşya -
yı çıkartarak kırda yerleşiyor. 
Oradan bıkınca başka bir yere 
gidiyor. Vagon kirası, yol bileti 
de pek çok keselere uygun gele
cek kadar ucuz. 

Ulu baymdırhk bakanımızın 
halka memleketi göstermek, o· 
nu gezmeğe alıştırmak için bi
zim devlet demiryollarında ne 
kadar büyük faydalar gösterdi
ğini gazetelerde hemen her gün 
okuyoruz. Bana öyle geliyor ki, 
çok sayın bakanımız Fransada 
gençlerin· ailelerin kamping ya 
şayışından sağlık faydası bul -

daşı Bahaddine dayak atmaktan Paris - Soir gazetesi yazıcı
suçlu Mülayim isminde birinin tarından Saint - Exupcry Mos
duruşması yapıldı. kovada profesör Brukhomenko 

Mülayim, sorgulara cevap ve- nun ölüleri bir kaç dakika için 
rerek: diriltmek gibi akıllara şaşkın -

- Ben onu dövmedim, esası, hk veren mı:thut keşfinden bah
anlatayım, dinleyin ... Karşılıklı sederc!c di?or ki: 
oyun oynayorduk. Bu Bahaddin Moskova fiziyoloji enstitüsü
benim önümdeki tahtadan yazdı nü ziyaret ettim. Burada, meş
ğım yazıları siliyordu. hur profesör Brukhomenko, ga 

Benim de canım sıkıldı. Ka - rip bir makine tasavvur ederek 
pıştık. Ama, dövmedim ben o- gerçekleştirdi. Bu makinenin e
nu. sasını, suni bir yürek teşkil edi

Bahaddin, Mülayimin kendi- yor. Bir takım borularla, nor -
sini toka tladığında ısrar etti : mal bir kalb gibi, suni bir kan 

- Bütün millet biliyor beni deveranı vücude getirilmiştir. 
dövdüğünü ... Dedi. Bu kan, az evvel öldürülmüş bir 

Suçlunun başka mahkumiyeti hayvanın akciğer cihazına ge -
olup olmadığı sorulmak için du- çer, burada teneffüs suni olarak 
ruşma başka güne kaldı. vücude getirilir. 

* İranlı Bakiyi, uzun sepetçi Profesör Brukhomenko üç sı-
biçağile yaralayan sepetçi Ta • ra deneçlere girişmiştir: 
libin duruşması dün üçüncü önce, bir köpeğin kafasını 
cezada yapıldı Talip, İranlı Ba- kesti. Kanını aldı ve bununla 
kiye ait evin bir odasında kira makinesini techiz etti. Bunlar 
ile otururmuş. Baki, geçende bi- damarlarına, aletinin giriş ve çı 
riken kiralarını almak içir ·e • kış borularını bağladı ve kan 
pctçi Talibin evine gitmiş. • deveranını yerine getirdi. 
lip, kapıdan başını uzatarak: Ölü köpek, makine işlediği 

- Biraz bekle! .• Şimdi paranı müddetçe yaşadı. Köpek gözle
getiririm ! Demiş ve biraz son - ri açık olduğu halde yaşadı, hat 
ra elinde kocaman bir biçakla ta avlamağa çalıştı. Kendisinde 
Bakinin üstüne hücum ederek şuurun en kati alametleri görü 
bir kaç yerinden yaralamış. Iüyordu. Sonra borular kaldırıl-

Dünkü celsede, bazı şahitler dı. Köpek te ölüm sükununa 
dinlendi. Gelmeyen şahitlerin vardı. 
çağınlması için duruşma başka 
güne kaldı. 

* Bir takım neferlere, kıymet 
siz teneke saatleri altın krono -
metre saat diye satan Vehbi ile 
Arap Sabrinin yakalanmaları 
için cınir verilm.i$tir. Bunlardan 
Sabri yakalanmıştır. Arkaôaıı 
Vehbi ise, ikametgiha bağlan • 
mak üzere Fatih polis merkezi -
ne götürülürken yolda kaçnuş -
tır. Aranmaktadır • 

Belken Tıp hlltt•ı 
yapıhyor 

Bükreşten verilen habere gö
re bu ayın haftasında Bükreş -
te bir Balkan tıp haf tası yapıla 
caktır. Bu münasebetle Yugos· 
lav hekimleri arasında yapıla • 
cak bir kongrede sağlık ve fen· 
ni meseleler görüşülecektir. 

Bükreşte profesör Guergiu
nun başkanlığı altında teşkil e
dilen bir komite hazırlıklara baş 
lamıştır. Bu komiteye Romanya 
nın tanınmış profesorleri alın • 
mıştır. Diğer taraftan Bqba -
kan Tataresconun ba,kanlığı al 
tında da aynca fahri bir komite 
teşkil edilmişti. 

Balkan tıp haftası münascbe
tile Romanyayı ziyaret edecek 
Balkan hekimleri şerefine Ro -
manya dahilinde otomobille bir 
gezinti yapılacaktır. 

malan için düşünülmüş olan u
sulü haber alınca1 bu •sulden 
bizim ülkemiz halkının da fayda 
bulması için gerekli olan emir -
leri verecektir. 

Lokman Hekim 

Sonra deneçmenler, hasta 
kalplı bir köpek seçtiler. Onu 
uyuttular. Şah damarı ile diğer 
bir damarını ayırdılar ve mahut 
ilet vasıtasile orada daimi bir 
devran temin ettiler. Böylece 
lc.an.clan kurtulan kalbi açtılar; 
kalbe ameliyat yaptılar, onu tek 
rar diKtller t dGmarlarT J•,.rlİ VP.

rine birle§tirdUer ve beklediler. 
Köpek tekrar dirildi, tekrar 

yaşadı ve elan yaşıyor. 
Bu muvaffakiyet üzerine Ü -

çUncü bir köpek alındı ve bir na 
mann kesilmesi ile öldürüldü. 
Kan tamamile boşaldıktan son
ra yirmi dakika beklediler. Kö
pek tamamile öldü. Sonra suni 
deveranı yerine getirdiler. Ma
kınP işledikçe köpek yaşadı. 
Hatta kalbi bile vuruyordu. Su
n; daraban zayıfladıkça, kalbin 
çarpması da hafifliyordu. An -
cak bu suni hayat hakiki hayatı 
tekrar doğuramadı. 

Moskof profesörü ve arkadas 
tarı, bu parlak sonustan, aaeta 
.-.rrdılar, acueçıerine devam et 
tiler. Hatta bir gün, bir köpek 
kalbinin öldükten sonra çarp • 
masını bile temin eylediler. An
cak hayat hamlesi bir kaç sani
yede tükeniyordu. Profesör ve 
arkada,ıarı bir sürü deneçler -
den ve tereddütlerden sonra ö
lümden sonra bu yaşama müd
detini uzatmağa muvaffak ol -
dular. 

Bugün, bütün kanı çıkarılmış 
bir köpek yirmi dakikalık bir ö
lümden sonra bu makine saye
sinde tekrar dirilerek yirmi da -
kika yaşayabiliyor. Yirmi daki-

No: 41 
ceğimi ben bilirim. Ve her paketten birer sigara mişti. İki küçük kız verandanın 

Bu cevap Turgudu tatmin et- aldı. Karıştırdı. İçlerinden biri- parmaklıklarını siliyorlardı ki 
gibi akıyor ..• 

Küçük kız Erguvanın kamçı 
tutan elini yakalamış ötüyordu; ~ B J medi. ni aldı. Kalanları sonra içmek Basibrin sokaklarında dörtnala 

L ~~Fi ~ .J Nadya vahşi bir ormanda tek üzere masanın üzerindeki fildişi koşup gelen bir süvariyi tanı-
bir kurşunu olan avcıya benzi - tabağa bıraktı. dılar ve sevinçle haykırıştılar. 

Bürhan CAHIT yordu. Etrafı aç kurtlar tarafın Bu "Turgud" a anlattığı po- - Ak kız geldi. Erkek elbise-
dan sarılmıştı. ö bunlardan an- litikanın bir örneği olacaktı. si de ne yakı.şrnış ! 

beklemek. Gün batarken kasaba cak birini yola getirebilirdi. Fa- Bu akşamki ziyafet geceyan- Küçük kızlardan biri Atik 
biraz canlanıyor ve bu adamlar k~t bu silahı boşaltmadan hepsi sı geçinciye kadar devam etti. çiftliğinde çalışan işçilerden hi-
beni gelip buluyorlar. Başka za- nı ayrı ayn oyalamak imkaru Gazino çoktan kapanmıştı. rlnin kızıydı. Erguvanı i~·i tam-
manlarda, başka yerlerde gü - var mıydı? Basibrin hayatı artık Nadya'nın yordu. Görünce dayanamadı. 
lünç bulacağıma şüphe olma- Nadya bunda ısrar ediyordu: evinde toplanıyordu. Koşa koşa merdivenden indi, 
)!'an bu erkekler bana burada - Şüphe etmeyin, korlmıa • • yanına gitti. 
enteresan geliyor. Çünkü daha ym. En azılı arslanları manya- . Bu gecenin bittiği ve günün Erguvan onu Turgudun ya • 
başkaları yok. Bu sürgün haya- tizma ile idare etmek kabildir. ılk ışıklan pencerelerden süzül- mnda bildiği için sordu: 
tımın durgun saatlerini başıka Ve uzun zaman (Turgut) la düğü inlarda bir iki saatlık uv- - Patron ne ilemde? 
nasıl değiştireyim. başbaşa dedikodu etmenin doğ- kudan büsbütün sersem olan Küçük kız onu seyretmek 

Girdig-i bu bahis Nadyanm ru olmadığını düşünerek ayağa hizmetçiler madamı uyandır • k' k k 
kalktı. Ötekl.lere dog-ru yürüdü k zev ıne anamayara cevap 

neşesini kaçırmıştı. Arasıra mama endişesile ayaklarının verdi: 
kendisine perestiş etmekte bi : - Bir sigara ... Kim verecek? ucuna basarak temizliğe başla • - Patron burada oturmu • 
l'ibirlerile rekabet eden erkekle- Uç adam makide gibi kalktı- mıılardı. yor. Yeni bir mühendis geldi. 
re doğru başını çeviriyor. Sonra lar. Ayni sert hareketlerle pa • Böyle ziyafet gecelerinden Rus madamı var. Bizi onun ya-
gene Turgutla konuşmasına de- kederini çıkardılar ve uzattılar. sonra Nadya öğleye kadar oda- nına verdiler. Şimdi bu evde 0 
vam ediyordu. Bu öyle bir andı ki biribirlerine smdan çıkmıyordu. oturuyor. 

Önlar kocasile uzun bir batı- yiyecek gibi bakmasalar gülünç Turgudun evinden getirdiği Ve tafsilat vermek hevesine 
se dalmışlardı. .. . bir film parçası olabilirdi. iki küçük hizmetçi ile onlara ne- kapılarak ilave etti: 

Turgut döndu, eesı ywnuşa- Nadya zarif bir hareket işa • zaret edep yaşlı kadın hep he • - Sormayın küçük hanım. 
ret etti : ra'ber çalışıyorlardı. Güneş yük- Görmediğimiz şeyleri burada 

lll!_1 ~ostum dedi. Endişe d . -. ö halde bekleyin. Birer bi- eeldiği zaman artık yemek salo- görüyoruz. Ne eğlenceler, ne 
. . ö tan' ---·' idare -"'c re•. DU ve ıeniı veranda temizlca • · etler, Deler. Para A 

L_~m~e~~1~n~1ı~· ~n~~&MUN&:::::.::=.::~l;\,&:..=:.·....:....:~·:..._' .i....:ı.~~~ıı.liD.i....ı~~~llflil1iııllllll~mll .. 1iraı.a.ı.ıııııl.iıillllilıııilll• 

- Sizin mühendis Şahin b~y
le nişanlandığınız gün, çiftliğe 
gelmek için ne kadar çalıştık. 
Madam göndermedi. Kim bilir 
ne kadar eğlendiniz değil mi, 
küçük hanım? 

Küçük kızın verdiği haberler 
Erguvanı düşündürmüştü. Kü -
çük şimdi on.a bir çok haberler 
vermek arzusu ile dün gecekt 
ziyafeti anlatıyordu: . 

- Patron da vardı. Sabaha 
kadar içtiler, eğlendiler. Ma -
dam piyano çaldı. Gramofon 
çaldılar. Dansettiler. 

Ve davette bulunan mühen • 
disleri sayıp döktü. 

Erguvan kızın gözlerinin içi· 
ne bakarak sordu: 

- Hepsi bu kadar mı? Başka 
kimse yok muydu? 

Küçük kız başını salladı: 
- Hayır küçük hanım. 
- Belki aklında kalmadı. Şa-

hin bey yok muydu? 
- Yoktu küçük hanun. Şa -

hin bex bu eve gelmiyor hiç. 

kalık hayattan sonra, tatlı bir 
ihtiyarlık ölümü içinde sönü
yor. Ancak: 

Profesör Brukhomenko iki üç 
yıllık bir çalışmadan sonra ölü
leri kati olarak dirilteceğini u .. 
mit ediyor. 

·Emniyet 
Müdürlüğü 

Ankara emniyet direktörü Sa
lihin, İstanbul emniyet direktör 
lüğüne. atanarak (tayin edile • 
rek) şehrimize geldiğini ve ls .. 
tanbul emniyet direktörü Feh .. 
mi Vuralın da Edirne ilbaylığı 
muavinliğine atalandığını bir 
gazete yazmıştır. 

Bu atalanmalar hakkında il -
baylığa resm r bildiriğ gelme 
miştir. Bildiğ .•.. - ve önce de 
yazdığımız gibi İstanbul emni -
yet direktörü Fehmi Vural terfi 
an bir ilbaylığa tayin edilecek • 
tir. Ancak Edirne ilbaylığında 
muavinlik yoktur, bu itibarla 
yazılan haber doğru değildir. 

İstanbul emniyet direktörlü • 
ğüne getirilecek şahısların ara -
sında en kuvvetli olarak da An· 
kara emniyet direktörü Salibin 
adı geçmektedir. 

Son emir geldi 
Kültür Bakanlığı, orta ted .: 

risat genel direktörlüğünün 
(25751) numaralı müstacel tez. 
keresile son imtihan talimatna• 
mesinin (65) inci maddesinin 
kaldırıldığını alakadarlara bil -
dirmiştir. İmtihanlar başlamı~ 
olduğundan, yeni vaziyet, he • 
men, bütün imtihan komisyon • 
larsna +::amim edilmiştir. Kaldın 
lan maddeye göre, liselerin son 
sınıflarında bir talebe sözlü im
tihanda bir dersten 5 numara al 
-, Cu.h.u.c;, e v vch ..... ;, ... .,.1. "J -'·"'-

da o dersten üçten az not alınış 
bulunsa, o talebenin sınıf geç • 
me notu üç olarak kabul edili • 
yordu. Bu madde kaldınlmış, 
bakanlık talebenin lehine hare • 
ket etmiştir. Talebe son sözlü 
imtihanda kaç not alırsa· o not 
ile sınıf geçecektir. 

UkmektPptdrde imli· 
hanlara baş 1 an d ı 

Şehir ilk mekteplerinin son 
sınıflarında dünden itibaren im· 
tihanlara başlanmıştır. Yarın im 
ti hanlar devam edecek ve haf ta 
sonunda bitecektir. Bu yıl, İs • 
tanbul mıntakasındaki ilk mek 
teplerden (8) bin talebenin çı • 
kacağı anlaşılıyor. Bu kadar 
çok talebe, ilk defa İstanbul ilk 
mekteplerinden çıkmaktadır. Bu 
talebenin yüzde ellisi orta mek -
teplere girecek diye kabul edi 
liyor. Bu vaziyette, önümüzde • 
ki eylülde İstanbul orta mektep 
terine çok fazla bir tehacüm ola 
caktır. İstanbul orta mekteple • 
rine Anadoludan da her yıl çok 
fazla talebe gelmektedir. 

Erguvan saf kızın gözlerin • 
den ve lakırdısından şüphelen· 
medi. O boyuna anlatıyordu. 

Erguvan yavaş sesle sordu: 
- Bu Rus kadını nasıl şey, 

güzel mi? 
Genç kız doğru başını çevir 

di. Hayalinde Nandya için ay • 
rılan yer o kadar geni§ti ki hep· 
sini toparlayıp birden söyliye • 
medi. Kekeledi. Yavaş yavaf 
açıldı: 

- Güzel kadın küçük hanını· 
Çok güzel. .• 

- Genç mi? . 
Başını salladı. Onun güzell~· 

ği gibi yaşını da pek kestirerııJ 
yordu: 

- Sizin gibi değil küçük ha· 
mm. 

Erguvan güldü. 
Küçük, aklında kalan ve ~en: 

disini hayret düşüren hid!se 
leri anlatmak için acele edıyor 
du: . 

- Mühendisler ona tapar gı• 
bi hizmet ediyorlar küçük h~jJ. 
nım. Sade patron o kadar deı 

L(ArkalJ 
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'KILAVUZ ~ 
iÇiN DERS1:ER J 
Kaide - 1 • Kural (regle), 2. 

Taban (base), 3 • Duraç (P.~ııtal) 
Bu c:ümlenin türkçc gtamer kural

ları bakımından ;yanlışlatıqı gösteri
niz. 

Bu heykelin duracı sağlam, fakat 
tabanı bozuktur. 

• Suikaııd - Yağın~ 
Yugoslavya hükümeti. ;Marsilya 

Yağıncı hq_kkında ulslar sosyetesine 
Yeniden başvurµlarP.fı (mürac:aatlar
da) bulundu. 

Bu fikir, yurd sevgisine kar;ı ba· 
ğışlanmaz bir yağmçtır. 
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~ktıza etmek - bdemek 
T'4niz, .;1akirdi marifet - lzde

tnen 
iktifa etmek - l' etai~ yeter 

bulmak 
Biz bütün devrim davalarında Ata

türk'ü izde'11ektcn vazgeÇplC)'iz. 
Ders :vermeği bır<lkınız, onµn iyi 

bir ıtdcqıen'i o@bilırseniz, gene bah
tiyar sayılırsınız. 

Hava sa:vgamız bakımından, 200 
kanadı yet~r bulmuyorw:. 

Bu adama ne vcri~eniz,, yetıin
ınez, 

Kendisini hoş kullanırsanız, 
ıı.ylığıp üç\e Qiri ile de yetsinır. 

• 1ktisab etmek - .Edinmek 
l'foudeaeo - t:dinık 
~kt.ısab - ~din,Ç 
lv'tükte&ebat - t.d~ler 
Biz memleket hakkınoaki fikirle

rimizi, su paşında ıhayal yorarak de
ğil, hayat smaçları içinde yogrula
rak edindik. 

Yurp i.§h:rinde edinik hak yok
tur: ~er gün gördügµ.nHz .h~me\le 
:Yer alabihr, 1eqnizde durabilirsiniz. 

Sizin ilim edinçlerinizi kıskanan 
:Yok; herkesi ahlakmtz~ ıhuylandırı-
:Yorsunuz. 

Çar ıdJ! rasgelç b.uldqEum hı~ ' "' 
20 enim 1çın CJl bır e~H1Ç old · 
~u {niı~a terde geçen lepı kelime: 
lnıtihan - Sınaç 

• >.Kuaar - t:r'K (~uıssance) 
J\jCVKll iktidar - l::rke (t'OıJYOİr) 
Sruıi&Jı "'t-aar - ~danen (t'wa-

aa.,y 1 · · b.. ·· k k k ı:>\r dev et ıçın en uyu er e a~-

na~ı, y"r<ıda~ıi\t;ın gen!~i ve !ıa,YSP.l· 
lıtıoır. 

.dir şef için en sağlam eı:ke, hal
kın sevgısidır. 

Er.kmt:n, a;ayı{larla oynamaz~ tay· 
<la~ At'1\r. 

l3u misall'-rçt~ ge c;n 1eni ,kelime
ler: 

Refah - Genlik 
Akran - Taydaı 

hlah etmek - !1 • Y eğri~ 2 • 
'A.rıtmak 
. Jslah, Nlahat - l • '1~iritim) • 
Arı\ml 

Ş!llah - "1 e,jrim 
Salah bulmak - Y cğrimek 
Salih - Yarar, elverişli 
&ki ~ilMl~r~a ~'.pöğmek1, döğUl· 

1llckten yeğdir,. 6S\_zünU JlatırlMs\nız. 
ıltc ··rcğı;.i\m~k,, Ye ')c;.ğrim~ .. ıKe
liıncleri bµ asil tiirk Jtökı.indCin alın· 
ıntştır. 

lıa,_zı örgütleri ycğirtmd<, y,ıkıp 

:Yenilerini kurmakwn Mhfl ı;orj\~r
liazı tc.§ki atı ~sla\ı c\~<;k. ır.ı~ıp ye
ttilerini tesis ctqıc~tep slC\na ıajiş· 
küldür. 

Biz, durmaksızın at cinsini arıt· 

«o ı 14 
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OSMAt 
~tem Jzze.t !J.EPJ.,CE 

-~ eniköy.deki ay,qlıştan son 
~a günlerce bekledim. GUnde 
Uç beş ~ez posta lkutu~una gidi
~Ordµm. Serscr; .gibi bütün so -
~aktarı dolaşıyor, mağaza ka -
l>tlarında bekliyor, :tramvayJa • 
ta, geliJl .gegen otomobillere ba 
~ıYor, her ıY~rde onun >tdısımlı 
ayalini arıyordum. Yenikpye f itti~il\1, kahveleri, kırları, ot~l
eri dolaSıtığnn günler de oldu. 

b· Fakat, \m' fuu yok. Ona bis 
ır y rne rastlayama ·m. <:; ıl • 
~ ra , ı ıQım. Onµ t nı ık 
t._n ~o. r o~ m hic bir •• ı ı 
ru '1\İyqr, C\l ,g'.Ü?1.er bir h<çl.ı.n bi 

1 e ~Özj_er.imç\e en ~Ü$ük b\r an -
tallı bulmuyordu. Önu~ ı_güneş
~n 'şığı\lı alan, sevda ateşile 
l.a.raran alevli gözleri bütün ben , .. . 
h?1ıni birden sarmıştı ve ben o
-~ aşrktıl\1 l 
~efet ı 

Kelimelerin öz tü~kçe kar§ı • 
!ıklarım arıyoruz. )füı:k kökün
den olduklarına inandığımız ne 
kadar kelime varsa yazılarımız· 
da onları kullanıyoruz. 'Öteki 
yiibancı k~limeleri ~ilimizpen 
tah~kurusu toplar gibi t9par -
layıp ala~ağı ediypru.z. Sonun • 
da tertemiz bir dil çıkıyor or.ta
Y~· Tertemiz ve pürüzsüz. 

Dilin bu deği§iminde yazı sa
natı yabancı izlerden kendini 
kurtarıyor ve 'kazanıyor. Fakat 
y;ız~k ki resim sanatı böyle qir 
~rkinl~ğe kavuşamadı bir türlü. 
nsanın i~i öyle istiyor ki yazı 
sanatında bu qil değişimi ve 
düzeni yapılıyor ve Y'\P.ılabili -
yorsa resim sanatında da böy,le 
ülküye varabilelim. ıBugün res· 
min <}ilinden anlamayanlar di • 
~orlar ki: "Bunlar bizim dilimiz 
den kqnuşm11yoı:lar . .tSildiğimiz 
bir ~il değildir bu. e söy.lemek 
istiY,Qrsunuz, ne anlatmak isti • 
.yorsun uz? Bizce burası kapalı. 
ı!Aqlamıy.oruz ki.,, 

Diyorlar ye ,Yıc;rden göğe ka -
dar sia µ,akları var. Ama sanat 
onların anlayabileceği kadar 
düşük olmamalıdır, o başka. <Biz 
de öyle bir dilekte bulunacak de 
ğiliz. Fakat aşağılık bir mal ye· 
rine onların anlamasını kolay · 
!aştıracak bir vaı;hk ta yarat · 
mak olamaz bir şey midir san-
k
., 
ı. 

Büyük artistler. kendi dilin· 
den yurdunda katıksız bir dille 
konuşanlardır. Y.c böv~liı:,1" 
ı.ıu~uu uunyaca tanınmışlardır. 
İlkönceler kendi yurdunda ken
di benliğinin, !kendi ulusunun 
ctamgasıru taşıyan işler çıkar -
rnıql;ı.r bu işlerde arsıulusal ad 
kazanmışlar. Yoksa melez bir 
sanat hiç bir .zamaµ bu işi yapa· 
ı]11azdı ve göı:;üyor.uz ki yapamı · 
yor. 9ünkü bizim resmimiz bam 
başka bir dilden konuşur. Daha 
doğrusu nerede çalışmışsak res
mimiz oralıdır. ıF.ransada &alı • 
şanlar.ın işlerinde oranın koku -
su, Almanyada çalışanlada :Al -
manya'nın havası vardır. 

