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Peyami Safanm fıkrası -
Orhan Selimin fıkrası -
Şehir haberleri. 
Ankara muhabirimizin tele· 
fonlarL 
Aza Hüdayi Akdemirin ''Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendi kendimize çatıyoruz. 
Son haberler. 
Saglık öğütleri - Spor. 
Ö.z dil gayfası. 
Ekonomı - Muababir mek
tuplan • 
Hava hücümlarma karşı 
butun uluslar kendilerini 
koruyorlar - S.. n'at mek· 
tebındcn mezun olan genç
ler. 
Ekonomi - Askerlik. 
Spor - Ben kanserin mlk
robuna buldum 1 
Fatih lstanbula nasd aldı?
Briç dersleri. 
Konya sayfası. 
Dunya gazetelerine göre 
hadısclcr. 
Çoçuk - Faydalı bilgiler. 
Sinema - Kadm ve moda. 
Doğru yürümesini öğrcne
lım. 

Vasıfın 

Beklenmigen 
•• 
Olümü 
Okuyucularımız, bugünkü sayı • 

:tnızda, Türkiyenin Kremlin yanın· 
da itibarlı büyük elçi&i Vasıf Çına
:nn ölümünü, büyük bir iç.sızısı du· 
Yarak okuyacaklardır. 

Vasıf Çınar, 1335 yılında Mus -
lafa Kem.:ılin §ahsında "'dütman ia
ıtilaıımdan memleketini kurtarma -
f:a çalışan bir askerle beraber baı 
ka bir hüviyet, "yakın Türk inkıla
bının büyüle Onderliği hüviyetini 
do., sezmiş olıın ilk ıuurlu ihtilal -
c.lerden biriydi. 

Vaaıf Çınar, silnhlı Türk cephe
ainin ufak bir saraılışıyle saflarında 
b"r cünde yüz mürtet belirdiği gÖ· 
:r ·ı n 336 Anl arıuının Kamalist 
"dearn· b n m emıı öyle bir inanç 
<>nıegi idi ki Kara9"'-n.ıl::nhı ğe
~·· •6 e "'ıde~ler veya Öğle yemek
lerini eski Ankaranrn o bol duman
~ kebapçı diıkkanlnrında yiyenler, 
.-..aınalist m"litan Vasıfın sesini mut 
l ka İşitirlerdi. Her gerilcyiıten bir 
Yeni hız alındığını, eiki namazga • 
hın yıkık duvnrlan üzerinde Kama 
l! t hatip Vnsıf bağırırdı ve her iJe. 

2' Icy·,·"n:zde bu ilerilemenin bir 
:tnerhab olduğunu, daha çok ileri
leyeccğim "zi lzmire at ve bayrak 
'lıb trracafıınız günün pek uzak • 
!n~da olmndığını gene haykıran o 
tdı. Vasıf Çınar, Loit Corc'un Türk f te'ye saldırttığı emperyalist a)ay-
arın lzmire çıkanlacakları günden 

0 n 6aat evvel, lzmir liseainde ba§ 
t='şa veren ve lzmir maşathğmda· 
h~ o i~ İsyan mitingini hazırlayan 
!r avuç kaynar kanlı Türkün bi • 

~1_Y~i ki, omuzunda silah, dağ başın 
"'lltj]eı-c kendini de kattığı zaman 
hıyıklnrı yeni terlemiı bir çocuktu. 

Bu çocuk Saruhan topraklarında 
Çeteci olarak dola§Jnış ''lzmire 
doğru,, cazetesinde inluİapcı ola • .. k ~ ık a Yazı yazmı§ ve sonra yakın ar-
ıt. adatı olan Necati ile birlikte An· 

araya gelmişti. 

Ona ufak bir İş vermişlerdi. Bur
~a Yllrdunun katipliğini ... Fakat o 

U en ufak işi öyle bir ateşle eline 
;ını~ş. ve Öyle çalışmıştı ki bir gün 
znıırın genç Maarif müdürünü 
:;ıebusluk 6andalycsinde görenler, 
l aha sonra onun bir istiklal mah • 
... ?ıncsi müddeiumumisi yüksekli • 
tınden konuştuğunu itittikleri za
t'ttan buna hayret edememişlerdi. 

Vaıııf, Atatürk"ün ve Kamalist 
llaı-tinin yüksek itimadım kazan • 

~!~ bir ileri kol neferi idi ki bütün 
lt 0 

ne müeueselere r.avnılacak her 
0~21na hiç tereddüd duyulmadan 
li ~!" sağlam avuçlaı;rna uzatılabi-0: 1 

'Ve bu hamle'erdeki samimiyeti, 
hik adım a.~ım fikirlerini en İyi tat 
ti 1' edeceğı yerlere kadar yükselt
la' ekkelerde, kız ve erkek çocuk
le~n Yanyana okumasında, imaret
h e ve nelerde nelerde, o inkıla-
ın Öz ••• 1 

d·· ışçısı o mamış ve geceyi gün-
Uze katarak çalışmamış mıdır? 

lı Fl akat hayatının bütün bu mer • 
a el . d 

l'i k eıin c bu genç ve sağlam ile-
de o) nefcr""li ölçülere vuran On. 
~0 .. r1:. 0~a uygun gelecek çalışma um ... 

Unu bulmakta gecikmedi: 
q

1 
Vasıfta bir diplomat kumaşı var-

lo N~d ki Prağda, Romada, Mos-
'Vada. on b" d b" b" · • un :r en ıre ırmcı sı· 

HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

Vasıf Çınar Öldü Açllan De~erıere Bir. 
., . Çok Yeni Uye Yazlldı 

Elçimizi Dün Geçirdigi Bır . . . 
Krizi Sonunda Kaybettik Esnaf Cemıyetlerı 15 Hazıranda 

Moskova 
Apandisit 

Bu Değerli Vatan Evladının Apansız Ölümü 
Bütün Yurdda Derin Bir Acı Uyandırdı 

. Bir Toplantı Yapacaklar 

Dün Moskovadan aldığnmz 
bir telgraf Türkiye büyük elçisi · 
Vasıf Çınarın Kremlin hastaha
nesinde bir apandisit krizinden 
öldüğünü bildirmektedir. 

Türk devriminin en inanmış, 
en candan bir mücadelecisi olan 
Vasıf Çınarın böyle apansız ö· 
lümü Ankarada, İstanbulda ve 
bütün yurtta büyük bir acı, de
rin bir keder uyandırmıştır . 

Vasıfın kaybolduğunu radyo
dan duyan bazı kimseler dün 
matbaamıza telefon ederek bu 
kıymetli yurt çocuğunun ölümü 
ne dair fazla mali'imat istemiş
ler ve a~layarak acılarını gös
termişlerdir. 

Vasıf Çınar 1892 de İzmirde 
doğmuştu. Bu hesapla 43 yaşın 
da idi. Yüksek tahsilini hukuk· 
ta bitirmiş, maarifte ve diploma 
side ihtisas yapmıştL. 

Ewelce İzmir maarif müdürü 
idi. Sonra mebus secildi. Ve Bü 
yük Millet Meclisinin ikinci, ü
çüncü, dördürkü · devrelerinde 
bulundu. 

Milli mücadele esnasında İs
tiklal mahkemesi müddei umu 
mili!!i yaptı, ve sonra maarif 
vekili oldu. 

yete atıldı. Prag, Roma sefir. 
liklerinde yüksek diplomc.si me· 
ziyetlerini gösterdi. Son memu· 
riyeti ise Moskova Büyük elçi
liği idi. 

Dün aldığımız telgraflar şun· 
Lrdır: 

Moskova, 2 A.A. - Evgindir 
(müstaceldir) - Türkiye bü
yük elçisi Vasıf Çınar bugün 
Kremlin hastahanesinde bir a
pandisit krizinden ölmüştür. 

BaşsaOI telgrafı 

Moskova, 2 A.A. - Voroşi
lof, İsmet İnönüne bir başsağı 
telgrafı çekmiştir. 

Litvinof, Türkiye maslahat -
güzarıru görerek büyük elçi Va
sıf Çınarın ölümü münascbetile 
başsağıda bulunmuştur. 

Ka'enin'in te'grafı 
Moskova, 2 A.A. - Merkezi 

icra komitesi başkanı Kalenin, 
Vasıf Çınarın ölümü haberini a
hnca Türkiye Cumur Başkanı 
Kamal Atatürke bir başsağı tel
grafı çekmiştir. Halk komiser -
leri kurulu başkam Molotof ta 
Başbakan İsmet İnönüne ve Lit 
vinof ta Dış bakanı Tevfik Rüş· 
tü Arasa başsağı telgrafları gön 
dermişlerdir. Dış bakanı mua
vini Krestinski Türkiye masla

Zaval/ı Vasıf - Partici Vasıl hatgüzarı ...... .ırı;n Pınarı gö -

Hava kiırumuna yardım için 
vatandaşlar arasındaki alaka 
günden güne artmaktadır. Bü -
tün esnaf teşekkülleri toplantı
lar yaparak hava kurumuna yar 
dım şekillerini görüşmektedir -
lcr. Esnaf Cemiyetleri 15 Hazi
ı·anda büyük bir toplantı yapa· 
rak son vaziyeti tesbit edecek • 
lerdir. Hava kurumu kaza ve na 
hiye §Ubelerindc açılan defter -
lere birçok yeni üye kaydedil -
-ı~ Hava ICUrun'lu ?stan1Sm 
vilayet merkezi, dün tatil olma
sına rağmen açrk buJundurul • 
muş, memurlar, muhasebeciler 

çalışmışlardır. Dün de bazı mü
him taahhütler yapılmıştır. 
Türk kömür madenleri Anonim 
Şirketi 1000, Antalya nakliyatı 
umumiye sosyetesi 500, Arslan 
Nuri 20, Salih Zeki Eğilmez 25, 
İzzet Gündemir 20, Muhiddin 
Sarp 20, Kemal Sancar 20 lira ta 
ahhüt etmislerdir. 

Muhteli( dairelerde, hususi 
müesseselerde memurlar ve 
müstahdemler her yıl muayyen 
"T>trparayı seve seve venneği ta
ahhüt etmektedirler. 

Dün, şehrimizdeki kaza kay
[Arkası 8 incide] 

Tevfik Rüştü Aras Dün 
Cenevreden Geldi 

- Maarif Vekili Vasıl - Ora.. rcrek f ıı..ıkumeti adına 
Bundan sonra siyasal faali. tör Vasıl - Elçi Vasıf başsağı urunuştur. 
ltbiJSJOt1JSJ:TLtılJlJlt7Jl1iTL117tTW? unn R&%US&IRI 

nıf bir dünya diplomatı kalitesi 
verdiği görüldü. 

Onun diplomat olarak en büyük 
değeri, görüşlerinin isabeti ve aldı· 
ğı vazifeleri buyük bir dürüstlükle 
yerine getirmesi idi. Bu hizmetleri
dir ki çalr§madan sonra, taliin genç 
lzmirliye çizdiği parlak yolu bütün 
vuzuhile gösterdi: 

Muıtaf a Kemal devri mücahidi, 
Gazi devri mücadelecisi olan Va • 
sıf Çınar, eski ile hiç bir bağı olma 
yan ve bütün feyzini Gazi okulun
da almı§, bir Atatürk devri diplo
matı olmuıtu. 

Bil~isine, mazisine, zekasına pek 
uyırun gelen cYeni kariyerinde yük
ıck kalitelerine bir tam yol ver
diği günlerde göçen Vasıfa, eğer 
tali o çınar gövdesini tanıyanların 
tabii sayabilecekleri derecede u • 
zun bir hayat vermiı olsaydı, kim. 
bilir kalem ondan bahsederken, da. 
ha ne çok ~eyler yazabilecekti .•. 

Za va Ilı Vasıf! 

TAn 

~elOcistanda Oç Bin Ölü 

Kelat sokaklarında bir kalablık 

(Yazııı 4 üncüde). 

Dış işler bakanı doktor Tev· 
fik Rüştü Aras dün sabah Ce
nevreden şehrimize gelmiştir. 
Tevfik Rüştü Arasla birlikte 
Bayan Afet, Cumut başkanlığı 
başyaveri Celal, Bayan Fatin, 
özef büro direktörü Refik Amir 
de şehrimize dönmüşlerdir. Dış 
işleri bakam istasyonda vali ve
kili, enuıiyet müdürü ve daha 

J bazı zevat tarafından karsılan· 
. mıı, yanındaki bayanlara bu-

ketler takdim edilmiştir. 
Tevfik Rüstü Aras ve bera

ber gelenler doğruca Dolma· 
bahçe sarayına gitmişlerdir. 

Bugünden Başlıyarak 12 
İnci Sayfamızda Her Gün 
Dünya Hadiselerinin Dün
ya Gazetelerince Nasıl Gö
rüldülderini okuyacakamız. 
~- ·--........ , ..... 
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UÇAK ARTTIRMASI 
F ela.ketin ne demek olduğunu 

bilen her adam, yani dört yqında
ki çocuğunuza kadar herkea, uçak 
baııkını halinde göklerden yağan 
tehlikenin dehıetini aezer. Hele 
büyük harbe yetİ§iP te bu tepeden 
oinme korkuyu iliklerine kadar duy 
mllmıf inaan pek azdır. Göklerden 
gelen belalar arasında uçağın tim· 
§Ck tesirini de aşan bir kudreti var: 
insan fUurile de müceh'r-z ~l~uğu 
için hedefini bilir. Yı1dınm gıbı çok 
defalar cna.aum bir ağacı yakmakla 
kalan, yahud da sivri bir demirin 
ökacsine düterek bayılan Te top -
rak altında hemen dağılan kör, ah· 
mak bir kuvvet değildir; hedefini 
bilir, gÖrÜr, vurur. 

BIJDA 
BENDEN 
BiR ENGINARIN SÖYLEVi 

Karşımdaki tabakta. sapı bir 
zürafa boynu gibi dimdik, ince, 
uzun: gövdesi yayvan ve kabuk 
kabuk, boyası limon terbiyesin· 
1en sapsarı bir enginar duruyor. 
Görünmiyen gözlerini gözleri • 
me di:.miş, yalnız benim kulağı
ma geldiğini sandığım alaycı 
sesiyle şöyle bir söylev söylü • 
yor: 

"Sayın bayan/arım ve bayla• 
rım / 

itin türkçesi, kıaacaaı. açıkçası 
§udur : D\4man uçağına karşı uçak 
]azım. Daha türkçesi. daha k111aca· 
aı ve daha açıkçaaı da §udur : Para 
lazım. 

-!andark gemisi zabitleri abideye bir çelenk koydular - DUn pazar olduGundan bUtOn dUkkAnlar kapah idi 

Yeryüzüne çıkmadan önce bir 
uzunca vakit yer altında kal • 
dım. Beni kocaman, kalın ka • 
'Jukla bir gül gibi sapımdan ko
pardıklarından sonra da bir dük 
kanın içinde ispanaklar, hıyar • 
lar, turuplar ve daha türlü türlü 
otlarla arkadaşlı:. ettim. Ancak 
niye yalan söyliyeyim, ne yer 
altında rastladığım kurtlar, ne 
dükkanda arkada§lık ettiğim 
zerzevat/ar arasında siz lokanta 
ve aşçılardan yemek yiyen in • 
sanlar kadar "sal" yüreklisint1 
rastlamadım. Beni sapımdan k4 
paran bostancım, toptancıya alt 
mış paradan sattı. Toptancıdan 
zerzevatçı iki kuruşa aldı beni. 
zerzevatçıdan ahçı beni almak 
için yüz para verdi. Şimdi ise 
sen beni yemek için yirmi ku • 
ru§ vereceksin. Haydi diyelim 
ki, ahçıbaşı yüzparalık zeytinya 
ğı limon filan kullandı benim 
için. Ett:m beş kuruş. Beş ku • 
ruş nerde, 20 kuru§ nerde? Yer
yüzünde hangi nesne vardır ki 
bir enginarda bile bu kadar al • 
datılabilsin!,, 

Otuz milyon! 
Kimden ve nasıl çıkacak bu? 
Türk zenginleri namına ilk ce • 

ıvap gönlü, eli ve alnı açık Abdur· 
:rah:nan Naciden geldi: ' 'Bizden çı· 
kacak! ' ' dedi o; ve tezini 120,000 
Türk lirasının haımetli riyaziyesilc 
i sbat etti. 

ÜNiVERSiTEDE 

Bütçede Mü
him Değişik-
1 i k Yok 

bi profesör yoktur. Yaz tatilini 
de burada geçireceklerdir.,, 

Jlk ahnacak uçaklardan birine 
bu civanmerd Türkün adını koyma 
lıyız. 

Abdurrahman Nacinin yanı ııra 
gidecek kadar 8enet sahibi tüccarı 
mız, mütcahhidlerimiz, fabrikacıla 
rrmız yok mu? Kim demit! Benim 
kalemim şimdiden on be§, yirmi ta
neıin in l\dını anarak tatlı tatlı ka
Tıncalanıyor. Fakat yazamam ki ..• 
Tahmininize bırakınn. Yahud, bu 
zenginlerimiz, yalnız ıervet değil, 
ne zamandır bize klişe bir tabir ha. 
linde bile kullanmayı unutturduk
lan "hamiyet" itibarile de Abdur· 
Tahman Naciden &fağı kalmadrkla· 
rını iıbat edecekler , .e kendilerini 
göstereceklerdir. 

Gayreti 
Eskiden bir yağcı Şefik, ufarak 

bir portakalı müzayedeye koyar ve 
b ir çırpıda yüzlerce, binlerce lira 
donanma ianeıi toplardı. Hanidir 
böyle hamiyet yarı~lan da yap!na:ı 
olduk. O uman mekteplerde, kah· 
vclerde, tiyatrolarda ve gazeteler • 
de, ikide bir, müzayede heyecanı • 
nın derece derece kabardığı görü
lürdü. Her sınıf insan arasında biT 
hamiyet rökon. kırma gayreti Tar· 
dı. Hava kurumundan dilerim: Şu 
göreneği canlan~rTara~ . arttıı:m!' 
usulünün pıikoloıık teıınnden ıstı
f adc etsin. Yaman bir teşviktir bu: 
Her yarış gibi halkta meıru ve gÜ· 
zel rekabet ihtiraslarını kı:.ııtırır. 

Peyami SAFA 

Şarbayhğın istikrazı 
Şarbaylığın Belediyeler ban 

~asından yap~cağı 750 bin lira
lık istikraz isi biraz gedkmek -
tedir .. Banka; bu parayı biroen 
v.ermıyeceğini bildirmiştir. 1 s -
t~krazın bir an evvel yapılması 
lazımdır. Çünkü adalara su ve
rilmesi. stadyum istimlaki ve 
sair işl~r bu para ile yapılacak
tır. l st1kr.az ~şinin ilbay ve şar _ 
bay Muhı~~ın Ustiindağm Av
rup~dan ~~mmeden evvel bitiri
lemıyecegı anlaşılıyor. 

Üc; ayhklar 
Uç aylık maaşlarm verilmesi 

ne, bu ayın onunda malmüdür _ 
lüklerinde başlanacaktır. Mal _ 
müdürlükleri, maaş hazırhkla _ 
rım bitirmişlerdir. 

No : 42 

Erik Çiçekleri 
Mahmud YESARi 

l stanbul Üniversitesi yeni 
bütçesi Ankarada tasdik edil -
miş ve buraya bildirilmiştir. Büt 
çede mühim değişiklik yoktur. 
Üniversite prole.'Sörleriııin ve 
memurlarının maa§ları veril -
miştir. Üniversite rektörü Pro -
le ·ör Cemil dün ak§am kendisi· 
le görüşen bir yazıcrmıza muh
telif işler hakkında şunlaTI söy
lemiştir: 

Ankaraya giden talebe 
- 1 stanbul hukuk la kült esin 

den Ankara hukuk lakültesi11e 
giden talebe adedi son bir ay 
içinde 30 kadardır. Daha evvel 
de bir kısım talebe gitmişti. Fa· 
kat onlar normal şartlar altın· 
da, şahsi mecburiyetleri dolayı 
siledir. Son giden talebeler An
kara hukuk fakültesinin imti -
han talimatnamesini daha mü· 
sait bulmuş olacaklardır. Belki. 
oradaki talimatnamenin bazı 

maddelerinde, imtihan ~·eklinde 
bir kolaylık olabilr. 

Edebiyat Fakültesi dekanhOı 
- Profesör Fuad Köprülü -

den inhil81 eden Edebiyat la -
kültesi dekanlığma kimin geti· 
rileceği henüz belli değildir. Bu 
mevzu üzerinde düşürımedim. 
Bakanlıktan da bu meseleye da
ir bir tebliğ yoktur. 

Ecnebi profesör
lerin mukaveleleri 

Üniversite kadrosundaki 
ecnebi profesörlerin kendi/erile 
yapılan mukaveleye göre üç rıı 
içinde türkçe öğrenerek,. tedrısa 
tı türkçe yapmaları lazımdır. 
Henüz üç yıl bitmemiştir. Pro • 
lesörler muhtelif zamanlarda 
gelmi§lerdir. iki yıl, bir buçuk 
yıl, geçirmiş olan profesörler 
vardır. llk gelenler, gelecekse
ne türkçeyi öğrenmi§ olacaklar
dır. Ecnebi profesörler kadro • 
muz tamamdır. Yeniden alına • 
cak profesör yoktur. Bu yaz ta
tilinde Avrupaya gidecek ecne-

Kararımı vermiştim: 
- Kalacağım. 

Ne mektup yazmayı, ne mek· 
tup okumayı severim. Nedense, 
insanların pek çoğunda olan bu 
illet, bende yok. Fakat Kadri • 
ye'nin mektubunu okumak~ ba
na keyif vermişti. 

. .Vaziyet. mükemmeldi. Koca 
koşk, benim demekti. Bu yal -
nızlık, benim için bir tedavi o -
lacaktı. 

1!~zmetçi kadın, aşağıda ye
megı, sofrayı hazırlarken ben, 
köşkü ~.,?.laşıyordum. Asıl' mc • 
rak ettıgım, Kadriyenin yatak 
odasıydı. 

Fakat bu odayı, hiç te tah -
min ettiğim gibi bulmadım.Um 
madığım, umulmayacak kadar 
sadeydi. Hatta kapıyı açar aç -
maz. bir hastahane odasına gi
riyonım sandım. 