Hani irürk re~mi? 0, yok. 
ıl?lalbuki 'Xürkün eski sanat 

varlığtnda resmin ne güzel ör • 
nekleri var. Onları arasak, bul
sak ta resmimize onları örnek 
etsek ne olur? 

Çok güzel olur. Ba~kalarını 
kıskandıracak kadar güzel işler 
çıkar ortaya. 

~.c o zaman ben, sen, o, hepi
:tniz bu öz türkçe konuşacak .res· 
me \karşı yabancı k~lmıyacağız 

pıağa çalışıyoruz. 
T;ınzimAt, Avı;u.Pa korkµsµ Ue 

başlanrnıı1 bir ~eğri tim h"r~cti idi: 
bir devqm degilai. 

At cinsinin ar1lmu - Islahı cinsi 
fereı 

- Y.W,e §fü:e ba§@dın. AI\la
dık >'Üzü ~ünes renkli, gözleri 
sevda benli ~ir bayancagız .. 
Sen bu duygularını kendine sak 
la dii ne olçiu, onu aplat !. 

Ferit: 
- Peki öyle olsun .• 
Dedi, devam etti: 
- Yirminci gijnmü idi, ney • 

çli bilmem. Yil\e )JOStaha,neye 
uğraçlım. Kutuyu actım. B.ird.en 
deli çıktım. Önun mektubu var 
dı. 
ni~ ömründe böyle bütün 

benligini bağlaçlığın bir sevt&i
li~n gelen ı11\qktubu ok\ldun 
mu bilrneı;n?. B~n okur~n he
IYCcap~lon titriyor, ~özlerim bu
atıı.yor, cümleleri ke~ime keli· 

me c~ö-il, üç be~ satırı birçl,~n 
bat~ı~ ~rlt\1~ 9olçlura doldu~a 
ol· ı,ıyor :mn. Kut\1 bil§tfü\a be
nim bu mc~tUb\1 okuyu "ç,1µ 
görenler besbelli bir (ilnı se;r
reçler .gi-bi durup bana b.akmış
l~rdtr. 

- Mektu.ı>ta ne diyordu?. 
f.er~t cevap vermede~, Re

fet: 
_ - Pur birer tane daha ise· 

(TAN) iN OYKUSU (HiKAYE) 

U M U S A [Sukutu :hayal~ 
İskarpinlerinin ucuna basa

rak, loş merdivenleri gıkıyor
du. Son basamağa adımını 
atınca durdu. Yüreği öyle .ko
şarcasına atıyordu Jd; ellerini 
göğsüne bastırdı. Soluklar.mı 
duyan var mı iye sağa solp 
baktı. l}{;imsecikler yok •. ıElini 
zile b\r türlü uzatamıyordu. 
Durdu. Üstünü düzeltti. Saçla
rında ellerini gezdirdi. Sonra 
içten gelen bir l.korkusuzlukla 
zUe dokundu. İ9erleri keskin bir 
ses çınhyarak dolaşırken, kapı 
aralandı .. Hala genç sayılabile
cek parlak gözlü bir adam, genç 
kızı gör.ünce sevinerek kapıy.ı 
ardına kadar açtı: 

- Hoş geldiniz sevgili gü
zel.. 

Dedi. Gene kız duruyor. Ona 
derin bakışlı gözlerini dikmişti .. 
Sonra yumuşak, bir ~ocuk sesi
le ! 

- Geldim işte ... 
Dedi.. Onun çludaklarından 

bu söz ~ıkarken, kapının i~ ya
nında duran adam ellerini uzat
tı .. G.enç kızı iseri alarak kapıyı 
kaRadı .. ,D~r koridorun sonun
da ışıklı bir salon gör:ünüyordu. 
Küçük adlll\larla oray,a doğı;u 
Y.Ürü~üler .. .l{arşıdaki büyük ay 
nayal ikisi\1in ..tıay,~\leri dü~mUş
tü .. Gcns ,kız baktı. Kara ipek 
elbisesinin sardığı vücudu ne 
biçimli.. Saçlarında güneş ışık
Jarı, gözlerinde gök renkleri do 
lu .. Yanındaki adamın şık, ütü
m elbiseleri ne kadar da yeni ... 
Y-a-n---döl<rü!en -eac1an (özen -
itina) ile briyantinlenmiş, ta
ranmış .. ·çeri girdiler .. Bu orta 
büyüklükte düzgün döşeli bir 
salondu.. Ge-nç kız dört y.:lnıqı 
sar.an ıgüzelJikler:e, içten içe se
vinerek bsıktı.. Ralıat yumuşak 
koltuklariyle, içi kristallerle do
lu büyük büfesiyle, heykelleri, 
tabloları ile burası ne güzel ya
şanacak bir köşeydi.. Karşısın
da kendisine sonsuz bir zevkle 
bakan adama başmı kaldırdı.. 

Yüreğin\n sevi~cli güzelliği 

gözlerine dolmuştu! 
- ~viniz çok güzel.. dedi .. 
~dam onun yanma gelerek 

dizleri dibine oturdu. Ellerini 
ellerine aldı: 

- Evimiz dedi .• 
~e genç kızın ellerini uzun 

uzun öptü. Gens kız bu iyi Y.Ü· 
rekli adamın, ellerine ka_panan 
yarı saçsız başına. sonsuz bir 
(güven · itimat) le dalmı_ştı .. 
Demek ki artık bu yumuşak 
bakışlı, sıcak sesli adam onun 
ltocası olacak, çektiği yoksuz
luklar sonuna erecekti.. Gözle· 
rine yaşlar toplanmı~. yüreği 
göğsünde sevinçle cırpmıyor-

m •• 
1 • ' , .. ıro ... 

Deçli, ilave etti: 
- Bu mektubun onuruna ol

su\1 !. 
Ferit: 
- Y ooo.. Mektubun onuru

na bir tane olmaz. ilkisi bir 
flrada .• 

Diye bardağını doldurdu ve 
tok\tjturur tgku§turmaz sö~ijne 
deva~ etti: 

- Mektupta Ta\tsim'de beni 
bel<:ıle. Piizar ~bal;\ı sai\t otı b\r
d e tral!l..vay · stasyonundtı seni 
bulay..\m .. diyorçlu. Birde\l kafa· 
mm . sinde günler silini verdi. 
Pazar .. pazar .. .(l,e günü?. diy:e 
düsunüy:orduqı. inanır mısın, 
oradaki ~osta işyan~ıdan QU • 
<:run ne? ç\iy.e ·ordum. ~ ~mca
ğı,z ~umar.t~si.. cl~ç\i ~c hınh oy· 
le ise ji~rıı1 •• ç{ı,.».. t ~r: n
d~ro. 

Refet 
- ~e Jlcyy ... O dakikalarçla 

s~ni gör;meli idi. ~im bilir ne 
halç\eydin ? .. 

Dedi :ve ... Bışıklara acıyan uzun 
bir kaQ,kaha salıv.erdi. 

F.er~t bu kahkahalardaki iğ 

du .. Adam hala yerde oturuyor, 
gözleri üstünde dolaşıyordu. 

- Güzel konuğuma bi.r kok
teyl yapmalıyım diye kalktı. 
~üfeden pırıl pırıl bir kokteyl 
kabı _$ıkardı. i5ine orada sı.ralı 
şişelerd~n bir .kadeh boşalttı. 
Birka~ parça :Quz, sonra şık, 
şık, şık diye sesler çıkaran pı
rıltılı kabı sallamağa başladı. 
Genç kız bakıyordu. Gözl~r;İJ;ı
den bQtün sonuna eren kötü ha
yatı gesti. kini çekti. Artık 
b~tmişti.. Küçük gümüş bir tep
side i_ki kristal kadeh, bir bil,lur 
tas iri şeftali, üstleri köşeli buz-
lar.la dolu .. .Kızın y.anındaki .ma
saya bırakan adam: 

- iselim ... dedi.. 
Hayatında ilk defa kokteyl 

içecekti genç kız. Kadehi eline 
aldı. ~m:şısındaki adamın ~öz
lerine bakarak bir yudumda bir 
damla bırakmadı kadehte .. Ne 
güzel, yakıcı bir serio.\ik içine 
dolmµştu. tlir daha. Bir daha. 
içti. Gözleri baygınlaşmış, yü· 
zü ateşlenmişti.. Dünyayı gü· 
zel görüyor, adamın (Yönel -
iltifat) h sözlerine ta yürekten 
inanıyordu. Başını koltuğun ar
kasına dayamış, bundan sonra 
y;aşıyacağı gitzel hayatı düşü-

11üyor, şimdiden kocası .gördü· 
ğü adama içinde saygılı duygu-
lar duyuyordu .. Birdenbire bay
gın bir kemal sesi yüre_ğ\ue clql
du. Adam ona gramofon calı
yordu. Sonra plağı değiştirdi. 

- Dansedelim .. 
Salonun ortasındaki masayı 

kaldırdılar .. Çılgın gibi ~önU-

yorçlu. Genç kızın -başı d&\ldü . 
Ji?:ı~nr -.adamın ~ üoc bıra1'tı .. 

Gözlerini adamın ktıçük ses-
le kulağına söylediği sözler.le 
açtı: 

- Sevgilim! Evlenmek ne 
olacak sanki .. Gönül bağlariyle 
bağlanmak varken.. Bundan 
sonra her zaman bana böyle ge
lirsin .. Güzel güzel yaşarız. Bu 
ne büy.ük uqıusaydı. Duyguları 
karıştı .. Başının içinde doğan 
güneşl~r batıyor, yüreğini ka
ranlıklar sarıyordu. (Güven~ i 
kıyıdan ipi kopmuş bir .sandal 
gibi, fırtınalı denize doğr.u 
\lzaklaşıyordu içinden.. ıD.~m~k 
ld bir tuzağa düşmüştü.. Yaşlı 
pir !kurdun tuzağına .. iy.llik, in
sanlık perdesi ardına saklanan 
bir adamın sıcak sözlerine, tat
lı lakırdılarına kanmıştı.. Ye· 
rinden fırladı. Taşlaşmtş başı-
nın dönmesi geçmişti.. Hiç bir 
söz söylemedi. Ona, karşısında· 
ki adama \ğrenir gibi bakarak 
yürü~ü, kapıdan cıktı .. 

Cahit UÇUK 

1 ne~~c ~liC aldırmıyor, SOfıl.U:ı}'or
du: 

- l3en seviniy,ordw;\1, üzUiü
)'orduın, onµnla .art* ~onuJ]abi
leceğim.. diye cud~myordum. 
B\\l b\r duY,gu, bır\bir~u_e .karşı
lık bin bir his kalbimi, ~eyni
'{Ili burguluyordu. »ay,* ki, his 
bir §ey düşünemeden bµ kençli 
ke~~\me ~alış ve .kendi kendi
mi kaybediş şa.__atler sürdü. 
~ğ~r bacakıarım y;Urüyemiye -
ce~ bir haj_e ger p te zihnimi 
zor).amasay,dı ,ltolay .ko:lay ken· 
<lime gelec~im de y.oktu. Bel
~i tflarbiy.e ıle i'.aksinı arasın
d;. yirmi ker.e gidıp ~eldim. 

T.aksimdeki sa~tin dibine gi· 
dip onu gör.ebilmet< icin daha 
koca bir gündüz ve gecenin 
ı,ge~m~si lazımclı. :Su kadar 
Ui1_Un saat.teri beklememin im
kanı xoktu Saniy~nin y,üz yıl
lar kadar uzun geldiği bu .sıra· 
lanmda .yapılaq\lt ~k şey var
dı. ~smek, i~m~k ve sızmak! 

- Se~ de galiba onu yaptın?. 
- Ev.et ben de onu yaytım. 

Kiloluk bir ,J3ilecik a\~1m, eve 
gitthn. l5tim sızQm1; UY.andım 

,-
ıDün yeddi gün bitti. ıaugün bulma 

camızı doğru çözenler arasında kur
ga çektik. 

Birinciliği: Tophanede Akar su 
caddesinde 7 numarada Sıdıka Hüs. 
nü kazaı.ımıştır. (Ciüm\iş ,saat). 

~kinciliği: Nişan taşı, Meşrutiyet 
mahallesinde Uzunca oğlu apart.çna
nı No. }. Xuran Attila kazfl,nmıjtır 
(Maroken c:üzdan). 

OçUncülüğü: Ankar41 ıKamutay ,ıı:a
bıt 'şyarlarından Af1wet Ya,rol ııka -
zanmıj\ır. 

Dörd®cülüğü: Mersin ~şla c:ad
dcsinde ,kuyumcu Ahmet vasıtar ıle 
mUtekait tayyareci ~ver .Şenler 
(Tan!n bir senelik abonesini) kazan 
mıştır. 

Altı aylık abonemizi kazananlar: 

Beşinci: Samsun ~hnend\f.cr depo
sunda 672 numaralı makinist Aziz 
vasıtasile Burhaneddin. Altıncı: Sa
raçhane başı Refah sokak Ahmet Sa
it, Yedinci: Beyazıt Soğanağa ma -
hallesi Hamam sokak !Emek apnrt
manı Mualla Rahmi, sekizinci: Ka
dtköy Bahariye caddesi No. ZS Şü ~ 
k(ıfe Rıza, dokuzuncu: Anadolu Hi
sarı '5 çiftlik caddesi Yeni mahallede 
R. Kurşuncu, onuncu: Kasımpa a 
Türkan Erden kazanmışlardır. 

• 
Bulmacalarım,z ö,z \irk5edir. Ş~· 

limizin bop gözl~ine kar lıklarını yer 
le~tiriniz Yedi gün arka ~ kayp bul· 
P'. acamı~ı i\"ğru ;_Çözillmiı§ oııuak ;gön· 
dereI\ler ~rasıııda ~ur a şe,kiyor\,\Z 

Armağanlar veriyoruz. ~ulma~\a,rı
mızı istediğiniz gün sözmejc başlaya
bilirı;iniz elverir ki yedi .gün arka ar· 
kaya ırözülmüş olsun. Kar§rhk\arı '")s· 
t(\nbı.ıl (Tan) b\Umaca servisine yol
layınız. 

Birinciye: Gümüş saat. 
ikinciye: Maroken bir cUzdan. 
Uçüncüye: ,Sir stil.J. 
Dördüne iiye: (T!\n)ın pir scp~il< 

abonesi. 
Bcşinciden onunc~a ka ar: (Tan) 

m altı ayW. abonesı arma:;an -edile· 
cektir. 

SOLDAN SACA : 

1 - ı;lediye rei!ii (6~, ~cer (4~ 
S - iltıl Yj\Rar (3), undur~oın 

kern\rı (14). 
~ - jfüy (3), Ate§ {$),okun ger-

gin yeri (3). 
S - Aı;mm yaptığı (;1) 

6 .....: Bey~ir (.2), fXota (2) 
7 - ~yrılmak ( O). 
8 - Yaına (2), Cqmi edatı (3). 
9 - Büka etmek (7:). 

s ... 
lctim, .yı.ne stıchm. A}1ıldık5a 
i_çtiın, içtikçe sızdım. Başka za· 
man olsa bir kilo rakı insanda 
ne mide, ne barsak, ne de kafa 
bırakır. Oysam, bütün bu si· 
nir gerginliği i~inde bana §er
bet gibi geliy.or, sade bol uyku 
veriyordu. Sabı.hleyin 1'alktı • 
ğım vakit en hafif bir b;ış ağ· 
rım bile yoktu. 

Ik önce ~ıcak bir banyo y,ap· 
tım. Arkasından buz gibi de b~r 
duş. G l ' çlem çivi gibi olmuştu. 
K~famın bütiln makineler) <lüz
~üu işliyordu. 

ayj bir kah:valtı .y,apt1m. IE.n 
güz~l "rubalarımı giyindim. 

Refet burada bi.ctenbire ken· 
dis.ini tutamadı: 

- Neye o kadar iyi giyindin. 
Kendini gü z.eJ mi ,göst rme · is· 
tiyortlun? 

Dedi. Ferit te güldü: 
- Ne olursa ols11n, böyle :Za

manlarda bu hts insana egemen 
o\uyor. 

V.c ... sözünü Ş.Ürdürdü : 
- lf.aksime :var:dı.ğıl\1 ,?:aman 

saat on bire geliyordu. Hangi 
.xand~n sıltıp gelecek.. diye 

, ··-.-ır:----~ ----
Hergün 5 Söz 

ON AL Tıl';CI LtSif E 

}. -H.akikat er. g:ö.) - J 
G~~k, gerçeklik - Y ~i-
1e 
2 - tGf:erim) ~.erçe,. ger.çek 
lik - Realite 
ömekler: J - a a k i . 
~at d)udur. 
z - ,JJi,r devlet adamı, ha
yal d~il, g~9eler (_gerçek 
likler) üst\;itıe yürür. 

2 - Hakiki - l - Ger.çek, ha· 
kikiğ - Weritable 
2 - Gerçel ( T.erim) - Re 
el 
Örnekler: 1 - Ö, hakikiğ 
lb.ir iş adamıdır. 
2 • Belki iyi değil, fakat 
gerçek (gerçel) olan bu .. 
dur. 

3 - Ta.hk.ik .etmek - Gerçin· 
j,emelc 
Tahkik, talıkikat- GerıÇin 
Örnekler: 1 Polis mese
leyi .gerçinlemeye başla • 
~stı,r. 

J. - ;füzeJ .gerır..in.lc,r - l'ah
.k~katl adliye. 

4- Tahakkuk e t n e k - 1 • 

Ger~ckleşmek, gerçele~ • 
rnek 
2 - ıl<esinle~k 
Örnekler l - ;yur:t bayın .. 
dırlığı lill,k,üsü, ancak .cum· 
lhu~iyet devrinde ger~Jeş· 
ti {gerçekleşti). 
2 - Kesinlenen vergiler -
'il'ahak.kuk ed~ ~ergijer. 

5 - T.aha~klJ.k ettirmek - l .. 
Gerçeleştirmek, gerçcldcş

tinnek 

2 - Kesinlemek 
3 ,.. Yarlaştım;ı,ak 

Ömek: A s ı ır 1 a r d a ın -
-beri Anadoluda en büyük 
bayındırlık jşlerini varla~· 
tıran cumhur.iyettir. 

NOT: Gazetemize ,gönderilecek 
yazılarda .bu kelimelerin Osmanlıc:a
ları kullanılmamasını rica ederiz. 

10 - Köpek (2), Şart edatı (2) . 
11 - Genişlik ( 2), Beygir (2), Bil 

yük bir hayvan (3) 

YUKARDAN ~ŞACI : 

1 - Seyri sefain ( 4). Ma.hsul ( 4 )". 
J. - :Beraber değil ( 4)~ Beyaz (2) 
3 - Vali (5). 
4 - Cesur (7). 
5 - Valide (3). 
6 - Meyan (3~. 
7 - Büyük baba (4). 
8 - ,Dargın (3), ;Mt:rga (5). 

9 - Düp (3), Mastar edatı (S). 
10 - Maşiyen (4), ücret (3), No

ta ( 2). 
1J - Kamer (2), Saçsız (3) . 

gözler.im kuyvetli bı~cı p ..c:oJ.,;.t• 
tör gibi her yanı tarıyordu. Oy
saw,ben ou_u görmeden o 11enim 

.kolumdan tuttu: 
- Feı;" t!. 

Şaşkınlıktan dona kaldım. · 
Benim gözlerim bakar kör mü 
idi?. Onun koca meydanda ge
lişini nasıl gönnemi:ttim? Yok
sa ıbu tılsımlı ,kadın ~ els 
in görünmiyen adamların • 
dan birisi mi idi?. \Bu hayreti· 
mi sakhyamadım: 

- Siz nereder. geldiniz, nasıl 
geldiniz. Ben nişin sizi göre
medim?. 

- .İ§te ben böyle peri gibi 
~örünmcden g~lirim .. 

Dedi. bayıltaıı gozleri b ı' 'i· 

la . ımm icine bir 1 n lflldu ıt-
den yıne heı taı a 411 yıld ı-
landı. enerjim biıvül -:ntli •il ı : 

- i),man burada durma.> a
lım. Görülürsem felaket!.. 

<Arkası var~ 
• * * 

Bu yazıdaki yeni kelimeler: 
Kez - defa, işyar - memur, Ba

yık - muhakkak, oysam - halbuki, 
urba - elbise, egemen - hakim. 
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FiNANSAL KRONiK 

BORSA Hava --Fransa da ki 
Finansal 

Siyasal Krizin 
Sebepleri 

1 HAZiRAN CUMARTESi 

PARALAR 

Saldırışlarına Gaz Savaşlarına 
~arşı Korunma Tedbirleri 
ili bütün ordularda büyük bir sa .. 

nat olm.ıştur ve amacı. sun'ı va· 
sıtalarla insanları, silahları, te
sisleri, hatta şehirleri düşman 
gözünden saklamaktır. Uydur -
ma inşaatla gizleme, boya ile 
gizleme, geceleyin yanlış ışık • 
!attırma ile gizleme,, örtülerle 
gizleme, hülasa bir sürü gizle • 
me us\ılleri meydana gelmiştir 
ki bunların her biri için bir sürü 
kıtalar, mütehassıslar, mektep
ler meydana getirmek zarureti 
hasıl olmuş ve bunlar bugün bil· 
tün ordulara edebiyatlarıyla, 
talimnameleriyle girmiştir. 

Dört senedenberi Fransada 
türüp giden finansal kriz, niha
yet Flandin kabinesinin başını 
yedi ve Fransayı siyasal bir 
krizin içine düşürdü. 

Fransız bütcesi, dört sene -
denberi müte~adiyen her se· 
ne 10 milyar açık veriyordu. Bil 
hassa devlet demiryolları idare 
sinde varidatın son senelerde 
cok azalması açığın gittik~e ta
mir edilmez bir hale gelmesine 
~eben oluyordu. 

Altın karşılığı bugün % 80 e 
kadar yükselen yani 80 milyar 
frank olan Fransa, bütçe açığı -
m kapamak için mütemadiyen 
borç etmek mecburiyetinde kal· 
mı.şu. Fakat bu borç sıyasası, 
sür git devam edemezdi. Aynca 
yurdun korunması, işsizlere iş 
bulunması ve saire için yapılan 
masraflar eksilmiyor, bilakis 
günden güne artıyordu. 

Son zamanlarda bir baska 
kriz daha baş gösterdi: Belçi
kada Zecland kabinesinin Bel • 
cika frangını yüzde 28 düşürme
sile kar eden spekülatörlerı yani 
para oyuncularıı bundan sonra 
Hollanda parası Florine göz dik 
mişler fakat Hollanda bankası, 
iskonto bedelini evvela yüzde iki 
buçuktan yüzde 3,5 a ve nihayet 
4,5 a çıkararak her türlü speküla 
ı;:yona kar~ı koymuştu. 

Belgaclan kar eden, Florinde 
zarara düşen spekülatörler, bu 
sefer Fransız frangından işe baş 
!adılar. 
Fransız frangı sağlamdı. Kuv 

vetli idi. Altın karşılığı haddin 
den fazla idi. 

1926 haziranında Poincare 
fran~1 stablize ettiği zaman, al· 
tın karşılı ı 28 milyardı. 1929 
senesi nihayetinde bu yekun 41 
milyara 1930 da 53, 1931 de 68 
ve nihayet 1932 de 83 milyara 
çıktı. 1933 de 77 milyar, ve ni
hayet 1934 senesi kanunuevve • 
linde 82 milyardı. 

Fakat son zamanlarda müt • 
hiş bir spekülasiyon başladı. 
Bank dö Fransdaki altınların 
bir kısmı hicret etti. Bir hafta 
zarfında 522 milyon liralık al -
tın dışarı aktı. Bu akış nihayet 
sel halini aldı. Ve milyarları bul 
du. Hatta o kadar ki, dört beş 
gün evvel bir günde kaçan altı· 
nın mikdarı 1, 100 milyon fran
ga baliğ olmuştu. 

Bank dö Frans, altın cıkması 
na mani olamıyordu. Cü~kü her 
kes bankaya asgari i2 kiloluk 
a~tın bedelini kaat olarak geti -
rmce, altınları alabiliyordu. 

Buna. ~nc~k bir şekilde çare 
bulunabılırdı ! İskonto fiatmı 
yükseltmek. 

Bir kaç gün içinde iskonto • 
nun fiatım yüzde 2,5 dan üçe, 
ve sonra yüzde dörde çıkarıldı. 

Bu da kafi gelmedi. Ve niha-

No : 41 

yet bir haf ta içinde iskonto % 6 
yı buldu. Altın külçesi üzerine 
avans yüzde 3,5 dan yüzde 7 ye, 
senetler üzerine avans yüzde 4,5 
den 6,5 e çıkarıldı. 

Bu suretle altına bir fren vu 
rulmuş oluyordu. 

Bank dö Frans başka türlü 
hareket edemezdi. Eğer altın 
üzerine velev mahdut da olsa 
bir ambargo konmuş olsa idi, bu, 
- bilhassa paranın tecavüze uğ·. 
rad:~ı bir devirde - derhal kam 
biyonun düşmesini intaç ederdi. 
Ve böyle bir tedbir pratik sa -
hada, dövizi maden esasından 
ayırabilirdi. Nitekim vaziyet 
Thennis kabinesinin istifasının 
arifesinde, Belçikada ayni şekil 
de tezahür etmişti. 

Binaenaleyh sermaye ihracı • 
na mani olacak tedbirler almak, 
derde deva olamazdı. Cünkü bu 
tedbir, altın esasının n~rmal bir 
şekilde işlemesine manidi. Bu su 
retle ulusal para diğer dö -
vizlere nazaran inzivaya çeki -
lir ve anormal, suni bir vaziyet 
ihdas ederdi. 

Nitekim Almanyada, ve bi -
raz da ltalyada vaziyet hemen 
bu şekildedir. 

Onun için Bank dö Frans der 
hal klasik çareye baş vurdu. Ve 
iskonto fiatını yükseltti. 

Ayrıca altın karşılığa bir dar 
be vurmaması için kişelerine al
tın mukabilinde verilen kaatla
rı piyasaya çıkarmamağa baş -
ladı. Bu sonra altının nisbi bir 
şekilde karşılığım muhafaza edi 
yordu. 

Bu vaziyet, piyasada müteda 
vil sermayenin azalmasına ve 
frangın aynca kıymctlcnmesine 
sebep oldu. 

Filhakika spekiUatörlere iyi 
bir darba vuruluyor, altın hicre 
tinin önüne geçiliyordu. Fakat 
diğer taraf tan bu tedbirden "do 
layı sermayeyi müsmir işlerde 
kullanan müesseseler sıkıntıya 
düşüyorlardı. 

Frank tehlikeye girmişti. Bir 
takım kimseler, arsıulusal tica -
rette 1931 den beri altın esasını 
terkeden İngiltere ile yani ster
Jing ve dolarla mücadele edebil
mek için "devaluation,, u tavsi 
ye ettiler. Fakat frangın kıy -
metten düsürülmesi Fransanın 
bütün ekori°omik vaziyetini sarsa 
caktı. Bir cok müesseseler, tica· 
ret adaları-birliği, frangı tutmak 
için kıymet koyuyorlardı. Flan· 
din de hiç bir devaliation tarafta 
rı değildi.O da Fransanın iyiliği 
ni frangın istikrarında görüyor 
du. 

Fakat vaziyetin icinden de 
çıkmak laznndı. Bunu~ için kabi 
neye geniş salahiyetler verilme 
sini istediler. Fransız meclisin • 
de kuvvetli bir mevkii olan sos -
yalist - radikaller, Başbakana bu 

[ KIRMIZI VE SiYAH 
STEN OH AL 
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dilme de Renal'in aynah dola
bmı açıyor, onun içinde bulu
nan şeylerin güzelligi ve düze
ni karşısında saatlerce hayran 
kalıyordu.Sevgilisi omuzuna da 
yanıp ona bakar; o da, bir k~na 
gecesi gelinin düğün sepetıne 
yerleştirilen bu elmasları, ku
maşları seyrederdi. 

Madame de Renal hazan 
içinden: "Ben böyle bir adama 
düşseydim nolurdu? diyordu; 
ne ateşli ruhu var! onunla ha
yat ne giizel geçiyor!,, 

Julien'e gelince o, kadın si
lahlarının bu müthiş parçaları
na bu kadar yaklaştığı hiç ol
mamışt1. ''Paris'te de bundan 
güzel şeyler bulunmasına im
kan yoktur!,, diyor ve böylece 
bahtiyarlığmın hi!;bir eksiği ol
madığına kamyordu. Sevgilisi
nin özden gelen hayranlığı ve 
coşkunluf,u çok vakit ona, sev-

gilerinin ilk günlerini pek sı
kıntılı ve adeta gülünç kılmış 
olan .° boş teoriyi unutturuyor
du. Öyle anlar oldu ki hep mü
raice yaşamağ1 itiyad edinmiş 
olmasına rağmen, birçok adet
leri bilmediğini, kendi;;ine pek 
hayranlık gösteren bu kibar 
bayana söylemekten bile zevk 
duydu. S e v g i 1 i s i n i n yük
sek bir sınıftan olması sanki 
kendisini de yükseltiyordu. Ma
dame de Renal'e gelince o da, 
herkesin bir gün çok ilerliyecek 
diye baktığı bu fevkalade zeki 
delikanlıya birtaknn şeyler öğ
retmeği maneviğ hazların en 
büyüğü diye karşılıyordu. M. 
Valenod ile ilçebay bile Julieni' 
takdirden kendilerini alamıyor
lardı; bu yüzden madame de 
Renal onları da eskisinden da
ha az budala bulmağa başladı. 
Madame Derville ise julien için 
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Fakat Fransada Poincare, 
Doumergue gibi başbakanların 
bile fevkalade salahiyet isteme 
sine tahammül edemiyen parla
mento son sözünü söyledi. Ve 
projeyi büyük bir ekseriyetle 
reddetti. 

Parlamento diyor ki: 
"Evvelden salahiyet vereme -

yiz. Ne yapmak istiyorsanız .bi· 
ze söyleyin, biz tasdik .e?elım. 
Ondan sonra icraata girışın. Ka 
binenin diktatörasmı kabul ede 
meyız.,, .. 

Ve nihayet Flandin ıstıfasını 
verdi. 

Simdi son ajans telgrafları 
me~lis reisi Femand Bouisson
un kabineyi teşkile muvaffak 
olduğunu bildirmektedirler. Bu 
kabine ulusal birlik kabinesidir. 

Müdafaa vasıtaları aktif ve 
pasif olmak üzere ikidir. 

Aktif müdafaa; 
l) Hava kuvvetlerile, 
2) Yer silahlarıyla yapılır 

(topçu, makineli tüf ek vesaire) 
Pasif müdafaa: 
l) Gizleme vasıtas!yla, 
2) Sağlam sığınaklarla, si • 

perlerle vesaire vasıtasile yapı
lır. 

Bu müdafaa vasıtalarından 
en mühimmi şüphesiz hava kuv 
vetleriyle' yani tayyareye karşı 
tayyareyle yapılan müdafaadır. 
Çünkü taarruz eden düşman 
tayyarelerine karşı en müessir 
silah müdafiin tayyaresi oldu • 
ğu gibi, müdafi tarafın yalnız 
hatırı sayılır hava kuvvetlerine 
sahip olması mutaarrızm daha 
korkulu, daha tedbirli gelmesi
ne, istediği gibi alçalıp istediği 
gibi hareket etmesine mani o -
lur. Yani her hangi bir sebeple 
müdafiin tayyaresi mutaarrızı 
hırpalamadığı zamanlarda bile 
müdafi için faydası dokunur. 
Kaldı ki müdafi tarafın tayya -
resi için kendi topraklan üze -
rinde uçuş, üs yakınlığı, yer si
lahlarının himayesine mazhari· 
yet daima büyük faydalar temi
nine ve mutaarrızı hırpalaması
na yardım eder. O halde hava -
ya karşı korunma mevzuubahis 
olduğu vakit akla evvela müda
fiin tayyaresi gelir. 

Bunlar iyi bir haber şebekesi
k irtibatta lıuluııaı ak düsrn.::ın 
hava taarruzlarını duyar duy -
maz yükselirler ve üslerinin ya· 
kınlığı dolayısile ekseriya daha 
faik bir şekilde birleşerek mu -
taarrız hava kuvvetleri üzerine 
çullanırlar. 

ura ı da var ki müdafi taraf 
ta kendi hava kuvvetlerini şura
ya buraya dağıtmak büyük bir 
zaaf olacağından mutaarrız tay
yarelerin her vakit müdafiin 
tayyare filolarıyla karşılaşma -
ması da mümkündür. Bu tak " 
dirde ikinci derecede aktif si -
!ahlara veya pasif müdafaa va -
sıtalarma başvurmak gerekir. 

2) Top ve makineli tüfekler 
ile müdafaa: Tayyare defi si · 
Jahlarımn tekemmülüne bilhas· 
sa büyük harptan sonra çok ça
lışılmış ve hayli mühim netice
ler de elde edilmiştir. Yalnız 

Tıpkı Doamergue'in yaptığı gi
bi ... 

Fakat vaziyet o kadar nazik 
o kadar karışıktır ki, geniş sala 
hiyet olmadan kamutayın "tek
nik reisi,, diye anılan Fernand 
Bouisson'un da bu işin içinden 
kolaylıkla kurtulacağı ümit etli 
lemez. 

Nitekim ayrıca parlamento -
nun bu kabineye de tam salahi -
yet vereceği umulamaz. 

** 
- --

hiç de öyle hisler göstermiyor
du. Keşfeder gibi olduğu şeyle
re çok keder etmişti; akıllı us
luca öğüdlerinin, artık ne yap
tığını bilm~ .. en bir kadına kar 
etmediğini, hatta onun canını 
sıktığını görünce V ergy'yi bı
rakıp gitti. Niçin gittiğini an
latmağa lüzum görmedi; zaten 
soran da olmadı. Gerçi madame 
de Renal onu ağlıyarak yolcu 
etti ama o gittikten sonra için
de eskisinden daha büyük bir 
mutluluk duydu. Artık hemen 
hemen bütün gün, sevgilisi ile 
baş başa kalabiliyordu. 

Julien de onunla otump ko
nuşmak zevkine can atıyordu· 
çünkü yalnız kaldı mı, yine ak: 
lma Fouque'nin teklifi geliyor 
ve rahatını kaçırıyordu. Bu ye
ni hayatın ilk günlerinde öyle 
anlar oldu ki bu ömründe sev
memiş ve sevilmemiş gene, sa
mimilik göstermekten büyük 
bir zevk duydu, o vakte kadar 
varlığının özü olan yükselmek, 
büyük mevkilere erişmek sev
dasını bile madame de Renal'e 
az kaldı anlatacaktı. Fouque 

nin tekli~ini kabul için duydu
ğu garib heves hakkında ona 
danışmak istedi ama küçük bir 
hadise mani oldu. 

Böliim XVll 
BAŞ MUAViN 

Bir akşam güneş batarken, 
yemiş bahçesinin ta bir ucun
da, can sıkabilecek kimselerden 
uzakta, madame de Renal'in ya
nma oturmuş, derin derin hul
yaya dalmıştı. "Bu tatlı anlar 
acaba sürer mi?,, diye düşünü
yordu. Zihni, gelecekte ne ola
cağına. bu zor ve zaruriğ mese
leye dalmıştı; zengin olmıyan 
delikanlıların, çocukluk çağı 
hl.ter bitmez başlıyan umutsuz
luk yılları vardır, Julien işte 
şimdi hu üzüntüleri geçiriyor
du. Birdenbire: 

- Ah! dedi, Napoleon'u 
Fransız genclerine Tanrı yolla
mıştı! Onun yerini kim tuta
cak? o olmayınca biz zavallılar 
ne yapacağız? hatta hali vakti 
benden iyi olanlar, ellerindekini 
avuclarındakini tahsil için har-

Ateş eden bir tayyare rasıdı 

Tayyareye karşı ateş için tek 
bir kundak üzerinde birleştiril • 
miş makineli tülenk grupu 

defi silahları tekemmül ettikçe 
hava taktiğinde yapılan deği -
şiklikler bu silahların tesirlerini 
aıaltmağa, çok alçaktan veya 
çok yüksekten uçan tayyarelere 
ayrı ayrı silahlar kullanmağa 
yani yer müdafaa silahlarının 
tenevvuuna sebep olmuştur. Bil
baıssa ısüratin çok artışı ve çok 
yüksekten ucarak hedefin üze -
rine sessizce ve pıke lŞaKuıı) va 

ziyette taam1z son zamanda 
yer müdafaa silahının tesirini 
hayli azaltmıştır. Maamafih bu 
silahlara her gün katılan yüzl,.,.
ce teknik vasıtalar, otomatik 
tevcih cihazları, izli mermiler 
de bu silahları takviye etmekte 
devam etmektedir. O derecede 
ki bugün çok süratle ateş eden 
bu defi silahları, tek bir aletle 
tayyareyi kolayca takip edebil
mekte ve tek bir düğmeye ha • 
sılmakla tayyare gece ışık ve a
teş altına alınabilmektedir. Hü
lasa tayyare ile yer silahları a
rasında öyle bir tekamül yarışı 
vardır ki bu yarış neticesinde 
yer silahlarının .rnıu•af!er olaca
gı iddıa edilemese bile mevzii 
müdafaalarda bu silahlar her 
vakit kendisini hissettirecek ve 
bunların bulunduğu yerler ile 
bulunmadığı yerlere taarruzlar 
başka başka olacaktır. Yer si -
lahJarı müdafaa ettikleri mm -
takalarda tayyarelerin alçaktan 
uçamamasına veya alçaktan u -
çuyorsa süratle hareket ederek 
hedeflere istedikleri gibi taar -
ruz edememelerine sebep olacak 
!ardır ki hiç te az •görülemiye • 
cek karlardır. 

3) Pasif vasıtaların başında 
gizleme gelir. Gizleme bugün 

cayıp da sonra yirmi yaşında 
adam satın almağa, kendilerine 
bir meslek edinmeğe yetecek 
paralan· kalmryanlar ne yapa
cak? 

Derin derin içini çekerek sö
zünü bitirdi: 

- Ne yaparlarsa yapsınlar . . . ' 
bu hatıra 1ç1mızden çıkmıyacak 
ve bizim bahtiyarlık duymamı
za engel olacak! 

Madame de RenaJ'in birden
bire kaşlarını çattığını gördü; 
kadın soğuk ve hafifser bir ta
vur t_akınmışt~, bu biçim düşün
celerı ancak hır uşağa yakıştıra
bilir~i. Ken.disinin çok zengin 
o~?~~u~u .?ılere~ ve ona göre 
buyumuştu, Julıen'e de kendisi 
gibi zengin gözüyle bakıyordu. 
Onu hayatından bir kat fazla 
seviyor ve paraya hiç ehemmi
yet vermiyordu. 

1 ulien. bu düşünceleri hiç keş
f edemedı. Madame de Renal'in 
kaşlarını çatması onu hulyasın
dan uyandırdı. Oldukca kurnaz
lık gösterip sözlerini~ değiştirdi 

f Arkası var) 
N. ATAÇ 

Taş bir heykelin yerine içi o· 
yuk ve saçtan bir benzerini o • 
turtup gözetleme yeri yapmak, 
koca bir alay ordugahını biçil • 
miş sap demetleriyle dolu bir 
harman yeri şekline sokmak, 
dalları kırılmış ağaçların bir 
gecede uydurma benzerlerini 
yaparak içerisine gizlenmek bil· 
yük harpta işittiğimiz ve gör • 
düğümüz şeylerdendi. Fakat 
yarın mesela bir şehrin beş on 
kilometre ötede bir benzerini 
vücuda getirmek, bir istasyon 
binasından boyalı bezlerle ufak 
bir tepecik meydana çıkarmak. 
dereleri kapamak, tepeleri baş
tan başa boyamak gibi sanatla• 
ra rastgeleceğiz. 

Fakat bunlar olmadan da me
sela örtüler altına, ağaçların 
dibine gizlenmek. yürürken dur 
mak, tayyareye karşı bakma "" 
mak, muntazam şekiller alma
mak ta mühim gizleme tedbirle 
rindendir. Tayyare, tek başına 
giden insanları 600 metre yük
se~ ~cu, t;oplululd~rt 1500 met • 
reden, kol halinde ve yürüyen 
insanları 3000 - 4000 metreden, 
duman çıkaran bir treni 7000 
............ J .... b::-:.:- t::'-•--· ...... ., N11ı-

man çıkarmaz ve yürümezse 
görmek için ı 500 metreye in • 
mek gerektir. İısanın yüzü ap
kasından fazla parladığı ve zi • 
yayı aksettirdiği için tayyareye 
bakmak yerini belli etmek de • 
mektir. 

Ağaçlıklar altına gizlenmiş 
insanlar hareket etmezlerj:• hi~ 
fark olunmazlar. Duvar gölge • 
leri de çok acıttlar. Muntazaın 

e1z,;Hcr ve muntazam hatlar en 
fazla yeri belli eden sebepler • 
dir. Üzeri düz yollar da böyle • 
dir. Geceleri ışık göstermemek. 
pencereleri siyah perdelerle ka· 
pamak ve gündüz eşyayı muh • 
telif renkli boyalarla boyamak 
çok gizler. 

Tayyareler bu gizleme ted .. 
birlerini bilirler ve onları mey • 
dana çıkarmak için yerin fot<-?~
raf ını alırlar. Çünkü gözün go • 
remediği bir çok şeyleri fotoğ • 
raf cihazı tesbit edebilir ve son• 
ra gerideki bürolarda sakin ~ıa: 
rak tetkik edildiği vakit bu gızli 
şeyler görülür. O halde gizle • 
me tedbirleri alırken yalnız ta1. 
yarecinin gözü değil, fotoğrafı 
de nazarı itibara alınmalıdıt· 
Fotoğrafı şaşırtan, bizi adese~eıı 
saklayan en mühim şeyin ıSO 
gölgelikler içerisine gizlenı?,e1',. 
olduğu unutulmamalıdır. Çun 
kil fotoğraf camının en az h~.~ 
sas olduğu renk koyuluk ve go 
gedir • 

Mehtaplı gecelerde tayyare rl 
ler 2000 metre yüksekten ~ • 
hayli vazıh görür. Fakat re ~ 
ler başka başkadır. Eğer _asagı-t 
dan kendisinin yerini tayıne :ı<lı 
dım edecek ı~ıklar ve belli ş • 
ler göremezse hedefini ~~1~~ 
Hülasa gece gizlemesı ıçın 1• 
mühim esas ışıksızlıktır. Işık 0 e
mazsa bilhassa karanlık gec .. 
lerde tayyareler en büyü~. ~~k 
hirleri bile bulmakta guç at 
çekerler. Bunun için daha h~Z 1 .. 

vaktından itibaren şehirler ~\1" 
şık inzibatı tesisine ve halkı ga 
na alıştıracak talimler yapına 
lüzum vardır. .• 

Sisle de gizleme mümkün?;:!: 
Yalnız sisleme mıntakası gı~~ 
nen şeyin sathına nazaran ~ 
büyük olmalıdır. Aksi halde 
lenen şeyin yerini diişmana 
li etmeğe sebep olur. 



Boksta Yeni Bir Şöhret 
Beliriyor 

KID 
Dünya boksunda parlamağa 

başlıyan yeni bir boksör var. 
~~' velter Fransa şampiyonu 
~ıd janas'dır. Boksu çok iyi 
hıldiği kadar çok kuvvetli yum-
• l'ı:tk indiren bu boksör eski şam· 
Pıyon Humeri'yi döğdükten 
'<>nra Fransada çok sevilen po
J)üler bir boksör olmuştur. Son 
tünlerde de, kendi memleketi
' .-mpiyonunu döğmekle öğü 
lıeıı İngiliz boksör Jorj Roz ile 
l'aptığı maçta hakmını daha ilk 
l'a\rlldda kuwetli bir )'\11111 akla 
aı aşağı etmiştir. 

Bokstan anhyanlar Kid Jano
•un yumruklarını m e ş h u r 
l>empsey'in öküz öldüren yum-

• 

JANAS 
ruklan kadar kuvvetli buluyor
lar, bokstaki bilgisini de Kar
pantiyeninki kadar güzel ve gö
ze hoş görünüyor sayıyorlar. 

Bu dU,üncelerin pek boş ol
madığını, Kid Janoa'un yukarı
ya koyduğumu resmindeki 
heybet göstermiyor detfldir. 
Münekkitlerin söylediğine göre 
Kid Janos ekser boksörler gibi 
kendisini sefahate vermezse, 
çok yakm bir zamanda bir 
(Dempeey. • x.cp.miye) .... 
ve bunlara yakın, belki de fazla 
bir şöhret kazanacaktır. Çünkü 
bu boksör henüz yirmi yaşın

dadır. 

Bugünkü Atletizm Müsabakaları 
Bugün Taksim stadında ge

ll.e bazı atletik müsabakalar ya
~~l~caktır. Yapılacak müsaba -
'Cllar şunlardır: 

Cuma günkü müsabakalarda 
lfaydar, PulyQs, Sedat ve Cihat 
~ksek atlamada 1,75 metre 
ıl~ berabere kalmışlardır. Bu
tün bu dört atlet tekrar yüksek 
ltlıyacaklardır. 

Bundan başka bugün bir bay-

• 

rak yarışı ile cuma günü yapı
lanuyan aınk1a yüksek atlama 
müsabakası yapılacaktır. Ayn-
ca Yunan atleti Silas bir (ser
best), bir de (Yunan usulü) 
olmak üzere iki türlii disk ata
caktır. Bu müsabakalardan 
sonra Beyoğlu ve Arnawtköy 
takımlan aramda bir futbol 
maçı oynanacaktır. 

'' Seget,, Salı Günü Geliyor 

~ 41Qet sol mOdafll Lul Slrayı ~.et aaa mOdafll Lul Rafay 
llı Şehrimizde iki maç yapacağı- lııida söz birliği edilmiş olmak
~VVelce yazdığımız Macaris- la beraber, ilk maçın hangi 
"S kuvvetli talmnlarmdan muhtelit tarafından yapılacağı 
t·· e~et,, futbolcülerinih salı ve maçlarm nerede olacağı 
1.t 'llrıu ~hrimize g!lecekleri, dün hakkmda henüz göriifülmemiş
le acarıstandan alikadarlara ge- tir. Öğrendifimize göre birlik-

~. telgraftan anlaşılımştir. te hareket eden dört ldüp dele-
de Seget,, şehrimizde geçenler- geleri yarın toplanarak bu hu· 
au:azdığımız gibi Fenerbahçe susta kat'I kararlannı verecek
'-' eş ve Galatasaray - Beşik- lerdir. Muhtelitlerin şekilleri 
!aktır nıuhtelitlcriyle karşılaşa- dolayuile "Seget,, maçlannm a-

• . lika uyuıduacağı .,..plmak -
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jBEN MiKROBUNU -sulpl!_M 
Kanser mikrobunu bulduğumu isbat etmek için mikrobu başka 

hayvanlara zerkettim. Aldığım neticeler kafi oldu. 
Beşeriyeti mütemadiyen ke -

miren ve insanların bir türlü hak 
kından gelmt!ğe muvaffak ola -
madıklan müthiı bir hastalık 
var: Kanser. 

Şimdiye kadar muhtelif mem 
leketlerde kansere ka11ı açılmış 
olan münferit mücadeleler ilk 
defa Pariste toplanan kansere 
kar$ı arsıulusal birlik kongresi 
ile merkezileştirilmiş oluyor. 

Kongre reisi Justin Godart 
gazetecilere beyanatında şun • 
lan söylemiştir: 

- Kansere karşı arsıulusal 
birlik kongresi, bütün memle • 
ketlerin gayretlerini bir araya 
toplayan ilk kurumdur. Şimdi -
ye kadar herkes arayor, araşu
nyo•, kendi payına düşeni yap -
mağa çalışıyordu. Şimdi bir iş 
merkezi tesis edilmiştir. Vesika 
lar burada toplanacak, propa -
gandalar buradan idare edile -
cektir. 

Kurum nasıl teşkil edildi? Ga 
yet basit •• Birliğe girmek iste -
yen her memleket buraya üç de
lege gönderecektir. Biri fenni 
delege, ikincisi içtimai delege, 
üçüncüsü de hüklımet delegesi
dir. Kongre halinde muntaza -
man toplanacağız. Bu yıl Paris 
te toplandık. Kongre 1936 da 
Brükselde toplanacaktır. Uç ay 
ia bir neşredilecek kanser mec 
'uası bizleri daima temas ha -

.unde bulunduracaktır. 
Bu geniş yeni uluslar kurumu 

na şimdiden kırk dört memle -
ket dahil olmuştur. Japonya -
nm, Almanyanm, Papalığın da 
muvafakatini aldım. 