Onun tarafından, şaka tar -
zında bile olsa, sevilmiş olmak 
mı hoşuma gitti acaba? 
"Sevmeğe mi başlıyorum? .•• 

Ne budalalık!,, 

Evkafın ge'liri 
Azaldı 

Evkaf idaresi, memur ve ca
mi hademeleri maaşlarını her 
ay geç vermektedir. Maaşlar a
yın ancak ortasından sonra vc
ri le!>ilmektedir. Evkaf idaresin
de kendisile görüştüğümüz sa -
Iahiyettar bir zat, bize evkafın 
darlık vaziyetini şöyle anlatı· 
yor: 

- Bundan 8 sene evveline 
kadar ferağ ve intikal muamele 
leri harçlarını evkaf alırdı. Şim 
di maliye alıyor. Evkaf idaresi 
bundan başka bir çok kültür ve 
hayır kurumlarına mühim mik
tarda yardımlar yapıyor. Vakıf 
binaları ve müesseseleri de ev· 
velki gibi varidat ve kira getir
miyor. Kiralar çok diişüktür. 
Vakıf binalarından mühim bir 
kısmı da boş kalıyor. Bu bina -
lara evvelce yüksek kira tahmın 
edilmiştir. Bu tahminler indh il· 
miyor. Halbuki kiralar şimdi dü 
şük olduğundan, netice itibarile 
boş kahyor, tutulmuyor. Evka· 
fa ait bütün binaların kiraları.nt 
yeniden tahmin ett~ .. - .... ı. ı~-·
dır. Evkaf idaresinin mali vazi
yeti böyle olduğundan memur 
maaşlarını, cami hademeleri ay 
lıklarım muntazaman veremi -
yor. Bir çok şikayetler oluyor. 
Bu vaziyeti düzeltmek için uğ • 
raşmak lazımdır.,, 

lstanbul ·Edirne 
şosesi 

1stanıbul - Edime şoscsının 
İstanbul - Lüleburgaz kısmı in
şaatı münakasaya konmuştur. 
Bu şosenin uzunluğu 79 kilomet 
redir. Ayrı bir ilave kısrnı va~ -
dır ki burası da 14 kilometredır. 
Şosenin Edirneye kadar olan di 
ğer kısnnlarmın inşaatı da ya -
kında bitecektir. lstanbuldan 
Garb hududumuza kadar mü • 
kemmel bir şose vücude getiri-
1 ecektir. Bu şose bilhassa, Av -
nıpadan memleketimize o~I?.o 
bille gelecek seyyahlara buyuk 
bir kolaylık olacaktır. Eksiltme 
ye konan bu yol 2,225,833 lira
dır. 

tiksiniyordu. Odası, gardrobu, 
çekmeleri, hepsi açıktı. 

Onun gardrobunun açtım. 
baktım. Hafif, hatta ılık bir ya· 
semin kokusu, genzimi gıcıkla
dı. 

Ateşi a1 kimono gardropta 
asılıydı. Kalbi, aşka yeni açıl -
mış bir mektep çocuğu gibi bu 
hafif yasemin kokusunu koktu -
yordum. Ve gayri ihtiyari, elle· 
rimi uzattım, titreye titreye ki
monoyu aldım v~ yüzüme süre
rek kokladım. 

Kirnono, o, kokuyordu. 
Onun, ılık, canfes teninin ko

kusu .• 
Bunun şakası bile tehlikeli ..• 
Lakin onun gösterdiği açık 

kalplilik, içime bir pınar serin· 
Jiği, bir mola ferahlığı vermiş· 
ti. 

Hizmetçi kadına sordum: 
- Hanımefendi, başka bir 

şey söylemedi mi? 

Odarun duvarları, tavanı, ka
pısı, pencereleri, beyazdJ .. ~~~
yola. beyazdı. Kırmasız, tulsuz, 
fistosuz, her türlü ~üsten uzak, 
dümdüz beyaz .patıska perde • 
Ier... Nikel küçük bir masa .• 
Beyaz bir gardrop... iki be
yaz iskemle .. 

us ... 
cvrnege mi başlayorum? .• 

Ne budalalık!., 
Budalalık da de"'·ı Faka gı .•• t 

ne? 
Bilmiyorum ki! 
Onun ılık, canfes teninin ko

kusu, sinirlerimi kamçıladı. A • 
teşi al kimonoyu yerine asma -
dım, gardirobun içine atıver -
dim. 

ROMANYADAN 

100 Bin Göç
men daha 
Gelecek 

Memleketimizle Romanya 
hükumeti arasında yapılan mü
zakere neticesinde Dobrice-ie 
bulunan Türklerden 100 bin 
göçmenin Türkiyeye gelmesi 
kararlaşmıştır. 

Bu karar üzerine hükumeti -
miz Romanyadaki Türkleri ta
şımak için dört vapur kirala • 
mıştır. 

Bu vapurlar gelecek ay ba -
şından itibaren göçmenleri ta -
şrrnağa başlayacaktır. 

Verilen .haberlere göre Bük -
reş elçiliğimiz Türkiyeye göç 
edecek Türklerin isimlerini tes 
bit etmiş ve yaptıktan işlen 
gQsteren listeleri de hazırlamış 
tır. 

Bu listeye göre göçmenler 
yerleştirilecektir. 

Göçmenler Trakyada ve A
nadolunun muhtelif tarafların • 
da yerlestirilccektir. Hükumet 
gelecek ay başına kadar göç -
u.,...uı. •• .: •• .rcın.~"'""'6" •·--1 ... i h!ıı-

zırlayacaktır. 
Göçmenlerin çoğu çifçi ol

dukları için sonbahardan evvel 
yerlerine muhakkak surette yer 
leşmiş olacaklardır. 

Dilsizler cemiyetinde 
Dilsizler Cemiyeti bir toplan 

tı yaparak, cemiyetin son vazi
yetini görüşmüştür. Cemiyetin 
eski idare heyeti azasının mu .. 
vakkaten cemiyetten çıkarılma 
sı kararlaştınlrnıştır. Bundan 
sonra, yeni idare heyeti seçil -
miş ve vilayete verilmiştir. Ye
ni idare heyeti başkanlığına Sü 
leyman Sırrı, Genel yazganlığı
na Medeni, muhasebeciliğe lb -
rahim, idare müdürlüğüne Tur
han seçilmiştir. Cemiyet dört 
ay sonra dilsizler için bir yurd 
ve bir mektep açmağa çalışa -
l~aktır. Anadoludan 245 dilsiz 
mektebe ginnek için müracaat 
etmiştir. 

boşluğu dolduracaktı. 
Ona, bunları söyliyebilir miy 

dim? Kimbilir, ne güler, ne gü
ler! 
Aşağı kata indim. Hizmetçi 

kac1m, o, bir düziye uysal, sessiz 
halile sdada duruyor: 

- Y tmck hazır, Beyefendi. 
- Pekit 
Yemekten sonra, yattım; def 

terin son yapraklarının okuyor -
dum: 

• • • • • • • • • • 
En şen günlerimden biriydi. 

Baloya. nazlana nazlana değil, 
gelin olacak toy bir genç kız gi
bi hazırlanmıştım. Süsten hiç 
hoşlanmadığım halde, o gece, 
çiğ züppeler kadar kendimi do-
natmıştım. . 

Aynada kendi kendime bakı
yor, gülümsiyordum: 

- Kenarın dilberleri de bu 
kadar süslenir, kızım! 

İhtiyar kadın, gülümsüyor • 
du: 

- Eğer burada kalmak fik
rindeyseniz, odanız hazırdır ve 
yemeği de şimdi hazırlaY.ffil. 

Bu kadının, beni şaşırtan ta
rafı. açıklığıydı. O hayata, in -
sanlara karşı, açık, apaçıktı. 
Kendi söylediği gibi, hakikaten 
kilitten1 sürgüden, anahtardan 

Bu gece, kınmzı odada, onun 
la rakı içmek isterdim, ve bu bir 
ke,Y.if olmayacaktı, isimdeki bir 

Boynumda inci kolye, kulak
larımda altın küpeler, bilekle -
rimde şekil şekil bilezikler, par· 
maklarunda renk renk yüzük • 
ler ... 

Kendi kendimle alaz etmek 

1 KUÇ~-~.!:ABERLE~ 
4 Fatih, Çarşamb:..:la kaymakam -

1ı ktarafından yaptırılan park bu ay 
sonunda halka açılacaktır. Park Fa· 
tih kaymakamlığının kendi malzeme
si, amelesi ve tahsisau ile yapılrnış· 
tır. 

:;. İstanbul ilk tedrisat müfettiş • 
leri bugün kültür direktörünün baş· 
kanhğında bir toplantı yapacaklar • 
dır. Bu toplantıya 27 müfettiş iştirak 
edecek ve ders yılı sonu münat1ebeti
le imtihan vaziyetleri görüşülecek • 
tir. 

~ Son zamanlarda lstanbulda ku· 
duz vakalannm çoğalması üzerine, 
şarbaylık, sokaklarda başıboş olarak 
dolaşan köpeklerin yok edilmesi i~in 
bazı tetbirler almaktadır. Şarbaylık, 
köpekleri öldürtmektedir. Bundan 
başka bir köpek öldürüp te kuyruğu· 
nu getiren herkese 25 kuruş ikramiye 
verilmesi yolunda bir düşünce de var 
dır. 

"" Belediye Sular idaresi Kaadha· 
nede iki süzme havuzu yaptıracaktır. 
Bu havuzlar Terkos suyunun temiz. 
letilmeai için, en asri tesisatı haiz ola 
caktır. Belediye fen heyeti bu süzme 
havuzlarına ait projeleri yapmışlar • 
dır. 

* Şehrimizde çal~şan bütün ayak • 
kabıcı esnafının, ayakkabıcılar cemi • 
yetine kaydolmaları için, alakadar es. 
nafa tebligat yapılmıştır. Şehrimizde. 

ki kundakçı, eskici. köseleci. çivici 
esnafın mühim bir kısmının cemiyete 
tlin bu ·ci~s esn~fa birer hüviyet v.ı:: 
rakası verilecektir. 

* Çocuk Esirgeme Kurumu umu • 
mt merkez heyeti bugün toplanacak 
ve yeni idare heyetini seçecektir. 

• Türkiye pratik farmakologlar bir 
liği yıllık kongresi 29 Haziran Cu • 
martesi akşamı saat 21 de Halkevin· 
de toplanacaktır. Bu toplantıda yeni 
idare heyeti seçilecektir. 

* Kızılay Alemdar kolunun 14 Ha. 
ziranda yapılacak Yıalova gezintisi 16 
Pazara kalmıştır. 

* Evkaf umum müdür muavini 
Hakkı Akça Durak kendi isteğile te
kaüde aevkedilmiştir. 

* Halkevi Güzel Sanatlar Şubesi 
Mimarlar Birliği, dün yıllık toplantı
larını yapacaklardı. Ekseriyet olmad.ı 
Kongre gelecek pazara kaldı. 

* Şarbaylık, Unkapanı köpriisü • 
nün sabahları eçıhp kapanması işini, 
bir yıl müddetle yeni bir müteahhide 
vermeği kararlaştırmrştır. Köprünün 
daha muntuam bir şekilde açılıp ka· 
panması için bir eksiltme açılmıştır. 
Eksiltmeye girenler bugün Şarbay • 
hkta, daimi encümende toplanacak -
lardır. İhale bugün yapılacaktır. 

* Pariste ölen, eski Istanbul baro-

hoşuma gidiyordu. 
Yanıma, dostlarnnın en cıvık 

tarından ikisini aldnn . 
Neye acaip acaip bakıyorsun, 

çocuğum? Bunları tabii gör, 
yavrum. Bir insanın her çeşit 
dostu, ahbabı, arkaöaşı olmalı -
dır. Gün olur. gamlısının, ağır 
başlısının arkadaşlığından haz 
duyarsın; gün olur, cıvıklarm -
dan, sululanndan .. 

insanın günü gününe, saati 
saatine uyar mı ? 

Baloda, umduğumdan fazla 
ahbaba rastladım. Hep gülüyor 
dum, gülüyordum. 

Ben, dans etmeği pek sev -
mem. Hele tanımadığım erkek
lerin dansa çağırışları, beni öyle 
sinirlendirir ki ..• 

Fakat o gece, gözlerime kes· 
tirdiğim gençleri, dansa ben. 
kaldırıyordum. Çılgınlar gibi 
kahkahalar atarak, fırıl fırıl dö 
nüyordum. 

Dansa kaldırdıklanmı büfeye 
götürüyor, şampanya ikram edi 
yordum. Yarı sarhoş olmuştum 
ve kahkahalarım, fişenk gibi 
patlayordu. 

Enginar söylevinde yürüyüp 
duruyordu. Baktım ki işi azıta• 
cak, büyütecek, olmayacak şey• 
ler konuşacak, benim de başım 
belfwa girecek, çatalı kaptığım 
gibi saldırdım beline ve kapat• 
tım ağzını. 

Orhan SELiM 

Hicaz veliahtı --·---a. 
A vnıpada tetkik seyahatinde 

bulunan Hicaz veliahtı Emir 
Suudun temmuz başında mem
leketimize geleceği haber veri~ 
mektedir. 

Öğrendiğimize göre Hicaz 
hükumeti Ankarada bir elçilik 
kuracaktır. Veliaht An.karaya 
geldiği zaman bu hususta hü
kfunetimizle görüşecektir. Bun 
dan başka Haremi şerif vakıf • 
lan m~elesi de halledilecektir. 

su baıkanı Lutfi Fikrinin, bıraktıiı 
vasiyetnameye göre evleri, eıyası sa• 
tılmaktadır. Dördüncü sulh hukuk 
hakimliği tarafından satılığa çıkan • 
lan adadaki üç köık ile bir ev dün • 
den itibaren arttınlmağa konmuştur. 
Bu binaların kıymeti §İmdilik 7 bin 
lira tahmin edilmiştir. Daha artacağı 
bekleniyor. V9siyetname mucibince, 
bu para ile üniversite gençlerinden 
birkaçı okutulacak, ilmi, hukuki eser• 
ler yazdmlacakur. 

Birdenbire gözlerimin bulanık 
lığı açıldı, yarı sarhoşluğum uç 
tu. "Patron,, umu görmez mi • 
yiın? 

Bırak, yine güleyim ... Oh! Bu 
nu hatırladıkça gülmekten öle
ceğim. 

"Patron., um, nasıl olmuft\I 
da buraya düşmüştü? Sırtında -
ki smokini, sorma! O, smokin, 
değil, bir torba idi. Ya bir ah._. 
hından iğreti yahut kira ile al• 
mış olacaktı. sri-ıokinin önünil, 
çift önlü bir ceket gibi kavuftıl 
ruyordu. Pantalonu dört pat • 
mak kısa idi ve yün çorapları Si 
rıtıyordu. 

Çarpık kravatmı ikide bir dO 
zeltiyor, ve şıkhğmdan, zerafe • 
tinden emin bir tavırla etrafı • 
na bakınıyordu. 

Ne zaman gelmişti? ~caba 
buraya gelişinde de hileb -~ 
maksat var mıydı? Onun~ 
satsız hareket etmediğini ~: 
ğim için, bunu, pek merak ~ 
yordum. .._.n_ 

"PatronJ, um beni gönnut·~ 
l{ArkaSl .,.ı,, 
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Hava Tehlikesini 
~ 3 - 6 - 935 

HAVA KURUMUNA YARDIM 

Çok Vilayetlerde Dün 
oplantılar Yapıldı 

[HUSUSi MUHABiRiMiZ TELEFONLA BiLDiRiYOR] 

Ankara, 2 Haziran 
Yurdun her tarafında hava 

tehlikesini bilenler cemiyetine 
il.ye yazılmak için hararetli bir 
faaliyet olduğu buraya gelen 
llıuhtelif telgraflardan anlaşıl -
tllaktadır. Halk adeta biribirile 
~arış eder gibi teberrülerde bu
lunmaktadır. Birçok vilayetler
<le hava kurumu idare heyetleri 
~?'baylar, ticaret odalarının iş
tırakile büyük toplantılar yapıl 
tnış ve yurdumuzun maruz bu -
lunduğu hava tehlikesi vatan -
<laşlara söylevlerle anlatılmış -
1ır. Yapılan teberrülerin çok ya 
kında mühim bir yekuna yükse
leceği ümit edilmektedir. Bir -
~ok yerlerde muhtelif müesse -
Seler, fabrikalar, hava kurumu -
tı.a ehemmiyetli yardımlarda 
bulunmuşlardır. 

Dün bu hususta Mersinden 

şu telgrafı aldık 
"Bugün hava kurumuna ilba

ym başkanlığı altında halk pa~
tisi başkanları, hava kurumu ı
dare heyeti, Şarbay, tecim oda
sı başkanı ve diğer zatlardan 
mürekkep önemli bir toplantı 
yapılmış, hava tehlikesini bilen 
üye kaydi için görüşülmüş ve ka 
yıt işini kolaylaştırmak ve yapı
lacak propaganda ve neşriyat 
işlerini düzenlemek üzere esaslı 
bir program hazırlanması karar 
laştınlmış ve bir komite seçil -
mişti. Bu toplantıda bulunanlar 
derhal yirmişer lira vermek su
retile üye kaydolunmuşlardır.,, 

Dün Uşakta da hava tehlike
sini bilen üye yazmak için bir 
toplantı yapılmış ve bir çok kim 
seler 20 şer lira taahhüt etmek 
suretile vatani vazifelerini yap
mışlardır. 

Pazar Tatili 
Dün 

Her 
Bütün Memlekette 
Yer Kapalı ldi 

Mahmutpa§a yollarındaki tenhalık 

tı. Dün yeni hafta tatili kanunu 
'-' a göre, ilk tatil günüydü. Ev
b~l7~ cuma,. günleri" kapalı olan 
1 Utun resmı, hususı müessese -
er, dükkanlar, mağazalar ka
lla}ı idi. Şehir, tatil günlerine 
~ahsus halini almıştı. Halk ye
b t ~anunun tatbikatını çabucak 
ı enıınsemiştir. Evvelce cuma -
~rı açı~ olan, halkın yemesine, 
~lllesine, temizlenmesine mah-

s olan yerler, dün de açıktı. 
~ ~u sabah tatil bitmiş bulun
ltgundan her yer açık olacak -

tır. Pazar gününün tatil oldu
ğunu unutan bazı kimseler, 
günlük bakkaliye ihtiyaçlarını 
bulmakta biraz güçlük çekmiş
lerdir. Bundan sonra, perşembe 
yerine, cumartesi günleri, ev ih 
tiyaçlarını tedarik etmelidir. 

Mekteplerde imtihanlar de -
vam ediyor. Düne tesadüf eden 
imtihanlar bugün yapılacaktır. 
Halk, dün, tatilden istifade e
derek, güzel bir gün geçirmiş -
tir. Herkes vapurlarla uzak say 
fiyelere, kırlara gitmiştir. 

TÜRK - YUNAN TiCARETI 

Ya ında Veni Bir la kas 
r ukavelesi Yapılacak 

~.l\tina , 29 (Hususi muhabiri- / tır. Bu mukavele 1933 senesin -
~1~den) - Bundan evvelki bir de yapılmıştı. Ö zamana kadar 
tq eıtt;ıbumda, Türk - Yunan ti- Yunanistamn Türkiyeye olan 
~,:etınin aleyhimize bir şekil al ihracatı. Türkiyenin Yunanis -
~a.~ını, bugün mevcut olan ta - tana olan ihracatına karşı pek 
~~ lllukavelesi daha uygun bir azdı. Vakıa bugün için de gene 
teıı ette düzeltilmezse, büsbütün müvazene Türkiyenin lehine ise 

a Olacağım bildirmiştim. de, aradaki nisbet Türkiye aley-
~i ?vrenınuniyetle öğreniyorum hine azalmıştır. İşte size birkaç 
!~.bahsettiğim takas rnukave - rakam : 
~"alnin bir yenisi yapıJacaktır. Sene YTürki~ctnin Yunanistanın 
L .. s unanıs ana Türkiycye 
IJq en Haziranda bite<:ek olan ihracı ihracı 
~e~~kaveleyi hükumetimiz fes 1930 392,477,ooo 10,570,000 
lqbiı ~Ştir~ yalnız ~ir yenisi yapı 1931 451,513,000 13,298,000 
~Uıt·~ın dıye 15 Agustosa kadar 1932 264,701,ooo 8,733,ooo 

lttnler· · 1933 274,416,000 22,920,000 
, ~il . 1nı uzatmıştır. 1934 253,414,000 51,245,000 
tata.r h~kıka, burada neşredilen 1933 ve 1934 senelerinde Yu-
~~te ·~~~lerin de gösterdiğine nanistanın bize ihracatının art
~q~e u.rk. -.Yunan t!c~ret mü - tığı ve bizim ihracatımızın ise 
a.l'l.rı~esı .hızım aleyhımıze ve on azaldığı görülüyor. Çünkü, Yu
~la ehıne__ olma~a .Yunanis - nanistanla yaptığımız ticaret 
~"eı Y~ptıgı~ız ılk tıcaret mu- mukaveleleri 1933 senesinden 

esınden ıtbaren başlamış - ıbaşlamatkadır. Bizim · ihracatı. 

ek·mıe Birr-
Bilen ye e ••• 

v. • 

gı ongr sı 
Hepiniz, bilirsiniz ki: 

Ankara Resim 
Sergisi Fazla 
Rağbet Gördü 

"Yurtta barı§ ve diinyada ba
rış başlıca prensiplerimizden • 
dir." 

Bu, Cuınuriyet Halk Par.ti
sinin programında, hiç değış
mez, devlet siyasamızda hiç 
şaşmaz bir esastır. Bunun böy
le olduğunu, yurdumuzun ba
yındırlaşması, ulusumuzun gen
lileşmesi için, ve insanların bi-

yebilecek, köprülerimizi, istas
yonlarımızı, d e m i r y o 1 l a
rımızı bozacak, şehirlerimizi, 
kentlerimi7i, köy~erimizi, fabri
kalarımızı yakıp yrkabilecek 
düşman hava uçaklarına karşı 
ne kara ve ne de deniz araçları
mızla korunmamıza imkan yok 
tur!. Cünkü bunlar, hem yük
sekteıi' uçarlar, görünmezler ve 
seslerini de işittinnezler ve he
le bunlar geceleyin saldırırlar
sa!. 

Balkan kon{ eransı hekimler 
birliği kongresini pe~embe gü
nü Bükreşte yapacaktır. Türki
ye namına gidecek heyet baş -
kam Profesör Dr Akil Muhtar, 
dün bize bu mesele hakkında 
şunları söylemi§tir: 

- Balkan konf eranslarmın 
kararile teşekkül etmi_ olan Bal 
·an hekimleri birliğinin yaptığı 
tıbbi Balkanlar kongresinde 
bulunmak üzere çarşamba günü Ankara, 2 (Hususi muhabiri

miz telefonla bildiriyor) - Gü
zel sanatlar birliği resim şubesi
nin Ankarada sergi evinde açtı
ğı l 2 inci resim sergisi büyü.{ 
muvaffakiyet kazanmıştır. Dün 
pazar tatili olduğundan bir çok 
mektep talebeleri güzel sanat -
lann takdirkfirları sergiyi geı • 
mişlerdir. Bu arada bazı tanın~ 
mış şahsiyetlerin tabloları ö -
nünde durarak takdirlerini giz
lemedikleri görülmüştiir. 

Sergide bulunan ressamlar 
gezenlere muhtelif eserler hak
kında izahat vermişlerdir, 

Vecihinin köprü ve dere tab
lost1, Sürurinin bir han içi, Ha
lil Şevketin çıplak kadın tablo
su, AyetuJlahın eserleri, Namık 
İsmail ve Feyhamanm portre
leri bilhassa nazarı dikkati cel
bediyordu. 

Sergi haziranın on beşine ka 
dar açık bulunacaktır. 

TURKÇE HOCALAR! 

Ecnebi Ve 
Akalliyet 

Okullarında 
Kültür bakanlığı ecnebi ve e

kalliyet mekteplerindeki Türk 
muallimlerin geleceğin~ iyi bir 
gözle tetkik etmektedir. Bu mu 
allimlerin, resmi mektep mu
allimleri gibi bareme benzer 
bir ce!"vele ı:rijre.. •--'.:. .:-- ··-
ıerı ve Kıcıemıerme gore ma:ış-
larına zam yapılması esası ka -
bul edilmektedir. Bu mektep
lerde 10 - 12 senedir muaHim
Ek yapan kimseler vardır ki ma 
aşları hiç artfnamış, bilakis ba
zı yıllar, endişeli sarsıntılar ge 
çirmişlerc!ir. Bakanlık bu hu
susta bir kanun projesi h~zırla· 
mıştır. Bu mekteplerin idaresi 
bakanlıkta ayn bir direkt~:i.-lük· 
le idare olunacaktır. 