Birlik fenni temeller üzerinde 
lıwnıJmuttur ,,. hallan kafası • 
na kanser baklanda müessir ma 
lfunat yerleştinneğe çalışacak
tır. 

Muhakkak olan bir şey var. 
Bğer vakdlUW tedaii,,e ••I'_. 
sa, kanser ıjita bulan bir hasta -
lıktır. Bu teselli verici büyük 
hakikatten yürüyerek, birlik u
mumi efkin geniş mikyasta ika 
za çalışacaktır. 

Herkese bağıracağız, diyece
ğiz ki: "Korkmayınız, hastalığı 
ma vaktinde teşhis koyunuz.Ha 
kikatten kaçmayınız. Korku, 
kanserin en güvendiği dostu -
dur. Hepiniz koşunuz, bize geli 
niz ve şifa bulacaksınız.,, 

Bundan başka birlik sessiz, 
fakat müsmir bir savaşa girişe
cektir. Şimdiye kadar kanser 
hakkında yapılan çalışmalar da 
ğmık kaldı. istatistikler hemen 
hemen mevcut değildir. Böyle 
olunca da kanserin devasını ara 
yanlar, tetkiklerine istikamet 
vermeğe nasd muvaffak olabi -
lirler? 

Birlik iki komisyon teşkil et
miştir. Biri tasnifle, diğeri iıta· 
tiklerle uğraşacaktır. Bunla
mı mesaai ilimlerin araştırma
larmda çok itlerine yarayacak -
ti. 

Bu Çetin savaıta bize kadm • 

Kanser beteriyetin gırtlaQına karanhkta aaralan 
bir katil gibidir 

Ben nihayet uğrap uğraşa 

bu llburatuvarda muvaffak ol. 
dum\ Parasız olduğum için a
raştırmalarım haylı uzun sür • 
dü ve müşkül oldu. 

Kanser mikrobunu bulduğu -
mu iabat etmek için, mikrobu 
başka hayvanlara zerkettim. Al 
dığım neticeler kati oldu. Ev 
veli bir kediye aşıladım. Kedi 

hastalandı ve sonra bu kediyi 
tedavi ettim. İşitiyorsunuz de -
ğil mi? Memesinde peyda olan 
kanseri iyileştirdim. 

Reveliı 11 ilkkinun 1934 de 
bir çok profesörler muvacehe • 
sinde iki köpeğe kanser aşıla -
nuştır. Alman neticeler şunlar 
olmuştur: 

Memesinden 4 santimetre mi 
kabı kanser basili aşılanan bir 
dişi köpekte, aşıdan dört gün 
sonra, araz baş göstermiştir. 68 
gün sonra da ceviz büyüklüğün 
de kanser karhası hasıl olmuş -
tur. Otuz kırk gün sonra bu hay 
vanlardan alınacak kan ve cera 
hat muayenesi üzerine hakikat 
bir kere daha kendisini göstere 
cektir. 

Müessir bir ilaç, ancak has· 
talık iyice öğrenildikten sonra 
bulunabilir, ancak o zamandır 
ki, düşmanın başını yere getir -
mek mümkün olacaktır.,, 

Maamafih Revelis henüz tec
rübelerin sona gelmediğini de 
söylüyor. Çünkü henüz kurta -
ncı serumdan kafi mikdarda el
de edilememiştir. Ancak bir has 
tasına aşı yapmış ve yüzde elli 
iyi netice beklerken yüzde yüz 
iyi netice almıştır. Çünkü hasta 
smdan aldığı son haberler daha 
iyidir. 

tarın da çok büyük yardımı ola 
cakur. Birlik ikaz edecek, teda
vi edecek, şifa bulamayanlarla 
meşgul olacaktır. Bu müthiş has 
talan, kanserlileri nereye koy • 
malı? Hastahaneler hastalara 
yatak vermekten çekinmiyorlar 
ve bu hastalarla senelerce orada 
kalıyor. Eğer ailesi hastanın ba 
kım masrafını da temin edemi -
yorsa, hastahane hastayı karan
hl bir yere atıvermekten çekin
miyor. Bu noktada kadınlara 
büyük yükümler düşüyor. Onlar 
iyilikleri, mevcudiyetlerinin tat 
hhğı ve ziyaretleri ile bir çok 
hastalan şarlatanların ellerin -

._.._. __________________ , ______ _ -
den kurtarabileceklerdir.,, 

Her memlekette bir çok bil - ÖLÜLER DiRiliYOR 
ginler timdi daha intizamla ve Moskova Fiziyoloji Enstitü
daha emniyetle çalışmak imkan sünde Profesör Bnıkhomenko 
lanm bulacaklardır. Her mem - acayip bir makine vücuda gc
lekette kanserle uğraşanlar var. tinniştir. Bu makine, sadece 
Haıı " uoı.dla..ıı:"!kMiqaift~ifti~ffllf'ffiiiH-'i .;b;irır'I ibarettir. Bu velia kansenn mTkı ~ ~ 

, US" -
ğunu dahi zannediyor. ram gibi birçok tliplcrin içinde 

Revelis kanserin mikrop has- deveran temin etmektedir. Bu 
talığı olduğuna kanidir. Kendi - kalp yeni öldürühnüş bir hay
sile konuşan bir Fransız gazete vana geçirilmekte ve teneffüs 
cisine şunlan anlatmıştır: te sun'i olarak tatbik edilmek· 

Araştırmalarımızda çok bü • tedir. 
yük dikkat ve ihtiyatla hareket ProfelCSr Brukhornenko sma-
etmek ister. Bu "pis hayvan - sile 111 üç tecrübeyi yapmıştır: 
lar,, öyle çabuk üreyorlar ki.. Evveli bir köpeğin boynunu 
Çok müthiş şeylerdir ve öyle kecniş, kanım toplamq ve ma
de mukavemetleri var ki .. Cave kineaine dolduhnuştur. Maki
li suyunda üç aydanbcri dur - nesinin "tirit ve çıkıt tüpleri
duklan halde bili canlı kanlı - nin ağızlannı da boynun siyah 
dırlar. ve kmnızı kan damlrlanmıı 

Ben on dokuz sene peşinden ağızlanna yerlqtirmiıtir. Son
kovaladıktan sonra, nihayet kan ra makine9bıi iıleterek devera
ser mikrobunu toprakta bul - m temin etmi, ve makinenin it
duın. O zamana kadar düşmanı lediği müddetçe de köpek can
bcyhude yere suda ve havada a- lamnlftir. Köpek gözlerini 
radık. Mikrobu kanserli nesçten açarak, beyhude yere havlama
çıkarmak imkanı yoktur. ğa çabtmıf, tuurun bütün ali-

Keşfımi iki raporla fen akade metlerini göaterniştir. Ondan 
misine bildirdim. Ben kanser sonra da kendisini ölümün ra
mikrobunu bakteriler sımfm • hat kucağına bırakmı§laıdır. Bu 
dan ziyade mantar snufma ko . müthiı manzara karşısında pro
yuyorum. Çünkü bu basilin cüz fesör ve aıiatanlan heyecandan 
zam ve verem mikroplarile de saramıqlardır. 
büyük müşabehetleri var. Kalbinden haıta iıkind bir 

köpek seçmişler, uyutacak kal
bini açmışlar, deveranı yine 
makinelerilc temin etmişlerdir. 
Kalbin üzerin.ıe istedikleri gibi 
amel" at aptıktan 8()D,{;l QJ.bi 

, p vasıtasi-
le deveranı yeniden kurmuşlar 
ve beklemişlerdir. Köpek öl
mek şöyle dursun, bilakis hem 
yaşamış, hem de hastalığı geç· 
miştir. 

Bu muvaffakiyetten cesaret 
alarak üçüncü bir köpeği daha 
kurban etmişlerdir. Bu köpeğin 
iri kan damarını keserek kanı
nı boşaltmışlardır. Damarlar
da kan kalmayınca, yirmi daki
ka kat'i ölümü beklemişlerdir. 
Bunun üzerine tekrar sun'i de
veranı tatbik etmişlerdir. Ma
kine işlediği müddetçe de kö -
pek yapmışur. Bu esnada kal
bi de çarpmıştır. Ancak sun'i 
deveranı yavaşlatttldan zaman 
kalbin de yavqladığını görmüş
lerdir. 

Profesör Brukhomenko bu 
aletin ilerisi için büyük umut· 
lar beslemektedir. Bugün kö
peklere tatbik etmek suretile 
elde edilen bu büyük muvaffa
kiyetin yarın insanlara da tat
bilc edileceğinden şüphe etme
mektedirler. 
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Yeni başlıyanlar ıçin: 41 

Renk .değiştirmişse 
Yapılan ilk deklarasyon üze

rine arkadaş renk değiştirmişse 
ne yapmalıdır? 

"Zorlama değiştirmeleri" ne 
verilecek cevapları evvelce gps
terdiğimiz için, burada )sonu -
muz olan renk değiştirme, as
gari bir arttırma ile yapJlan de
ğiştirmelerdir. Bu g.ibi haller
de ilk deklarasyonu yapmış 
olan oyuncu, arkadaşının bu -
lunduğu duruma benzeı bir du
rumdadır. Zaten bilir ki, eğer 
arkadaşı renk değiştirmek için 
iki lövelik bir deklarasyon yap
mışsa (mesela bir pik üstüne 
mecburen iki kör demişse) bu 
renk onda beş kağıtlıdır. Bu 
değiştirme dam ve bir uf ak ve
ya üç ufakla tutulabilir. Eğer 
kıymetli bir renkten yapılan 
başlangıç deklarasyonu kıy -
metsiz bir renk ile değiştiril
mişse, bu umumiyetle, arkada -
şm yardımda bulunamıyacağı

nı gösterir. Asgari bir değiş -
tirme manşa gitmek hususunda 
pek az ümit veıımek1e beraber, 
ilk deklarasyonu yapan oyuncu 
mümkün olduğu kadar, hele 
daha bir lövede iken, arttınna
ğı ,kesmemelidir. 

Karışık Bir Kalb Meselesi 
'f. V. imzalı bir mektup; baş

kasile yaşayan ~ocuklu bir ka
dınla sevişmenin verdiği ıztırap 
larla dolu. 

Mektup çok uzun ve dolasık 
,kalb ..maceralarile doludur. Bu 
mektubu hülasa edeceğiz. Sevi
len kadın baska birisinin karısı 
iken çocuğu ~ile dul kalmıştır. 
Burada sözü mektup sahibine 
bırakalım: 

arasında demektir. Bıraksa bir 
türlü, bırakmasa bir türlü ... 

Bizce T. V. bütün günahlar .. 
dan kurtulmuş, kendisine düşen 
herşeyi yapmıştır. Vaziyeti bir 
kere de kadınla ve bütün etra~i
le görüşmeli, onun hissini biı ta 
rafa bırakarak vicdanını dinle -
mesini istemeli. Birkaç hafta de 
nemeli, eğer gene hem o, hem 
.kendi .kalbi zaaflarım tekrar e • 
derlerse o ıaman gene başbaşa 
verip bu sakat vaziyete bir ni .. 
hayet vennek ve bu bağı büsbü· 
tün sağlamlaştırmaktan başka 
çare yoktur. 

Imparator bundan müthiş bir 
azap duydu. Zira bu gemilerin 
Kostantiniye sularından uzak -
laşmaları bir kaç bakımdan ken· 
disini zorluğa sokuyordu. İlkin, 
bu gemilerin Bizansa ,yardım et 
mek arzusuyla geldiklerini her
kese yaymış bulunduğu için, ge
miler gidince ha;kın bir an için 
düzelir gibi olan manevi kuvve
ti tekrar bozuluverecekti. 

Sonra, harp başlarken bu ge
milerin elaltında bulunmaları 
elbette bulunmamalarından da
ha iyiydi. 

İçlerinde iyi kötü bir iki bin 
kişi vardı. Bunların hepsi süah 
kullanabilecek adamlardı. Ge -
ne bu gemileri Notaras kuman
dasındaki kırık dökük Bizans fi
losuna katarak bir deniz har -
bmda da faydalı bir surette kul
lanmak mümkün olabilirdi. Bü
yük bir telaş ile kardinal İzido • 
ru çağırttı. Papalığın vekilin • 
den bu gemi kaptanlarını kan -
dırmasmı rica etti. Kardinal 
Midilli peskoposu Leonardo il~ 
konuştu. "İkisi birden Galata -
daki Venedik balyosunu çağırıp 
Venedik gemilerini Kostantani
yede kalmağa razı edip edemiye 
ceğini sordular. !Balyos "Gala -
tada ve Kostantiniyede oturan 
Venediklilerin bütün yardımla
rını Bizansa vadedebileceğini, 
fakat Galatalı olmayıp ta tesa
düfen Kostantiniye sularına 
uğramış olan Venedik gemici -
lerine bir emiı- verebilecek sala
hiyeti nlınadığını., söyledi. 

Bunun üzerine büyük bir mil
lc;t meclisi kurup limana geleu 
yabancı gemiler hakkında bir 
karar vermeyi düşündüler. Be.ş
ka bir çıkar yol bulamıyorlardı. 
Bağlı oldukları liman Kostanti
niye olmayan Venedik, Kandi -
ye, Mora ve Ceneviz gemilerini 
Y~a kandırmak veya zorlamak 
lazı~dı. Madem ki kaptanları 
m sozle yola getirmek mümkıin 
01?1-uyordu, o halde bu gemileri 
Bızans müdafaasında kullan • 
rnak için yalnız zorlamak yolu 
~alıyordu. Bunun mes'uliyetini 
lse ~ne Balyos, ne de imparator 
dogrudan doğruya üstlerine al -
mak istemiyorlardı. Zira bu 
Marmara, Boğaz ve Karadeni~ 
s~lannda V cnedik deniz ticare
tıne, Kostantiniyenin ~bir düş -
~~nlı.ğı s~retinde tefsir edile -
hılırdı. !~mci ~ehmet uyumu -
yordu. Boyle hır hadiseyi derhal 
ele almak ve en büyük gürültü
lerle k~~~tır~p Bizansın yardım 
b.ekledıgı hınstiyan memleketle 
rınde .d~v~lla zurnayla yaymak 
onun ~çın ışten bile değildi. Za
ten ~~z~nsa bir yardım geleme
mesı ıçın bol bol para sarf edi _ 
yor, her tarafta Bizans aleyhin
de bir hava uyandıracak haber
ler uçuruyordu. 

Oooh !.. Bu .genç hükümdar 
pek zeki hareket ediyordu. Hal
buki, Galatanm ve Bizan
sm bütün ileri gelenlerini bir 
arada toplayacak bir meclisten 
alınacak bir kararın pek başka 
türlü bir manası olacaktı. O za
man, "Bizansın Türkler eline 
geçmemesi için canfannı feda 
etmeğe hazırlanmış olan hıris -
tiyanlar, bu hıristiyan gemiieri
ni hıristiyanhğm şarktaki bü
yük menfaatlanm korumak için 
kullanmayı doğru bulmuşlar -
dır,, denilebilecekti. 

Bunun üzerine, işe tam bir 
"dini mahiyet,. vermek için bu 
toplanmanın Ayasof ya kilisesin 
de yapılmasına karar verildi; 
şark ve ;rarp kiliselerinin birleş
mesini ilan eden o debdebeli a
yinden dört gün sonra Bizans • 
lılar daha büyük bir debdebeyle 

Kardinal lzidor, Papanın fevkalade murahhası olarak gelmi§tİ. 

bir "yüksek müdafaa meclisi" • 
nin gene o büyük mabedin için
de ~rulduğunu gördüler. 

Buna, İmparator Kostantin 
Dıragazes, papalığın vekili kar
dinal İzidor, Midilli ,Peskoposu 
Leonardo, Bizansın bütün Ar -
hontları, bütün Venedik bezir -
ganları, ileri gelen askerler, ge 
miciler ve halk namma da bir 
çok dilgeler iştirak ettiler. 

Herkes büyük bir hi!~'C;;Can 
içindeydi. Söz alanlar hep; 
"- Eğer Venedikliler şimdi, 

Kostantiniyede bulunan g-emiıe
rc dolup buradan çekilip ,rid-:cck 

olurlarsa Türkler bizi derhal ve 
kolaylıkla avlayabileccklenjir ..• 

İmparator da bu fikirde bu . 
lunduğunu hiç bir teredüüde 
düşmeden söyledi. Fakdt Vcne
dlkli gemiciler o kadar dikkafµh 
hareket ediyorlardı ki bütün 
gün devam eden yaivamuı.lar, 
yakarmalar, gürültüliı ınüna -
kaşalar hiç bir netice vermedi. 

Ertesi gün ( 1) akşam yeme • 
ğini vilahemede imparatorla 
baş başa yedikten sonra kardi -
nal lzidor Venedik kaptanların· 
dan Sinyor A 1 v a z i y o D i -
Y e d o' y u gemisinde ziyare -
~ gitti. S a k 1 z p e s k o p o
su n u da yanına almıştı (2) 
Az sonra Venedik sefiri de Ga
latanm ileri gelen Venedik tüc
carlarından bir kacı ile beraber 
aynı gemiye geldi.~Alvaziyo Di
Y~do bu ak~am limandaki bü -
tun Venedikli kaptanları kendı 
gcm'sine davet etmiş bulunu • 
yordu. 

Kardinal İzidor söz alarak 
dedi ki: 
. "- Venediğin Kostantiniye 
lı~~~ında bulunan gemilerine 
~~y~k bir kahramanlık hissesi 
~şuyor. Eğer bu beş kadırga 

~ızansın bu darlık günlerinde 
B~rada k~J~~ak olurlarsa bu k/ş 
Mzans kusuk Türk gemilerinın 
__:ırmaraya dehşet salmasın _ 

dan kurtulacaktır. Harp henüz 
korkunç taraflarını Bizansa 
göstermiş bulunmuyor. Fakat 
bu kış aylarında Edirne sulta -
nının deniz üzerinde his bir kud 
reti kalmayan bir Bizansı her 
suretle tazyik etmeğe ve bura
daki hıristiyanlan açlığa mah
kum etmeğe kalkışacağı kolay
lıkla tahmin edilebilir. Türk ge
mileri küçüktür, Türk gemicile
ri gemicilik fennini iyi bilmiyen 
insanlardır. Fakat onların bu 
eksiklikleri ancak Bizansın elin
de bir deniz kuvveti bulunursa 
bir mana ifade eder. Yoksa elin
de hiç bir deniz kuvveti olma -
yan bir Bizans için Trüklerin 
derme çatma gemileri bir ölüm 
tehlikesi olacaktır.,, 

Midilli peskoposu da buna 
benzer sözler söyledi. Fakat laf 
dinleyen biri gelsin. Yenedikli 
kaptanlar ne din taraflarına, ne 
de erkeklik taraflarına hitap e -
den parlak sözlere kulak asıyor
lardı. Bunu gören kardinal uzun 
ve ateşli bir nutuk söylemeyi 
faydalı buldu. Hazretler yine me 
telik vermediler. Sonra belki 
muhterem rahiplerin yapama -
dıkları isi ben yapabilirim diye 
düşünen Venedik sefiri .söz ala. 
rak dedi ki: 

" - Sinyorlar ! İsa,ya, bütün 
hıristiyanlık alemine ve Vene -
dik hükumetinin yüksek kudret 
ve şerefine ( !) dayanarak siz · 
den Kostantiniye,yi bu felaket· 
li günlerinde yapayalnı,ı bırak
mamanızı rica ediyorum. 

Bu sözler, V.enediklilerden 
bir kısmına dokunur gibi oldu -
lar. Fakat Venedikli gemicile 
rin büyük bir ekseriyetini avucu 
içinde tutan Sinyor Gabiiyel Ti
revizan bir türlü yola yatmıyor
du. 

(Arkası var) 

(1) 1452 senesi birincikanun ayı· 
nın on ikinci giinü. 

(2) Müverrih ,Barbaro'dan. 

dBeyoğlu Tahakkuk Müdürlüg" ün
en: 
Muhtelif maddelerden alman istihlak vergisine . 

2458, 2546 ve 2583 No. lı kanunlar b' 1 t" .1 aıkt 
t ·ı .. d . . ır es ırı me 

subre eı e
1 

vucu e getırılen ve neşri tarihinden mu-
te er o an 273l No. lı kanun Yüksek K 
kabul edilerek 1 haziran 1935 tarihinde neş ad~lut~y~a 
B k . . . re ı mıştır. 
. ~ 

1 
~nunun m_uvakkat ıkıncı maddesi hiikmüne göre, 

ıt ~at yapma~a m~zun bulunan. gümrüklerin bulun
dugu yerlerde ıthalat yapan tacırlerle ithalat yapan 
!ardan satın alıp bunları aynı yerlerde toptan veya hem 
toptan hem perakende satanlar ellerinde bulunan de
mir, çelik, bakır ve mamulatı jçin, kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde "Yani 15 hazi
ran I 935 akşamına kadar,, mensup oldukları maliye şu
beleri tahakkuk dairelerine birer beyanname vermeğe 
mecburdurlar. Keyfiyet ilan olunur. (3056) 

İcaba göre: 
1 - Ya arkadaşın yeni ren

~ini tutmalıdır. 
2 - Ya kaideye uygun ol

mak şartile ikinci bir renk dek
lare etmelidir. 

3 - Ya eski rengini tekrar
lamalıdır. 

4 - Yahut ta sanzatu dekla
re etmelidir. 

1 - Arkadaşın yeni rengini 
tutmak için eldeki kağıda, bu 
sefer tutma kabiliyeti nokta
sından, yeniden kıymet verme
lidir. Eğer tutmak kabil olur -
sa, hele tutulacak olan kıymet
li bir renkse, bunu yapmak 
umumiyetle en iyi bir seydir. 
Mesela bir kör deklare ~ttiniz, 
arkadaşınız bir pike çevirdi, siz: 

Kör: As, dam, 7, 6, S 
Karo: Rua, 8, 4 
Trefl 4 
Pik: Dam, 5, 4, 2 
~eklindeki bir elle dört pike 

çıkmalısınız. 
2 - Arkadaşın rengi üstüne 

eldeki ikinci hir rengi deklare 
etmek için, bu renkten dört ka
ğıt dahi olsa ,kafidir. Mesela 
bir kör söylediniz, arkadaşınız 
bunu bir pike çevirdi. Siz: 

Kör: As, rua, 7, 6, Ş 
Karo: As, dam, vale. 3 
Trefl: 8, 4 
Pik: 9, 5 
Şeklindeki bir elle iki karo 

demelisiniz. 
Bununla beraber eğer ilk ren· 

giniz çok kuvvetl; ise tekrar o
nu söylemek daha iyidir. Mese· 
ıa bir kÇ)r söylediniz, arkadası-
nız bir pike çevirdi, siz: .. 

Kör As, rua, 9, 8, 7, t 
Karo: As, dam, 10, 4 
Trefl: 8 5 . . 
Pık: 7 
Şeklindeki bir elle tekrar iki 

köre dönmelisiniz. 
Bilenler için 

• o 10 9 2 
• 10 9 
+AR 9 2 
+ R 5 3 

" ~ 4 3 
+ A 5 2 
+ 10 7 6 
+ A 9 7 

n ;:,643 
1
+v8 5 

_ _;... _ _; + 8 6 4 2 

Y A R 7 6 5 
+ R O 8 
+ D 3 
• D V 10 

Kağrdı (S) vermistir. 
{S) bir kör, (N) iki kör, 

(S) dört kör sC:vlemistir 
(O) oyu:ıa t;efl rıiasiİe baş

lamış ve arkasından karo onlu
sunu oynamıştır. 

(S) görüyor ki, eğer pik em
p~sı .~uvaffak olursa, kozdan 
ikı lo~.e .. kaybetmemek şartile 
taahhudu yeri ıc gelecektir. 
Kozu nasıl oynama.sı lazımy.el-

Uzun zamandanlıeri arkasını 
kovalayan ve kendisile izdiva -
ca lıa?JI olduğunu söyliye.n zen
gince bir ~tın muvakkaten met 
resi olmaya mecbur oluyor. 