Bu mrkteplerdeki Türı; mu -
allimleri şimdiye kadar bir kaç 
defa tasfiyeye tabi tutulmuş ve 
muallimlik mesleğinin istediği 
şartları haiz olmıyanlar çıkarıl
mıştır. Şimdi, bu mekteplerde, 
senclerı<lenberi muallimlik ya -
yan kıdemli, tecrübeli ki.nıseler 
vardır. 

Bakanlık, bu mekteplerin ilk 
kısrmlarmda ders okutup ta mu 
allim mektebinden mezun bu -
lurumyan, mesleki ders okuma
mış olanların bu bilgilerini kuv
vetlendirmege karar vermiştir. 
Bu yaz tatilinde bu gibi mual -
timler hazırlanacaklar ve eyıül
de mesleki derslerden bır imti -
han geçireceklerdir. 

mızın azalması ise, bilhassa ih
racatımızın başında gelen ka -
saplık hayvanlar. ziraat mahsul 
leri ve yün, pamuk, gibi iptidai 
maddelerimizin bu mukavele -
ler yüzünden kleringe tabi tutul 
masmdan ileri gelmektedir. 

Yeni yapılacak ticaret muka
velesinde bu noktaların gözö • 
nünde tutulması herhalde icab 
edecektir. Çünkü bu son muka
vele, Yunan istatistiklerinin de 
gösterdiği ve bizzat Yunanlıla
rın da itiraf ettikleri veçhile 
üstelik Yunan fabrikatörlerinin 
Türkiye piyasasına fazla ehem
miyet vererek mal ihraç etme -
melerine rağmen aleyhimize ol 
muştur. Bu yüzden en çok isti -
nad ettiğimiz kömür ihracatı -
mız bile azalmak tehlikesini 

ribirile iyi geçinme yollarında 
yükselmesi için dünyada barışı 
araç saydığımızı Cumuriyet 
Türkiyesi, yıllardanberi güttü
ğü bu değişmez ve şaşmaz siya
sası ile bütün dünyaya göster
mis bulunuyor. 

Ancak bizim bu yoldaki ha -
reketimiz, yurdumuzu, yakm 
veya uzak, bir gün korumak zo
runa düşmiyeceğini cüda sağlı
yamaz; cünkü Örta A vrupanın 
duruşu ;e dünyanı~ ~i~~şi, Y<:r 
yüzü uluslarının, bınbırıne dış 
biliyenlerin duruşundan ve gi
dişinden henüz kurtulamadığı
m göstermektedir. Eğer dünya 
barışı bir gün bozuluverirse, bu 
bozukluğu "her ne pahaya 
olursa olsun önlemek ve sav
mak bizim elimizde olamaz." 

Onun içindir ki: 
"Vatan savğasım · u 1usa1 

ödevlerin en kutlusu" olarak 
alıyoruz; "gerekirse · .ı uğurda 
yurdun canlı cansız bütün var
lıklarını ve kuvvet araçlarım 
kulianmağr esas" tutuyoruz. 
(Parti programı, madde: 72). 

Bu esaslara göre, k<...ra ordu
muz, her yönden yurdun, ulu -
sun güvenine yaraşık bir olgun
luğa ermiştir. Deniz ordumuz 
da, deniz araçlarımız eksik ol
makla beraber, kıyılardan gele
bilecek salgınlara karşı kendi
mizi koruyabilecek bir durum -
dadır. Fakat havada böyle de
ğiliz. 

Sayın İsmet İnönü söylüyor: 
"Hava araçları, uçaklar, on 

yıl önceki quruma nispetle 
··-··' -

7 :ı..- -. hRV/lfD c•.Ü-
maz ilerleyi§ .• r gösterrmştir." 

1 - Öyledir: On yıl değil, 
daha dört yıl önce, uçakların 
iıavada en çok 8 saat kalabil -
diklerine göre takatik manev
raları yapılryorıdu. D e r k e n 
u~aklarm havada kalış güçleri 
bırden artıverdi. 

Okanları aştılar, Amerikadan 
A vrupaya uçtular, A vrupanın 
~özeğinden Avustralyaya geç
tıler. Artık 8 saat des~l 28 de 
değil, hatta 38 saat te d~ğil, ar
tık günlerce havada kalabilmek 
ereğine eriverdiler. 

2 - Ön yıl değil, daha dört 
yıl önce uçakların yüksek dağ
ları aşacak derecede yüksele -
medikleri düşünülerek, ona gö
re bircok yerlerde hava tekniiYi 

~ o 
kunnağa çalışılıyorc1 ı. Delikcn 
Y~kseliş kapasiteleri <le artıver 
dı; yeryüzünün en yüksek dağ
larından, kilometrelerce daha 
Yükseklere çrkıverdiler. 

3 - On yıl değil, daha dört 
yıl önce, uç.akların saatte aldık
ları yol 120 - 200 kilometreyi 
geçmediği esası i:.zerinde, bir -
çok ülkelerde havadan korun
ma tedbirleri almıyordu, der
ken, yolun bugün 500 - 700 ki
lometreyi bulduğu görülüverdi. 

Şu sözlerden çıkan sonuç şu
dur: 

Demek ki, Adalar Denizinde
ki adalardan birinden kalkacak 
bir düşman uçak filosu yurdu
muzun en batr ucundan, en do
ğu u c u n a kadar olan ke
sirsiz 1600 k i l o m e t r e l i k 
u z u n I u ğ u üç saatte ala
bilir. Yurdumuzun havasını 
zehirli bombaları ile istediği 
yerde zehirliyl!bilir, yıkıcı ve 
yakıcı bombalarını istediği ye
re at~P. yakabilir. Ve dönüp üç 
saat ıçınde de kalktığı yere gi
debilir. Bunun için de ona 6 - 7 
saat yeter. 

Tekniğin bu hızlı ilerleyişi 
önünde, bu saatlerin, yarın ya
rıya da indiğini görmiyeceği
mizi kim sağlıyabilir? 

Çok dikkat edilecek bir nok
ta 

göstermiştir. . 

Fikret Adil 
Bu şartlar altında, havaları

mızı, ekiıı tarlalarımızı zehirli-

Onun için havadan salgrnlara 
kar§ı, ancak hava kuvvetlerimi
zin savğaları ile korunabiliriz. 

Peki, hciva kuvvetlerimiz yok 
mu? Var, ama bu ödeve yeter 
derecede değildir. 

Onun içindir ki, sayın lnönü 
"Türk yurdu, Türk ulusu hava
dan gelecek salgırılara kar§ı 
tehlikededir." diyor. 

Ne yapmalı? 
Hava kuvvetlerimizi de, ka

ra ordumuz gibi, kendine dil -
şen ödevi yapabilecek bir dere
ceye çıkarmalıyız. Nasıl mı? 

Önu da İsmet İnönü söylü
yor. O İsmet İnönü ki, yurt 
hizmeti uğrunda Yemen eJ!e -
rinde kavrulmnş, Çanakkale 
savğasında pişmiştir. 

Pal estin yönlerinde Ata tür
kün yedinci ordusunda U çüncü 

·~t"P.ket ede<'eğiz. T-"'bi toplanu 
Bükreşte perşembe günü açıla
caktır. Burada her Balkan mem 
leketinden gelen pr eesörler bi
rer saat süren birer konferans 
vereceklerdir. Ayrıca ela köyler 
hıfzıssıhhasına ve hekimliğe 
ait birer rapor vereceklerdir. 

Sıhhi ve fenni kısımlar da 
mevzuu bahsolacaktır. Memle • 
ketimizden bu kongreye on 
doktor iştirak edecektir.,, 

Bükreş kongresine gidecek 
heyet orada dört gün kalacak 
ve memleketimize dönecektir. 

POLıS 

AKINTI BURNUNDA 

Baı 
Kayı 

Dolu Bir 
Devrild. 

Kolordu komutanı olarak ye- Dün sabah saat ,5 ta Büyükde· 
ti§miştir. Sonra yeryüzünde bir rede Ömerin dalyanından, Dur
eşi daha görülmemiş şartlar, sunun idaresinde kalkan 400 ki
çetinlikler içindeki kurtuluş sa- lodan artık balık yüklü kayık 
vaşımızın iki İnönü boguşması- dokuzu 10 geçe Kandilli akmı
nı kazanmıştır. Ata türkün baş- sın dan geçerken suların cereya 
buğluğu altında Sal:arya v e nına dayanamamış, devrilmiş -
Dumlupınar meydan döğüşle - tir. O aralık geçmekte olan mez 
rinde düşman orduları."1.1 bozup bahamn 4 numaralı et motoru 
yenerek son olgunluğuna ermiş batan kayığı görerek yetişmış, 
tir; o lsmet İnönü ki, Atatür- denizde çırpınarak sulara karşı; 
kün direktifleri ile Lozan siya- koymağa çalışan Dursunu kur
sal meydan vuru_ asında da, tannrştır. 
Türkün siyasal, ulusal, ökono- Kayığı da motorun peşine 
mel, tüzel, süel ve /inansal bü- bağlayarak İstanbul liman ida -
tün erginliklerini bütün dünya- resine getirmiştir. Vaka dalyan 
ya kabul ve imza et ·:erek, eş- sahibine bildirilmiş, kayık ve 
siz bir eser kazandırmıştır. lş- Dursun Büyükdereye özel bir 
te13 J sme.t T nnnü ,diy r ki• _ _.motorla göndcriJmi~tir. 

rta halli her yurttaş, her yıl Ot yUzUnde:ı 
havacılık kuruluna yirmi lira D'· 

15 
E · ·· ·· d 

· O un saat te mınonun e verszn, yeter. 7.aman, korkma- b · k 1 · d K 1 ·f 1 
yınız, h. \Tadan gelecek tehlike- sebze . 15 e esı~ e . a 1 arya ı 
1 k h b.1. . . se zecılerden Enver ıle matraere arşı ra at uyuya ı ırsınız. b 1 d c 
B .. 1 l dk b"' .. 'h· az ar an emal arasında kav
a oy e ~o r;:~ dl ça utunh tarı .. mı.: ga çıkmıştır. Ot yüzünden cı-

_e cog1rakı 1 
t:rumb.ul ~=.tur .u kan bu kavgada Cemal, Env;ri 

sıyasa a ış ann ır eştıgı hır 1 k .. · d ı d ... · 
urt 1 d d h so aşı uzerın en yara a ıgı ı-

Y ? an y~r umuz a, ra at rin akalanmı tır. 
olacagımıza manamayız. :s y ş 

O halde, ye.yüzünde, hiçbir Mınder altmdan 
ulusun yenemer 

0
: güçlükleri Aynalı kavak Okmeydanı cad-

yenmekte biricik olan Türk desinde 23 numaralı evde otu -
ulusu.. ran Polisa ismindeki kadın, ay-

Cömert kalbini havacılık ku- m evde oturan Mikada isminde
rumuna aç!. "Hava tehlikesini ki kadının, minderi altında sak
bilenler" listesine girmek için ladı~ı 1 O lirasile bir altın yüzü-
yarış et!. ğünü çaldığım iddia etmiştir. 

Çünkü Atatürk diyor ki: Mikada yakalanarak aranmış 
"Bu ulus en zor zamanlarda bütün çalınan para ile yüzük 

memleket ödevlerine carıla, bulunarak geri alınmış Polisaya 
başla koşmuştur. istediklerin- verilmiştir. 
den daha faz/asım başaracak -
lardır. Tuttukları yol doğru
dur." 

Yeş lköy 
Ali Rıza E rem 

BELGRAD'DA 

Umumi r 
Grevmi Var? 

Belgrad, 2. A.A. - Zao-reb 
b ' Belgrada, yarın umumi grev i-

Hin edileceği hakkında haberler 
dolaşması üzerine ayrış (muha
lefet) önderi Vladimir Macek 
bu haberleri yayan kimselerle 
hiç bir ilgisi olmadığını ve kış
kırtıcı (tahrikatcı) olarak anla
şılması lazım geldiğini bildir
miştir. 

Belgrad, 2.A.A. - Başbakan 
Yevtiçin listesinden seçilen say
lavlar bugün İskopiçinada ilk 
toplantılarını yapmışlardır. 
Toplantı bu listenin bütün say
lavları, hükumet üyeleri ve bir 
çok ayan üyesinin katılmasıyla 
yapılmışt1r. 

Toplantr başbakan Yevtic ta
rafından açılmıştrr. Y evtiç 'ver
diği söyle·ıde saylavları secim
de elde edilen başarımdan -do
layi tebrik cttikdcn sonra 5 

Tav'a oynarken 
Evvelki gün Galata kahvele

rinden birinde iki arkadaş tavla 
oynarken yanlarında seyreden 
Raco adında biri oyunculardan 
Mihalın yaptığı bir hatayı söy
liyerek kaybetmesine sebep ol -
muştur. Bunun üzerine Mihal 
sustalı çakı ile Racoyu başın -
dan ağır yaralamıştır. Yaralr 
hastahaneye ve Mihal da kara
kola götiirülmüştür. 

Benzinler tutuşunca 
Yeni mahalleden Taksime 

gelmekte olan şöför Ahmedin i
daresindeki otobüsün yolda akü 
mülatörü bozulmuş, şöför Ah ., 
met ile muavini bozukluğu ta -
mir ederlerken birdenbire mo -
tordaki benzinler parlamış hem 
Ahmet, hem Hasan ellerinden 
ve bacaklarından yanarak yara 
lanmışlardır. 

mayıs tarihli listesinde dayan
dt!";ı ve ezici çoğunluğu kazan
cığı ulusal siyasasının başlıca 
noktalarım tekrar etmiş bun
dan sonra Kral Aleksandr tara. 
fmdan acılan eseri başarımla 
yüriitecek olan ulusal temsil 
heyetinin bundan sonraki calıs
mrısı hakkında bilge vermiştir'. 

Buııdan sonra başbakan ken
di lıstesindeki saylavların par
lamento grupu önderliğine oy
bir1iğilc seçilmiştir. 

• 
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BOGAZLILAR ISRAR EDiYORLAR 

No: 4Z Burada bir insan burnundan 
Aziz Hüdayi AKDEMiR söz açacak değilim.Tabiatın bu 

Bir kaç Alman Casusunun 
duğu Haberi Doğru idi 

Tutul-
• run gibi yarattığı toprak parça· 

larının en güzel fakat en talih -
sizi, en zavallısı olan Saraybur
nundan bahsedeceğim. 

Casusluktaki muvaffakiyeti 
mesieğine, daha doğrusu yur -
duna olan aşka ve aşktan doğan 
yılmazhğıdır. 

Anversten !;1terdama sık sık 
gider, gelir ve daima yanında 
iki muhafız olduğu halde oto -
mobille gezermiş. Almanlar 
Matmazeli ara sıra Bcrlinde ve 
cephe gerilerinde kontrespiyo -
naj işlerinde kullanmışlardır. 

Bunda da büyük muvaff aki • 
yetleri olmakla beraber kendisi 
daha ziyade düşman içinde ca
susluk istiyordu. Almanlar diiş 
man casuslarından baş alama -
yınca Matmazele baş vurmuşlar 
ve o da 1915 de büyük bir Fran 
sız casus kurumu bulmuştu. Fa 
kat Verdun saldırışı başlayaca
ğı sıralara kadar bunlara bir şey 
sezdirilınemiş, hiç birine doku
nulmamıştı. Saldırıştan önce • 
1916 son kanunda - ( 60) Fran
sız casusus birden yakalandı. 
Fransızlar, ilk atılışta Duau
mont ve Vauge istihkamlarının 
ele geçirilmesini Matmazelin 
bu muvaffakiyetine vermekte -
dirler. Çünki Alınanların ne yap 
tığını, ne yapmak istediklerini 
anlayamamışlardır. Buna karşı 
Fransızların da Matmazele bir 

"Ren,, kimya f abrikafarm· 
dan birinde gizli eczayı 
ko!tuöunun altında kaçıran 

kadm casuslardan biri 

lannm yatak odalarım temizle
mek ve yataklarını düzeltmek -
ti. Bu iş pek erken, yani onlar 
gece hizmetini bitirip yatmağa 
gelecekleri sırada yapılacaktı. 
İş bölümünde bu yüküm dört 
hizmetçiye nöbetleşe verilmiş, 
idiyse de ötekiler az bir para mu 
kabilinde bunu tüm yeni gelen 
budalaya yükletmişlerdi. 

Daire nöbetçileri Matmazele 
çok inanmışlar .. hiç bir halinden 
işkillenmemişlerdi. Fakat onlar 
dairede bulundukca Matmaze • 
lin iş başarması ~ümkün değil 
di. İki nöbetci memurdan biri 
Pazar günleri izinli gidiyordu. 
Bu iyi bir fırsattr. Bir pa
zar günü nöbetçi memur oda· 
smda iken kız içeri girdi. O esa
sen birer bahane veya şaşkın -
hkla odaya girip çıkıyor ve mc 
murlar da bıı;na alışmış bulunu
yorlardı. 

ni verdiler. İş ağır ve saatler u
zun ve maaş çok azdı. Matma
zelin en çok morfin kullandığı, 
en çok ölüm aradığı günlerdi. 
Öteki hizmetçilere bu hallerini 
nasıl sezdirmediği şaşılacak bir oyun oynadıkları, yanma bir 

Belçikalı kadın sokarak Fransa· sırdır. 

Gece uzun ... Nöbetin ağır ve 
yalnız sıkıntısı, Pazar gününün 
hasreti... Ne kadar aptal olursa 
olsun, memur için vakit geçire
cek bir yoldaşın değeri vardı. 

Kızla konuşmağa başladı. Ge • 
ce ve başbaşa kalış nöbetçinin 
beyninde krvılcımlar uyandır -
dr. Galiba kız da isteyerek yu -
muşak davranmış, külü eşele -
mişti. 

daki teşkilatt öğrendikleri ve Anne Marie, o kadar bön, o 
1917 de bütün Alman casusları- kadar aptal görünüyordu ki, 
ru yakaladıkları ve bunlardan herkes . onunla eğleniyor, kapı 
yalnız dört şefin İspanyaya ka-

Bu sıralarda olduğu anlaşı -
lan bir hikaye var ki, onu kısa
ca şuraya sıkıştıralım; bu hika 
yeyi bir kaç yerde okudum ise 
de doğruluğunu idP,i~ edemem.; 

çabildiği söylenmektedir. yoldaşları da onun avanaklrğın-

L :Arkası var J 

Bir aralık Pariste bir kaç Al- dan istifade ederek kendi iş\eri
man casusunun birden tutuldu· ni de ona yükletiyorlardı. işin 
ğu doğru ise de Fransızların bu- en kötüsü daire nöbetçı memur 

nu ne türlü öğrendikleri belli --------------------------
değildir. Fransız ve İngiliz is - Yu·· ksek Mu·· hendı"s Mektebi Arttır-
tihbaratcılarmın iddiasına gö -
re bunlar Matmazel doktorun 1 K · d 
yanına genç bir Belçikalı kadın ma ve Eksi tme omısyonun an: 
sokmağa muvaffak olmuşlar, 
Alman casuslarını bunun vası- Cinsi Miktarı Tahmin Tutan Birinci Açık eksilt-

Fiatı pey ak- mesi gün tasiyle haber almış ve yakala -
mrşlar-dır. Fakat, yine onlar di 
yarlar ki, Matmazel bu hiyane
ti sezmis ve Belçikalıyı suç üze 
rinde yakalayarak revolverle öl 
dürmüştür. 

Bu hadise Almanların uzun 
atan toplarla Parisi bombardı -
man edecekleri ve İmparator ta 
arruzuna başlayacakları sırada 
olduğundan Fransada yeniden 
casus kurumu yapmak gerek_ 
miştj. Gidecek casusların da ele 
geçeceği düşünüldü ve yine Mat 
mazele baş vuruldu. Matmazel 
bu işi kıvançla üzerine aldı. 

Fransa şimal köylüsü (N or _ 
mand) kılığında Parise girdi 
Elindeki vesikalarda hiç bir ek
siklik yok ve hepsi doğru idi. 
O vakite kadar çalıştığı yerler
den taktirnameler vardı. 

Kontrespiyonaj memurları 
sordular: 

- Parise niçin ~eliyorsunuz? 
N!çin yerinizden ayrıldınız? 
Kadın tam bir Normand di

liyle karşılık verdi: 
- Ben orada bir İngiliz aile

sinin yanında çalışıyordum, de
di onlar "ingiltereye döndüler. 
B~şta kaldım. İş aramağa geli
yorum. 

Çalr 
Ayşe kachn 
Barbunya 
Bamya 
Bakla 
Sırık domates 
Kır domates 
Semizotu 
Kabak 
Patlıcan 
Limon 
Lahana 
İspanak 
Pırasa 
Yaprak kereviz 
Havuç 
Enginar 
Salça 
Yaprak kereviz 
Maydanoz 
Dereotu 
Hiyar 
Taze soğan 
Salata 
Sirke 
Tuz 

2000 
1200 
2000 

600 
2000 
2000 
2000 
1000 
2000 

20000 
14000 

3000 
4000 
3000 

500 
500 

3000 
300 
200 

4000 
1000 
3000 
2000 
7000 

Bakla "Adana,, 

700 
3000 
1000 

"İzmir,, 
Karabiber 
Kimyon 
Yenibahar 
Karnı bahar 

20 
5 

20 
700 

11 220 
12,50 150 
10 200 
30 180 

7 140 
7 140 
5 100 
5 50 
5 100 
2,50 500 
2 280 
4 120 
7 ,50 300 
s 150 
4 20 
6 30 
6 180 

25 75 
20 40 

1 40 
1 10 

çesi ve saati 

300 4/6/935 14 

2 60 
1,50 230 
1,25 77 ,50 

15 105 
9 270 

15 150 

90 
70 
90 
12 

18 
3.50 

18 
84 

lstanbulun geniş çevresi için· 
de, bu burun kadar, geniş ve en
gin görümü olan yeri, ben daha 
bulamadım. 

Marmara ile Boğaz, Haliçle 
Adalar, bu burunun iki tarafın
da birer zümrütlü gözlük camı 
gibi, bütün yaz, parıl parıl ya • 
nar. 

Hiç bir tepeden, İstanbul bu 
kadar, kuşbakışı görüleme~. 
Hiç bir cıkmtı üstünde, denız 
bu kada; uysal bir ılıklıkla insa
nın ayakları altına serilemez. 

Sözün kısası, Sarayburnunun 
esi yoktur. Ancak, eşi olmayan bu güzel köşenin, ne yazık ki 
bütün güzeller gibi talihi yok -
tur. 

Bir zamanlar, gazino diye 
kullandırdı. Varyeteler, cazlar, 
sazlar getirtildi. Hava eğlence
leri yapıldı. Güzel sesli okuyu -
cular, Gülhane parkımn bülbül
lerini susturdular. Fakat bütün 
bu yenilikler zavallı burunun 
talihini değiştiremediler. 