'j['anışmamız vaziyetin bu son 
şeklinden sonra, vuku buldu. 
Jlk zamanlar son derece tabii 
ve sakin geçti. Fakat gün geç
tikçe aramızda ve bil lıassa ka
dında ıf azla bir muhabbet d9ğ -
.maya başlad,ı. Bu v,aziyet bfr 
iki ay devam etti. O sırada ta
,:ırşmamızı Jıaber alan dostu ;ka
dını fena Jıalde sıkıştırmaya ve 
bu meselenin telerrüatile yakın 
dan a.Iakadar olmaya başlamı§· 
tı. Bundan sonra artık görüşme 
mi~e nihayet vermek benim için 
?.aruri, bat.ta bir vicdan borcu ol 
muştu. 

/Erkeğin kadını pek fazla sev
diğine son derece emindim. Bu
na en ulak delil de gerek çocu
ğuna, gere.k kc.ndisine ;kar§ı yap 
tığı fevkalade muamele ve ıle -
dakarlıklar. Buna .mukabil ka -
dm da bütün jstikbalini .kendi -
.sine e,mniye,t ettiği bir erkek -
ten .hoşlanmadığını iddia eff,er -
sem tabii yalan olu,r. 

Böyle oldukça mes'ut bir yu
vaya mikrop gibi $İtmeme ve 
bu suretle yuvanın ve JJilbassa 
ho§landığım bir ıkadmm istik -
bal ve ekm~ine mani olmama 
katiyen vicda,nır:v müsaade ede -
rrıezdi. Aynlmamıza kat',i suret 
te kaı:a,r verw}~tim. Fakat ne ça 
re ki buna bütıin kuvvetim,le ça
lrştığım halde bugüne kadar mu 
valf ak olamadım. Kadın mani 
oldu. 
Bunları yazan T. V. bu ka -

dmdan ayrılmak içi~ randevu -
ları seyrekleştirdiğini, fakat ge 
ne muvaffak olamadığım, ken
disinin orta halli bir kazançta 
ob :ığu için randevuları seyrek
leştirdiğini, fakat gene muvaf
fak olamadığmı, birşey bekle • 
meksizin gösterdiği bu rabıtaya 
mani olamadığını ilave ediyor. 

Görüyoruz ki birçok meziyet
leri olan bu kadına mektup sa
hibi de lakayıt değildir. Ancak 
onu kimsesiz kaldığı bir sırada 
himaye etmiş olan bir adama 
fenalık etmekten korkuyor, yal 
mz hiç günahı olmayan bir ada
ma değil, karısını bırakmakla 
hasta olduğunu ilave ettiği ka· 
dma da fenalık etmek tehlikesi 
\.ardır. Bu da 1'. V. nin aklından 
geçiyor. O halde T. V. iki ateş 

diğini anlamak için, pik empa
sı yapmakla işe başlar. Bu em
pas, burada olduğu gibi muvaf
fak. ~!ursa, (0) da dam, onlu 
ve ık~ ufak çıkar~a iki löve kay
betmıyecek şekıldt! koz oyna
malıdır. Yani evvel~ ası çeker, 
sonra morun valesıne do<Tru 
ufak bir koz oynar. b 

JPr.ensip: 

• Adanadan Ali Rıza irnzasile 
aldığımız bir mektupta yeni ev· 
lenen genç karısının bir tek ku 
surunu yazıyor ve bunun düze· 
lip düzelemiyeceğini soruyor: 

ıB.iz lstanbulda evlendik; ben 
Adanalıyım, karım Jstanbullu • 
dur. Bir müddet ltalyada oku· 
duğum igin evlenirken ~ok müş 
rkülpesent bulunuyordum. }{ar• 
şıma ~ıkan bir~ok kızları beğen· 
medim. Nihayet bugün bana eş 
olan gen~ kızla sevi§ir gibi ol· 
duk,· çpk §Ik, çok nazik, çok ki• 
hardı. Ö da beni düşündüğü, ara 
dığı gibi bir koca bulmuştu; ev• 
Jendik. Fakat bir kadmm yalnız 
bir mecliste _göründüğüne baka 
r.ak tamma..k .Jcali gelmiyormuş. 
Çünkii ço_k §Ik, zarif, sözü soh • 
beti yerinde bir kadın olan ka· 
rım hiç, takat .biç ev kadını de· 
ğildir. Bir düğme dikmesini, bir 
yumurta pi,§irmesini bilmiyor. 
Kendi söküklerini dikmeye .mec 
'bur olduğum zamanlar olmuş • 
tur. H e,rkese verdiğiniz öğütle· 
ri bildiğim için bana da böyle 
bir noksanı alan .kadından ay.rıl 
mar,ı tavsiye etmiyeceğinizden 
eminim. Fakat bir <kadın için ev 
i~lerini bilmemek, becereme -
mek ne büyük kusur olduğunu 
da dÜ§Ününüz ve evimizde say· 
maktan çekindj_ğim binbir karı· 
şıklığa karşı bana acele, tavsi· 
yede buluııunuz. 

Acele tavsiye: Karınızla baş 
başa verip bu karrşıkhğm sizi 
ne kadar rahatsız ettiğini ken • 
disine anlatmak, eğer buna ken 
di elite çare bulamıyacaksa hiz 
metçiye direktif vererek evin ni 
zammı temin etmesini istemek· 
tir. Doğrusu, kendisi iyi bir ev 
akdmı olmayan ve her şeyi bil· 
meyen , hizmetçiye bile lazım 
gelen direktifi veremez, fakat 
biraz da sizin müdahalenizle, ya 
vaş yavaş i,stediğiniz yapılabi .. 
lir. Şunu da biliniz ki çok zarif 
ve modayı adım adım takip e • 
den kadınlar evin kaba işlerine 
karşı lakayıttırlar. .Hem çok 
şık, hem ev işlerinin her türlil 
sünü inceden inceye bilen kadın 
yok gibidir. 

1 K uÇ_u_" __ ı L_A_rt_L_A_R_] 

3 LİRA-Tuvalete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak isterseniz herkesin yapa
bileceği .şekilde formiilünü yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
laboratuvarı. Kadıköy rıhtım 76. 

4112 

Tam sthhatli gene bir bayan süt 
ninı"lik için yer arıyor. Kücükpa.zar· 
da Oeğ;rmcn sokağ nda No. 3 Hami· 
yet. 

Istanbul Altıncı Jcra Memu•luğun 
c.lan : Mahcuz ve paraya ç_evril•"rsi· 

ne karar verilmiş olan 3 numaralı be 
)•az S-6 numaralı siyah ve 14 nurna· 

!Kozun morda vale ve iki ufa
ğı, elde de as, rna ve üç ufaoı 
bulunduğu zamc-..,lar, ekseriy~, 
koz oynamadan,,. .vveJ, kozları 
nasıl oynamak lazımgeleceö-ini 
anlamak i~in şüpheli bir lbve
yi yar.mağa çahşmah<.lır. Şüp 
helı love kazanıldı rı veya kay. 
bedildiği takdir ~ taahfıüdii 
Y.apan o,runcu . :a..thhüdünü y..:· 
rıne getınnek ıcın bütün kozla· 
rr a~ıp alma~~k Jazımgeldiğini 
t~tkık etmelıdır: .Eğer lazımge
lırse ~oz as ve ruasını oynar, 
yok eger, ko,zdan bir löve de 
k.ayb~~e ta 'ıhüdünü yerine ge 
tırebılıyorsa, koz asını ceker ve 
sonra morun valesine doğru 
ufak bir ıkoz oynar. 

rah paraketa baliğ iğnesi açık arttır· 

ma suretile 5·6·935 tarihine müsadif 

Çarşamba .günü saat ı 7 den 18 e ka· 

dar Istanbul Balıkpazar ,Peynirci so· 

,kak 14 numar;ılı mağaza önünde sa• 
tılacağından talip olanların mahall n-

dc hazır bulunacak memuruna miira· 
caatları ilan olunur. (12037) 
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Ylldıncı Sıcaklar 
Spor Kulüpleri Futbolu Kestiler, 

Toros Eilencesi Yapılıyor 
Adana, 31 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Mevsim sıcaklanmn 
başlaması üzerine spor kurumları futbolu kısa bir zaman için 

ıbırakmışlar, spor eğlencelerine ve dağcılık hareketlerine baş
amışlardır. 

llk. önc:e Adana İdman Yurdu üyeleri Çakıt çayına gitmiş
ler, şımdı de otobüslerle Toroslara hareket etmişlerdir. Gene
ler, gezdikleri yerlerde muhtelif sporlar ve atış talimleri yap
ınışlardır. Mmtaka atletizm bayramına hazırlık olmak üzere 
atletik sporlar da yapılmıştır. 
s· Duy.duğu:nuza göre .. h~zir.an. içinde büyük bir Toros eğlence-
b~ tertıp ed_ılecek ve butun ıstıyeııler bu eğlenceye iştirak ede
ıleceklerdır. 

Giresun Halkevinde 
Giresun Halkevinde temsil ve
rilmiş ve tezahürat yapılmıştır. 
Resimler Halkevindeki bu tem
sil ve tezahürde bulunanlardan 

birer grup göstermektedir. 

Partice Kabul Edilen Dilekler Çankında 
Gaziaymtap, 29 Bir istifa! 

"(H~susi muhabirimiz bildiriyor) - Büyük Parti Kurultayı
n.ın dılek encümeni, saylav ve murahhaslarmıızın istekleri üze
rıne vilayetimize ait dileklerden üçünü kabul etmiştir. Onayla
nan dilekler şunlardır: 
b 1 - Yal_m~ .~ehri~ize ~ahsus bir ürün olup müşterisi 
~~unan .deh. tutun ekım ve ıhracının yeni teşekkül eden tütün 

!lllustahsıl~en kooperatifi veya inhisarlar idaresi tarafından mu
rakabe edılerek kalite itibarile fena olanlarının harice çıkarıl
~aması ve bu maksatla hükumetçe tütün ekimi hakkında tan
~ım edilen Iayihaya bir madde ilavesi. 

1 2 -. Dabağlarca yapılan kösele ve meşinden alınmakta bu
dunan ıstih~ak ver.gisinin tenzili. (Maliye Bakam bu hususta 

efterdarbga teblıgatt~ bulunmak vadini vermiştir.) 
ik 3 -:- . ~alk~~ yardımıle yapılmakta bulunan askeri kışlanın 

mali ıçın hükumetten tahsisat istenilmesine karar verilmiştir. 

An karadan Gezme 
Çankırı, 31 

(Hususı muhabırımiz bildiriyor) - Çankırı ile Ankara ara
~n_da g_eç:n_ yı~ o}duğu gibi bu !'ıl ~a tenezzüh trenleri yapıla
Ç gı bıldırılmıştır. Bu yıl ragbetın fazla olacağı umuluyor. 
}{ ank~da .. bu mün~sebetle hazı~lıklar başlamıştır. Belediye 

arakopru b~hçelerınde 5 metrehk gezinti yolları açtırmıştır. 
Ç Fakat yem tarif ede uygun gelmiyen iki nokta vardır. Birisi 
z·~~ınhl~r.ın Ankarayı gezip görmelerine fırsat veren tenez
A u trenının kaldırılması, ikincisi de 12 de Çankırıya varan 
;:~ara .~enezzüh treninin akşam 18 de dönmesidir. Çankırıyı 

gl ıp goı:ne ~ırsatmı arttırmak için hareket vaktinin 20 ye 
a ınması ıstenıyor. 

lialkevlerinin Çalışmaları 

IJir Yılda Elô.zizde 47 Kon/ eralıs 
10 Temsil Verildi · ' 

El azizde yeni H alkevi 

biı~~~ziz, (Hususi muhabirimiz muvaffak olmuştur. 
fa ırıyor) - Halkevi büyük Halkevinin en rağbet gören 
~stretıerle çalışıyor. Çocuk 
t, ... rgeme Kurumu, Kızılay ve ve sevilen tarafı kütüphanesi-
tı g~etmenler Birliği Kurumla- dir. Günden güne zenginleşen 
Od alkevine alınmış ve sekiz kütüphanede 2,500 eser vardır. 
~ ko~itelere verilmiştir. Temsil komitesi, 10 ay içerisin-

lh' 0mıtelerin son faaliyetleri- de vilayette 7, kazalarda da 3 
"l( ş·· 
Cd 0_Yle hulasa edebiliriz: Dil, temsil vermiştir. Yeni sinema 
Ye e~1Yat ve tarih şubesi şimdi- salonu bittikten sonra halka 
<o

2 
.~dar 27 konferans vermiş, parasız sinema gösterilecektir. 

l'tı Uye kaydına muvaffak ol - Spor şubesinde 136 üye var • 
it 'U§tur. Halk dershaneleri ve dır. Halkevi kurulmadan önce 

Utslar k · · · w El.. · ~ omıtesmın açtıgı ders· azızde ölü halde olan spor 
":nelere bu yıl 225 talebe de- hayatı yeni yL .• i canlanmıştır. 
ti tn etmiştir. Ökuyanların ih- Köycüler şubesinin 360 üye
Q~açlan da parasız verilmekte- si vardır. Bu şube soysal yar -
,~r .. 132 üyesi bulunan güzel dım şubesi üyeleri ile beraber 
birn atlar şubesi, bir bando ile köylere gitmiş, icap eden yar

Orkestra vücuda getimıeğe dnnlarda bulunmuştur. 

Çankın, (Tan) - Ç an k 1-

rı Spor Kulübü Başkanı Dok -
tor Ziya Uras kulüpten ve 
Halkevi spor şubesinden istifa 
etmiştir. Bunun üzerine 20 im
zalı bir takrirle umumi heyet 
içtimaa çağırılmıştır. 

Dünkü toplantıda Ziya Uras 
istifa sebeplerini anlatmı§, spo
ra ve kulübe çok yardımsızlrk 
gördüğünden bahsetmiştir. Di
ğer idare heyeti azalarının da 
çekildiklerini bildirmeleri üze -
rine yeni seçim yapılması tek
lif edilmiştir. Fakat bu sefer 
ekseriyet olmadığı ileri sürül -
müş, münakaşalar başlamıştır. 
Neticede bir hafta sonra topla
nılmak üzere toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Afi ı istenen 
Paralar 
Aydın, (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Aydın Şarbaylı

ğmın son finanral durumu şöy
ledir: 

933 finansal yılında şarbay lı
ğın 157,281 lira olan borcu şiın
di 84,688 liraya inmiş, eski yıl
da 72,593 lira öderuniştir. Bu 
borcun 3,296 lirası eytam sandı
ğına aittir. Bunlardan başka 
8,200 lira Emlak ve Eytam Ban 
kasına, 16,603 lira da yanan, yı· 
kılan şarlara yardım parasın -
dan devlete olan borçlardır. 

Şarbayhğnnız Emlak ve Ey· 
tam Bankasına olan borcunu 
ödekli finansal programının ba
şına geçirmıştır. Yalnız şar
bayhğı sıkan yanan ve yıkılan 
şarlara yardım parasından olan 
borçtur. 923 yılında yardım o
larak verilen bu paralar şimdi 
hazine tarafından geri isten
mektedir. İşgalden zarar gören 
şarbaylıklara verilen ve yurdun 
bayındırlığına harcanan bu pa
raların bir kanunla affedilerek 
tasfiyesi yapılması çok yerinde 
olacak, finansal durumlann dü
zelmesine yardnn edecektir. 

Denizli, (Hususi muhabiri • 
miz bildiriyor) - Acıpayam ka 
zasımn Kızı/hisar nahiyesinde 
başlanan ilk mektep binası ma
halli halkın ve hususi idare büt· 
çesinin yardımı ile ikmal edil • 

Gümüş .Meci· 
diyeler Zarar 
Veriyor 

Gazi Antep, (Husui muhabi· 
rirniz bildiriyor) - Cenup ve 
şark vilayetlerimizde tedavül 
etmekte bulunan eski gümüş 
mecidiyenin ökonomik bakun
dan sebebiyet verdiği zarar pek 
mühimdir. Çünkü gümüş me
cidiye piyasası hemen her haf
ta değişecek kadar kararsızdır. 

Mesela bundan bir ay önce 
kırk beş kuruşa geçen bir gü -
müş mecidiye bugün elli bir 
kuruşa kadar fırlamıştır iti, 
mecidiye başına altı kuruş olan 
bu yükselme, civar iktisadi va
ziyetini oldukça hırpalamıştır. 
Hatta bu yüzden birçok tüccar 
ve esnaf zarar görmekte, ser
mayelerinin yüzde 40 mı kay
betmektedirler. Hükumet, 936 
yılı şubatının sonuna kadar gü
müş paranın piyasadan kaldı -
rılması hakkındaki kanun layi
hasını Kamutaydan geçirmiş -
miştir. Fakat, şubata kadar bu 
durum değişmeden sürecektir. 

KÜÇUK TELGRAF 
HABERLERi 

• Çorum, (Tan) - Bayındırlık 
Başmühendisi Nusret, Manisa baş

mühendisliğine, lzmit Başmühendisi 
Kamil de Çoruma tayin edilmişlerdir. 

$ Çankırı, (Tan) - Çankırı mu
rahhası olarak Parti Kurultayına gi
den Belediye Başkanı Omer, Halkevi 
salonunda toplanan yüzlerce Partili· 
ye konuşulan işler etrafında birçok 
şeyler anlattı ve güzel musahabe 
yaptı. Musahabe iki saat sürdü. 

Çorum, (Tan) - Bayındırlık baş· 

mühendisi Nusret Manisa başmühen
disliğine, İzmit başmühendisi Kamil 
de Çoruma tayin edilmişlerdir. 

"' Kırşehir, (Tan) - Çocuk koru
ma kurumu yıJ:ık kongresini yaptı. 
Yokluk içinde 86 çocuğu giydirmesi, 
yedirmesi çok beğenildi. llbay M. 
Saylem kısa bir söylevle kuruma be
ceriklilik diledi. 

"" Gazi Antep (Tan) - 33 bin Ji. 
raya yapılan buz fabrikası işlemeğe 
aç:lmıştır. Fabrika günde üç buçuk 
ton buz çıkarmaktadır. 

• Gazi An .ep, (Tan) - Hususi 
muhasebenin Gazi bulvarında vücuda 
getirdiği çocuk bahçesinden, kasaba
ya uzak olu~u yü.ründen layıkile is
tifade edilemiyor. Küçüklerin eğlen
meleri için birçok tertibat ve tesisatı 
haiz olan bu saha, aile bahçesi ve ga
zino şeklinde idare edilmektedir. 

* Sıvas, (Tr:.ı) - Dördüncü Parti 
Kurultayında bulunan Belediye Baş· 
kam llüseyin Veli Gürlebük ve Nu
ri Çankaya döndüler. 

"' Merzifon, (Tan) - Yağmurla
rın az yağması ziraatçileri korkut
muştur. Mah· 1Jerin verimli olmıya
cağı ihtimali öne sürülüyor. 

* Merzifon, (Tan) - Bütiln köy 
okulalan tatil editmigtir. 

• Merzifon, (Tan) - Yol para· 
sından borçlu o,·nlar ~ok sıkt§tırıl
maktadır. Bu yüzden bazı tahaf ha
diselere rastgeliniyor. 

"" Bayburt, (Tan) - Köylüye 
büyük yardımlarda bulunan zi
raat bankası bir senedenberi bu 
radan buğday almağa başlamış 
tır. Daha önceleri köylü buğda
yın litresini (bir litre 25 - 30 ki
lodur) 90 kuruşa satıyordu. Ban 
ka alıma başhyahdanberi litre 
fiatları 120 - 110 a yükselmiştir. 

mi§ ve açılma resmi yapılmış • 
tır. Merasimde vali Fuat Tuk
sal, vilayet ve kaza müdürleri 
bulunmuşlardır. Vali bir söylev 
vermiş, nahiye halkmrn alakası 
ne teşekkür etmi§tir. 

MEKTUPLAR 

Buğdayda En i 1 eri 
Konya Buğday Yetiştirmede 

En ileri Bir İl Oldu 
Konya, (Tan) - Konyamn 

do!mma sanayii ötedenberi alı
şılmış işlerdendir. Kilim, sec • 
cade dokuyan, yünden aba, şa
yak yapan tezgahlar burada ev
velce pek işlekti. Tabakhanele
ri, dökümhanesi, elektrik, çi
mento, taş, yün, iplik fabrika· 
lan da şehirde yeni bir sanayi 
hayatının açılmağa başladığını 
gösteriyor. 

Konya, son yıllarda buğday 
yetiştiriminde en ileri giden 
vilayetlerimiz arasına girmiş
tir. Nüfusun yüzde 90 ı ç.iftçi
dir. Bugünkü mahsulün önemli 
bir kısmı yapma sulama terti -
batile elde edilebilmektedir. 

· Konyanın bir kısmı da, 90 ki
lometre uzaktaki Beyşehir gö
lünün sularile sulanmaktadır. 
Bu sayede 350 dönümlük yerde 
çiftçilik emniyet altına alınmış 
bulunuyor. Bund . .n başka Çar
şamba v~ Karaaslan çaylarının 
yardımile ı.:aha bir miktar ara
zi sulanmaktadır. Karacasu 
boyları ile Ereğli ovası da su -
tanırlarsa 300 bin dönümlük 
arazinin çiftçiliğe tahsis edile· 
bileceği muhakkaktır. 

Çiftçilikle beraber yürüyen 
hayvan beslem" işleri de gün· 
den güne inkişaf halindedir. 
Başlıca ihracat un, deri, yün, 
sadeyağ gibi şeylerdir. 

Samsun ilkbahar At Koşu
ları Muvaffakıyetle Yapıldı 

Yarışlar Arasında Pehlivan 
Göreşleri, Bisiklet, Çuval 

Eğlenceleri de Yapıldı 

Samsunda Atatürk iskelesinden şehre bir bakış 

Samstın, (Hususi muhabiri -
miz bildiriyor) - Yüksek yarış 
ve ıslah encümeninin hazırladı
ğı Samsun ilkbahar at yarışla
rının birincisi kalabalık bir se· 
yirci huzurile yapılmıştır. 

Koşulara öğleden sonra sa • 
at bir buçukta başlar.mıştır. llk 
koşu 3 yaşında, hiç koşu kazan
mamış yerli, yaran kan Arap 
ve halis kan Arap er.kek ve dişi 
taylara mahsustu. 1000 metre 
mesafeli ve 320 lira ikramiyesi 
olan bu koşuya yarım kan İngi
liz taylarının girmesine müsaa
de edilmediği için ancak iki tay 
iştirak edebilmiştir. Zevksiz 
geçen bu koşuda Bursalı Ah· 
medin kır tay birinci, Karaca
beyli Mustafanın al erkek tayı 
ikinci olmuştur. 

Saat 13,30 da yapılan 4 ve da
ha yukarı yaşta koşu ıtazanma
mış yerli, yarım kan Arap ve 
halis kan Arap at ve kısrakları
na mahsus 2.000 t.ııetre mesafe
li koşuda birinciliği Merzifon. 
lu Ömerin Yıldınm adlı kır atı, 
ikinciliği Amasyalı Nazımın 
Kısmet adlı doru atı ve üçüncü
lüğü Ça~ambah Bekirin Afa
canı kazanmışlardır. 

İkinci koşudaki atların cvsa .. 

fını haiz yalnız kısraklara mah· 
sus 2.200 metrelik üçüncü koşu· 
da birinciliği Bandırmalı Meh
medin doru, ikinciliği Samsun· 
lu Necatinin alı ve üçüncülüğü 
Köktemürlü Kerimin al kısrağı 
almışlardır. 

3.000 metre mesafe ve 445 li
ra mükafatlı, yeı .. 1, yarım kan 
Arap veya halis kan Arap at ve 
kısraklarma mahsus dördüncü 
ve son büyük koşuya çok güzel 
ve kıymetli hayvanlar iştirak 
etmiştir. Çok heyecanlı olan bu 
koşuyu geçen senelerde Sam -
sunda birincilikler kazanmış o
lan Manisalı Tevfiğin Sedası, 
ikinciliği İstanbullu Mehmedin 
Sedası ve üçüncülüğü de Ban
dırmalı Mehmedin Mesruru ka
zanmışlardır. 

Yarış, heyeti umumiyesi iti
barile güzel geçmiştir. Koşu 
aralarında yapılan pehlivan gü· 
reşleri, bisiklet ve çu \1aJ yarış
ları da çok eğlenceli ve zevkli 
olmuştur. Koşuda Vali Bay 
Fahri Kiper'le Korgeneral Ali 
Sait ve General llyas hazır bu
lunmuşlardır. 

İkinci ilkbahar oşusu gele • 
cek haf ta cuma günü yapılacak· 
tır. 
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OKUDUKLARIMJZ DUYDUKlARIMIZ 

ESKi MÜZiK HOLLER 
ŞiMDi NEREDE? 

Parisin lı · r küçük meyhane • 
Clcn doğan koca eğlence ve sc • 
fahat mahallesi olan Montmar
tred.e yavaş yavaş sönüyormuş. 
l:skı Franşız anlayışı, eski Fran 
E~z fantazisi yerine, şimdi Ame
rıkadan gelip bütün Avrupayı: 
sa•an teknik usuller, makine • 
le§miş insanlar ltaim olmuş. 

.. Bütün bu sıplak, yarı çıplak 
vucutlann yeknasak tarzda bir 
hizaya gelişleri, hepsinin sanki 

Bu kızların 
içınde neleri 
yok, ne.eri .. 

' rıçınc.'.nı çuko:c•z.s·na, halla ..s~siyahma kadar derece derece renkler·n f-epsi var 

?Jo : ıs 

E,dgar WALLECE 

ce;ilm'ş gibi, cebinde ne varsa 
ı . . ' 
ı~ .. Jsmı aıaca . ..:. 

:Parr oturdu ve ellerini uğuş
tu .! ..ı: 

- ~ · z hnyret edilece!: bir a -
c~m:;ınız, d~di, baş~a yeni bir 

·· ~ d' . . , 
~ _, ._r <.. .r .::n m·ı mı. 

- Uzu, miid'!etten hen c:n.,. 
L:: ctm:di_::m b:r ~ey var. Gali
l ı ·ı ·.ı~. ıa JJrur.ımond hızı! 

c~nber1c mütcmtıdiyen muha -
};erede })ulunuyor. Ne öğrenir • 
~e hepsini bildiriyor. 

Parr kafasını saUadı: 
- Peki, şimdi ne yapacaksı· 

nız? 
- Size evvelce de söylemiş -

dm. Biz bu Kızıl çenberj ele ge
~irmeğe muvaffak olursak, an ~ 

cak onun sayesinde muvaffak 
olacağız. Biraz evvel v.eyahııt 
biraz .sonra bu jşin hakkından 
g~~e~eğimize inanıyorum. Şim
dı ıkt kadar oluyor, kendimi 
resmi bh· polis memuru göste • 
r~rek, Johnson'a göndedlen mu 
haberatı gözden geçiriyorum. 
B...u a~~ zararsız esnafın birj ... 
Kendımı r~şmj polis gö.sterdiği
me c.annuz JSıkllmadı değil mi? 

- Bjlikis... Ka.şki siz re.smi 
bir polis sıfatHe aramıza k.arr..ş
say{.iımz. Demek ld Thalia bo -
yuna Kızıl &en.herle muhabere 
e.~Jiyor{ 

- Evet, daha bir müddet o • 
nu yanımda alıkoyacağım. Eli
min altında bulunması daha iyi. 
Çünkü bu suretle zararını da 
tahdit etmiş oluruz. 

- Froyant'ın niçjn Fransaya 
gittiğini biJjyor musunuz? 

- Hususi işleri için zanne ,. 
derim. Çiinkil başka memleket
lerle de çok işler yapıyor. Şam
panya'da büyiik bağlan var. 
Ben bunu bildiğinizi zannedi -
diyordum. 

Emniyet müfettişi ,müsbet 

bir .§Ckilde kafasını salladı. Bu 
konuşan iki kişiden her biri ay
r.ı ayrı seyler düşünüyordu. 
Parr içinden diyordu ;ki: 

- Froyflnt niçin Tuluz'a :ıit
ti? 

Yale sordu: 
- Tuluz'a gittiğini nereden 

biliyor.aunuz? 
Bu sual o kadar Parr'm dil • 

şüncesine ııygun ve o kadar bek 
lenilmiyen bir sual idi ki, Par.r 
yerinden doğruldu: 

- Allah Allah, dedi, siz in • 
sanın kafasından geçenleri ade
ta okuyorsunuz. 

- Bazan öyle ... Halbuki ben 
onun Pariste kaldığım tahmin 
ediyordum. 

- Havm Tuluz'a gitti. 
O dakikadan itibaren Parr i

çin müthiş bir rahatsızlık bas • 
lamıştı. En gizli düşüncelerini 
okuyabilen hu adamdan adf'ta 
yılmıştı. ).'am o .sır_p.da telefon 
5aldJ. Froyant: 

- Siz misiniz Parr? Biraz si
zinle görüşmek isterdim. Eğer 
mümkünse Yale ile birlikte ba
na gelir misiniz? Size söyliye • 

yekpareleşmiş gibi ayaklarım 
bir sağa, bir sola kaldırıştan es 
iki sade ~ev..kle.r.iınizle taban ta -
bana zıt .müzils.boJ pumaraların 
dan başka şeyler değildir. 

Müşteriler ~iı;ndi sab..nede -ve
ya ortada çıplak kadınlar görün 
ce, ıbu ~adarcığmı gö,.;lerinin 
Vf! ruhlarının .zevkini tatmine 
kafi buluyorlar. Bu kızların jçin 
de neleri yok. Sarışından çukola 
tasına, hatta simsiyahma kadar 
derece der.ece renklerin hepsin
den de var. 

Montmartrede eğlence yerleri
ni dolaşan bir Fransız Eazeteci
si böyle anlatıyor. Diyor ki: 

- Ben mesela etrafına bütün 
bu renklerden canlı njimuneler 
toplayarak g{lya sarayında ha
rem kunnuş bjr padişahı: göste -
ren numarayı seyretmekten zi
yade, seyircileri seyr.etm.ey.i da
ha eğlenceli bl.lluy.ordwn.. 

Y a.w başımdaki masaya ağır 
giyinmiş, hatta nişanlarının 
kurdelalannJ bile t_akmlŞ, ya~lı
ca bir zat oturuyordu. Beri ta • 
rafta jki kız bu adamı ,göstere -
rek bir şeyler konuşuyorlar ve 
kıs }tıs gülüyorlardı. Sol gözü -

ccğim .,ço.k mühim şeyler var.. 
Parr telefonu kapattı: 
- Acab.a ne gibi mühim şey· 

ler öğrenmiş oJabilir? dedi. 
Derrjck Yale'in gözlerinde acz." 
yip bir ışık yandı, sön.dil. 

Thalia Drummond sade ak -
§aın yemeğini bitirmiş, ev ha -
nımları gibi bir ~ift çorabın ta
mirine koyulmuştu. Fakat bir 
taraftan da kafası mütemadi -
yen işliyordu. Jack'J düşünüyor
du. Evet, bu delikanlı onda da 
muhakkak bir tesir bırakmıştı. 

İğneyi, ipliği bir tarafa bırak
tı. Kendisini daha fazla meşgul 
edecek başka şeyler aramağa 
koyuldu. O sırada .kapının zili 
çaldı. 

Bir postacı ayakkabı büyük
lUğünde bir paket getirdi. Ad -
res elle, fakat matbu harfları 
takliden yazılmı§tı. Genç kızın 
viicudunda bir ilrperme dola~t 
tı. 

Kapıyı kapayınca hemen o -
dasına çekildi, ipleri &özdü. Pa
keti .açınca Kızıl çenberden ge
l:n bir mektup cıktı. Ru mek • 

ne .b.ir .de .monokl oturtmuştu. 
Bir münaşebetle ~mle .ko .. 

nu_şmas.ı icap ettiği .ıaman, sağ 
gözüne de başka bir monokl tak 
tı. Şık gjyini~j böyle ı&illüns dere 
ceyt: kadar ç.r.karan yaslı adam -
lar da var. Belki müessese mü -
düderinden biri de işitir diye 
yüksek sesle ıbana dedi ki : 

- Buraya haftada iki, üç de
fa gelirim. Her defasında da 
böyle soğukluklar gösterirler. 

İki .monoklun karşısında ben 
de nezaketimi azami derecede in 
celter.e.k, dai.w.a Jıöyle so&ukluk
larla karşılaştığına ıgöı::e, neden 
ısrarla haf tada iki üç defa ora -
ya geldiğini sordum. 

-Neden ısrarla geldiğimi ve 
neden bu soğukluklardan jğren
diğimi öğrenmek ;istiyor:autı,uz? 
Anlatayım .. 

Ba.nfl ı>yle geliyor ki, bu .UZJ.J.n 
bacak ve ~ıplak meme manzara 
lao ısizi de ;Sıkıyor. Sanki bura
sı eilence yer; .değil de, kışla .. 
Hep kumanda .ile hareket .edili
yor. Asker.in talim ve ıtenbiy,e,si -
nin hi~ olmazsa bir sebebi ,ve hik 
meti var. Fakat bwıa rağmen, 
halka dikkat ediniz. Bu ikwJ:ıan .. 

tupta §Öyle yazılıyordu: 
"Froyant'ın evinin iç takıi • 

ınahnı biliyorıuouz. Bahçe ·ıe 
kendi yaz.dıaneıiııin altmda bu· 
lwıan kubbeli mahze.n arumd. 
bir yol vardır. Bu kutunun .için· 
de ne varsa onu alıp hemen o -
raya giôiniz. Size yeni tallmat 
gelinceye kadar mahzende .bek
leyiniz.,, 

Thalia paketin içine baktı. 
Evvela dirseğin.e kadar gPçebi
lecek uzun bır meşin eldiven 
vardı. Bu eldi ven bir erkek eldi~ 
veniydi ve sol eldivendi. Bun -
dan başka çok keskin bir de 
hançer vardı. 

Genç kız uzun müddet eldive
ne ve hançere baktı. Ondan son 
ra telefona giderek bir numara 
söyledi, uzun müddet bekledi. 
Nihayet aradığı numarada ki,m
seler olmadığı cevabı verildi. 

s.aatma baktı. sekiz buçuğu 
geçıyordu, kaybedecek vaktı da 
yoktu. Eldivenle hançeri büyük 
bir el çantasına koydu, uzun 
bir manto giyerek sokağa çıktı. 
Yarım saat sonra Parr ve 

Yalp ihtiv~r nıilvonPrin f"uindo 
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it.AD ND DıJ N Ü:Ül.tUI~ 
tRadyo dalgllal'I 

• ~e gUvercilll•t 
ı+:ransanın ıNantes ~ 

geçen ay pek radyo dalgaJariyle 
enteresan tecrübeler ~tlmIŞ
tır. Bunlardan ...en mühimi mek• 
tuh taşıyan güvercinlerle yapı• 
lanlarfür. Radyo dalgala~ 
yay_.ıldığı yerlerde g\iver~ 
kendilerinden geçib uyuşuk bit 
halde Jcaldıklan görülmüştür• 
'Yapllan deneyişte ilkillce d 
güçlü br radiyo yayımı yapıla· 
rak orada hazır bulundurulall 
200 mektub taş~an güv.eccine 
iş verilmiş. Zaif güçlü radyo ya· 
ynn dalgalan, güvercinlui 8$ 
sersemletmiştir. Gittikçe ~P' 
vetleştirilen gönderici radJl'o ıs
tasy:onu kuşları büsbütün lfd• 
.semleterek iş görem~ecek bale 
getirmiştir. Radyo ist.a.VoDJI 
durunca güvercinler de w·rı
ru to,Plamışlardrr. 

;Koaice istasyonu 
Çekoslovakyanm :2,5 .kilo•t 

güçlü Kosiçe postası pek Yataı; 
da 1 O kilovata yükseltileceği öJ• 
renilmiştir .. 

Moskova spikeri JAKIMO~ 

dah ha~tler<len 1:ok trdrm.J' 
~örünüyoiJar, çiio.kü her ıbiılj " 

.nin askerlik damarlarım aı .ok" 
şayor nedir~ Sebebini ~ 
bu ruhi ıhaleti kavrayamaa
memnun oluyor. Eskiden .ah-' 
ye numara yapmağa çıkan ııe "' 
fer, tuhaflık o1sun diye ~ 
bir tüy iliştirirdi. Şimdi btttfitl 
bu Jkızlar başlarına tüy şçu-aı• 
ğe başladüar. İnanınız ~ 
Paris müzik hollerinde göstetl ., 
len numaralarda bile halkm ar 
.kerlils: hisleri okşa.ıuyor. Beld" 
da çıplakların bir araya s~ 
wasx, müzik holünün şen o.uıı-
laznn gelen ha vasma hiç yarat" 
mayor. Şehirlilerin kalplerirıd: 
1ıarbe .kartı ışevk uyanda tr" 
ıisteniyor. Hem inawnız ...., 
ıben iki büyük Jıarıpte bulıua ' E"" 
30 de we 14 de .. Tongende, !f, 
dagaskarda, F~sı:a iaV'._ ............ 
bulundum, fakat zorla .&jll ,,. 
militarizm müzik böllere jS ,,. 
mayor. 

idiler. Holün bütün ıauat.w' 
yanıyordu. Pencerelerin 4-~ 
si aydınlıktı. Jiasis ihtiy_. ..O" 
israfına şaştılar. :Başka C 
larda holde yalnız bir tek ~ 
ha yanar, içinde kimsenin~ 
lunmadığı odaların lam 
hiç yanmazdı. .. 

Froyant''fn hole açılan 1:;., 
hanesi de apaydınlıktı. Ev 
bi misfirlerini kendisini ~ 
gen~ göster&n bir tebefıl»ıl"""" 
karşıladı. 11" 

- Size söyliyeceğiın ~sıi'• 
her halde hayret edecek"' . ., 
dedi ve Parr'a bakarak. ;:;'o11 
yet umum müdürüne d~ ı~r~ 
ettim, çünkü böyle vazıyet Ji .. 
tedbirli ve ihtiyatlı olnl,Jıiılİ,. 
zımgeldiğini takdir edetS 1'8,
Buradan ~ıktrğımz za~ıaı> toııtf 
mza bir felaket gelebıl:r· ele .. 
kendi sırlarımızı çok ~ırns 

1 
lfl' 

rin öğrenmesi de iyi bır ~ 
ğildir. Pardesülerinizi çı~ 
mısınız? Çünkü size an 
inn §eyler epeyi uzun 1 

(f\rlt 
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1 T ARiHTEN- EVVELKi FiLLER 1 
Tarihten önceki hayvanlar - ğinnidir. Derileri de çıplak de

dan biri de mamut denilen fil · ğildi, kalın kıllarla kaplanmış· 
lerdir. Bunların boyu hakkında tı. 
söylenen sözlerde çok mübala - Bütün bunlar, Siberya buzla
ğa vardu-. Şimdiye kadar bulu- rı icinde hata bozulmadan kal -
nan mamut iskeletlerinden bu mışJ olan mamut cesetlerinden 
hayvanların nihayet üç, üç bu - öğrenilmiştir. Bu cesetler o ka· 
suk metre oldukları. anlaşılmış- dar çok bozulmamıştır ki kan -
tır. Fakat tarıhten önceki hay- ]arını bile tahlil etmek mümkün 
vanlardan çoğunun şimdikiler- olmuştur. Bir tanesinin midesi 
den kat kat kuvvetli oldukları- açılmış, bol miktarda çam yap-
na şüphe yoktur. rağı görülmüştür. 

Bazı hayvanlar vardır ki, cet- Eskimolar da hazan bu ceset-
leri kendilerinden daha çok cı
hzdırlar. Hatta mamutların cüs terden bulmakta, yağlarından 
selerinin Nil kenarlarında ge~i- istifade etmekte, geriye kalan 
nen koyun boyunda filler olduk parçalarıyla da köpeklerini bes
lan da zannedilmektedir. Ma - lemektedirler. Hatti 1905 te 
nıutlar yeni tabii şartlar dolayı- Saint Petersbourg'da toplanan ;ocuklarl yoksul kardet· 
sıyla zaman geçtikçe irileşmiş - fen kongresi azasına bu binlerce lerinizi unutmaymız 1 
lerdir. yıllık mamut etimjen biftekler 1 ~, ::::.:_::::;::==::=:=:;~~=ı~ 

Mamutla zamanımızdaki fil- pişirilerek ziyafet verilmiştir. Uluslaran Ata Sözleri·-
ler arasındaki farklardan biri Mamutlar hep soğuk ilklim • 
de, kulaklarının daha kücük, fa- lerde yaşayan hayvanlardı.Hal- Arap 
kat buna mukabil hortu'inları - buki şimdiki filler hep sıcak 
run daha büyük olmasıdır. Son- memleketlerde yaşamaktadır- * Devenin çadırdan boynunu 
ra dişleri de daha uzun ve de _ lar. s~.kmasına se:a çıkarmazsan, bir 
-============================ gun sırtım sokar. * Hoşumuza giden bir mey-

ŞUNDAN 
Japon değil 
hippon 

1934 mayısında İmparator 
Hiro Hito, her iki meclisin 
nıüttefikan kabul ettiği bir ka
nunu tasdik etmisti. Bu kanuna 
göre, ileride m~mleketin ismi 
Japon değil Nippon olacaktır. 

Bunun da sebebi şudu.r: Ja -
pon kelimesi çince "je pen,, den 
alınmıştır ki doğan güneş de
mektir. Halbuki bunun japon -
cası Nippon'dur. Japonlar da 
kendi dillerinde olan bir kelime 
yi kullanmağa karar vermiş bu
lunpvorlar. 

Filipin Adaları 
Büyük Okyanusun garp kıs · 

tn1ı1da yedi bin kadar irili ufak
lı adalardan mürekkeptir. Bu a· 
dalardan hatta çoğunun ismi bi
le yoktur. Hepsinin birden sat· 
hi mesahası 297000 kilometre 
murabbaıdır. Ve nüfusu on bir 
buçuk milyon kadardır. 

Filipin adaları 1521 de Ma -
gellan tarafından kesf edilmiş -
tir. 1543 te kraJ ikinci Fil ipe iza 
f e edilerek bu adalara Fili pin 
denilmiştir. 

Kaybolan para 
. Zeki mahzun görünüyordu. 
Arkadaşı sordu: 

- Neye böyle düşünüyor· 
6un? 

- Sorma, bu sabah yirmibeş 
kuruş kaybettim. 

- Nasıl kaybettin? Cebin de
lik miydi? 

- Hayır 1 Birisi yanımdan 
geçiyordu. Yinnibeş kuruş dü -
şürdü, fakat sesini duyunca dön
dü, eğildi, parayı aldı. 

• 
• 
• 

• 

. . 

Bir hesap 
Sorgusu -Hoca - Annen sofraya beş 

kurabiye getirse de, iki tanesini 
sana verse, geriye kaç tane ka
lırdı? 

Çocuk - Hiç bir tane kal -
mazdı efendim. 

Hoca - Neden? 
Çocuk - Çünkü hepsini de 

ben yerdi~ de ondan. 

Sabahleyin 
Cemil - Anne, ben bu akşam 

bir rüya gördüm. Babam bana 
bir bisiklet aldı. Sen de bir sa -
at ... 

Annesi - Rüya tersinedir ağ 
lum. bilmiyor musun? 

Cemil - Öyleyse babam sa· 
atı. sen de bisikleti alacaksın, 
değil mi anne? 

Birinci 
Anne - Geçen hafta sınıfın 

birincisi oldun diye dünyalar 
kadar sevinmiştim. Bugün de 
komşunun çocuğundan işittiği • 
me göre sınıfın sekizincisi kal
mışsın. Ayıp değil mi? 

Çocuk - Biraz da arkadaş
larımın anneleri sevinsin, a an
neciğim. Yalnız sen mi sevine -
ceksin? 

Kartvizitler 
Kart vizi tlerin on asır evvel 

Çin'de kullanılmış olduklarını 
bilir misiniz? Avrupada ancak 
on üçüncü asırda kullanılınağa 
başlanmıştır. Kart vizit maka 
mma eski oyun kağıtları kutla· 
nıhr ve ziyaretçi bu kağıdın ar
kasına adını ya.zardı. 

= 

. . . . . . . . 
·--~ 

.. . . 

veyi yediğimiz zaman, meyveyi 
beğendiğimizi söyleriz. O mey
veyi veren ağaca itibar etme -
yiz. 

* Affetmek cezalandırmak -
tan daha asil bir şeydir. 

* Faziletin olmadığı yerde, 
hürriyet olamaz. 

* Kendisine ait olmayan şey
leri konuşanlar, ters cevap işi -
tirlerse şaşmasınlar. 

* Kığrlcımlar, hoş görünen 
bir manzaradır, fakat bir şehri 
yakabilir. 

Lltin 
* Yapamıyaca~ımızı bildiği • 

miz şeylerle kafamızı; yormaya
lım. 

* Analı tenbellere yardım et
mekten hoşlanmaz. 

* Önden yürümeyi bilmiyen 
adam ,arkadan gitmeğe mah 
kumdur. 

* Haris bir adama dünya bi
le dar gelir. 

* Öyle oyunlar vardır ki, 
kaybetmek kazanmaktan iyi -
dir. 

* Elde edilen her menfaatın 
zararı dokunacak taraflarını 
da unutmamalıdır. 

Amerikan 
* Pişmanlığı gidermek için 

para sarf etmek deliliktir. 
* Bizim iyi veya kötü talihi

miz hep etrafnnızdaki dostlan
mızın yüzündendir . 

* İnsan her kayıba katlana -
bilir. Fakat şöhretini kaybeden 
hapı yutmuş demektir. 

* Büyük isler, büyük hazır -
hklarla olur. 

* Havatın en cetin ve müş -
küJ zamanlannda dahi sıyrılıp 
çıkacak bir delik vardır. Bu de
liği görebiJecek kadar so,ğtık -
kanlılıktan ayrılmamalıdır. 

·. 
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. . . . . 
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Noktaların UatUnden kurfun kalemle giderek bu resmi tamamlayımz 

FAYDALI BILGILEll 
BUGUNKU 
PROGRAM 

ISTANBU' 
I 8 Dans musikisi (Plak), 18.30: 

Jimnastik. Bayan Azade Tercan . 
18,30: Muhtelif plaklar. 19.30: Ha· 
herler. 19.40: Mayestro Goldenberg 
idaresinde koro heyeti. 20: Zira.at 
Bakanlığı namına konferans. 20.30: 
İki piyano (Caz konseri) Ştrobcl ve 
Malti. 20.SO: Bayan . Nimet Vahti 
(Şan piyano ile) 21,15: Son habc.r
ler ve borsalar. 21.30: Radyo orkes· 
trasr. 22: Radyo caz ve tango orkes
trası ve Çadırcı (Şan) 

BÜ KREŞ 
12: Kilise konseri. 12.30: Hafif radyo 

orkestrası. - Sözler. 13.35: Plik. 14.15: 
I>Qyumlar. 14.40: Plik. 17: Köylü prog
ramL 13.35: Asker mızıkaaı. 19: Duyum
lar. H.15: Asker muıkaamm devamı. 20: 
lözlcr. 20.20: Plik. 20.45: Sözler. 21: Le-

~ narm "Veuve joyeuse,, operetinden sahne
ler. 22: Spor. 22.10: Operet parçalarına 
devam. 23: Duyumlar. 23.15: Plik. 23.45: 
Eaıcbi dillerde duyumlar. 

MOSKOVA 
17.30: Konser. 18.30: Musiki ve 91Ukı 

(Ukranya havaları). 19.30: Dans ve hafif 
musiki. 21: Senfonik konser. 22: Alman
ca yayım. 23.05: İngilizce. 24.05: Almanca. 

PRAB 
'20.15: Hafif musiki. 20.50: Sözler. 2.1.05: 

Pppiiler şarkllar. 21.20: Şarkılı film mu
sikisi. 22: Duyumlar. 22.25: Dvorak'm 
"Ru!ialka., operasından sahneler. 23.15: 
Dııyumlar. 23.35: Plak. 23.40: Duyumlar. 
23.45: Xahve konseri ve ;.;ız musikisi. 

PARIS KISA DALGALARI 
6: (2S.60 m): Plak. 6.45: Duvumlar. 13: 

(19.68 m): Duyumlar. 13.30: Konser nak
li. 14.30: İngilizce duyumlar • Sôzler. 15: 
Ekonomik ve soysal bahisler. 15.30: Röle. 
18: (25.23 m.) 18: Paris radyosımdan na
kil (Kouer). 20: Duyumlar. 20.30: Rc\'Ü 
Sözler. 21: Pu-Ywn.lar. 21.30: Koı:ıacr ııaJc. 
li. 23.30: Sözler. 

MONIH 
20: Bımdo nuaıka. 21: Kar11ık ulusal ya

yım. 22: 1902 senesinde küçük bir kı~lada. 
23: Dul\lmlar. 23.30: Dana müzi&i. 

HAMBURG 
20.:.col •-· 99.:55: Hava r~ra. ıı. 