Sarayburnu, bugün bir çöl 
kadar tenha ve bir mezar kadar 
sessizdir. Acaba Sarayburnunu 
canlandırmak. bir ölüyü dirilt -
mek kadar zor bir iş midir ki bu 
güzel buruna, küçük bir mak
yaj bile yapılamıyor ve yapılan 
bütün makiya.ilar, onu biraz da· 
ha ~ökertmekten başka bir işe 
yaramıyor? - S. GÜNGOR 

Bulgaristanda 

İşsiz Kalan 
Münevverler 

Sof yada çıkan La Bulgarie 
gazetesi diyor ki: 

"Her ne kadar, işsizlik fela -
keti, Bulgaristanda, 3bür ülke· 
lerde olduğu derecede şiddetli 
değil ise de bunun tesirlı:ri ge· 
ne dehşetlidir. Bu korkunç der· 
din Bulgaristandaki şeklı: fikir 
sahiplerinin işsizliğidir. Bunun 
içindir ki, buna uygun bir poli
tika kovalamak ve ulusun e1iti
ne mensup zavallılara yard •ma 
elverişli özel kararlar almak ge· 
rektir. Son günlerde çıkarılan 
kanunun mülhem olduğu anıaç 
budur. Bu kanun, özel tı:şebhüs
lcrin kullandıkları işçiler hak -
kındaki rejim ve hükümlere da
irdir.,, 

Sofya'da çıkan Novi Dni ga
zetesi de Bulgar mütefekkir ve 
münevverlerinin işsiılıginden 
bahsederek diyor ki : 

Şirketi 
Boykot 

Hayriyeye Karşı 
Devam Ediyor 

Anadolu Hisar halkının öna· 
yak olmasile Şirketi Hayriyeye 
karşı başlayan boykotaj hemdi
ğer iskelelere geçiyor, hem de 
iskelesine göre şeklini değiştiri
yor. Hisarla Kandilliden vaµu
ra binenler o kadar azalmıştır 
ki bunlar köylerinde "vapurcu 
lar,, diye anılmaktadır. 

Çengelköy ve Beylerbeyi aha
lisi adam ba~\ma 4 kuruşa Orta
köye geçiyorlar, oradan tram -
vaya biniyorlar. Bura halkı bir 
noktayı daha göz önüne almış
lardır. 

Ortaköyden 6,25 kuruş ve -
rince Aksaraya gidiyorlar. Hal
buki vapurla ancak Köprüye 
kadar gidilebilmekte ve oradan 
tramvaya binmek laznn gelmek 
tedir. Bu şekilde İstanbul tara· 

fma gidenler bir taşla iki kuş 
vurmuş oluyorlar. 

Cubuklulular da kendi biletle
ririin pek az ucuzlatılmasını pro 
testo mahiyetine, toplu olarak, 
ikinci mevki bilet alarak birin· 
ci mevkide oturmaktadırlar. Va 
purun içinde mevki farkı istiyen 
memura da vermiyeceklerini 
söylemektedirler. 

Sabah vapurlarından birine 
binen 15 - 20 kişi kadar U skü
darlı da, vapura binerken bilet 
almamışlar, Köprüden çıkarken 
Rumeli tarafına tatbik edilen 
bilet tarifesi gibi, yalnız beşer 
kuruş vermişlerdir. Şirketi Hay 
riyc.ye karşı Boğaz halkının yap 
tığı boykotun daha fazla büyü
yeceği söyleniyor. 

Fazla sHze ne hacet 

BELÜCiSTAN ZELZELESi 

Toprak Altından Üç 
Bin Ölü Çıkarlldı 

7 Millik Bir Saha Geniş Bir 
Mezaristana Benziyor ! 

Karchi (Hindistan), 2 (Hu
susi) Zelzele mıntakasmdan 
yeni yeni ve korkunç haberler 
geliyor. 

Quetta cenupta Baleti denen 
mıntakaya kadar 7 mil uzunlu
ğundaki sahadan şimalde Sari
ah denen mıntakaya kadar yine 
7 mil uzunluğundaki arazi, ge-

cadele için şiddetli tedbirler 3"' 

lınıyor. 
Zelzele neticesinde, bazı mırı· 

takalarda başlayana yangu:-ıar 
cok büyümeden kendiliklerın .. 
den sönmüştür. Bütün bu civar 
halkı, gece gündüz uykusuz ve 
yiyeceksiz, ağaçlıklara sığınmış 
korku ve endişe ile bekliyorlar· 
======================~ 
Mersin ilk 
Okulrarı sergisi 

. AA Mersit1 Mcrsın, 2. • . -
1 b. ı· v. le hailk okullarının e ır ıgıy 

. b .. 3..._ıtd•· 
zırladıkları sergı ugun :5' 

1cı .. Metotlu bir çalışmanın yap .
11 

d . .. b .. el izerı ku retı gosteren u guz .. .. bir 
anlamım kültür direktoru k 

Parise geldi. O sıralarda hiz
metçi kıtlığ-ı olduğundan çabuk 
1Ş bulabilirdi. Fakat aradığı ye
ri buluncaya kadar müracaatla
rı savdı ve sonunda tam istedi
ği kapıyı buldu: Fransız kon -
trespiyonaj dairesine her işe ha 
kan bir hizmetçi olarak girdi. 

Büyük konağın birinci katın· 
da yazı odaları, ikinci katında 
eşralardan ve gizli işlerden ge
len ajanların yatak odaları var
dı. Anne Marie'ye yatmak için 
tavan arasında dar bir bölme 
gösterdiler. Dairede üç hizmetçi 
daha vardı. Yeni gelene yazı ve 
yatak odalarının temizlenmesi -

Mektebin 936 mayıs sonuna kadar sebze ihtiyacını 
gösteren yukarıdak~ cetveld~ b~ ihtiyacatın ne. suretle 
ek~i,tmeye konuldugu, hangı gun v~ saatte eksıltmenin 
vapılacağı ve birinci pey akçesiy~e mıktan gösterilmiştir 
İsteklilerin vaktinden evvel temına~lannı mektep vezne 
sine yatırma] an ve arttırına .ve.:ksıltme kanununda ya-

l "kalar ile birlikte bellı gun ve saatte ve şartlarını 

"Münevverler, işlerini kay -
bettiler. Devlet, işe karışn1ak 

gerekliğini duydu. Her yurttaşa 
asgari yaşayış çareleri temm e
den bir kanun neşredildi. Bacş -
kaca geçim kaynaklarına malik 
olanlar, ihtiyaçta olan yurttaş • 
lara yerlerini bırakmalıdırlar. 

Bu bir parti meselesi deği~ bir 
sosyal iştir. Geçirmekte olduğu
muz müstesna zamanlarda, ça
lışına, servet yığınağa yarar bir 
vasıta değil, fakat hayata en 
gerekli kaynakları temine yuar 
bir şey olmalıdır. Ecnebi mem· 
leketlerde aynr prensip takip o
lunuyor. Herkes iş bulabilmeli
dir. Hayatı bazıları için bir im
tiyaz ve başkaları için de bir ce· 
hennem olmamalıdır. Hayatta 
Y.eni bir zihniyet ve yeni pren
sıpler yaratmak gerekliğini tıer· 
kes takdir ediyor. Artık eski 

niş bir mezaristan manzarası 

göstermektedir. Ask..;rler ölü -
leri toprak altından çıkarmağa 
uğraşıyorlar. Açık havada mut
faklar kurulmuş, felaketten kur 
tulanlara yiyecek. içecek hazır
lanıyor. Fakat gözleri korkmuş 
olan yaralı felaketzedeler, mut
fak kuntlan sahaya yanaşma

makta ve daha ilerdeki orman
lık arazide, ağaçların altında sı
ğınarak beklemektedirler. As -
kerler bir gün içinde 3000 cese· 
di toprak altından çıkarmışlar· 
dır. Çıkan cesetlerin btr kısmı 
tanılıyor. Mühım bazı kimseler 
olduğu anlaşılıyor. Eskı Kelat 
bakanlarından Sir Shams Shah 
da ölenler arasındadır. Karısı 
da yanı başında ölü olarak bu • 
lunmuştur. 

söylevle anlattı. Okullar .:eri 
defter tistilünü kabul ettı he j ... 
için bir çocuğun okuma . yı ı<o
çinde gösterdiği ilerle~ış rde 
tayca görü1üyordu. Grafıttle ·ı-
öğretmen, okul ve para~ın0~1J .. 
tikçe azalmasına mukabıl yiiZ" 
tarın çoğalışı randun.anın ak 

olar 
de kırk olmasına sebep biYe 
görülüyor. Ekonomik,. ıerıerte 
ve itiyatları gösteren ~ı.er ilgi"' 
zengin olan sergi mubıtı 
lendirdi. 

zı r vesı 'k ı ·ı h ·· k almak ı·çin de Ticaret odası vesı a arı ı e er gorme ve ... 
gün komisyona müracaatları ılan olunur. (2771) 4133 

prensipleri bırakmak ve yeni 
prensiplerin yarat1lmasma ça • 
lışmak zamanı gelmiştir.n 

Zelzeleden harap olan köy ve 
kasabalard<.l kolera hastah.ğı baş 
göstermiştir. Hastalıkla mü· 
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Kafandaris Bir 
Tebliğ Neşretti 

ALMANY ADA ASKERLiK 
BULGARISTANDA 

Çan kof 
Hükumeti 
Ele Alacak 

"Gelecek meclis memleketi 
temsil edemez,. diyor 

UZAK ŞARKTA DURGUNLUK 

Japonyada Sermaye 
Ve Kılıç Anlaşması 

Bir Senede 900 Bin Kişi 
Süel lalim Görecek 

Japonyanın iç ve 
d ı f siyasası 

Uzak doğuda ne oluyor? İşte 
bir sual ki, çok zamandır, sorul
muyor? "Savaş uzak doğuda 
patlayacaktır.,, Kehaneti de 
artık savrulmuyor. Rus · Japon 
münasebetlerindeki gerginlik 
azaldı. Mançuko hükumetinin 
kurulmasile meydana gelen 
olut (emri vaki) her tarafça ı·e~ 
mi değilse bile fiili olarak kabul 
edilmiş gibidir. 

bu baknndan başka bir görü 
arzeder. Burası öyle bir ülke
dir ki ekonomsal devrimıni si
yasal zorluklara tesadüf etme • 
den yapar. 

Cünkü Japonyada arda (aile) 
sağlam bir sosyal hücredir, Ja
ponyanm bütün . ulusal harat_ı, 
imparatorun (Mıka do) yanı hır 
nevi üluhiyetin mihveri etrafın
da döner.,, 

. 
(HUSUSi MUHABiRiMiZ TELE· 

FONLA BiLDiRiYOR) 

Sol ya, 2 Haziran 

Yeni kanunu esasiyi hazırla
makta olan adliye komisyonu 
şu esaslan tesbit etmişt=r. Yeııi 
parlimcnto için seçim yapıla· 
cak ve bu seçime geçen saylav 
seçimlerinde 120 binden fazla 
rey almış olan partiler işorak e
decektir. 

Seçime liberal, komünist, c;ift 
çi, Zlavo partilerinin iştirak e
deceii anlaşılıyor. 

Kalandaris 

Berlin, 2 (A.A.) - Askerlik 
§uoeıeri, Almanyada 1914 lile -
rın,doğu Prusyasında da 1910 
ve 1914 doğumluların yoklama
sına başlamıştır. Bu yoklamalar 
ayın on altısına kadar sürecek
tir. Yalnız süel olınıyan "Ren,, 
bölgesinde, yoklama 31 ağusto
sa kadar uzayacaktır. Yabancı 
ülkelerde bulunan bu doğumlu
lar çağrılmıyacaktır. Denizde 
hizmet dokuz 1 aydır. Uçak fab
rikaları ile sivil ucak sosyetele
rinde çalışan işçil~r. hava or~u 
sunda hizmet ettirileceklerdir. 
Bir senelik hizmet müddeti sa· 
yesinde ve işçilik hizmetini de 
hesaba katarak, talim görecek 
erlerin sayısı 900.000 i bulmak
tadır. Hizmet müddeti iki kat 
olacak olursa erlerin sarcıı 

l .200.000 e çıkacaktır.SÜ baka11ı 
yaşlan 45 ten öte olan adamları 
da bir kararname ile çağırabiJe 

Alman Sü Bakam Blom~rg 

ceği gibi nihayet, silahlı alus 
prensibi dolayısile, ne yaş ne de 
cins farkı gözetmeksizin, bütün 
eli si13.b tutan adamlan asker 
edebilmektedir. 

Çiftçi grupları arasında bir 
lqmek üzere müzakereler baş • 
Jamııştır. Çan.kof partisi ile çift· 
91er arasında hükUıneti ele al
mak için bir anlaşma yapıldlğI 
söylenmektedir. 

Mahmut Necmettin 

Yugoslavya 
Bulgaristan 

Atina, 2 (Husus~ muhabiri: 
mizden) - Terakkiperver parti 
lideri Kafandarisin bugünkü 
gazetelerde uzun bir tebliği çık 
mıştır. Kafandaris bu tebliğde 
evvelce muhaliflerin neden seçi 
me ginncdiklerini anlatarak 
buna hük(imetin tekliflere red 
cevabı vennesinin sebep oldu
ğunu söylemiş ve ge.lecek n_ıec· 
tisin memleketi temsıl edemıye
ceğini rejim hakkında da kral
lığın hiç bir zaman Yunanista· 
na hizmet edememiş olduğunu 
bildirmiştir. 

Mançu şimendif crlerinin Rus 
ya tarafından satılması ile, ~n 
nazik harp vesilesi ortadan kalk 
tı. Bugünkü durgunluk, hare
ketsizlik ile bir kaç ay önceki 
korkulu rüyalar arasında ne bü 
yük fark var!. Sanki, sular du • 
ruldu, hırslar söndü, gizli emel
ler unutuldu. Ulusların iç ve dış 
siyasasını yakından takip eden 
ter bilirler ki bu çeşit mucizeler 
ve toptan değişiklikler imkan -
sızdır. Büyük bir ulus, iç ve dt~ 
siyasada kendine çizdiği amacı 
kolay kolay feda etmez. Hele bu 
ulus Japonlar gibi sabır ve se -
batın bir örneği sayılan insanlar 
olursa ..• 

Fransız yazıc-;:smın bu yazıla
n, Japonyadaki durgunluğun 
zahiri olduğunu gösterir, Ordu, 
donanma ve ulus hep büyük J a
ponyarun kurulması peşinde ça· 
lışan zümrelerdir. Aralarında -
ki ayrılık kardeş kavga:;ıdır. İ
ki bin yıldanberi Japon tahtın
da oturan imparatorlarına ta -
pınan Japonlar Uzak şarkta ra
hat durursa, bundan herkes se
vinir. Fakat gelecek bilinmez ... 
Amerika ve İngiltere ile deniz 
müzakereleri var. Bugün Japon 
ya barışsever görünerek deniz
lerde beraberliği temine çalışı
yor. Yarının neler doğuracağı 
belli değildir. 

Fransanın kanaatı 

YENi FRANSIZ KABiNESi 

Parlamentoda 
Elde Edeceğe 

Çoğunluk 
Benziyor 

Paris, 2. A.A. - Siyasal gu
rublann durumu, kamutayda, 
Bouisson kabinesine yanat (ta· 
raftar) kuvvetli bir çoğunluk 
(ekseriyet) olacağını göster
ınektedir. 

Finans komisyonu başkanı 
Malvy hükfunet projesi metnini 
kamutaya getirmek hususunda 
komisyonun zorluk çıkarmaya
ca«ını söylemişdir. Malvy ayni 
za~anda, hükfunetçe istenilen 
evgin (müstacel) konuşma usu
li ile proje kamutaya geldik
~en bir saat .. ~Yı.'1-Kaydetmişdir. 

kamutay, tükel yetkeyi (tam 
Selahiyeti) kabul ederse,aynı za 
tnanda hükUınete güvenini de 
bildirmiş olacakdır. 

. Bu suretle hükfunet'in genel 
sıyasası hakkında yapılması a
det olmuş olan görüşmeler or
tadan kaldırılmış olacakdır. 

Görüşmeler yalnız bazı iza
hata hasredilecekdir. 

HükUınet, tüze bakanlığında 
bir kanun bürosu kuracak ve bu 
büro, ayn ayn bakanlıklar ta-

rafından tanzim edilecek olan 
hükumet emirnimelcrine huku
ki bir şekil verecekdir. 

Caillaux Finans bakanı 
Eski bütçe bakanı Abel Gar

dey'in finans bakam Cailla·ux' 
ya yardım etmesi çok muhte
meldir. 

Caifümx, devletin flll2ıııs iş

leri yoluna girinceye lr-..adar fi
nans bakanlığmda ka~.ağmı ve 
belki yalnız üç hafta kalarak ~e-
....._,............. . . -

Paris, 2. A. A. - Bouisson 
kabinesinin teşekkfüü kamoyu 
yatışdırmışdır. IU,yo'nun finans 
bakanlığında bulunması, finan
sal kalkınmayı: kolaylaştıracağı 
gibi, Mareşal Peten'in de kabi
neye girmesi siyasal durmu 
sağlamlaşura.cakdır. 

Frank 
Paris, 2. A. A. - Fransız 

frangı acılış fiyatından 1/25 
punto fa.ıılaya çıkarak, 6.60.75 
de kapa·runışdır. Fransız tahvil- · 
leri kuvvetle kalkmmakdadır. 

ÇEKOSLOVAl-"'Y ADA 

Almanlar Kabinede iki 
Bakanlık Alıyorlar 

Prağ, 2. A.A. - Listesi Cu
tnur başkam taraf mdan henüz 
onaylanmamış olan yenı kabi·· 
tıcde yeni olarak kimse bulun
mayacaktır. 

Alınanların iki bakan tua
fından temsil edilecekleri bwbel 
lidir (muhakkak). 

Çifçi Maşnk ulusal savga ba
kanlığında kalacaktır. Es.naf ve 
ltüçük tecimler (tüccar) fırka-
81tndan Nacdenin, tecim bakan-
ığında kalması ve eski bakan

lardan demokrat Sbrasok'un 
goys<!l öngörü bakaru olınası 
muhtemeldir. 

Cekslovak parlamentosu 
Ve Çek kabınesi 
'Prağ, 2. A.A. - Başbakan 

l.talipetr, yeni hükumetin ku
~rnu hakkında parti başkanla
~-lc görüşmelerini sonuna er-
1rtnişdir. 

dLtrmakda idi. 
Hükumet, saylavlar kuru

munda 300 üyeden 16 sına ve 
ayan kurumunda da 150 üyeden 
82 sine güvenmektedir. 

Çekoslovakya parlamento a
detlerine göre bu çokluk kafi
dir. 

Malipetr, yann, Cumur baş. 
kanma, bakanlıkların, partiler 
arasında dağıtılmasını önerge
liyecekdir. 

Berlinde bir Avusturyah 
şef yakalandı 

Bertin, 2 (A.A.) - Siyasal 
polis, Berlindeki Avusturyalılar 
birliği başkanlık divanı üyele -
rinden Dromişleri tevkif etmiş
tir. 

Vaymar rejimi zamanında, 
Dromişler Rayhştag kurunıu
nun eski sosyal demokrat baş· 
kanı Loöenin başkanlığındaki 
Avusturya - Alınan halk birli· 
ğinin genel sekreteri idi. 

Bu tevkif hadisesi gizli tutul 

(HUSUSi MUHABiRiMiZ TELE· 
FONLA BiLDiRiYOR) 

Solya, 2 Haziran 

Bugün çıkan Politika gazete· 
ıi dikkate değer bir makale neş 
retmiştir. Makalede deniliyor 
ki: 

"Yüzlerce, binlerce kişi, va • 
kit vakit Bulgaristanı ziyarete 
gelir. Burada her aklına gelen 
yüksekten atıp tutarak Bulgar 
dostluğundan bahseder. Yüz 
sene sonra olacak siyasi dostluk 
lardan, şimdiden bahsetmek 
doğru değildir. Bu ziyaretlerde 
ziyafetler veriliyor, masraflar 
yapılıyor. Bu ziyafetler ekono -

• t.- -·ua aı:; n UU 

YH~~~eden yukarı çık -
mıyalnn. Böyle şeylere masraf 
etmiyelim.,, 

Bir Bulgar şairi 
i~ln merasim 

Sofya, 2 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Bugün meş -
hur Bulgar şairi ve vaktile Türk 
lere karşı isyan etmiş olan ve 
Türkler tarafından öldürüldüğü 
iddia edilen Botefin ölümünün 
59 uncu yıl dönümü idi. Bu mü
nasebetle Verdayada büyük 
merasim yapıldı. Botefin meıa· 
rı ziyaret edildi. Bu merasime 
400 üniversite talebesi, dört ci
var viliyetin mümessilleri, va 1i, 
askeri kumandan ve binlerce 
halk iştirak etti. Merasimde ha 
raretli nutuklar söylendi. Bu
gün bütün Bulgra gazet~leri 

Botefin hayat ve hatıralarından 
bahsediyorlar. 

Sofyada ltalyan serg'ai 
Sof ya, 2 (Husu si muhabiri 

miz bildiriyor) - İtalyan sa
natkarları., dün Sofyada bir re ~ 
sim sergisi açtılar. Açılış mera· 
siminde bütün Bulgar bakat'la
n hazır bulundular. Bulgar kül
tür bakanı söyltdiği bir sövlev· 
de 1 talya güzel sanatlarının 
yüksekliğinden takdirle bah
setmiş, 1 tal yan ressamlarını kut 
!ulamıştır. 

Kral Jorj gelecek mi? 
Sofya, 2 (Hususi muhabıri

miz bildiriyor) - Bulgar gaze
teleri Yunanistana kral Jorjun 
mutlaka iade olunacağını, Lon 
dradan aldıkları haberlere atfen 
yazıyorlar . 

Mussolinl'nın karikatUrD 

Kondllis seyahatte 

Atina, 2 (Hususi muhabiri
mizden) - General Kondilis 
seçim söylevleri vermek üzere 
Yenişehire gitmiştir. Bugün söy 
levlerini verdikten sonra Triha 
laya gidecek, orada da siyasi 
söylev verecektir. 

Bir senede 
Çinde yutulan 
Afyon 

Cenevre, 2. A.A. - Afyon 
komisyonu, 1933 ytlı içinde ya
pılan, afyon ve diğer uyuşdu
rucu maddeler teciminc ( tica
retine) aid hükfunetlerin gön· 
derdiği yıllık raporları incele· 
meğe (tetkik etmeğe) devam 
etmiştir • 

Ayn ayn delegeler, yasağa 
karsın olarak 1933 yılında Çin'e 
119000 kilo af yon sokulduğuna 
dair Gouvinar tarafından veri
len rapor hakkında dikkati celb 
etmişlerdir. 

Çin delegesi, idhilat devam 
ettikçe af yon tecimine ( ticare
tine) karşı savaşın faydasız o
lacağını kaydetmi• ve Çin hü
kUnıetinin gereken tedbirleri a
labilmesi için, tran hükiirncti
nin, kendisine idhilit şahadet
namesi örneklerini vermesini is
temişdir. 

Bunun üzerine iran delegesi, 
afyon üretmesinde (istihsalin
de) hiç bir gizlilik olınadığını 
ve son yıllarda azalmış olan bu 
ürümün (tnahaulün) istem (ta· 
leh) az:aldıkça daha ziyade ek
sileceğini belirtmişdir. 

İtalyan delegesi, 1932 ve 
1933 yıllarında Çin'in afyona 
karşı yaptığı savaşda kendisi
ne yardım için çok uğraşıldığını 
ve Çin hükumetinin kanun yol
larını kuvvetlendirmesi ve aynı 
zamanda tranla el birliği yap
ması gerekdiğini söyledikden 
sonra, İranda Hind keneviri e
kiminin yasak edileceği ümidi
ni izhar etmişdir. 

Buna cevab veren İran dele
gesi,hük\ımetinin afyon hakkın
daki 1912 ve 1925 anlaşmaları
m imza etmemiş olduğunu söy
leyerek ihracat tamamen kanu
na uygun olduğunu kaydetmiş 
ve Hind kenevirinin bilhassa ip 
imaline yaradığını kaydederek, 
iranm haşhas ekimini azaltmak 
eğginliğinde (temayülünde) bu 
lunduğunu ilave etmişdir. 

BUyUk Japonya dileQi 
Japonların üç dört yıllık iç ve 

dış siyasası ile bugünkü durgun 
luk arasındaki fark sade zahiri
dir. Japon ruh ve isteklerinin i
yice anlaşılmamış olmasından 
ileri gelir. Japon kabinesi ami -
rallerle bir generalden terekküp 
ettiği vakit herkes bunun iç ve 
dış siyasada büyük değişiklikle 
rin başlangıcı olacağını zannet
mişti. Halbuki ahval bunu te • 
yit etmedi. Hele ordunun iç si
yasadaki vaziyeti bugün bam
başkadır. Ordu, siyasa alanında 
almış yürümüştü. Halkın hoşu

na gidecek sosyalistçe teorilerin 
başlıca müdafii idi. Subaylar, 
büyük endfü~tri ••hiplerini. hü~ 
yuk sennayedarlan, trustleri, 
bütün ülkenin parasını çekerek 
kasalarına doldurmakla ittiham 
ediyor, bu yolda taarruzlara bi
le girişiyorlardı. General Aroki, 
Sü bakanlığına geldiği güne ka 
dar zenginlere karşı bir nevi 
tethiş usulü tatbik edilmişti. 
Generalın bakanlığa gelmesile 
birdenbire sahne değişti. Bir 
durgunluk başladı. Ordu, Ja
pon zenginlerine ve sennayedar 
lara karşı durumunu değiştirdi. 
Halka, yine sosyalistçe ümitler 
verilmekle beraber, hakiki teh
likenin birdenbire Sovyet Rus
yadan geldiği yolunda propa -
gandalar başladı. Ancak Sov
yetlerlc Japonların anlaşması 
ve Mançu şimendif erinin Ruslar 
tarafından terki bu yoldaki pro 
pagandalan durdurdu. 

Son durum 
Japonyanm son durumunu 

Tokyoda araştıran Temps yazı
cısı Andre Dubosk görüşlerini 
şöylece anlatıyor: 

.. 'leni hükumet, son seçimler 
ll~erine kuvvetlenen küçük es· 
il.af ve küçük endüstriyel'ler 
~rtisininde katımı ile genişle
iış olan eski partiler birliğine 
b~.Yanacakdır. Bu eski partiler 

maktadır. Berlin. 2 A.A - Muısolinin, Komisyon ba'kanı, bugünkü 
durumu iyileşdinnek ergesile 
(maksadile) iranın 1925 anlaş
masını onaylayacağım (tasdik 
edeceğini) umduğunu söylcmiş
dir •• 

"Ordu hakikati anlamağa baş 
hyor. Servet üretmenleri en· 
düstri ve tecimlerile bugünkü 
Japonyayı yaratmışlardır. Ordu 
nun dilediği tekilde Japonyanın 
sosyal halini değiştirerek zen -
ginlikleri paylaşmak, mevcut 
servetleri mahvetmek demek de 
ğ~ldir. Ordunun ve iş sahipleri
nın müşterek bir dileği vardır: 
büyük Japonyayı yaratmak ... 
Bütün ayrılıklara rağmen bu di. 
lekte iki taraf birleşir. İki tara
fın çalışma ve tatbik usulleri 
birbirinden başka olmakla be • 
raber, amaçları tamamile bir
dir. Askerlerin faaliyetini iki a
landadır: biri ahlaksal, öbürü 
siyasal.. Ancak bu iki faaliyet 
alanında da askerler, sivil par
tilerin yerini tutmaz. Onlar, bi
zim bildiı?'imiz anlamda siyasa 
ile uğraşmazlar. Gumbu admı 
taşıyan asker zümresi, ülkenin 
siyasasına hegcmen olacak gibi 
görünüyor. 

~rliği Çekoslovak ve Alman 
~fc:ilcrile Çekoslovak sosyal de
okratıaruu da içinde bulun-

Söylendiğine göre, bu tcdbi· Alman • İtalyan münaacbetleri
rin Avusturya meselesile müna ni bulandıracak mahiyette bir 
sebeti olmayıp gazeteci Bert - karikatürünü baıtı diye, hüki'.ı
hold Jakob mesclesile bağlılığı; met. Kladeradaç adındaki mi-
vardır. , zalı gazetesini Y.a.&ak etmittir. 

Ulusal hayahn mihveri 
Bazı kimseler Japonyanın 

ekonomsal istikbaline bedbinJik 
ile bakıyorlar. Ancak Japonya, 

İtalya Harbe 
Atılmaktan 
Vazgeçmiyor 

Paris, 2 (A.A.) - Ovr gaze
tesi diyor ki: "Alman muhtıra
sı, doğu Avrupasının düzenine 
karşı siyasal, büyük bir manev· 
radır. Almanyanm Romadaki 
faaliyeti, son haf talar içerisin -
de her vakitkinden artık olmuş
tur. Mussolininin Stresada giriş 
tiği taahhütleri, İtalyan küçük 
antant ve Balkan antantı ile ba 
rışmasından doğan taahhütlerle 
ulff etmek güç olacak. İtalya -
nm tekziplerine rağmen, yaban 
cı hükUınetler, Berlin ile Roma 
arasındaki müteaddit görüşme· 
lerin, Viyanada, içeriden gele -
cek bir hükfunet darbesi üzeri
ne bir nazi rejimi kunnak husu 
sunda bir uzlaşma ile sonuçlan 
dığmı zannetmede haklıdırlar. 

Fransız Dış işleri bakanlığın
da, İtalyanın harbe atılmaktan 
vazgeçmiyeceği zannolunuyor. 
Maamafih, süel bilgelerin de • 
diklerine göre, Habeşistanın 

fetJhi dört yüz binden fazla as -
kcr ve dört yıldan artrk bir za -
man isteyecektir. Bundan ötü
rü, orta Avrupa için Stresada ta 
savvur edilen baysallık rejimi • 
nin bugün epey tehlikede oldu
ğundan korkulur. 

Laval vaziyeti 
tetkik ediyor 

Paris, 2 (A.A.) - Laval, Al
man muhtırasını gözden geçir
mek suretile, diplomatik ödevi. 
ne yeniden başlamıştır. Salıya 
cevab vermesi muhtemeldir. 
Fransanın bu cevabın Fransa • 
Sovyet protokolünün, "andlaş -
ma hükümlerinin, iki taraftan 
birinin kendi üzerine aldığı baş
ka ahdi mükeJiefiyctlere uygun 
olmayacak bir surette tatbik e
dilemiyeceğini ve aksi takdirde 
bunu böyle tatbika kalkışacak 
olan tarafın arsıulusal ceza ted· 
birlerine maruz kalacağını" ta~ 
rih etmek suretiyle Alınanya -
nm, Lokarno andlaşmasına uy -
gunsuzlukta bulunduğu iddiası
na karşılık verdiğini hiç ku§ku
suz işaret edecektir. 

Serserilik yasak 
Moskova, 2 A.A. - Serserili

ğin kaldırılması hakkında bir ka 
rar çıkarılmıştır. Aileye yeni
den önem vermeğe ve ana baba 
nın sorav (mesuliyet) ve otori
tesini sağlamak istiyen bu karar 
name kontrollarındaki yekin -
sızlik (kıyafetsizlik) yüzünden 
çocuklan kabahat ve suç işliyen 
ana ve babaya karşı para ceza
lan vermektedir. 



Atletizm Müsabakaları 
Dün Taksim stadında yine 

Yunan atletlerinin iştirakile 
bazı atletizm müsabakaları ya
pılmıştır. Atletizm müsabakala
rından sonra Pera - Arnavut
köy takmıları arasında bir de 
futbol maçı yapılacağı için stad 
yom hayli kalabalık olmuştur. 

Atletizm müsabakalarında i
ki türlü disk atılmıştır. 

Serbest disk atışında Yunan
lı Silas 48,43 metre atarak bi
rinci, Veysi 39,47 metre atarak 
ikinci olmuştur. Naili üçüncü 
kalmıştır. 

Y1;1nan usulü disk atışında yi 
ne Sılas 40, 1 O metre ile birinci 
Neysi 39,90 metre ile ikinci N~ 
ili üçüncü olmuşlardır. ' 
. Yüksek atlamada cuma günü 
dört atletimiz 1,75 metre ile be
rabere kalnuşlardı. Dün bu mü 
sa baka tekrar edilmişı bu scf er 
yalnız Sedat 1,75 atlayarak bi
rinci olmuştur. Haydar 1 70 m. 

k
ile ikincili almış, Cihat Üçüncü 
almıştır. 

• _Balkan bayrak yanşını koşan 
iki taknndan üç misafir Yunan
lı atletin dahil olduğu (Agop, 
Y orgakopulos, Mandikas, Si
las) takum birinci gelmiştir. 

Sırıkla yüksek atlamada bi -
rinci gelen Fethi 3,35 metre at
lamıştır. Haydar 3,20 metre ile 
ikinci ~lmuş, Viterpolos da 3,10 
metre ıle üçüncü gelmiştir. Fut 
bol maçını 0-1 Pera kazamnış 
tır. 

Sporcuların tayya
reye hizmeti 

30, 31 ağustos ve 1, 7, 8, 15, 
22 günleri olmak üzere, İstan -
bul birinci sınıf futbol takınılan 
aralarında bir futbol turnuvası 
yapmağı kabul etmi§lerdir. 

Haber aldığımıza göre ub
ğın çok kuvvetli olan (Arnavut 
köy, Pera, Kurtuluş, Şişli gibi) 
4 kulübü de bu değerli işe gir -
mektcdir. 

Takımların sahada oynadık -
lan günler gelir itibarile de 
düşünülerek ona göre dizilreiş
tir. 

Müsabakalar, yenilen çekil -
me usulile olacak, hakemleri 
komite seçecek bu komite her 
kulüpten bir kişiden ibat"et ola
caktır. Bu maçların tayyareye 
yardım itibarile çok kıymetli o
lacağı şüphesizdir. 

Oyunlar tamamen Taksim 

_ tadyomunda olacatC, ı>u maç • 
lamı günlerinde diğer sahalar -
da - öğleden sonra - maç yapıl 
mıyacaktır. 

Taksim sahası bu&üıılerde 

VUksek Atlama 
bütün yapılacak zaruri masrafa 
karşı 500 lira kabul edilmiştir. 

Maç günleri ıwılardır: 
30 Ağustos tayyare bayramı 

günü: Vefa • Beykoz, İstanbul-

spor. Pera. 
31 Ağustos: Ber·~-: - Süley 

maniye, Fener - A .... _ .. ~. ';1
• 

1 Eylfil: Güneş -
Galatasaray • Şişli. 
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nikotinsiz 
Tütün 

Tan okuyucularından bir zat 
geçen gün gazetede, ucuzca sı· 
garalann nikotinsiz cinsinden 
olanlarının çıkarılmasını inhi -
sar idaresinden istiyordu. 

Okuyucumuzun istediği hak· 
sız değildir. Demokrat biı ülke
nin inhisar idaresi pahalı siga • 
raların nikotinsiz cinslerini çı -
kanyona bu usulü ucuzca si -
garalara da tatbik etmelidir.Ni
tekim, bizimki gibi demokrat 
bir ülke olan Fransa tütün inhi
san idaresi "harcıalem., olan 
kaporal tütününün nikotinsiz 
cinsinden de satar. 

Tütünün içindeki maddelerin 
en kuvvetli zehirlisi şüphesiz ni
kotindir. Bereket versin ki, yap 
rak tütün işlenerek paketler 
içinde tel tel tütün yahut sigara 
haline gelinceye kadar nikoti • 
nin bir kısmı kayboluyor. Bun
dan sonra, sigara içilirken de 
ucundaki kızıl ateşin tesirile ni
kotinin büyük bir kısmı daha 
gider. 

Nikotinsiz denilen tütünlerde 
nikotin hiç yok demek değildir. 
Çünkü tütünden nikotin büsbü· 
tün çıkanlırsa tütün içenlerin 
aradıklan o güzel koku hiç kal· 
maz. Tütün içerisinde nikotini 
azaltmak için onu uzun müddet 
mayalandırdıktan sonra, gayet 
sıcak su buhamıdan geçirirler. 
Yahut nikotinli bir tütünü ni -• 
kotini çıkanlmış başka bir tü • 
tünün suyuna batırırlar. Niko • 
tinsiz tütünün suyu, ötekindeki 
nikotini çeker alır. Ancak bu u
sGlde, bir tütiiRün içindeki tütü
nün nikotini de yüzde otuz san· 
tigram ise yüzde yirmi beş san
tigrama inebilir. 

Bundan dolayı nikotinsiz de • 
ftilcn ttfttfıilere pek çok emniyet 

i>i~~ebil~e~ı~mıa~~tini 
met ve yapılan masraf elde edi
lecek faydaya pek te değmez. 

En iyisi sigarayı ağızlıkla, 

hem de uzun ağızlıkla içmektir. 
Çünkü ağızlık ne kadar uzun o
lursa tütün dumanı o kadar çok 
soğur ve ne kadar çok soğursa 
dumanın içindeki nikotin de o 
kadar azalır. 
Aynı sebepten dolayı pipola· 

mı da uzunları kısalarına tercih 
olunmalıdır. Hele ağızlığın ve -
ya piponun borusunun arasına, 
tanen tozuna batınlmış pamuk 
konulursa tütün dumam pamuk 
tan geçerken içindeki başka ze· 
hirlerle birlikte nikotinin de bir 
kısmmı orada bırakır. 

Fakat, bu kadar şartlar altın· 
da tütün içmektense hiç içme -
mek daha kolay olmaz mı? 

Sırıkla yDk•k atlama MUsabakalara ittirak edenler Lokman Hekim 
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Hele İsp_anyol m~endisini .g~r 
seniz... Oyle hedıyeler getırı -
yorlar ki. Şişe şiş~ li~~tal~r, 
pudralar. Odasını bır gorsenız. 
Burada Şahin beyden, patron
dan başka bütün erkekler ona ... 

Söyliyemedi, yutkundu, gü • 
lümsedi, utandı. 

Erguvan kamçısı ile onun kı· 
vırcık saçlarını okşadı: 

- Haydi küçüğüm. İşinin 
başına git. Sonra azar işitirsin. 

Küçük istemiyerek, ondan 
ayrıldı. Başı ile ve ellerile ona 
selamlar yollayarak merdivene 
tırmandı. 

Erguvan mahmuzladığı hay
vanını tenis kortuna doğru sü
rerken mırıldandı: 

- Bu Rus kadını Basıbrin'de 
ltir şeyler yapacağa benziyor. 
Şahini bu kartalın .eline düşür· 

nıeınek için çalı§lllalı. 

• MUhcndiı Muhtar Arifin iş· 
letınesini üzerine aldığı arazi -
de Yapılacak i' pek çoktu. Gök
derenın çok doğru akıp kaybo-
lan sul~z:uu toplayıp vadiyi su· 
lama~ 1• 1 pek kolay olmadL 
Mersınden gelen taş kırma ve 
beton makineleri ve bu işte piş· 
kin ustalar bir kaç hafta çalış
tıktan sonra ilk eserler meyda. 
na çıkmağa başladı. Burada iş· 
çi pek çoktu. Fakat usta ve mal 
zeme bulmak güç oluyordu. 

Dört kamyon durmadan mal
zeme taşıyorlardı. Simen amıe 
duvarlan beton kalıplan için 
aranan malzeme pek geç geli -
yordu. 

Fakat mühendis Muhtar da 
anlamıştı ki bu işin neticesine 
vardığı anda büyük bir servet 
kendini gelip bulacaktır. 

Tarihin pek eski devirlerinde 
bu mıntakada elde edilen zahi
re hemen bütün Asyayı besli -
yordu. Mısırın Nil'i kendi ken· 
dine Sudan çöllerine akıp gi -
derken buralarda dünyanın en 

bereketli mahsulü yetişiyordu. 
Geniş bir sahayı sulayacak 

olan Gökdere barrage'ı yağmur 
mevsiminden sonra bir hazine 
olacaktı. 

Mühendis Muhtar ilk za .. 
manlar duyduğu, fakat kimseye 
hele kansına hissettirmek iste
mediği ümitsizliği artık bırak • 
mıştı. Şimdi iki baştan mem -
nun görünüyordu. 

Bir yandan işin zevkini kav
r0aınış. neticeden emin olmuştu. 

te yandan da Nadya artık Ba· 
•~rin'den şikiyet etmiyordu. 
Şırket kendisine kazanacağı 
yüzdelikten başka daiıni maa, 
olarak ta bq yüz lira veriyordu. 
Bu paranın pek azını burada 
harcetınek imkinmı buluyordu. 

Fakat asıl kazanç işlerin bit
mesile beraber başbyacaktı. o 
zaman dilerse hissesini aatabi· 
lecek, dilerse devam edecekti. 
Bu para ona eski varlığını de .. 
ğilse bile yeni ve verimli bir iş 
tutabilecek kuvvetli bir serma
ye olabilecekti. • 

Neft ve ham petrol şirketinin 

işini genişleterek arazi işletme
sile de uğraşması Basıbrin'deki 
hayatı da değiştirmişti. 

işçiler için yapılan küçük bi· 
naların adedi her gün artıyordu 
ve bunlar aralarında yaptıktan 
kooperatiften başka eğlenmek, 
vakıt geçirmek için de kasaba -
nın yanrbaşmda bir de birahane 
açtılar. Günün uzun saatlarını 
kırlarda, iş başında, çekiç, kaz
ma ve tırpan sallamakla geçi -
ren işçiler gün karannca kasa -
baya dönüyorlar ve bir çoğu 
doğruca birahaneye gidip kızı -
şan yüreklerini soğuk içkilerle 
söndürüyorlardı. 

Basıbrin'de yavaş yavaş az 
çok medeni bir kasaba hayatı 
başlamıştı. Mühendisler ve yük· 
sek sınıf memurlar için önceden 
açılan gazinodan başka küçük 
dükkinlar da açılmıştı. Fakat 
Mardin'de bir bahçe işleten A
ziz adlı bir iş adamının akıl edip 
burada bir birahane ve lokanta 
açması hepsinden mühim oldu. 
İşçilerin yekdnu iki bini -. . Bunlann geç 
mıştı. uzaklarda çalı-
şan bir kısmı çadırda yatıp kal· 

kıyor ve sıra ile kasabaya gelip 
yerlerini başka arkadaşlarına 
bırakıyorlardı. Bunun için Ba • 
sıbrin'de her akşam oldukça bü· 
yük bir kalabalık toplanıyordu. 

Gazinocu Aziz bu birahaneyi 
açmakta ne kadar isabet ettiği
ni daha ilk akşam anlamıştı. Pa 
ra kazanan ve harcedecek yer bu 
lamıyan müşterilerini adeta o -
turtacak yer bulamamıştı. O 
akşama kadar bir yerde topla -
namayan amele, iş başından baş 
ka ilkönce burada bir arada, ka
labalık halde bulunabildikleri i
çin bu serbest hayata kendileri 
de şaştılar. o akşam adeta bir 
düğün gecesi gibi şenlik yaptı . 
lar. O kadar ki Basıbrin jandar
ma kumandam tam geceyansı 
gelip artık dağılmalamıı söyle
meğe mecbur oldu. 

Fakat artık alışmışlardı. Ga
zinocu Aziz müşterisini tanıyan 
ve onun nabzına göre şerbet ve
ren bir is adamı ustalığı ile be -
kir amelesinin hem kamını do
yuruyor hem ona bol bol içki 
veriyordu. Ve işçiler de bu ku· 
ruı bof, eğlencesiz yerde hiç ol· 

mazsa iki laf etmek, çene çal • 
mak zevki ile buraya canatıyor
lardı. 

Derler ki iki kişi konuşur, üç 
kişi münakaşa eder. Dördü ge
çince artık dedikodu faslı başla· 
mıştır. Bunun hududunu ölç ' 
mek imkam yoktur. 

Basıbrin'in yeni birahanesi ... 
ne dadanan işçiler ayn ayn sek· 
siyonlarda çalışan adtınlardı .. 

Bir kısmı Moreno'nun eınrın 
de kuyularda, bir kısmı Pirova· 
ni'nin yanında yapı ve yol işle .. 
rinde çalışıyorlardı. Her mühen· 
disin mmtakasmda yüzden far 
la amele vardı. 

Civar köylerin, çift çubuğunu 
bırakıp burada iş bulmayı da~ 
kirlı bulan.köylüleri pek sat tn• 
sanlar değillerdi. İçlerinde rna: .. 
ceralı, hatti sabıkah olanlar bı 
le vardı. Bu mmtakada elini ka• 
na bulayıp pek uzak oimaY~~ 
Suriyeye kaçanlar bir zaman ız .. 
terini kaybettirdikten sonra ad 
lanru değiştirip masum bir in • 
san rolü ile tekrar bu taraflara 
geçenlere de tesadüf ediliyordtl)· 

l(ArkaSI var 
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~konomimiz i~in 
~ok gerekli bir iş 

Ankarada toplanan "Tecim 
Ve Endüstri Odaları,, kurulta -
~ının belli başlı görüştüğü ko
nuıardan biri de istandardizas
~on işi oldu. 
Karışık ve çokçeşit ürün geri 

\1: dağınık ekonominin karakte 
rıstik unsurlarındandır. Düzen
li ve ileri ekonomi, gerek tanm 
\le gerek endüstri alanlarında 
Standardize malı esas prensip 
Cdinmiştir. . 
İstandardizasyon meselesı, 

l'alıuz bir hammadde üretmeni 
<>lan Osmanlı imparatorluğun -
da hiç hatıra gelmemiş ve ko • 
ııuşulmamış bir işti. Türkiye
deki yabancı tecimler, pazarla
rınıızdan gelişi güzel topladık -
ları ürünleri dışarı gönderirler 
\ıc bunların istandardizasyon i
§i Yabancı memleketlerde yapı
~rrdı. Piyasaların pek bol oldu
gu, dünyanın bir ekonomik buh 
ran icinde kıvranmadığı ve dış 
l:lazariarm gümrük sınırlarile 
sımsıkı örtülü bulunmadığı de
\lirlerde belki bu meselenin ko· 
tarıiması birinci derece ihtiyaç
larımızdan değildi. Ancak buh
r~n dolayısile kapalı gümrük 
gt:Yasasırun bu en ateşli zama -
lltnda uluslar arasında mal sür
tnek i~in büyük bir önürdeşlik 
~lşlayınca ekonomik hayatmuz 
Qa hüküm süren gevşeklik ve 
b~amsendecilik alışkanlığımıza 
ır son vermek lüzumile karşı

laştık. 