"1\yatroya veda,. adlı prkdı J'~ 2.l: 
Duyumlar. 23.30: At sporu. 23.35: ~ 

BRESLAU 
20 30: Hamburi'dan röle. 21: Eilenceli 

muzik. 23: Duyumlar. 23.30: Dans müziii. 

• 
S NEMALAR 
T•YATF..:OLAR 

* ipek (İncili kadın), ve (Gece ya
nsı kızı) 

0 Sumer: (Matmazel N.tuş) ve 
(Demir.bane ıniıdürü) 

0 Türk: (Paganini) ve (Herkes 
kendi bahtına). 

* Şık: (Tarzan) ve (Beı Kocah 
Kadın) 

* Elbunra: (Solmuş Güller) ve 
ve (Sema Devleri) 

* Taa: (Çılgın Kan) 

~ Melek: (Bir kadının haysiyeti) 
ve (Mösyö Bebe) 

* Alkıızar: (Ceherınem Kartalla
rı) ve (Bosna Sevdaları} 

* Yılcl-z: (Kalpten Kalbe) ve 
(Şanlı Asker) 

* Asri: (Deli Gönül) 

0 Alemd.r: (Patron ol&aydım) ve 
(Casus Kalbi) 

* Milli: (Sarışın Kukla) ve (Es
rarengiz Çift:k) 

ı:: Hilal: (Aşk ve kan) ve (Kanun 
Muhafızı) 

~ Kadıköy Süreyya: (~a) 

* O•W- Kale: (PreıWA sıl,ım
lıklan) 

• 
NÖBETC• 
ECZA ELER 

Bu gece nöbetçi eczaneler ~ll
lardır: 

Bahçekapıda cSaliıb Necati> • Di· 
vanyolunda cEsat:t , Kwnkapıda 
«~lkia>, Zeyrekte «Hasan Hulu· 
sb , Şebza.dcbaşuı.da <İsmail Hak
kı> , Aksarayda «Etem Pertev> , 
Samatyada «Rıdvan> , Şehremininde 
cA. Hamdi> , Karagümrükte cSu
ah , Büyükadada <Şinasi Rıza> . 

· Heybe-lide cYuaub, Bakırköyündc 
dlilil>, Feııerck cVitali>, liaslm.y
de cHalk>, Kasımpaşada cDeniZ>. 
Modada cSıhhat:t 1 Pazaryolunda 

cRifat Muhtau , Galatada Doğru
yolda cMerkcı> , Tünelde cManko· 
viç> , İstiklal Caddesinde <Kemal 
Rebob , Şişlide cŞark Merkez:. , 
Eyüptc cHiknıct>, Beşiktaşta cRc· 
cep• eczaneleri. 

• 
YOLCU MURACAAT 
YERLERi 

Deniz Yolları acentesi Te-
lefon 42362 
Akay .(Kadıköy iskelesi baş 
memurluğu) Telefon 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44703 
Vapurcul.ulc Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 22925 
Şark Demiryollarr müraca-
at kalesi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları müra-
taat kalemi. Haydarpaşa. 
Telefon. 42145 

• 
L 1 M AN 
HAREKE rLERf 

Dün limanımıza §U vapurlar gel
m~tir: 

Karadeniıdcn (Erzurum), Ban
dırmadan (Saadet), fzmitten (Güzel 
Bandırma). Mudanyadan (Asya), 
Karabigadan (Ban,,dı.rm."'J, Bartından 
(Kemal), Akdenizden (Piyerloti) 

• Dün limanmuzd;'l şu vapurlar git-
miştir: 

Bandırmaya (Bandırma), Ayvalı
ğa (Menin), Karabigaya (Kemal), 
Bartma (Antalya), lzmite (Ayten). 

• Buıün liınanımu:a ıelecek vapur· 
lar şunlardır: 

1mrozdan (Kocaeli), lzmitten 
(Ayten), Akdenizden (Pı1isina), 

Köstenceden (Raçel Karo!), Akde • 
nizden (Balkan). 

• Bugün limanımızdan gidecek va· 
purW' şunlardır: 

Karaden.izc (Vatan), l2mite (Gü
zel Bandırma). Muchnyaya (Aıya), 
Menine (ınebolu) 

• 
iTFAiYE 
TELt:.FPNLARl 

ı. "t&fiyeai ~'\~~ı 
ya u ıtfiüYai .. ~ 

Kadıköy itfaiyesi 60020 
Y cşilköy, Bakırköy, Büylikdere, 

:Osküdar itfaiye5i 60625 
Paşabab~e. Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz:, Kı· 
nalı mıntakalan i~in telefon santra· 
lmdaki memura (yangın) kelimesini 
söyleıuek kafidir. 

• 
HASTANE ADRESLERi 
VE TELEFONLARI 

Cerrahpaşa hastanesi. Cer· 
ralıpaı;a 
Zeyn~p Kiınil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doiumu caddesi 
Haı.eki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoilu Zükiır hastanesi. 
Firuzaia 
Giillıaac lıaataııesi. Gülhanc 
Kudu.ı ustanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve sab;.ve 
hastanesi. Bakır\ ,,, Rcşa 
diye kışlası 
Etfal hastanesi. Şi§1i 
Haydarpap Nümune has
tanesi 

• 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
33142 

16 .. 60 
424Z6 

60107 

ÇABUK SIHHi 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradaıı imdat g&O• 
ıuobili istenir. 44998 

• VAPUR TARlFELERI 

lt.ÖPltO • HAYDARPA~A - ltAD~ÖY 

ıs ~ 935 taribiadea itiba.raı 
(H. aia> 

630 & , .. 653 
708 ~ 711 :723 
730 D 1 sa 
735 ~ 7 53 
735llS 753 1 sa 
3oa 120 
ım ı. 140 
13ıD D 151 
140 & •» 
840 D tCIQ 
t 05 TorCNI us •• t<tS a Adıma 18 03 l.OQI 

10 av 1041 
1100 x nıa il 23 
1150 x 13111 12 JI 
1230 12 Si 
13 15 x 13 33 1331 
J.4 QO x ADkar-a mııbtelit14 18 l423 
14 30 1448 ı.t 53 
15 10 x ıs 21 15 33 
1550 x 16QI 1613 
16~ 16 4G 
16 "5 x 1705 
17 00 17 ıs 
1125 4,dapazan 17 43 1748 

17 50 x 1810 
1800 1815 
18 30 Ankara sür'at 18 48 18 53 
1855 x 19 ıs 
19 10 19 2S 
19 45 x 200~ 2008 
ıo 3o x 20 48 20 53 
21 10 x 2130 21 35 
2230 x c. Z2 so 22S"i 
234SXA. 24-0S ıuo 

A. ltar-etli ıefcriD treni cuma, pazartesi 
f!1;leri i$1er. 

B. fillretli seferin treni perııembe ve p2-
ar günleri ~ler. 

x işaretli seferlerin Banliyö traılerllo 
iltisakı vardır. 

• 
ICADIKÖY ·HAYDARPAŞA - KÖPRO 

15 Mayıs 5135 tarihindı:n itibaren 

(Her •Ün) 

Kadıkö- H. Pap. 1'.öprÜ)'O 
yünden K. dan K. Varıs 

625 635 x 6SO 
130, 738 x 7 53 
7 00 7 20 
SOOD 8 20 

805 XD 825 
IOSB 110 x 825 
8 S!l 850 

845 x 9 05 
900D 920 

9 ıs Ankara sür'at 9 35 
90SB 915 935 
940 948 x 10 os 

1020 1028 x 10 43 
10 50 10 58 Adapazarı ll 13 
1140 ll 48 x 12 03 
1230 12 40 Ankara mııhtelit 12 S5 
13QS ıs ıs x 1330 
13 45 1355 x 14 ıo 
14 35 14 55 
ıs oo 1508 x 1~ 23 
1540 1600 
1620 16 21 x: 1~43 
lw 50 1'1 10 

1715 x 17 35 
17 25 17 45 
17\S 1815 

1s ıs x 1sss 
1130 18 40 Adana 1855 
1900 1908 x 1923 

19 35 x 195S 
19 45 19 S3 Toro• 2008 
2020 2021 x 20 43 
21 111 2120 x 2135 
21 55 2205 x c. 22 20 
2305 23 15 X B. 23 30 

C. baretti seferlerin treni 1 Huirandan 
31 Birinci Tesriı:ıe kadar işler. 

D. İşaretli seferler cuma günleri yapılmaz. 
E. baretli seferler cuma günleri vapıhr. 

Sisli tipili ve şiddetli fırtmah havalardı. 
vapurlar bulunduktan mahallerden hareket 
etmiyecckler barınmd milmkun oınu· 
'Vaıı iskeleleri tutmtl'acak. vabut daha ev• 
~ t~ı .. eetDllec.,,...feı dlr."' 

lstanbul Komutanlığı -ı 
Satınaama Komisııonu 

Hini arı 

K.ıt'at ihtiyacı için beher 
kilosunun tahmin edilen be .. 
deli 2 5 kuruş olan 1 S ton pi
rinç açık eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 3 Haziran 
9 3 5 pazartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin şartname
sini her gün Fındıklıdaki 
satınalma komisyonunda 
görebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin 338 liralık ilkte
minatlariyle birlikte vak
tinden evvel komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 2 7 O S ) 

4149 

*** 
İstanbul Komutanlığı bir 

lik1eri için kapalı zarfla ek
siltmeye konulan 68,009 ki 
1o koyun etine verilen fiat 
makamca pahalı görüldü -
ğünden tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeve konulmustur. İ
halesi 19 haziran 935 çar .. 
~amba günü saat 15 tedir. 
Tahmin bedeli 34,000 lira 
olup ilk teminatı 2550 lira
dır. Şartnamesini l 7 O ku .. 
rus mukabilinde komisyon
da~ alınabilir. İsteklilerin 
vakti muavyeninden bir. sa
at evveline kadar t<?klif 
mektuplarik teminat mak -
QtlZ ve mektuplan İstanbul 
l(omutanlı~ı satın alma ko
misyonuna vermeleri. 

(3029)° 

Kimyager, 
Hüsameddin 
idrar, kan, kazurat ve ticaret tah
lilleri yapılar. Eminönü, Emlik 
ve Eytam Bankası kar!fıstnda 

luet Bey Hanı 
4178 
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BAYANLARIN SORGU
LARl NA CEVABLAR 

KalçaLlan inceltmek için • Umumi 
Yerlerdd Yemek Yerken• Pilavlarda 
Vücudü Yakmak için Ne Yapmall 
Nişantaşında Kamran imza

lı bir bayan okuyucumuz biz
den kadınların beden terbiyesi
ne ait yaztlar istiyor. (Tan) 
bunu şimdiye kadar ihmal et
medi. Münasebet düştükçe ya
zıyor. Hatta dünkü nüshamızda 
zayıf kalmak için uzun bir ya
zımız bu sevgili okuyucunun 
arzusunu kısmen olsun tatmin 
etmiş olsa gerektir. Eğer bu 
okuyuaı bize hangi jimnastik
lerden bahsetmemizi tayin et
mek suretiyle yazarsa kendisine 
çabuk cevap vermeğe uğraşırız. 
Maamafih birçok bayanlanmı
zın kalçalarını inceltmek istiye
ceklerini bildiğimiz için sırası 
gelmişken bugün bunu temin 
edecek bir jimnastik tarif ede
lim: 

Yere diz üstü yatarak kolla
rınızla vücuda destek yapınız. 
Sol bacağı gererek mümkün 
olduğu kadar ve ayak parmak
ları bükük olmamak şartiyle 
geriye doğru uzatınız. Bundan 
sonra ayni ayağı diz göğüs hi
zasına gelinceye kadar çekiniz. 
. Ve sol ayakla bu vaziyette iken 
yere basarak vücudun ağırlığmı 
601 bacak üzerinde toplayınız. 
Bu hareketi yapınca sağ baca
ğı, sol bacağı uzattığınız gibi 
s~ iye rı:rıauuız.. Bu vaziyette 
i ken odanın boyunca birkaç ke
re gidip geliniz. Hareketi ya
vaş yavaş ve kalçalarınızın iyi
ce gerildiğini hissederek yap
mak Iazımdır. Başlangıçta ted
ri.cen. ve nihayet odaY.I on beş 
yırmı kere de.vredinceyc kadar 
arttırınsamz kalçamzın incel
m~sini çok kolaylıkla temin et
ınış olu.rsunuz. 

Kalçalardaki fazla et ve yağ. 
l~rı da critrneğe yardım olsun 
dıye pa.":lllaklarmızla sıkmak ve 
dağıtmak çok faydalıdır. 

• 
Selma imzalı bayanın sorgu-

suna cevap: 
Otel yahut umumi bir ye

mek salc".unda Yemek yerken 
masada bir erkekle bir kadın 
karşı kar,ıya mı yoksa yan ya
~a mı otunnahdır? Dört kişi 
ısel~r _nasıl oturmak daha mü
nasıptır? 

C: Umumi bir mahalde ye
m1. kek yerken bir erkek iki kişi-
ı masada kadının daima so

lunda yer almalıdır. Masa çok 
küçükse karşı karşıya da otur
mak caizdir. Fakat her halde 
kadının solunda yer almak usu
le daha uygundur. 

Dört kişi olurlarsa, kadınları 
Öans edilen mahalle yüzleri dö
nük oturtmak daha doğrudur. 
Bu takdirde erkeklerin dans 
mahalline arkalan dönük otur
maları zaruridir. 

• Plajlarda vücudu yakmak 
usulü hakkında malfımat isti
yen bayana: 

Vücudu birdenbire yalanak 
çok hatalıdır. Birinci banyo 
günü güneşte en fazla dört da
kika kalınız. İki dakika sırtı, 
iki dakika da önü yakmak ka
fidir. Ertesi gün üçer dakika· 
dan altı dakika, dörderden se
kiz, sekizerden on ve on daki
kadan sonra da beşer dakika ar
tırarak i ' ice yandıktan sonra 
bir iki saate kadar çıkarmak 
suretiyle vücudu güneşe iyice 
alıştırrııak kabildir. 

de farkına varmaksızın öyle 
fena bir darbe vurabilirler ki 
Bundan belki de çok güçlükle 
kurtulurlar. 
Güneş şualarmda zehirleyici 

Ultra - Violeler mevcut oldu
ğunu hiçbir zaman hatırdan çı
karmamalıdır. Güneş banyoları 

hakkında çok yakında uzun bir 
yazı ile okuyucularımıza fayda
lı malUmat vereceğimiz için bu
nu kısaca yazdık. 

• 
SALÇALAR 1 

LiMON SALÇASI 
Bir kaşık tereyağı eritilir, içi

ne de iki üç limon sıkılır ve bir 
miktar maydanoz doğranır. 

HARDAL SALÇASI 
Bir tencerede iki kaşık tere· 

yağı eritilir. İçine bir ufak kahve 
kaşığı miktarı keskin hardal 
ilave edilir. Beş yumurtar sansı 
ile güzelce karıştırılır, yağ eri
dikten sonra indirilir. Bu salça 
taze ve sıcak olarak hazır edil
meli ve balıklar için hemen kul
lanılmalıdır. 

DÜGMELER GARNiTÜR 
OLARAK KULLANILIR? 

rr--=---------=~----,'PUOI-::=----..._--~--~~----""""""------.....,....,...,_....._,._.._,,,,,__, ____ == 

Bayanlar Biraz da Kocalarınızın Modasını Takip Ediniz! 
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Bir erkeğin elbisesi üzerinde 
nasıl bir süs taşnnası caizdir?. 
Süs daima umumi manzaraya 
uymalıdır ve hiçbir zaman 
münferit bir halde göze çarp • 
mamalıdır. Parmakta bile yan
lış intihap edilen bir yüzük 
umumi manzaraya fena tesir 
yapar. 

Eskiden kullanılan klasik ar
malı yüzükler modanın dışında 
dır. Kol düğmelerinde armalar 
bilakis revaçtadır. Kravata ta· 
kılan iğneye çok dikkat etme
lidir. İğne, türlü türlü tarzlar
da kullanılabildiğinden fena 
şekilde kullanma tehlikesi var
dır. Şimdiye kadar yalnız ko-

KÜÇUK SINEMA I 
HABERLERi 

Meşt1ur adamlar 
Tanınmış adamların hal ter

cümelerini filme almak modası 
da hayli aldı, yürüdü. Sekizinci 
Hanri, Rus İmparatoriçesi Ka
terin, İsveç kraliçesi Christine, 
Disraeli, Scltubert ve daha di -
ğerlerind(:n sonra Mozart, Rcm
brend, Naporeon, Offcnbah'm 
da hayatları filıne alınmaktadır. 

Hatıraları 
Söylememeli! 

Gazeteciler.den biri bir gün 
Lee Tracy ile mülakat yapar -
ken, çocukluk hatıral.arını da 
sormuş. O da gençliğinde bir 
mağazanın camekanını kırdığı
nı söylemiş. 

Aradan bir kaç gün geçince, 
bu mağazanın sahibi, cam para 
sı olmak üzere kendisine iki do 
larlık bir fatura göndermiştir . 

Lee meseleyi anlayınca, ev • 
velce kırdığı camın o zamanki 
fiatı olan iki doları ödemiştir. 

Marlene ve 
Milyonlar 
Şimdiye kadar senede anc~ k 

iki film çevirerek, her film ıcın 
iki milyon frank alan Marle""ne 
Dietrich son defa da mukavele
sini yenilemiştir. 

Mukaveleye göre, bundan 
sonra yılda iki filmden başka 
film çevinniyeceği gibi, yalnız 
bu şart için üste yedi buçuk mil
yon frank da alacaktır. 

İnsan bu zamanda bu cakam
lan işitince rüya gördüğünü 
zannediyor. 

Garbo - Dietrich 
Kıskançlığı 

Maricn'e sorarsanız böyle bir 
şey mevcut olmadığını hatta 
Miss Garbo'ya henüz takd~ 
edilmediğini ve biribirlerine ya
bancı olduklarını söylüyor. Von 
Sternberg ile aralarındaki dost
luğa gelince, bunu da sırf mes
lek dostluğu olarak kabul etti
ğini söyler. Fakat kim inanır? 
Bu kadar cazip bir kadının Von 
gibi ince ruhlu bir erkek ile sa
de suya bir dostluk tesis etmiş 
olmalarına kimse ihtimal ver
miyor. 

• 
h 134 yılında Amerikan filrrı 

yu renkli kravatlarda iğne kul
lanılıyordu. Bugün açık renkli 
kravatlarda da kullanılmağa 
başlamıştır. Kravatlar üzerine 
takılan iğnenin ucunda klasik 
inci bulunursa kibar bir tesir 
yapar. Bugün yumuşak yaka
lrklara da iğne takılıyor. 

Elbise yakasının üzerinde 
bulunan deliğe bir çiçek takı-

hrsa yine bir süs teşkil eder . 
Bayram ve şenlik günlerinde 

bu çiçekler beyaz veya pembe 
renkte intihap edilirse taşıya -
mn o günde neş'esini ifade 

eder. Yalnız bu, çok dikkati 
celbedecek şekilde olmamalı· 
dır. Bu çiçeğin ve gömleğin 
rengine göre göğüste taşınan 
ipekli mendil yerini muhafaza 

[ 

etmelidir. Eğer çiçek yakalık 
gibi açrk renkte olursa ipek 
mendil cepten çıkarılmalıdır. 
Fazla süs daima umumi manza· 
rayı bozar. Ayakkaplar üzerine 

Birin.:i günü saatlerce gü
mcşte kalanlar, yalnız derileri
ne değil, sıhhati umumiY.el.erinc Ann• Stenin en aon realmlerlnden biri 

terinin yüzde kırkı orijinal hika 
yeterden, yüzde kırkı romanlar 
dan ve uzun hikayelerden, yüz
de yirmisi de tiyatro piyesleri 
ve musikili komedilerden alın • 

. rruştır. 

giyilen getrler natür rengind~ 
olmalıdır. Beyaz getrler anca " 
koyu elbiselerle giyilir. 
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1111111•1111 ASjPiN KENAN ıııı••ı 
~ Sizi .soijuk algmhgmdan, nezleden, gripten, baş ve il 
_ diş ağrılarmdan koruyacak en iyi ilaç budur. = 1 

!11111• ismine dikkat buyurulması •1111111111!! 
1 

ISIR is Limtlftf 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
TURKiYE !fŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

4 
( AK,SAM 5AAT1 D.E 

VfMfK "<EMEOEN Vf 
DAN!>A Gll1'1.EOE<N 

PUDRA L.ANI rop. 

Y.üı.ün parlnklı~ını Zıll• 
le ve cild n güıdlitan' ıda
llıe lç,i.n tekrar te~r.ar pud· 
"•lanmıya lüı.um yoktur. Son 
hir keıif, sjze yalnıı bir defa pud

talanmağt ve bununla teninizin ta
lcliğini ve )'\lmu,alclığun ") ıaat 

koruyacağına emin olabilirainiz. 
'' I<rem köpüğü 11 tabir edilen bu 

flyam hayret çevber, ~imdi imti

l'a:dı bir usul dairesinde Tokalon 

Pudrasilc karıştırılmıştır. Bu ıuret-

lc T~kalon pudı:aa1 diğer adi pud

"•la.rdan beş defa ~· uzwı wiid
dct aabit kal,ır. en ~~k bavalar
d, en yorucu 

SABAH .SAAT 2oE TEXRAR 
PUDRALANMAYA LUZÜM 
GÖRMEDi . BÜTÜN GfCE., 
0AN5ETMİŞ, OlMASINA RA6-
MEN BURNU Hly PARtAl"llYORDV. 

uzun danı ,1uvarelerinde,n ıonra 

bile kat'iyen bir parlaklık izi bı

raJcmaz. T okalon pudraaı, bin ııenç 

kızın nermin ve taze tenini temin 

hiç bjr er)c.eğin mukavemet ede

pıiyeceği aehhar bir güzellik bah-

e,der. He.men bugünden bir (kutu 

ahp tecrübe ediniz. Sair birçok 

pudralardan ne kadar farkla oldu

duğunu ıörecekainjz. Çünkü ter. 

Jcibiııde "~reoı köJ>!ijü,, bulunan 
yegane pudra, Tokalon pudruıd1r. 

Lutfj Fjkrinin 
Adadaki Köşkleri Satllıyor 

dir: 3) Kagir iiki .katlı hizmetçilere 
mahsus binanın üst katında çini döşe 

Her nevi demir, çelik, ba
kır ve mamulatı tüccar

larına mLih1m ilan 
lstanbul varidat taha~kuk müdür
lüğünden: 

Muhtelif maddelerden alman istihlak ~ergisi hakkın· 
daki yeni 27-5-935 günlü ve 2731 sayılı ıkanun 1-6-.935 
gi.inünden itibaren meriyet mevkiine girmiştir. Bu ka
nunun ikinci muvakkat maddesinde, ithalat muamelesi 
yapmağa salahiyetli gümriik teşkilatı olan yerlerde bu 
kanun mucibince vergiye tabi' tutulan her nevi demir, 
çelik, bakır ve mamulatı ticaretile meşe-ul olan ithalat
çılar ve ~alnıt itbalatcılardan bunları .abp ta me.zkur ma 
haHe~de toptan veya hem toptan ve hem perakende sa
tanlar bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren on bes 
gün içinde fabrika, imalathane, mağaza, depo ve sair 
yerJerinde bulunan demir, çelik ve bak1rm cins, miktar 
ve sildetini ve karışık mamulattan ise avrıca maddei as· 
liyeyi terkip eden maddelerin cins ve sikletlerini ve bu
lundukları yerleri gösterir bir beyannameyi bağlı bu -
undt1kJarı varidat tahakkuk idaresine vermeğ-e mecbur 
'ldukJarı yazılıdır. Tüccarların isbu beyanı:ıameleri mu 
wyen müddet içinde mensuo o1duk1arr malive şubesi 
"ahakkuk baş memurluğuna vermeleri lazım o-Pldiği 
ilan olunur. (3057) Terekesine mahkemece elkonulan 

~~anbul Aarosu ..eski .ı:eisi Avukat 
Utfi Fikrinin mutasarrıf bulunduğu: 
1) Büyükadad.a Nizamda Ziya paşa 

tokağında yeni 3, 9 Ye 3 mükerrer ve 
3, 3-1 ve 7 ve 7-2 No. lu 5484 metre 
llıurabbaı sa,hası ;µzerinde kö§k, hane 
~t bahçesi a~k arttırma suretile 8-7-
1'35 pazartesi saat 14 de satılacaktır. 

li ı;ofa ve bir oda ve bir nıutfak var· ~lllllJllllJllllllflfllflllllllHlllllllllJlllllllllUlllfllllfllll!lfllJflllllf~ 
dır. Alt katı ahırdır: 4) Büyük köşk = B u·· y :İİ k -==--doğrudan doğruya zemin üzerine in- - U 
§<l edilmiş bir kattır: zemini renkli :E 
dni jle döşenmiş, yekdiğerinden ayrı = -
tki taşlık ve beş oda ve bir mutfak = Tayyare p·ıyangosu = 

ahmin edilen kıymeti 7019 lira 50 
~lltuştur: :Oellaıiye resmi ve ıilıale pu 
il tnü.şter'sine aittir. lstckli olanla -
tırı kıymetinin yüzde yedi buçuğu 

ve bir banyo mahalli ve bir haladan =: 1 r.:I = 
ibarettir: Dahil ve harici yağlı boya = E 
Ue boyanmıstır. s) Kiiçük köşk iki ;:: Binler.ce k"şinin uüzünü güldürdü. :=_ 
.kattır. ıAlt katta ufak bir sofa var - E5 ~ 

lli&betinde pey .akçesile ~österilen 
~İl:ı ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh 

dır: merdivenle ıüst kata çıkıldıkta = 2 ci keşide 11 • Haziran • ..935 dedir. SE 
;::.~.~~:;:.· ı:;,:~~~ ::.~::~~;.:,~~i § a Ü .y Ü k i k 1 a m i y e : 'k mahkem~sinde hazır bulunma 

ları lazımdır: •Tafsilatı: ı) Kapudan 
titerken soldaki bina (7-2, '1. 3-), 3) 
tl~rnata1ıdır Ahicı.>' bır kö~ .ı.@glr 
bır ahır ve bir bahç ::den ibarett:.r: 
qhşap köşkün dahil ye harici 1ağlı bo 
}'adır. alt kat zemini Çini taşl~k ve iki 
0
da ve bir mutf<\k ve ilst .,katı bir so

fa ve sokak cihetinde iki oda ve bir 
haıa vardır. Bu binanın ayrı ~apusu 
0
lup başlı başına .kiraya verilmekte· 

........... 