~asyonel üretim esaslarile 
tide edilmiş, tam bir şekilde is
'tandardize ve üstelik te çok 
kıı\IVetli propagandalara daya
nan yabancı mallarının bolluğu 
j.anında malla~~ız~ i.~tok ha-
1ttcie çürümesının onune geç

lllek iÇ'in başkalarının gittiği 
l-'?ldan gitmek ürünlerimizi kc:n 
dı topraklaoınVır1ş-eytreri çok, is
~.andardizasyon işine büyük bir 
b~ern vermek birinci derecede 
ır ihtiyaç oldu. 
\'eni filizlenmekte olan en -

diistrimiz için de durum aynı -
dır. Yabancı memleketlerin çok 
tsıti deneçlere ve örgütlere da
~anan, kuvvetli uzmanların kon 
traıu altında yapılan rasyonel 
~suııerıe elde edilen malları ya-
111tıda bizim endüstri ürünleri -
~İ~in, hammaddelerine kadar 
\> aiı~e bakımından daha yüksek 
ş~ fıyatları ne kadar daha dü -
d Uk olsa da, kendi pazarlarımız
h~ sürülebilmesi için ahcrda tam 
t'ır güven uyandırması gerek -
l ır. Bir çok fabrikalarımızın mal 
haıı?da en eksik olan tarafın da 
l'ı lt ıstandardizasyon işi olduğu· 

lt hepimiz biliriz. Bir gün yerli 
~ah bir diş patı alır ve hoşnut 
~ <ı.!rrsınız. Ancak, bir ay sonra 
hrnr marka ve etiketi taşıyan 
ır ikinci tüp aldığrruz zaman, 

--------~ 

YOSMA! 
Etem izzet BENiCE 

~ ~iye yürüdü. Ayaspaşa'ya 
~ 0gru yürümek istiyordu. Sor
"~ın 

._ Nereye gidiyoruz?. 
t"..._ Şöyle yürüyelim.. Birisi 

Qrccek diye .. ödüm kopuyor .. 
d.e I<a~şıhğıru ver~i. Dil~e. b~
f 1

1 hır güc geldı, makmelı tu
b~k atışı yapar gibi takırtılı ve 
~r Çırpıda çıkan kelimeleri he
~ e~ sıraya dizdim. Kendisine 
\t Ctıı unutmadığı, geldiği için 
~ ~'!1 uzun teşekkürler ettim, 
t:Çtr<Iiğim üzüntülü ve heye· 
h.tılı günlerin kısa bir izahını 

Ptını, ondan sonra: 
lok Böyle yürümektense bir 
~c a.ntaya girelim, hem yemek 
l1er' henı konuşuruz ve bugün 
~a er Yapacağımızı da orada 
~rl~ştınnz .. 
edım. Kestirdi, attı: 

, ...... Olmaz olmaz .. imkaru xok. 

f BÜLMACA f 
Bulmacalarımız öz türkçedir. Şek

limizin boş gözlerine kaf<'ılıklanru yer 
leştiriniz Yedi gün arka ~ kaya ~~
n:acamızı d"ğru çözülmüş olarak gon· 
derenler arasıuda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. B~lmacaları
mızı istediğiniz gün çözmege başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar· 
kaya çözülmüş olsun. Karşılı.k~an "Is. 
tanbul (Tan) bulmaca servısıne yol
layınız. 

1 2 3 -t- 5 

1 

SOLDAN SACA ı 
1-Cidal (5). Bir cenup vfülyeti-

miz (5). 
2-Pay (4). Bir nevi çalgı (Z). 
3 - Yemek (3). Nota (3). 
4 - Beygir (2). Aşikar _( 4). 
5-İdamet (2), Damen. 
6 - Uzak değil (5). Tatlı değil.. 
7 -Sersem (4). Şart edau (3). 

Arkadaş (2). 
8-Sukutu hayal (5). 
g - Erkek (2). Ruzgar (4). Bayır 

(3). 
10- Bir renk (4). 
11- Enin etmek (7). Pislik (3). 

YUKARDAN AŞAGI : 

1 -Anadoluda bir nehir (7). 
2 - Kamer (2). Nota (2). 
3 - Bir vilayetimiz (3). Hüctim 

(4). 
4-Beyaz (2). Abus (4). Doğur~ 

tan (3). 
5 -Tek değil (2). Akıl (2) 
6 - Ziya (4). Yardrm (5). 
7 - Keldarun arkadaşr ( 4 ). 
8 - Bir yemış (3). Rüzgara emir 

.~ _ g.~ir1tl°!1)~B'ü~ (3 . 
11-El şakırdısı (8). Sahra (3). 

gerek koku, gerek çeşni ve kö
pürme derec·esinin pek çok de -
ğiştiğini şaşarak görür ve bir 
daha o markadan almaya tövbe 
edersiniz. Bu eksiğe ben, yiye
cek ve giyecek yapan pek çok 
fabrikalarımızın ürünlerinde 
rastladığım halde bir tek defa 
olsun bir yabancı; malında aynı 
halle karşılaşmadım. 

Halka yerli malmı sevdirmek 
için yapılacak en iyi propagan
da, bu istandardizasyon işinin 
başarılması olacaktır. 

Yaşar Nabi NAYIR 

Tecim - ticaret; endüstri - sana 
yi, konu - mevzu, ürün - mahsul, 
tarım - ziraat; üretmen - müstah· 
sil, tecimer - tacir; kotarılmak -
halledilmek, önürdeşlik - rekabet; 
üretim - istihsal, önem - ehemmi· 
yet; durum - vaziyet: dene~ - tec
rtibe; örgüt - teşkilat; uzman -
mütehassıs. 

Hiçbir yere giremem. Sizinle 
ancak beş on dakika kalabilece
ğim .. Annem Galatasaray'da 
terzide bekliyor. O provasını 
yapıncaya kadar ben bir kitap 
almak bahanesile savuştum. 

Dedi. Ne söyledim, neler 
önerge ettimse hiçbirini iste
medi. Yürüdük. Alman elçiliık 
evinin yanındaki yokuşa kaıdar 
gittik: 

- Annemle beraber bugün 
terziye geleceğimizi bildiğim 
için size haber verdim. Ve.. iş
te ancak böyle beş on dakika· 
lık bir kacamak yapabildim.. 

Diyor, ikide bir: 
- Aman geç kaldım. Artık 

dönelim. Hatta ben buradan bir 
otomobille Galatasaray'a kadar 
gideyim. Öradan nasıl olsa bir 
kitap uydururum .. 

Diye üzüntülerini döküyor
du. ö böyle yaptrkça benim di
lim dolaşıyor; ona: 

- Daha beş dakika bile ol
madı! 

Demekten kendi derdimi aç
mağa, içimi dökmeğe fırsat bu
lamııordum. Yokuşun başın-

ç • 
1 ÇEK 

İstanbul bir çiçek şehri olabilir. İstanbul . kokuları . ve boya
larıyla bir kocaman bahçe biçimine sokulabilır. B~ şehr~n .hav~~ı, 
topraoı, suyu, güneşi en görülmemiş çiçeklen yetıştırebıhr. 
Oysa ki, bütün İstanbulda bir tek büyükçe çiçek pazarı vardır. 
O da şu yukarda resmini gördüğünüz biçimde ..• 

i
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Bu derste başka bir deneme yap

mak istiyoruz. Bilmediğiniz keli~e
leri, cümleler içinde kullanacagız. 

Osmanlıcalarını en sonra yazacağız. 
Osmanlıcalarma bakmadan, bu keli
melerin, bildiğiniz köklerine göre, ne 
anlamlara geleceğini siz tasmılayı
nız. Göreceksiniz ki, kılavuzu ezber· 
)emek ihtiyacında değilsiniz. Kökler, 

ı bildiğiniz köklerdir. Yal~ı~ t~rkçe
nin kelime yapış usullcrını bilmek 
lazımdır. 

"Hava tehlikesini bilenler" kuru • 
muna üye olmak, bütün yurttaşlar 
için savsanmaz bir düşerge olmuştur. 

Bu misaldeki "savsanmaz" keli
mesinin ''ihmal edilmez'' demek ol
duğunu daha önce yazmıştık. Acaba 
"düşerge" ne demektir? Bu "ge" eki 
ne yapıyor? ''Teklif'' karşılığı aldı
ğımız "önerge'', ''takrir" karş1l:ğı 
kullandığımız ''dilerge" hep böyle 
yapılmış kelimelerdir. '·Diişerge" de
mek "düşen şey" osmanlma ile. ''te• 
rettGp eden şey" yani "vecibe" de· 
mektir 

Romanım gazetenizde otuz bölem 
kadar olacaktır. 

Hergiin 5 Söz 
ON YEDiNCi LiSTE 

1 - Mütaahhit - Üstenci 
Taahhüt - üstencilik 
örnekler: 1 - Arkadaşım 
geçen ytl odun üstenciliği 
etti. 
2 - Üstenciler, iş yapar 
ken, yalnız kendi kazanç • 
!arım düşünmemelidirler. 

2 - Taahhüt - Yükcn 
örnek: Makdonald, tngil· 
terenin Avrupada yeni hiç 
bir yüken altına girmeye • 
ceğini söyledi. 

3 - Taahhüt etmek - 1 - Yü 
kenmek 
2 - üstenmek 

4 - Nezaret - Gözet 
Örnek: Üç suçlu. polis g& 
zeti altına alınmıştır. 

5 - Malzeme - Gereç 
Örnek: Şimdi en çok işle
yen fabrikalar, harp gereç· 
teri yapanlardır. 

iN Oy KUS U ( HIKA YE) Halk arasına ayrrga sokarak, bu-
( TAN) günkü birliği bozmağa kalkışanlar, 

Not: Gazetemiı:e gönden1ccek ya
zılarda bu kelimelerin Osmanlıcalan 
kullanılmamasını rica ederiz. 

HUYSUZ ... 
••. Çok geçimsiz bir adamdı.. kanı yok. Siyah bacalardan 
Czun boylu, geniş omuzlu, yükselen Jumanlar ... rüzgarla 

k 1. d' beraber yağan kara karışıyor ... uvvet ıy ı... k 
Cehresini süsleyen beyaz sa- Kapı eşiklerinde mangal ya . ~ 

kalr, kuvvet ve zekasını topla· mağa uğraşan ·--:ıdmlar ellerıru 
yan boncuk gibi iri parlak göz- uğuşturuyorlar ... 
leri onun heybetini bir kat daha Yine kar yağmağa başladı ... 
başkalaştırırdı... Donduran rüzgar... soğukta 

Zengin bir adam değildi... büzülmüş, ellerini ceplerine 
Fakat çalışkandı... sokmuş bir çocuk dar sokalttan 
Bir yün fabrikasında amele- saptı. Camlan buğulaşan kırık 

Iik ediyordu. Sabahleyin erken- bir teneke ile tutturulmuş bir 
den kalkar. Çok sevdiği tavuk· kapıyı yavaşça itti ... 
larına yem verir, itina ile baıh- Burası akak tavanlı, huysuz 
çenin etrafına diktiği çiçekleri iht·iyarın ;abahladığı, oradan 
sula~ .. hiçbir ~!~~F;'l~fı.1 .... "Uil1çu:e'I..r,~·~--- .. -~ag JLah"""·A: .. 

- Çocuk soğuktan üşüyen elle-
sonra işine giderdi. Fabrikada rini sıcak nefesiyle ısıttı, gözle-
huysuz, geçimsiz olarak tanın. ri toplanan kalabalık arasında 
mıştı. Söz söylerken bile kaşla- ak saçlı babasını aradı ... ora -
rın:~ çatar, sağ elile ak sakalını d d ay ı ... 
sıvazlar, gözleri büyür, sert, kı-
sa cümlelerle cevap verirdi. Çok dalgm, oyun oynuyordu. 

İrkildi. Babasını bugünkü kadar 
... Geçirdiği sıkıntılı, uzun se· sinirli görmemişti. Öyun oy-

nelerden sonra beyaz saçları narken bile bir takım hareket
arasmda kalan birkaç siyah sa· ler yapıyor. Çocuk korkudan 
çı da artık beyazlaşmıştı... yavaşça babasına yaklaştı. Eğil· 

Eski kuvvet ve heybeti kal- di, kulağın anasının ağır bas
mamış, boncuk rengindeki göz- ta olduğunu ve onu beklediğini 
leri artık parlaklığını kaybet · söyledi. ö oralarda değildi. 
mişti. Çalışamıyordu da... Duymadı bile ... Yine huysuzlu-

Önu fabrikadaki işinden de ğu tutmuştu. 
çıkarmışlardı... Şimdi geceleri İhtiyarı son bir defa yine 
eve yakın olan kahveye dadan- gördüm... Sinirli eski hali üze
mış, orada geç vakitlere kadar rinde olduğu belliydi... Yan so
oyun oynuyordu... Öraya çok kaktaki bir evden acı acı bir 
dadanmıştı.... çocuk feryadı... Kapıya topla-

Eve yemek zamanları bile uğ nan b:irıkaç kadın aralarında ha-
rarnaz oldu... fifçe söylüyorlardı... Huysuz 

Günler, aylar geçiyor... ihtiyar, en nihayet ölmesine se-
Soğuk, karlı bir kış günü, b ld 

h ep o u .•• er taraf bembeyaz ... Donduru-
cu rüzga. tltında durmanın im-

dan bir iki dakika denizi sey
rettik. Orada da hep kendisi 
söyledi: 

- Bilmezsiniz. Baıbam ve an
nem o kadar aykırı düşünürler 
ki, bana hiç göz açtırmazlar. 
Babam benim bu azılrğımı duy
sa, buraya geldiğimi bilse, ku
lağına en küçük bir şey gitse 
beni kıtır kıtır keser, niçin, ne
den, niye bile demez!.. Eski 
"harem hayatı" neyse ben de 
tıpkı tıpkısına o kadınların gör
memezliği ve kapalılığı içinde 
yaşarım. Hiçbir şeyimi eksiık 
etmezler. İyi giydirirler, iyi ya
şatırlar, gezdirirler, okumama, 
yetişişime en iyi özeni verdiler. 
Ancak hürriyetim yok. Bir ke
recik kendi kendime sokağa 
çıktığımı, bir arkadaşımla gez
meğe gittiğimi bilmem. Sizin
le konuşmam, buraya kadar ge. 
lebilmem, gelebilmeği yoluna 
koymam hayatımdaki ilk düzen 
ve cesaretimdir !.. 

Sözlerini bitirince de benim 
ne söyliyeceğiıne bakmadan: 

- Haydi hemen dönelim t 
Dedi ve şiddetli bir üzüntü -

Nüzhet Erel 

nün çırpıntısı içinde ellerini 
uğuştura uğuştura: 

- Eyvah. Geç kaldım. Bir 
boş otomobil geçse de binsem! 

Diye tutturdu. Sözlerinde 
beni hem ürküten, hem de ce
saretlendiren kelimeler vardı. 
Birden iki elini tuttum: 

- Nesrin, ben seni seviyo. 
rum. Deli gibi seviyorum. Ha
yatımda ilk sevdiğim kadınsın. 
Sana aşığım!. 

Dedim. Bu, damdan düşer gi
bi bir söylenişti. Kız afalladı: 

- Nasıl olur Bay Ferit?. 
Ben sizin sanabileceğiniz 

gibi bir kız değilim! 
Buraya sadece sizin özel 

bir tanışınız gibi geldim .. 
Annem, babam beni öldü· 

rürler .. 
Diye cevaplar verdi. Yine el

lerini srkı sıkıya tutuyor: 

- Sözlerime inanınız. 
Sizi çok seviyorum! 
Yürekten seviyorum .• 
Kalbimle seviyorum!, 
Gitmeyiniz .• 
Konu§alım! 

politikacı değil, yurd karalarıdır. 

Anadolunun yüzölçesi ne tuttuğu· 
rıu söyler misiniz? 

Cumuriyetin asıl güvenci, aydm 
ve uyamk kafalı bir gençliktir. 

Bu gençliğin başlıca ayırmaçlann
dan biri, yurd işlerine öz vermektir. 

Biz seçkinler için başka, halle: için 
başka bir dil istemiyoruz. Eskiden 
halk: ''- Cıgara kullanır mrsmız ?" 
Sözde seçkinler ise: "- Cıgara isti· 
mal buyurur musunuz?" derlerdi. Biz 
seçkinliğin ayrrmaçı kfütür yüksekli
ği olduğu fikrindeyiz. 

Atatürk, devrim yürüyü~ünde he • 
defe büksül yollardan dolaŞ"arak de
ğil, dosdoğru gitmeği sever. Devrim 
prensiplerinde örtün konuşan Kama
list değildir. 

.,._ .... _ J:.a.. rı.nırcıraaa ıaruı. :rıoyıe -
bir şey konuşulduğunu duymadım. 
Onun için, bu haberin belginliğinde 
şüphe ediyorum. 

lşte kelime karşılıkları: 
Düşerge - Vecibe 

Bölem, ayırma - Tefrika biri ga. 
zete tefrikası, öteki nifak anlamına). 

Yüzölçe - Mesahai aathiye 
Aydın - Münevver. 
Aymnaç - Fa.Tka 
Seçkin - Gü%ide 
Büksül - Muvec 
Orkün - Mübh;ın 
Belgin - Mevsuk 

• Bu genç kızın tayını dediğiniz ka. 
dar güzel bulmuyorum. 

Taylan delikanlı, genç kızların gö
zü üstünde kalarak, uzaklaştı, gitti. 

Atatürk eşsizdir. 
Çantanızın eşini bulamadım, fakat 

benzerini bir mağazada gördüm. 
Bu iki kız, biri ötekinden güçlük· 

le ayrılabilecek kadar, benzeştirlcr. 
lki esvap arasında bu kadar ben· 

zeşlik hoşuma gitmez. 
Kamalizm ile fasizm arasında si

zin bahsettiğiniz be~eşikliği ben bir 
türlü bulamıyorum. 

San'atta benzeticilik değil, özgün-

Diyordum. Bir taraftan da 
kafamın içinden kendi kendime 
konuşuyorcum: 

- Benden, konuşmak iste -
meseydi niçin buraya gelecekti? 

Bir genç kızın durup durur
ken üç dört kere ~üpheli du
rumlarda gördüğü bir erkekle 
tanış olmasının anlamı nedir?. 

Şüphesiz bu da benim duy
gularımın benzerini kendinde 
buluyor ki buraya kadar geldL 

Nazlanıyor .. 
Zorlamak lazım .. 
ö da üst üste bir cumleyi 

üzerinde durarak 'söylüyordu: 
-Rıca ederim Bay Ferit, tam 

şıkhğımıza bu düşünüşle bak
mayın. Ben sizin sandığınız, 
görmeğe alıştığınız kızlar gibi 
bir kız değilim!. 

Biz bu his ve söz uğraşında 
iken Taksim'e çıkan boş bir 
arabayı gördü, çevirdi. 

- Aman Nesrin, canım N es 
. ' nn .. 
Derneğe vakit kalmadan adı

mını taksiye attı: 

lük aranır. 

Para benzetliyenler. ağır ceza gö
rür. 

Kahve. iyi bir nyat:çtır. 
llk danışıt kurulu toplandığı za • 

man, Moskovıada idim. 

Dost sımnı dile vermek en bllyük 
ayıplardandır. 

Bu gizli haberi kim aç!ğa v~rdu? 
Siyasada giz açmak, çogun bılcrek 

yapılır. 

Öyle zamanlar olur ki. küçük bir 
giı:açı, memleket için ağır bir sınat 
doğurur. 

Bütün umaylarımın birer birer sön• 
düğünü gördüm. 

"Alpay düşe geliyor: Osmanlı Im• 
paratorluğu bilmiyerek, Büyük Bri· 
tanya fmparatocluğu gibi görerek ve 
hesaplıyarak ... " 

''Iııklar şavdı, ku~lıar takıdı. Ben 
senin bakışını, senin sesini bekliyo
rum." 

Türkçe şuvağ, arapça §ua'dan da· 
ha güzel değil midir? 

Kelimelerimizin karııhkJan şun• 
tardır: 

Tay - Endam 
Taylan - Endamı men:wı sahibi 
Et - Nazir 
Benzer - Şebib 
Benzet - Müşabı"h 
Benzeılik - Mütabehet 
Benzet - Taklid 
Beneztlemek - Taldid etraıek 
Uyatıç - Münebbih 
Danışıt - ŞUn! 
Dile vermek, açığa vurmak- Fq 

etmek 

Giza9'Jl&k - Ifp etmek, iltaalt• 
bulunmak 

Gizaçı - lf!A 
Smat - Musibet 
Umay- Emel 
Alpay - Cihangir 
Şavmak - lnşia etmek 

cağımı bilmiyordum. 
- Sizinle beraber ben de ge 

Iebilirim .. 
Dedim. 
- İmkanı yok... Görülürüz 1 
Dedi. 
- Bir kere daha ne zaman 

konuşacağız? .• 
Diye sordum. 
- Allah bilir! 
Den başka hiçbir şey söyle· 

medi. Çıldırtan, gözü, gönlü bil· 
yüleyen, enerjiyi yenen, kalbi 
didikliyen o her vakitki büyülü 
gülüşünü yine yüzünde dağıttı, 
kısa bir baş sallaması ile beni 
esenledi ve şoföre emretti: 

- Çek!. 
Refet hiç bu sonu beklemi

yen bir tavırla: 
- Eeyyyy. Sonra ne oklu?. 
Diye gözJerinj parlattı, Feri

din gözleri içine baktı. Bu ba~ 
kışta hem merak, hem apaçık 
sezilen bir anlam vardı 1 

(Arkası var) 
"' * * 

- Esenle kalın Bay Ferit .. 
Birden şaşırmıştlll1. Ne yapa 

unerge - teklif, Aıılrğunı -
Cür'et, Oıel - hususi, Tanş - ah· 
bab, Anlam - ınana. 
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FiNANSAL KRONiK 

Hava Tehlikesi
ne Karşı 

Habeş İşi 
Uzlaşma komisyonu 
Milinoda toplanıyor 

Frank'ta Yapılan 
Spekülasyonlar 

BORSA 

1 HAZiRAN CUMARTESi 

PARALAR 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 
makamları toplanarak, mahal -
lelerde ve nahiyelerde kurula • 
cak yardım heyetleri etrafında 
görüşeceklerdi. Bazı kaymakam 
lar vazife başmda olduğundan, 
dün bu toplantı yapılamamıştır. 
Bu hafta içinde, bütün kaza kay 
makamları Vali muavininin baş 
kanhğmda mühim bir toplantı 
yapacaklardır. Mahalle mümes
silleri, her mahallede, hava ku· 
rumuna yardun edebilecek, vak 
ti ve hali yerinde vatandaşları 
tesbit edeceklerdir.Bu vatandaş 

Roma, 2. A. A. - İtalya
H a b e ş i s t a n uzlaşma ko
misyonu üyeleri gelecek yedi 
gün içersinde Milanoda topla -
nacaklardtr. Toplantı günü da
ha belli değildir. "Bir şeyin şüyuu, vukuundan 

beterdir,, diye eski bir söz var
dır. Paranın kıymetinden düşü
rülmesi, yani "devaluation,, u 
da böyledir ve hatta daha kötü
dür. 

"Devaluation,,un ismi, yapıl
mış devaluation kadar ekono -
mik, ve finansal bünyeyi sars2r 
ve hakiki devaluation da baz; 
müesseselerin gördükleri istifa
de burada tezahür etmediği için 
daha kötü neticeler doğurur. 

İşte Fransa da son günlerin 
finansal ve siyasal krizi bu "i· . ' 
sım,,den doğmuştur. Başbakan 
Flandi~ finans bakam Ger -
main Marten bir cok defal~r 

~ . 
Fransız frangının kıymetini mu 
h.afaza edeceklerini, para üze -
· mde her hangi elleme yapıl'1 -
ımyacağım temin ettikleri hal
de yine Devaluation'un korkunc 
ismi, göze görünmiyen bir kud: 
ret seklinde tesirini yapmıştır. 

. Bunun sebebi şudur: 
Çünkü Fransız bütçesi, bu se 

nede diğer yıllarda olduğu gibi 
10 milyar açık vermiştir. Yeni
den borç alıp, bütçe açığını ka
patmanın imkanı görülmüyor -
clu. Bundan ötürü, ortalığı bir 
şayiadır aldı: 

"Hükumet bütçe açığını ka
patmak için muhakkak bir de
valuation'a müracaat edecek -
tir.,, Bu şayiayı stok malları bu 
lunan ve panmrn düşmesile fi -
yatların yükseleceğini hesapla
yan bazı müesseselerde tuttu -
lar. Ve hep bir ağızdan tekrar· 
ladılar: 

- Para krymetten düşürüle
cektir! 

Hükfunet bu haberleri resmi 
agrzlarla yalanladı. İnananlar 
inandı. İnanmıyanlar inanmadı. 
Ve hatta bazı inananlar bile i
nanmamış göründüler. 

Bunun üzerine frank üzerin -
de spekülasyon başladı, ve 
Banque de France'daki altınlar, 
yavaş yavaş erimeğe ve akma -
ğa yüz tuttu. 

Spekülasyon nasıl oldu; ev
vela onu anlatalım: 

Umumi bir tabirle diyebiliriz 
ki, para yüzünden kazanmak, 
ve yahut muhtemel bir kaybı 
önlemek istiyen her müessese 
ve her şahıs böyle bir işe giriş· 
ti. 

Onun için bunları iki kısma 
ayırmak mümkündür: 

1 - Spekülasyonu muhte· 
mel bir kaybı önlemek maksa -
dile yananlar. 

Ki bu~lar endişeli, korkak ve 
hazan durbiu kimselerdir Bir 
devalu_ation'un kendi serve~leri
ne t~sır. ~dece~ini düşünerek, 
emnıyetını temm etmek mak _ 
sadile, kağıt para mukabilinde 
altın alırlar. Çünkü altın daima 
altındır. Ve bugünkü istihsala. 
ta nazaran kıymetten düsmesi 

~ , 

No: 42 

im~an dahilinde değildir. 
Işte Fransada bu çeşit adam· 

lar derhal ulusal bankaya gide
rek kağıt paralarını altına kal
bettiler. Bu altının bir kısmı 
memleket dahilinde kaldı. Di
ğer kısmı ise, altın garanti mu
kabilinde kredi açtırmak mak
sadile diğer memleketlere ihraç 
olundu. 

2 - Para yüzünden kazan • 
mak maksadile spekülasyon ya 
panlar. Yani para canbazları ..• 

Bunların maksatları şudur: 
al tını az frank mukabilinde elde 
ettikten sonra, bunu saklayrp 
ilerde çok franga satmak ve pa
ra farkından istifade etmek. 

İste Fransada, bilhassa bu 
sen~ 10 mayıstan sonra, bu gibi 
spekülasyon işleri aldı yürüdü. 
Ve devaluation taraftarlarının 
propagandaları yüzünden Bank 
dö Frans':m gişelerine hücum 
başladı. Altın, bir oluk halinde 
dışarı aktı. 

SpeküJasyon yapanlar, Belçi
kayı misal alıyorlardı. Çünkü 
Belga'nın düşürüleceğini vak -
tinde öğrenenler bundan çok 
kar etmişlerdi. 

Bu altın akışı diğer taraftan 
bankalardaki depolara tesir et -
ti. Bir çok kimseler bankalara 
yatırdıkları paraları çekip bunu 
Banque de France'a götürerek 
altın almak sevdasına düştüler. 

Neticede Frank, devaluation 
şayiaları yüzünden daha kry -
metlendi. Çünkü azalıyordu. İş 
sahasında da sermaye lazımdı. 

Bu işe bir çare bulmak gerek
ti. Onun için Flandin kabinesi 
parlamentodan tam salahiyet 
istedi. Ve düştü. 

Fernand Bouisson da frangı 
kurtarmak icin arın kamutay -
dan yine geniş salahiyet istiye
cek. Fakat Bouisson bu salahi
yetin hududunu çizmiş ve Flan
din gibi açık kapı bırakmamış· 
tır: Bouisson bu salahiyeti, fran 
gı korumak uğrunda kullanacak 
tır. Ve başka bir şey için bu si· 
lahı eline almayacaktır. 

* * 
Yunan u usaı bankası 

d ı rektörUnün istifası 

Atina, 2 (Hususi muhabiri -
mizden) - Dün bakanlar top
lantısında ulusal banka müdürü 
Cuderosun istifası meselesi tet
kik edilmiştir. Toplantıdan son 
ra gazetecilerle konuşan Çal
daris istifanın kabul edilip edil
miyeceğine dair bir karar veril
mediğini keza bankaların birleş 
tirilrnesi hakkında yapılan tek
lif için de bir karar almmadığmı 
söylemiştir. Devlet bankaları
nın birleştirilmesi fikrini muha
lifler tetkik etmektedirler. 

Alq Satıt 

Sterlin 617 622,-
Dola.r 123,- 125,-
20 Fransız Frangı 167,- 169,-
20 Liret 201,- 203,-
20 Belçika Frangı 81,- 82,-
20 Drahmi 23.- 24.-
20 İsviçre fr. 806,- 808,-
20 Leva 23,- 24,-
Florin 83,- 84,-
20 Çek Kuron 96,- 98,-
Avusturya şilin 22,50 23,-
Mark 41,- 43,-
Zloti 22.- 24.-
Pengo 23.- 25,-
20 Ley ıs.- 16,-
20 Dinar 52.- 54,-
Yen 3 ı.- 33,-
İsveç Kuron 39,- 31,-
Altm 937 - 938,-
Mecidiye 48'.- 48,50 
Banknot 228,- 230.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 

Dolar 
Liret 

Belga 
Drahmi 
İsviçre Frangı 

Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 

Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çernovetc 

İsveç kuronu 

ESHAM 

Kapaı.nı 

12,06 
622.-
0,79,35 
9,62,90 
4,64,91 

83.71.50 
2,45,84 

64,42,36 
1,17,44 

19,07,25 
4,24,75 
5.81.43 
l,95,96 
4,21.-
4,51.40 

'18,54,43 
34,96,33 

2.78.30 
10,98 

3,12,60 

1$ Bankası Mü- 90.-
.. ., N. 9.50 

.. ., H. 9,70 
Anadolu 3 60 24,75 

.. 3 100 41,50 
Sirketihayriye l 6.-
Tramvay 29,-

Bomonti - Nektat 8.SO 
Tc-rkos 16.-
Reji 2,35 
Aslan Çimento 9.75 
Merkez Bankası 58,25 
O«m~nh Bankası 27.50 
~~n ıuo 
İttihat değirmencilik T. A. $. 7,50 
Sark Degirmenleri 0.70 
Şark merke1! eczanesi 4,60 

Türk Borcu 1 Kupon Kesik 
" •• il ,, ,., 

III ., • 
E;gani 
İstikrazi dahili 

28,10 
26,10 
26.65 
94,-
94,50 

Paralarm istikrarı için 
bir konferans 

Nevyork Times'e Vaşingtondan bil 
diriyor: 

"Salahiyetli bir kaynaktan öğren· 
diğim'ze göre Birle .. ik Amerika dev
letleri, dövizlerin istikrarı ve gümrük 
engellerinin indirilmesi için arsıulu • 
sal bir anlaşma temellerini kuracak 
acunsal bir konferansa başlıca ulus -
lan çağıracaktır. • 

Bu teşebbüs, Hull'iln sebatlı çalrş· 
malarile sonuçlanmıştır. Hutl'ün teş· 
vikile yabancı hükumetleri iskandil 
eden Amerikan idaresi, elde ettiği so 
nuçlan memnuniyet verici mahiyette 
sayıyor, konferans toplanacak olursa 
delegelerin sayısı madud olacakmış. 
Çünkü Amerikalı finansal eksperler 
1933 Londra konferansrnın kısır kal
masını delegelerin çokluğuna bamle
diyorlarmış ..• 

Uçak Tehlikesi 
Ve Bulgarlar 
(HUSUSi MUHABiRiMiZ TELE· 

FONLA BiLDiRiYOR) 

Sof ya 3 Haziran 
Dün Zağrada, halkın zehirli gaz 

lardan korunması tecrübeleri yapıl 
mıştır. Tecriibelere asker, talebe, 
itfaiye müferezeleri ve halk i~tirak 
etmiştir. Halka tayyare tehlikesi 
öğretilmektedir, Zehirli gazlar ve 
tayyare hücumları hakkında konfe 
ranslar verilmiştir. 

Mahmud Necmeddin 

lar açılacak taahhüt defterleri -
ne isimlerini yazdıracaklar, ve
recekleri parayı bildirecekler -
dir. 

Üyeler 
Ankara, 1" (A.A.) - Hava 

tehlikesini bilen üye listesi: 
Abdullah Ungan, Merkez hıfzıssıh 

ha mües. Kimya Mut. 20, Aron Arav 
ve çocukları, Anafarta cadde. Hırda
vat mağazası 20, Nuri Tama~ Kasta
monu saylavı 50, Vehbi Demirel Da. 
biliye müsteşarı 100, Şükrü Sökmen
sücr, Emniyet işleri umum müd. 60, 
İ. Sabri Çital: teftiş heyeti reisi, 60, 
Naci Kıcıaman, mahalli idareler .ı
mum müd. 40, Ekrem Ergüven hu
kuk müşaviri 40, Vedat Nedim, Mat
buat umum müdUrü 60. Edip Gürel, 
muhasebe müdürü 25, Fehmi. Sefer
berlik müdürü 25, Feyyaz emniyet 
isleri umum müdür muavini 25, Ha. 
ıft Akalın V . t . umum müdür mua -
.. .. ..: --, ··-·-· ·- .. ••n-urm mür1ü.r 
muavini 25, Hilmi Balcı nutus ışrerı 
umum müdür muavini 25, Cavit Ün
ver hukuk müsaviri muavini 25, A
gfilı mülkiye ~üfettişi 25, Muzaffer 
mülkiye müfettişi 25, Abidin V. 1. 
um. Ş. 2 müdürü 20, Ahmet Fehmi 
V. 1. Um. Ş. 3 müdürü 20, HiJmi M. 
İ. um. müdürü S. 2. müd. 20, Akif 
İş. Ş. 2. müdürÜ 20, Sabri nüfus İş. 
Ş. 3 müdürü 20, Nadi Aklan Em. İş. 
um müdürlüğü başmüf. 20, Faik Kok 
sal Em. İş. um. müdürlüğü Ş. 2 mü. 
20, Osman Sabri Em. İş. um. müdür 
lüğü Ş. 4. müd. 20, Şükrü Yumak 
Em. İş. Ş. 6 müdürü 20, Burhan Bel
ge, matbuat um. müd. başmüşaviri 
40, Sadri Ertem Matbuat um. müd 
müşaviri 30, Şekip Matbuat um. müd 
müşaviri 30, Emin Matbuat um. müd 
müşaviri 30, Gayyur Matbuat um. 
müd. müşaviri 30, Selmin Matbuat 
um. müd. müşaviri 30, Nazlı Matbu
at um. müd. müşaviri 30, Otomobil 
ticareti Türk anonim şirketi 200, Ke 
mal Zaim Ziraat Bankası um. müd. 
500, Dr. Abravaya Niğde saylavr 
250, Hıdır Mehmet Eskişehirde mü
teahhit 25, Sait Kurt Eskişehirde ki
remit fabrikası sahibi 25, Binbaşı 
Sırrt Eskişehirde askeri hastahane o
peratörü 20, Menahem Pessah, lstan 
bul Türk Milli sigorta şirketi ikinci 

İtalyan üyeleri, Refael Mon
tanya ile eski Buenos Ayres bü
yük elçisi Luici Aldovrandi Ma· 
resko'dur. 

Habeş üyeleri de Fransalı 

Alber dö Lapradel ile Ame:ika 
lı Pitman•Potterdir. 

ltalyanlarm 1 n g i 1 iz 
Gazeteterine cevabı 

Roma, 2 A.A. - İngiliz bası-
nının nesriyatına, İtalyamn \·er 
diği karşılık şudur: 

"İtalya, Stersa siyasa~ma ta
dıktrr.,, 

İngiliz basının t tal ya - Al
manya arasındaki münasebet -
lerin düzelmesini, batı devhtle
rinin birleşik cephelerin-len ay
rılış sayan neşriyatmı İta~ya bir 
gütge ile yapmış sayar. 

Üstüste yapılan seferberlik 
tedbirleri, sevk edilen askere 
rağmen, İtalya ana yurdu.run 
süel değerini düşürmemC'k ve 
hatta arttırmak amacile yapıl -
nuştır. 

Eğer İtalya, Avusturya er -
kinli~ine kefil olduğundan ötü
rü bütün mesuliyetlcri üzerine 
almış ise Brcnner üzerinde tek 
başına jandarmalık etmek ,·e 
Tuna havzasında, bütün devle!: 
leri ilgilendiren bir durumu tek 
başına korumak ödevini (vazi
fesini) de üzerine almayı re !de
der. İtalya, Stresa andlaşmasmı 
imzalamış olan bütün devletle-
re eşit kolaylıklar gösteren Hit 
lerin tekliflerini birdenbire re<l· 
detmek lüzumuna kail değildir. 

Hitlerin iş birliği dileği Fran
sa - İngiltere ve İtalyamn Stre-

--:ı -- --
bir sonucu (neticesi) gibidir. 

İtalya. batı devletlerinin Av
rupa dışında da elbirliği ile ha
reket etmelerini dilemektedir. 

direktörü 20, Relae1 Kazca ve mah • 
dumu Fincancılar 21-1 manifatura 
tüccarı 50, Refael Kazes ve mahdu
mu Fincancılar 21-1 manifatura tüc
carı 150, Mordo Galimidi 1stanhul 
Kurban han dişçi 20, Hicri İstanbul 
T. H. K. Ş. idare memuru 20, Bedri 
İstanbul T. H. K. dava muakkibi 20, 
Savni İstanbul T. H. K. Beynelmi!el 
tayyare kontrol memuru 24, İhsan 
Mermercizade İstanbul Aşir ef. cad. 
No. 1 manifaturae1 100, Salti Franko 
İstanbul Rrza paşa cad. 89-91 No. 
mefruşat tüccarı 300, Ş. B. Yakar İs· 
tanbul Haçopolo han No. 35. 84, Sa
batay Kamhi Sultanahnıet mevsim 
mağazası 120, Ur::ıl dilek Galata Bü
\'Ük Uünel han 5, 6, 7, avukat. 20, 
Nesim Mizrahi ve Benardet müesse
t esi 50, Ne='tm Mizrahj ve Benardet 
müesscsei 1 SO. Piyas Anadolu sigor
ta şir. dircktörii lCO. 

KIRMIZI VE SiYAH 
ni göstermek gerekti, ama bu
nu hemen yapmalı idi; madame 
de Renal Julien'in sözlerine şa
şırm1ştı, çünkü kendi gibi kibar 
olan kimselerin söylediğine gö
re Robespierre idaresi bir gün 
yine gelirse bu ancak böyle 
adam evladı denilemiyecek, fa
kat çok iyi okuyup yazmış 
genelerin yüzünden olacaktı. 
Madame de Renal soğuk dur
ması hayli sürdü ve Julien bun
dan almdt. Julicn'in sözü ma
dame de Renal'i adeta tiksin
dirmişti; fakat bundan sonra 
da kad:ncağız Julien'e, doğru
dan dogruya olmasa bile tatsız 
bir şey söylemiş olmakt;n kork 
muştu. Bu üzüntü yüzünden 
onun, cansıkıcı kimselerden 
kurtulup da içinde sevine duv
duğu anlar pek masum ve p~k 
saf olan yüzünü de kapladı. 

evde dolaşırken gorurse bin 
türlü mana verebilirdi; bunun 
için madame de Renal ]ulien'in 
odasına gelirse daha iyi ola
caktı. 

len bu aşk terbiyesi, pek güzel 
bir şey oldu. Julien kibarlar 
alemini tam bugün olduğu gibi 
gönneğe başladı. Onun iki bin 
yıl önce, yahud sadece altmış 
yıl önce, mesela bir Voltaire, 
bir XV inci Louis zamanında 
ne biçim olduğunu öğrenerek 
zihni körleınişti. Gözlerini ör
ten perde birdenbire sıyrıldı ve 
J ulien, tarif edilmez bir sevine 
duydu: artık Verrieres'de olup 
bitenlerin manasını anlıyordu. 

ye bahçe kanapesinde, yam ba
şına oturmuş o kibar bayana, 
deminki sözleri yolculuğu sıra
sında dostu oduncudan işitmiş 
olduğunu anlattı. Kendisi onla· 
n ancak: "İşte dinsiz imansız
lar böyle dü~ünüyor!,, diye tek
rar etmişti. 

Madame de Renal, en ateşli 
şefkat tavurlarmdan sonra bir· 
denbire takınmış olduğu o so
ğuk duruşunu büsbütün bırak
madan cevab vereli: 

- Sizin de öyle adamlar 
içinde ne işiniz var! 

STENDHAL 

miş. Bu zengin sınıfının en 
k?r~t1:1ğu . insanlar hiç şüphesiz 
kı, ıyı . hı~ tahsil gördükleri 
halde hır ışe girmek için para
lan olmıyan genel erdir. Onlar-ı 
la çarpışmak için elimizde on
larınkiler gibi silahlarımız ol
sa, bu kişi oğullarının hali ne 
olurdu? Mesela ben Verrieres 
belediye reisi olsam ... iş görmek 
istiyen, namuslu bir adamım ... 
M. de Renal de doğrusu na
musludur ya! ... Ben belediye re
isi olsam o papas muavini de, 
M. Valenod da, bi.itün dalavere
leri de bir gün kalmaz, süprülür 
gider. Onlarda beni korkutacak 
bir kabiliyet, bir bilgi mi var? .• 
Görüyoruz, hep bocalayıp du
ruyorlar.,, 

Ancak bunun da mahzurları 
vardı. Julien, kendi gibi bir pa· 
pas namzedinin bir kitabcıdan 
istemesi caiz olmıyacak kitab
ları Fouque'ye yazıp getirtmiş
ti. Onları ancak geceleri açabi
liyordu. Onları okurken rahat
sız edilmek istemezdi, madame 
de Renal tarafından dahi olsa ... 
Halbuki yemiş bahçesindeki o 
küçük hadiseden önce olsaydı 

Julien, madame de Renal'i bek
lerken, hiç kalkıp da kitab mı 
okuyabilirdi? 

Madame de Renal'in sayesin
de şimdi kitabları büsbütün 
başka ütrlü anlıyordu. Cesaret 
edip ondan bircok küçük şeyler 
üzerine malumat almıştı; bun
ları bilmemek, tabiiğ zekası ne 
olursa olsun, kibarlar a lemi dı
şmcl ı. doğmuş bir gencin anla
yışını daraltıverir. 

Gözüne ilk çarpan şeyler, iki 
yıldanberi Besançon ilbayı nez
dinde çevrilen gayetle karışık 
dalavereler oldu. Bunlar Paris' -
ten, en tanınmış kimseler tara
fından yazılmış mektublardan 
kuvvet buluyordu. istenilen şey 
de, oraların en sofu adamı olan 
M. de Moirod'yu, Verrieres be
lediye reisinin ikinci değil, baş 
muavini olması idi. 

Bu kaş çatılması, daha doğ
rusu ihtiyatsızlık ettiği için 
duyduğu nadimlik, Julien'i sü
rükleyip giden tatlı vehimlerin 
uğradığı ilk mağlubiyet oldu. 
Julien içinden: "Bu kadın iyi ve 
şefkatli bir kadın, dedi, benden 
de cok hoşlanıyor, ama o bize 
düş~an olanlar arasında yetiş-

O gün Julien, samimiğ o~
mak cüretini gösterebilseydı, 
bahtiyarlığı artık sonsuz olab~:. 
lirdi. Savaşa girişmek cesaretı-

Artık Julien kendini hulyaya 
brrakmağa cüret edemedi. Da
ha sakinleşmişti ve eskisi kadar 
aşık değildi; madame de Rs. 
nal'in odasına gitmenin bir ih
tiyatsızlık olacağım düşündü. 
lJ şaklardan biri onu geceleyin 

Kendisi de son derece acemi 
olan bir kadın tarafından veri-

M. de Moirod'nun bu işte ra
kibi gayet zengin bir fabrikatör 
idi; ne yapıp yapıp bu adamın 
ikinci muavinliğe indirilmesi la
zım geliyordu. 

Julien, Verrieres büyükleri • 
l 

4 Milyar 
Dolarla İşsiz
lere Yardım 

Vashington, 2. A.A. - Ruz
velt, son defa kabul edilmiş o• 
lan işsizlere yardım tahsisatın

dan 4 milyar doların kullanıl
ması için talimat vermiştir. 

Bir milyardan fazla bir para, 
on iki komisyon arasında tak
sim edilmişdir. Hükumet, ko
misyonlar tarafından bu para· 
ların kullanılmasına başlan

mazdan evvel, kendilerine iş 
verilmiş olan adamların günde
liklerini belitecekdir (tayin ede• 
cekdir) . 

1 - Geçid yerlerini ortadan 
kaldırmak üzere, yol yapısı için 
500 milyon dolar kullanılacak

dır. Yapı, tı:mmuz ayında başla· 

nacakdır. Fakat ilk teşrinden 

evvel işletmeğe açılacağından 

şüphe edilmektedir. 
2 - Yeniden ağaç dikimi, av 

hayvanlarını korunması ve zor
da bulunan çiflik sahiblerine 
yardım için 100 milyon tahsis 
edilmişdir. 

3 - Bataklıkların kurutul· 
ması için, Maine hükumetine 
100 milyon dolar verilecekdir. 

4 - Kanalizasyonların mo• 
dern bir hale konması için 
N evyork şehrine yedi milyon 
dolar tahsis edilmişdir. 

5 - Yardım ve yeniden yapı 
projelerini tatbik etmek üzere, 
Visconsin hükCımetine 100 mil· 
yon dolar verilecekdir. 

İllinois hükumeti, yardmı 
kurumuna ayda hissesine düşen 
üç milyon doları vermediği 
müddetce, kendisine ayrıca bu 
gibi tahsisat verilmeyecekdir. 

Davalar 
Vaşington, 2. A.A. - Ruz• 

ye~ine ::_ gCli~ert:R:ıin .. _kararını 
kanuna karşın (muhalif) hare
ketlerde bulunmuş olanlara kar
şı açılmış olan 411 davaya 
ilişik takibatı bırakmış olduğu~ 
nu bildirmişdir. 

Amerikada sel'er 
Dhanis (Texas), 2. A.A. -

Evlerin coğunu yıkan, fırtınalt 
büyük bir yağmurda dört çocuk 
boğulmuşdur. Hayvanların bir 
çoğu ve ürünler bütün bütün 
mahvolrnuşdur. 