-
Bahçe güzel tarh ve tanzim edilmiş = 30.000 L;.ı-ad 1 r =-= 
Ye pir~ok yetişmiş çam .ağaçlarını iE '11 • 
muhtevidir. Etrafı muntazıım kfigir = = 
duvar ile _çevrilmiş olup ayrıca soka- § Ayrmca; 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikrami =: 
.ğa kapusu vardır. Daha fazla mahi • =: yeıerle ( 20.0()[)) lirahk bir m ikl ·at _,ardır.. C: 
:aa~=~::kg~::re~nı;:t!~c~~:~~ v;;:r: iİllllll 11Hll111131111111111111Hl11111 llllllllllUllllllll lllllllllllllllllJ llll~ 

4110 125 dosya numarası ile Beyoğlu dör-
düncü sulh hukuk mahkemesi kale • 
mine baş vurmaları ilan olunur. 

(12049) 

İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 
PROG~AMI 

19 3 5 yılının ı Mayısdan 

GİDİŞ - GELlŞ 

sonra 
lio. - S ı n ı r 

l 0 Şiıli • Tıiinel 

l 1 ıŞi li • .Be) uJt 

12 .tlarbiy:e. Fatih 

l 2 A Harbi7e • Aksaray 

15 Taksim. Sirkeci 

l 6 Maska - Beyazit 

16 A Maçkc\ • Eminönü 

1? Şiıli • Sirkeci 

1? A MeciJiyeköy-E.önü 

19 Kurtuluı • Be.razit 

l 9 A .Kurtuluı.f:minönü 

(2 Bebek • :Eminönü 

<a Ortnh~)" • /.!csar:_y _ 

3 l Beşıktnş 1-.atıb 

3~ 'topkapı • Siı hecı 

33 Yediltule - Sirlu~ci 

37 Edirnekapı • Sirkeci 
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KALKIŞ 

,Şişliden • Tünele 
Tiincldcn - Şioliyo 

Şişliden • Beyazita 
Bcyaı:ittan • Şişliye 
Har,biyede,ıı • Fatihe 
Fatihten · Harbiyeye 

Harbiyedeı. - Aksara:ra 
Akııaraydan • Harbiyeye 

,l'aksimdcu - Sirkeciye 
Sirkeciden • Taksime 

açk~an • Bcyazita 
~e.Yazittan Macitaya 

~i~liden • ,Eminô~Une 
Ma~adaıı • Eminönüne 

.,Eminönünden - Maçkaya 
Si~tdcn - $ickeclye 
,.Sirkeciden - §işliye 

Meci.Qiyeköy - Eminöofiııe 
)i;minö{lünden-Mecidiyek. 
MecidiyeköY.iindcn-Eminö. 
,ıEminöniinden-Mecidiyck. 

Kurtuluştan • Bexaııta 
,.{lcyazttan • Kur.tuluşa 

~işliden - Eminöniıne 
KurtuluştBD·Eminöoüne 

EminönAAden - Kurtulup 

Beş\tttaştaıı - Bebeğe 
{kşiktaş • Eminônüue 

-Bebelrten.Eminönüne 
.Eminönündcu Jiebe e 
Bebekten Bctilrtaşa 

Ortakoydcn Aksaraya 
Aksa raydan· Ortakoye 

Jlcşiktaştan· Fatihe 
Fatihten Be:ııiktaşa 
Aksaraydan· fopkapıya 
fopkapıdan-Sirkeci~e 

Sirkeciden-Topkapıya 
l'o~pıdıııı·Akaaraya 

A.ksaraydan· Y edikuleye 
Yedikuledcn·Sirkcciye 
Sirkecidcn·"Y edikuleye 
Ycdituledcn-Aksaraya 
Aksaraydao-Edirnekapıya 

~dirnekapıdan.Sirkcciye 

Sirkeciden.;Edimckap17a 
.ı::4irnekapıdan-Aksaraya 

llk Son 
Ara Kalkııı Varı 1 

3' 6' 5.40 23.40 
g• 6.00 24.00 

12' 6.20 23.31J 
26' 7.02 24.12 

5' 7' f>.30 24.00 
g• S.46 23.2U 

14' 17' 6.40 23.30 
28' (ı,00 ız Sv 
S' 7.lS 19.10 

7.35 19.3U 

5'8' 6.15 2s.20 
17' 6.55 24.00 

7' 6.10 --14 7,10 20.2U 

6.40 20.45 

8' 6 25 20.00 
12' 6.55 20.SO 

6.45 9.40 
21' 7.17 10.12 

14.28 18 4; 
15,00 1,9. \S 

6'!1' 6.00 j23.10 
17' 6 45 23.5:> 
7' 6.05 -.-
ıs• 7.0S 20.10 

6.35 20.40 
5,25 -.-

t6' s.ss --
10' S.-45 Z!.40 
20' s.ss 24.20 

-.- 100 

8' 5.50 2050 
ıs• 6 ,35 21SO 

7' 630 20 4t. 
14' 7.10 21 z11 

5' 5 25 -.-
.I' !i.40 23.3ti 
16' 6.12 24.00 

-.- 24.3S 

6' 5.(30 --10' .... 45 23.3S 
16' 6.17 2405 

-.- 24.40 

5' S.25 
10' SA5 ~3!ı 
ıs· 6.14 23.:ı 

-.- 24.25 

İTHALAT. İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

iSKENDERiYE'de satılmak ıiiıere emaneten mal gönde· 
renler, hesabımıza, TüRKfYE İŞ BANKASI şubelerinden 

,avaps a~abilirJer. 
!En iyi fiy,atJa, en az <fll.aSraf ve komisyonla emin bir surettr 
jş görmek istiyen1erin .MISIR lŞ LiMfTED'i tercih etme 

teri kendi menfaatleri icabıdır. 

L Tele-raf adresi MISl~S - İskenrlerive _jl 
~~ 3226 Jj 

Hayat Sigortalarında Değefli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket plan ölüm ve matUliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Malüliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettü ü Tam Muhtelit Sigorta 

il~ koruyabilirsini,ı .. Bu sigortayı .memleketimızpe yegane tatbik 
eden: 

A 
Tür Sigarla Şirki • 

yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap yapmıştır. 
Çünki bu sigorta ile : 

ÖJüm ve aıaJUliyet temin olunur - her sene nakdi temettü verilir -
vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - 111ukavelen.ameoin hita
mında sigortalı hayatta bulunursa ve maluliyete uğramamış ise rrı_üem· 
men meblağ % 10 fazlasiyle tecJiye olunur - muvak"'at ve daimi maluliyet 
ıpüddetince ücret alınmaz - daimi maHUiyet halinde müemmen mebliiğın 
% JO u senelik irat olarak verilir ve vefatta ve y;s mukavelenamenin lıita
mında müemmen meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı• 

v-aptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Anadolu Sigorta ~irketi 

Muamelat merkezi : İstanbul, 4 üncü Vakıf han. Telef.· -ıoc;·H. 
Umumi acentalığı ; Galata, Ünyon han. Telefon: 44888 

I 

3371 

Cenubi Anadolu 
Maden 

Türk Anoqim Şirketinden: 
Şirketimizin 20 Mayıs 1.935 tarı • 

binde iç.timaı mukarrer olan adi su• 
retteki umum toplantısn1a Jıükı'.imet 

~omiseri ic.abet edememj_ş ve buna 
l:>inacn Ticaret ltanunu }ıjikmüne tev
fikan toplantı yapılamamış olduğun· 
<ljln 21 Ma,yıs 5)35 tarihlı idare ı!lleC• 
jisi ıJcarJ!rına teviikan a.Ş.ağıda yazılı 

ruznameyi müzakere etmek 4.zere şir 
ketimizin umum heyeti 19 Haziran 
935 Çarşamba günü saat 15 de 4. Va
lqf hanındaki dairesinde adi surette 
,ı.opAAncağı.ndan lıisse senet veya ban 
Jı:a mektuplarının ıoplarıtıdan bir haf 
ta evvel.he kacjar §İrkct merkezin< •es 
tim edilip duhuliye varakası nlmı .. .ısı 
.ilan olunur. 

Ruzname 
1 - 1934 iş senesi muame1fi ve 

hesabatına ait idare meclisi ve müra
kıp raporlarının okunması. 

2 - j3ilanso ve kfir ve zarar bc!laP 
!arının tasdik ve idare me-c:Jisjnin 
~brası. 

3 - Muvakkaten intihap edilen i· 
dare meclisi azasının intihaplarının 
tasdikı. 

4 - ıMfüakıp intihap ve iicretinin 
tayini ile Meclis azasının )lakkı bµ • 
z:urlarının tesbiti. 

ZA Yl - Hasköy askerlik şube -
sinden aldığım terhis tezkeremi kay
bettim. 'Yenisini alacağ mdan eskisi
nin hükmü yoktur. S17 döğumlı.ı Sü
leyman Hilmi. 

Dr Hafız Cenı al 
Oabiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Di~anyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık telefonu Kanr1i11i 
38. Beylerbeyi 46. 3220 
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Umum garalar da, uanıklarda baş ve vücud çıbanlarına karşı Si KA TRi N ıı Kullanınız Müz'iç ıstırabınıza mu vaffakiyctli bir tedavi 
tatbik etmiş olursunuz. Deposu İş Bankası arkasında 
12 No. lu MAZON ve BOTTON ceza deposu 4124 

Akay işletmesi 
Müdürlüğünden: 

SÜMER BANK ~ ~l111111111Jlllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111JllJllllllllllllllllllll~ 

1: Süt veren annelere = 1 - Bugünden itibaren 
pazar günleri cuma tarifesi 
ve cuma günleri de adi gün· 
ler tarifesi tatbik olunacak· 
tır. 

Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini • 

verıyor 

lstanbul Yerli Mallar Pazarmdan 26 " Mayıs Pazar günü 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarmdan 15 Mayıs çarşamba günü 
Galata Yerli Mallar Pazarmdan 22 Mayıs çarşamba güni 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukabilinde 

Yi.izde •• yuz 
Parasız mal alabilirler 
Dikkat: Yerli Mallar Pazarlarının ikramiyeli 

satışları iki ay daha sürecektir. 
'·.. . ! ~ • , '"' 

•• 

SUMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - İzmit'de Kağıt ve karton fabrikası için umum muham
men keşif bedeli 24.244 lira 52 kuruş olan, 
a) Fabrikayı şosaya bağlamak üzre iltisak yolu inşaSI, 
b) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, 
c) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun 
hendek hafriyatı işleri vahit fiat esasile eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır : 
a) Eksiltme şartnames1 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartnameler 
d) Vahit fiat ve keşif cetvelleri 
e) 'Projeler 

İsteyenler bu evrakı Sümer Bank İnşaat Servisinde göre
bilirler ve 120 kuruş mukabilinde Ankara şubesinden veya 
İzmit Fabrikası Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 8-6-935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de 

Ankara'da Banka Umumi Müdürlüğündeki komisyon-
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme "Kapalı zarf,, usuliJc yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1.818.34 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bu işlerle iştigal ettiği
ni bildiren vesaiki bankaya gösterip ehliyeti fenniye 
vesikası alması lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda yazılı saatten bir saat 
e~veline kadar Banka Umumi Müdürlüğüne verilme
sı, posta ile gönderilen mektupların da nihayet muay
yen. saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın kanuni 
şekılde kapatılması Hizımdır. 4120 

~==-----"-.'!~=---~ ........ ~~~~~~~~~~-
lstanbul Sular idaresinden: 
Kağıthane'de yeni yapılacak süzme havuzlan için 

~ 500 M3 kadar çakıl ve 1000 M3 kadar Sultan Çiftliği 
umu ayrı ayrı olarak kapalı zarfla eksiltme ile satın 

?lınacaktır. Bu eksiltmelerden hangi birine girmek 
~steyenler İdare Veznesinden birer lira vererek alacak
t~~~trtnkamelerin altını pullayarak imzaladıktan sonra 
e. 1 me tuplariyle birlikte bir zarfa ve muvakkat te-
mınatlanm da başka b" f . . Ü .. . b · f k ır zar a ve bu ıkı zarfı da çuncı.i 
ır zar a. ~~~~ve arkasını mühürleyip 17 Haziran 935 

pazartesı gunu saat üçe kadar T k . d S S . 
deki Müd" r· w • • a sım e ıra ervıler-

. ur uge vermelıdırler. Bu saatten sonra etiri-
lecek teklıfler alınmaz. Muvakkat t . k . ~ 

k 1 · · 600 ı· emınat um ıçın 400 ça ı ıçın ıradır, Kum ve çakıla ait teklifler 
ayrı zarflara konulacak ve zarfların üstü kl'f~yn, 
duğu yazılacaktır. ( 303 7) ne nete ı ı ol-

4145 

Kartal Maf müdürlüğünden: 
Karlyesi Mevkii Cinı;i Metre Muhammen Kıymeti 

M l.ira K. 
Kartal Yakacık Deli ö- Hali t8380 919 00 

mer bayın Arazi 
Kartal Mercimek dede ve Tarla 4087 122 61 

mezarlık civan 
Maltepe Tarla sokağı Arsa 130 52 00 
Maltepe Hamam sokağı Ahpp Ev 00 Bir odadan 

ibarettir yeri 
ile beraber 120 00 

Yukarıda cins ve evsaflan yazılı gayri menkullerin 
peşin para ile temliki 8-6-935 günlemece cumartesi gü
n ii saat 12 de ihaleleri icra kılınacağından isteklilerin 
depozito makbuzlarile Kartal Malmiidürlüğünde müte
şekkil Satış Komisyonuna gelmeleri. (2944) 4139 

= FOSFATLI ŞARK MALT Hulasası ~ 
Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuklaıın kemiklerini kuvvetlendirir. 2574 : 

•11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

• 

S~FAL~ 
• Ç~KMb:k,. 
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](UM BARA 
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• AOAP.AzAQ.l·T"1Q.K T{CARET· 8ANl<A5J • 

------ D 

lstanbul Gayri Mübadiller Satış Komisyonundan: 
D No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ve hısseıi Hisseyt> göre 

muhammen K 
3537 Üsküdar Altunizade Mütevelli çePmesi 9 918 metre arsa 184 açık arttırma 
3807 Samatya imrahor Samatya tramvay E. 327 Ahşap hane ve hah 2120 kapalı zarf 

Cad y 357 çenin 13/16 hissesi 1 1 

4198 lstanbul Bal kpazan Y tını~ ıskelesı E 11 Kagir diikkln ve üs- 2855 .. 
Ahi çelebi Y. 9 tündekı odaların 

120920 

50-1000 h~ssesi 

4298 Üsküdar fcadiye E. Kahya Serlds E. 34 Ahşap hane ve bah- 301 açık artbrma 
Y. Subyelı Y. 42 çenin 112 hiss•si 

5419 Bakırköy Sakızağacı E Kıztaşı 11 344,50 metre arsa 1040 kapalı zarf 
Y. Cevizli yalı 

5725 Kadıköy Caf erağa E. Yen•cf~me 32 Ah~ap bant'nin 1040 " Y. Gürbüz Türk 1/2 tfıı 
6014 O kudnr Altı nızada Mütevellı çeşm1:si 18 918 metre arsa 184 açık artbrma 
6047 

" " " " 
17 918 ,, lti4 

" 60 9 
" " " .. 14 918 

" 
184 ,, 

6050 " " " " 
16 918 " 181 

" 6051 " " " " ıs 918 
" 

184 
" 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on giln m dddle satışa çıkılrılmıştı r lha eJeri 1716/935 
tarıhine tesadüf eden Pa:ınrtesı günü saat on dörttedir. Satıs münhasıran qayr mübadil bonoailadır : 

• 
• emisyonundan: ı 

2 - Perşembe akşamla· 
rile cuma sabahları yapıl -
makta olan gezinti postala· 
n da bundan böyle cumar -
tesi akşamları ve pazar sa • 
hahları yapılacaktır. 

3 - İlk bahar tarifesinin 
devam ettiği müddetçe her 
cumartesi saat 13,45 te tek 
mil Adalara ve Büyükada· 
dan da saat 15,20 de doğ
ru Köprüye ilave sef erlec 
yapılacaktır. 

4 - İlkbahar tarifesin • 
de pazar günleri öğleden 
sonra yapılmakta olan sefer 
ler cumartesi günleri öğle ... 
den sonra yapılacaktır. 

5 - Kadıköy Haydarpa
şa tarif esinde cuma günleri 
yapılmıyan seferler pazar 
günleri yapılmıyacak ve cu 
ma günleri yapılan seferler 
de pazar giinJeri yapılacak-
tır. (3050) 

Beşiktaş Icra Dairesinden : Sahi~ 
leri arasında kabili taksim olmama • 
sından mahkemece şuyuun izalesi su 
retiyle satılmasına karar verilen ve• 
rilen Beşiktaşta Türkali mahallesinde 
Şerbethane sokağında l, 3 No. 1ı ha· 
neler açık artırma suretile satışına ka 
rar verilmiş_ olduğundan şartnamesi 1· 
5.935 tarihinde d'vanhaneye talik edi 
terek 3-7-935tarihine müsadif Çarşam 
ba günü saat 14ten 16ya kadar daire• 
mizde satılacaktır. Arttırmaya işti • 
rak için yüzde yedi buçuk teminat ak 
çası alınır, arttırma bedeli muham • 
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. 
Aksi halde en son arttıranın taahhı.i· 
dil baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 18.7.935 ta· 
rihine müsadif Ptt cmbe günü ayni 

1 6f935 tarihınde ihale olunacağı ilan edilmiş olan emlakin müzayede ve ihaleleri tatil saatte en çok arttırana ihale edllc .. 

kanunu münasehPtile 7ı6t035 Cuma gürıüne tf'hir edilmiştir. cektir. Kıymeti muhammenesi sooo 
• ~~~~~~.;;;.;;..~---~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~ • liradır. 1 No. lu hane yüklü ve bir 

helalı bir sofa üzerinde iki oda ze • 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, mini odunluk, kömürlük, bir matbah, Ademi iktidar '/' 1 oda, bir hela 3 No. lu hane bir av• 

S U• • M E R B A N K lu üzerinde bir oda iki odun ve kö• . 
ve belgevşekliğinı sinir 

. ·-· ~ ---

zafiyetini giderir 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruştur. 

Adres: Galata, posta kutusu 1255 

4118 

_ mtirlük, sarnıçla bir matbah, birinci 

Umumi Müdürlüğünden: 
1 - Nazilli Bez Fabrikası birinci kısım müteferrik inşaatı 

vahidi fiat esasiJe eksiltmeye çıkarılmıştır. Tahmin 
edilen bedeli 275061.28 Liradır. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Metraj ve keşif hülasa cetveli 
e) Projeler 

isteyenler bu evrakı 14.- lira bedel ile Sümer Bank An
kara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 8 Haziran 1935 cumartesi günü saat 16 da 

Ankara'da Banka merkezindeki komisyonda yapı

lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - EksiJtmeye girebilmek için isteklilerin 14 7 52 Lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka en az 50.000 
Liralık bir tek bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş 
olması lazımdır . 

6 - Teklif mektuplan yukarda yazıldığı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdür-

katta iki oda, bir hata, ikinci katta 
bir sofa üzerinde iki oda, bir helii, 
odalar kısmen yüklü ve dolaplı olup 
hane haricen kargir dahilen ahşap o• 
lup hududu bir tarafı muhtar sokagı 
bir tarafı salnameci sokağı, bir tarafı 
kuyulu sokak ve bir tarafı ahcre ait 
hane ve bahçe ile mahdut olup 1 No. 
lu hane kısmen mühtacı tamirdir. 
2004 No. lu icra kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan ipotek sahibi ala 
caklılar ile diğer alakadarların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
menkul iizerindeki haklarını ve husıı 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larını ve iddialarını evrakı müsbite• 
lerile yirmi gün içinde dairemize bil• 

1 dirmeleri lazımdır, aksi halde tapu s! 
cilleriyle sabit olmadıkça sauş bedclı 
nin paylaşmasından hariç kalırlar, iş· 
bu maddei kanuniye ahkamına göre 
hareket eylemek ve daha fazla maltı· 
mat almak isteyenlerin de dairemızin 
935-912 No. lu dosyaya müracaatları 
lilzumu ilan olunur. (12050) 

lüğüne getirilerek makpuz mukabilinde verilecektir. ialll1&1111111111111111111111111111111uı~ 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saa- =-§ Deniz yolları ~ 
tinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanu- _ 
ni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 4122 § 1 Ş L E T M E S 1 S 

• -.-. ...... ~~~~~~ii!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~• : Acenteleri: Kara köy Köprübaşı S 
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Yaz Mevsimini 
Beyo§lu'nun en güzel 
ve en nezih 4jalgıh bah-

1 Ciesi olan 

INOVOTNi 
. de ge4jiriniz. 

1 

Maestro NEC P ve 2.IRKlN 
orkestrası 

Taze bira 
Büyük kadeh 

Devlet Demiryolları ve Limanlan iıletme 
Umum ldaresi ilanlan 

Muhammen bedeli '13500 lira olan "750,, ton yerli 
kok kömürü 18-6-935 salı giinü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1012,50 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 
dö~düncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni mani
lerı bulunmadığına dair beyannameyi havi tekliflerini 
ay~ı ~n saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme
lerı lazımdır. 

:ı11111 zade Han. Tel. 22740 11 1111~ 
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: VAT AN vapuru 2 HaıiraP S 
: PAZAR günü &aat 20 de Rı:ıe· ~ 
: ye kadar "3035" 4168 1r, 
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--------------------1 s tan bu I Altıncı lcra Dairesinden: 
. kar· Mahcuz ve paraya çevrilmesı ınu . 

. klıl; 
rer ( 1) orta halısı, bir aynalı ç.çc. • 
iardinyer, bir beyaz ayni şekild. Jar 

d . k ·ı g.5.935 
ınyer açı arttırma suretı e .. 

. <tiJ• 
tarihine tesadüf eden Cumartesı b 

nü saat 9, 10 a kadar Nişantasırıcla 
. rtı• 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad· 20 K U R U Ş 
desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası. • • 

Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada Mal
z.~~~ dairesin~en, Haydarpaşa teselliiftl ve sevk müdür-

Vali konağı karşısında Incı aP" 
manında 1 No. dairede satılacagıll : 
dan talip olanların mahallinde ha 

. acaat .. 
zır bulunacak memuruna mur 

3 lan ilan olunur. 1 cızo 
Umumi neşriY-at ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENlCE 4126 lugunden alabılirler. 3053 