Bir köyde üç ev yandı 
Bilecik, 2 A.A. - Söğüdürı 

Sıraca köyünden bir samanlıkta 
çıkan yangında üç evle evlerirı 
içinde bulunan hayvanlar yan· 
nuştır. Köylünün tarlalarında 
bulunması bu evlerde bulunan 
kozaların kurtarılamamasına se 
bep olmuştur. Zarar ne kadar 
olduğu henüz belli değildir. İn
san zayiatı yoktur. 

nin M. de Renal'tn sofrasında 
sarfettikleri imali sözlerin ma .. 
nasını anlamağa başladı. Bu irrı
tiyazlı kimseler, başmuavin se· 
çimi işine, şehir halkının, hele 
liberallerin varlığını bile bilrne· 
dikleri bu işe son derece ilgin " 
lik gösteriyorlardı. Bunu eher;r 
miyetli kılan da Verrieres ca • 
desinin şark tarafının, herkesçe 
malfun olduğu üzere, dokuz 1:ta· 
demden fazla acılması Iüzuırıt.l 
idi, çünkü artık ~emleketin ~ııa 
yolları o caddeden geçecektt· 

Kesilmesi istenilen evlerdeıı 
üçü M. de Moirod'nun idi; de." 
mek ki, o basmuavinliğe geti.r;i 
lir, M. de Renal saylav seçildıg 
takdirde de belediye reisliğirıe 
geçerse, bu işe gözünü kapar ve 
kanunca gösterilen hattı gece~ 
evlere ufak bir tamir konutırıa5 

ile iktifa edebilirdi; böyl~ce ~e 
evler hic olmazsa daha yuz Y,., 

~ -~ 

kurtulurdu.M.de Renal sofuh1~11 
ve gayetle namusluluğu ile tarı 
mıstı ama vine de onunla anJaŞ; 

• (Arkası v~r'" 
. N. ATP'I• 
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at onda başlandı. Mefruz düş 
manın ucak hücumu başladığı 
halka otuz altı muhtelif alette 
bildirildi: Sirenler, haykırma 
makineleri, polis makineleri hep 
birden ortalığı velveleye verdi
ler. Hücuma uğradığı mefruz o
lan mahalle, derhal polis me " 
rnurlan tarafından sarıld:ı, et • 
raftaki mahallelerden tecrit o 
lundu. Bir hava hücumu taklidi 
olarak, bu mahallenin sokakla -
rmda hava fişekleri dolu kutu· 
lar patlıyordu. Aynı zamanda 
itfaiye seri kamyonlarla ve hafif 
otomobillerle oraya varıyordu. 
Az sonra bisikletli polis takını
lan da taarruza uğrayan mahal
leye yetişiyordu. I tfaiye müret
tebatı müdafaa kombinezonları 
giymiş ve oksijen hazinelerile 
teçhiz olunmuşlardı. Polisler i
se sadece gaz maskeleri taşıyor· 
Iardı. Maskeler Fransız ordu lngirtereda hava akmlarına karşı korunmak için kad1nların yapbkları bir deneme 
sundaki modeldeydi. Mefruz 
yaralılar, beş - 20 dakikada kal
drrıhyordu. Yaralılar, oradaki 
Tıp fakültesi sığınaklarına 
(mahzen) taşıruyorlardL Has -
tabakıcılar ve doktorlar, hazır
dılar. Bir çok generaller de var
dı. Fakülte sığınağı bir yardnn 
karakolu haline sokulmuştu. Bu 
bir nümunc sığınağıdır. Boğucu 

bir tayyare hücumunda vuku -
bulacak her ihtimal düşünül -
müştür. 

1 - Yaralıların sedyeler üze
rinde sığınağa getirilmesi, 

2 - Gazların, hususi aletler· 
le defi, 

3 - Doktorların teşhisi, 

4 - Girme fişi, 
5 - Hastaların cins cins ay

rılması. 
Bütün bu işler, teferrüatma 

varıncaya kadar düşünülmüş ve 
tatbik olunmuştur. 

Akşam manevrası 
Gece manevrası, başka bir 

Almanların hava alnnlanna karşı kullandıkları kocaman 
projöktörıerden bırisi 

gazlardan müteessir olanlar iç 
kapıda ayrılır. Sağda ve solda 
iki galeri vardır. Bunlardan bi
rine İperit cinsinden gazla yan· 
nuş olan yaralılar, ötekine de 
boğulmuş olanlar götürülür .Bu
rada bir pansuman salonu ve 
sun'i teneffüs salonları vardır. 
Sun'i teneffüs salonunda bu iş 
için doktor Cot'un keşfettiği a
letler mevcuttur. Sığmak yara· 
lılara her zaman açık bulundu
rulur. Bura~a dı~ndfin hav..a. 
5 : ..... "'~· -,.·,;t1nız bazı makineler-liava hücumlarına karşı pasif 

nıucı.afaa JJ1A" ... ı ... ":F ..ı.._. ..cıı arta 
buyuk oır önem aldı. Ucaklarm 
bugün vardığı evrim derecesi 
düşünülürse, şehirleri ve halkı 
hava hücumlaruıa karşı koru • 
llıak işinin her ulus ve uluşu dil 
~ıindüren bir mesele haline gel
nıesiııe şaşmam.ık gerek1.:ir. Bu
nun içindır ki, her tarafta, hal
ka korunma yolları, maskelerin 
kı.:lbJlTŞI, ~ığmcıklar~ :ugınmak 
Vc:saıre gibi şeyler gö:,teriirnek· 
t edir Koı.feransları siv•l talim
ler, h:ı!kı: her hangi bir hava 
!ıucııff:uı~da telaşsız korunma 
tarzlarına alıştırmaktadır.Bom
balarrn boğucu gazları:td, yakı
cı ve yrl.•c1 şiddetine karşi; halkı 
ve şchır leri korumak ı..:ın önce
den tcdb:r almak gerek!.{~ini an
laınaydn ülke ve ulus ı~almadı 

Büyllk talimler 
Bunun için, büyük, temelli 

't<:.liınler yapılıyor. Bunun en bü
Yüğüne ve en şümiUlüsüne ge· 
~enae Bcrlin sehri sahne oldu. 
:Su talimde, g'ece, muayyen sa
atta b~tt::n şehir Sü Baı-:anicğı • 
~ın fmrir.e geçti. Dört milyon 
Stvil hiilk, şaşılacak ve takdir 
edilecek bir disiplinle, verilen 
eınirjere harfı harfma itaat et • 
tı L•orc saat, ortalık kö· bir ka
~.anlık içinde kaldı. İtafaiye, po· 
ıs, jandanna, ordu ve sivil te • 

rekküller, mefruz uçak taarıuz
arına ve bu taarruzların mef -

ruz tahriplerine karsı her türlü 
~edbirleri aldılar. Şi;ndi;.e ka -

ar pasif müdafaa için yaprlan . 
e~ büyük talim budur. Talimde ' 
gorüien disiplin, gece uçuşları· 
tıın heybet ve garipliği yaoancı 
~<lZetecilerin hayretini çekti. 
l' Ynı şekilde ve şümfüde ta
~tnl.er Sovyet Rusyada da yapıl-

.1· ltalya, zaten, uçakçılık işle· 
~ıncte önderlik etmek iddiasıyla 
t ll t~ı;mleri her türlü şekillerde 
atbık etti. 

F ransada hava talimleri 
.~ihayet, Fransızlar da pasif 'I 

l'tıudafaa talimleri yapmak ge -
~ekliğini anladılar. Geçende, ol
cl Ukça geniş ölçüde Pariste mü
l afaa manevraları yapildı. Bun
;rdan kısaca bahsedeceğiz. Ma-

evralara ait çok meraklı ve is-

tifadeli resimle.r.i de basıvoruz. 
manevralar ıki bölüğe ayrtl· 

nustı: 

İ - Sabah manevraları. 
2 - Gece manevraları. · 

Sabah manevrası 
Sabah manevralarına tam sa-

le tasfiye edilmiş hava sokulur. 
Gazdan müteessir olanlar sığı • 
naktan çıktıkça, yeri derhal de
zenfekte edilir. 

Sabah taliminin teferruatın • 
dan bahsedecek değ-iliz. Ancak. Bir hasta bakıe1'ar or uou aaz maskeli elb1se•erile 

San'atlar Mektebini 
-- ... -·-···· -- -· 1 

Bitirenler ı ______________ .._ ___ , 

İstanbul sanatlar mektebin -ı viyeci ve motörcü, seki.Zi dahili ı Diplomaları bu hafta içinde 1 ni mezun olan gençleri yeni va
den bu yıl 33 talebe mezun mimar, beşi sıhhi tesisatçı~ do- verilecektir. zifelerine derhal ta Y. in ede· 
olmuştur. Bunlardan on biri tes kuzu da elektrikçidir. Ek on om i Bakanlığı ye - cektir. , 

Zehirlener. 1 ?re yardım 

mahiyette oldu. Geceyarısmdan 
sonra saat iki buçukta: Siren -
ler, haykırı~ı makineler ortalığı 
uyandırdı. Derhal, butün ışıld.ar 
söndü. Yalnız, gökte hafif ışık· 
Iar ve batmakta olan sönük kır· 
mızı bir ay var. Karanlık, Pari· 
se bambaşka, orta çağa ait bir 
görüm verdi. Y almz, resmi oto
mobiller işliyor ,bunların fener· 
leri de mika ile örtülü olduğu 
için sokaklara mavi ışık büzme
leri saçıyorlardı. Dörtyol ağız
larında polis memurları, ortalığı 
gözleyerek ışıkların söndürül 
mesine nezaret ediyorlar. 

Sonuçları 
İkinci manevra, daha kat'i v~ 

temelli bir sonuç verdi. Bu, hü
cum halinde, ortalığın ışıksız 

kalmasını temine matuf bir ta
limdi. Ancak iki manevradan 
da ayn ayrı dersler alındı. Fran 
sızlar, hava müdafaasına· ait 
bütün servislerin birleştirilmesi 
gerekliğini anladılar. Almanya, 

Sığanaklara hava verme t~rtibab 
bozulunca böyle pedallı usule 

baş vurulur 

Rusya ve !talyada olduğu gibi 
Fransız payitahtı da muhtelif 
sektör ve alt sektörlere ayırmak 
gerekliğini öğrendiler. Her eve 
bir mes'fıl şahsiyet tayinine ve 
aileye, tehlike vukuunda bir sı
ğmak gösterilmesine karar ve • 
rildi. Bundan başka maske mc· 
selesinin hükumetçe hallolun -
masma. bunun satışını hükume
tin monopol yapmasına lüzum 
gösterildi. Düşünülecek en na· 
zik işin halkın ucuz maske ala
bilmesini temin etmek olduğu 
kararlaştırıldı. 

İşte, son Fransız pasif hava 
müdafaasının verdiği dersler 
bunlardır. Uyanık durmak, fen
nin en evrımı çarelerine baş
vurmak, ciddi, temelli tedbirler 
a1mak... Gazlara karsı müceh -
hez ve hazır bulunmak ... Ye son 
ra rahat uyumak! .. 
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BUKREŞ HUSUSi MUHABiRiMiZDEN 
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No: 42 Nizameddin NAZiK 

Hayır Sinyor! Biz Sizden Hiç bir Fedakarlık 
Ummuyoruz. Bırakınız Gemilerinizi Ve 

Kırınız Boynunuzu! 
Cebinden bir parşömen çıka· 

rıp Venedik sefirinin bumuna 
sokar gibi uzatarak haykırdı: 

''- Bunlar, bana verilmiş o .. 
lan emirlerdir. Ben Karadeniz -
deki V enedik ticaret gemilerini 
sağlaın olarak Adriyatik denizi
ne götürmeğe memurum. Bu işi 
yaptıktan sonra belki keyfim is
ter tekrar gelirim, fakat bir defa 
ben mutlaka Venediğe gitmeğe 
mecburum.,, 

Kardinal bu sözler karşısın
da artık dayanamamıştı ve "Ti
revizan" a bir çok hakaretler sa
vurduktan sonra: 
"- Bir hrristiyan gemicisi -

nin bugün en büyük vazifesi Bi· 
:ıansa yardım etmektir - de -
r.;~~~i - Ba !saya karşı olan 
bon:umuzdur. Dinimizin emret
tıgı ve vicdanımızın bizi zorla· 
dığı bir işi bırakmak, tehlikeden 
korkmak demek olur. Gabriyel 
Tirevizan 1 Siz mert bir hıristi
yan gemicisi gibi konuşmuyor
sunuz. 

Ve sonra sesini bir kat daha 
yükselterek ilave etmişti: 

"-Fakat zannetmeyiniz ki 
biz yalnız sizin şahsınıza muh -
tacız. Sizin kahramanlığınıza 
güveniyoruz. Hayır Sinyor! Biz 
artrk sizden hiç bir fedakarlık 
ve fevkaladelik ummuyoruz. Bi
ze laznn olan gemilerinizdir. 
Gemilerinizi kullanacak hıristi· 
yan burada pek çoktur. Bırakı -
mz gemilerinizi ve kırmız boy -
nunuzu ! Heın artık sizinle ko -
nuşup pazarlığa ginncğc de lü
zum görmüyoruz. Ben papalrğın 
vekili sıfatile bir hıristiyan dev
let oJan Venediği, hıristiyanlr -
ğm selameti namına dört beş 
gemiden mahrum edebilirim. 
Bizans memurlarına gemilerini
zin yüklerini çıkarmaları ıçin 
emir v e r d i r m e s ·İ n i impa
r a t o r d a n rica edeceğim ... 
Ve yarın bu g e m i l c r d e k i 
Venedik armaları sökülecek, i · 
cine girecek olan hıristiyan 
f ~d~ilerin mensup olduklan hı
rıstıyan devletin armaları ko -
n~lac~ktır. . Tekrar ediyorum 
Tırevızan sız serbestsiniz de di
lediğiniz anda, diledicriniz yere 
gidebilirsiniz. 

0 

. Bu cevap Venedikliyi büsbü-
tdn kudurtmuştu. Kardinabn 
d~yanclıgı kilise kuvvetini bile 
hıçe sayan bir hiddetle haykır -
dı: 

" B . 1 - enı 1ayvan yerine koya~ 
mıya~aksmız 1 Buna inanmalısı
n~z kı ben Gabriyel Tirevizan si
zın dalaveralarmıza pabuç bı _ 
ra~~y~cağım. Madem ki yük _ 
le.:ımızı z~ptetmek cüretini dahi 
gostermege kalkışacaksınız· 0 
h .. alde, düşmanca çarpışm~ız 
lazımgelecek. 

- Olabilir... O da olabilir. 
Eğer kafa tutacak olursanız ge
milerinizi hücum ile de zapte • 
debiliriz. 

- Görüşürüz kardinal haz -
retleri. Yalııız size şunu söyli -
yeyiın ki kıyamet kopsa bile be
ni alakoyamıyacaksmız, yüksüz 
olarak ta, boş anbarla ve yalnız 
safra ile yola çıkacağım. Vene
dikliler ! Benimle gelmek iste -
yenlere gemilerim açık olacak· 
tır. 

Bunun üzerine kardinal kü -
fürler savurarak Sinyor Alvazi
yo'nun gemisinden uzaklaşmış· 
tı. V cnedik sefiri de Tirevizan'a 
beyhude yere bir çok nasihat -
larda bulunduktan sonra kara
ya çıkmıştı. 

Vaziyet tehlikeliydi. Herkes 
gemilerin ne pahasına olursa ol
sun elden çıkarılmamasını doğ· 
ru buluyordu. Geceleyin, "Sent 
Mari dö Forom,, kilisesinde yük 
sek harp meclisi toplantrya cla
Yet edildi. Gene uzun nutuklar, 
ateşli sözler söylendi ve nihavet 

Bunlar da Kandiye'den gelmişlerdi 
bire karşt yirmi bir reyle gemi· 
lerin "zorla alıkonulmalarına,, 
karar verildi. 

Bu meclise Venedik hüku -
metinin Kostantiniye sarayı 
nezdindeki sefiri reislik etmişti; 
ve ilk kararı tamamlayan bir i
kinci karar sureti daha kabul e· 
dildi. Bunda deniliyordu ki; 

ı - Arzusuyla Bizans İmpa· 
ratorluğu emrinde vazife alacak 
her Venedikli gemiciye dört 
yüz düka maaş tayin edilmiştir. 

2 - İmpar;ıtor maaştan baş
ka her tayfanın yiyeceğini ve 
giyeceğini de temin edecektir. 

3 - Bu esasları kabul etme -
yen her Venedikli istediği anda 
Bizansı terkedebilir. 

4 - ..• Fakat gemilerden bi
rini ka!:ınnak isteyecek olan Ve
nedikli gemiciler derhal asıla -
caklar ve bu geminin kaptanı 
derhal üç bin düka altını ağır 
para cezası venneğe mecbur e
dilecektir. 

Ve bu kararlar gayet şiddetle 
tatbik edildiler. Şüpheli tavırlar 
takınmış olan Venedikli kaptan
lar göz hapsına alındılar. Her 
gemiye Bizanslı gemiciler, za • 
bitler ve nöbetçiler konuldu. 

Fakat bir iki gün sonra, Ve -
nedik sefirine sağdan soldan 
öyle tehditler yağmağa başladı 
ki adamcağız evinden çıkamaz 

oldu ve hayatının tehlikeye gir
diğini imparatora bildirdi. Bu • 
nun üzerine bir başka telaş baş· 
ladı: 

İpini satmış serserilerden 
başka bir şey olmayan Venedik 
tayfalarını nasıl yola getirmeliy 
di.? Yüksek harp meclisi gene 
Sent Mari dö Forom kilisesinde 
toplandı. Bu mesele de uzun u
zun münakaşa edildi. Nihayet 
bu da bir sağlam kazığa bağ -
landı: 

"Venedik hükumetine bir he· 
yet gönderilecekti. Bu heyet 
gemileril'l niçin alıkonuldukları
nı dost dili ile bildirecek ve Kos 
tantiniyedeki Venedik gemici 
ve kaptanlarma Bizans emrinde 
bulunmayı kabul etmelerini em
rettirecekti. Aynca Venedik -
ten, başka bir yardıma filo da· 
ha koparmağa da çahşacaktt. 

İmparator gene kaleme sarıl
dı, bir "ricaname,, daha yazıldı. 
Gene üç kırmızı salip ile imza -
landı ve kaptan Yuvan Diyoz • 
neji kendi geınisile bu nameyi 
ve bu heyeti Venediğe götür • 
meğe memur edildi. 

İmparator bu namesinde "E
ğer Kostantiniye Türklerin eli
ne düşecek olursa bundan sonra 
Türk tehlikesinin Mora kıyıla -
rından İtalyan kıyılarına göçe
deceğini,, söylüyordu . 

[Arkası var] 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Cumhuriyet Ordusunda kullanılmak üzere 145 5 sa

yılı Askeri Memurlar kanuna ve talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf "Askeri 
bareme göre Kanunuevveldcn itibaren 30 lira asli maaş
la ve Kanunuevvele kadar 25 lira asli maaşla,, Askeri 
Adli Hakim alınacakdır. 

1 - Bir Hukuk Mektebini en aşağı iyi derecede bi
tirmiş olmak 

2 - İhtiyat zabit olmak. 
3 - 3 O yaşından yukarı olmamak 

b. 4 - B~şkasm~ geçer hastalığı ve vazifesini greği gi-
1 yapmaga manı olabilecek vücut ve akılca bir arızası 
buJunm~~ak "tam teşkilatlı bir askeri hastanede mua
yene ettırılecekdir.,, 

5 - Yabancı ile evli olmamak 
6 - Sc:ref .~~.haysiyetini muhil bir suçtan mutlak su-

rette ve hır curumden dolayı üç ay veya d h · d 1 hk,.. . a a zıya e 
ıapse ma um veya böyle bir suçtan takip altında bu
lunmamak 

7 - Saı:._hoşluk~ kwnar?a~lı~ı adet etmiş, kumar oy
?a~ış ahla~ ve sıretçe hakımlığe yaramıyacak bir hal 
ıle dıle gelmış olmamak ve bunları polis tahkikatile tev
sik etmek. 

8 - Nüfus kağıdı sureti ve ihtiyat zabiti terhis 
tezkeresi. 

9 - Diploma tasdikli sureti ve muhtasar hal tercü. 
mesi 

1 O - Bu şartlar dahilinde isteklilerin bulunduklan 
yerin en büyük Komutanlığına veya askerlik şubesi Baş
kanlığına vesikaları ve dörder adet fotoğraflarile istida 
ile müracaatları. Ankara' da M. M. V. ne müracaat 
olunur. (2876) !4135 
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Yeni ba•hyanlar içirı: 42 

Arkadaş renk değiştirdiği zaman 
yapılabilecek şeylerden birinci ve 
iknicisinin yeni rengi tutmak veya 
yeni bir renk söylemek olduğunu an· 
!atmıştık. Bugün üçüncü ve dördün
cü §eyleri göstereceğiz. 

3 - Arkadat renk değiştirmişse 
tekrar kendi rengini deklare etmek 
için, bir löve dü~üldükten sonra .da 
dört löve kıymetinde bir kuvvet la -
:ıımdır .. Mesela: 

Kör: As, rua, dam, 8, 7. 
Karo: Rua, 5, 4. 
Trefl: ıo, 9, 4 
Pik: S, 2 
Şeklindeki bir elle bir kör deklare 

ettiniz, arkadaşınız bir pike çevirdi, 
siz tekrar iki kör söylemelisiniz. 

4 - Arkadaş renk değiştirmiş -
se bir sanzatu söylemek için ne ar -
kadaşı tutmak, ne eski renge dönmek 
imkanları olmamak, fakat elde en az 
iki buçuk löve onörsü ile iki yanlı bir 
dam bulunmak lazımdır. Bu sanzatu 
sözü tekrar arkadaşa vermek için he
men hemen (menfi bir sanzatu) dur. 

Mesela: 
Kör: As, dam, 8, 7, t 
Karo: As, 8, 5 
Trefl: Dam, 10, 3 
Pik: 8, 4 

Şeklindeki bit' elle bir kör dedi -
niz, arkadaşınız bir pike çevirdi, siz 
bir sanzatu söylemelisiniz. 
Eğer arkada§ınızın rengini değif

tinnek için iki sanzatu demek için üç 
buçuk onör lövesi ile, arkadaşın ren
ginden az çok bir kuvvet bulwımak 
lazımdır. Mesela: 

Kör: Vale, 4 
Karo: Aı, 6, S, Z 
Trefl: Rua, 9, 3 
Pik: As, Rua, 8, 7 

Şeklindeki bir ette bir pik söyledi
niz, arkadaşınız iki köre çevirdi, siı 
iki sanzatu dcmclis.iniz, 
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Bilenler için 

Kaadı (S) vermiştir. 
(S) iki kör, (O) iki pik, (N) üç 

kör, (E) ilç pik, (S) dört kör söyle
mi§tir. 

(O) oyuna pik nıasile başlamıştır. 
Birinci piki kestikten sonra. (S) 

anlar ki, eğer koz empas yapar ve 
ruayı (O) bulursa, (O) karo oyna -
yacaktır. Eğer karo ası (E) de ise, 
ruadan bir el yaptırsa bile taahhüdü
nü yerine getirebilecektir, çünkü(O) 
karo oynayabilmek için hiç bir zaman 
el tutamıyacaktır ve çünkü (S) elin 
deki trefller üzerine mordan iki karo 
kaçacak ve en. az bir karo kesecektir. 
Eğer koz ruası (O) da tek veya faz 
la yanlı ise (S) bunun yapılmasına 

mani oamaz; fakat eğer burada oldu 
ğu gibi rua tek ise (S) empas yapa 
cağı yerde koz asını oynadığı takdir 
de rua düşecektir. Şu halde (S) bu 
kombinezon ihtimalini dü1ilnerek em 
pas yapmamalıdır. 

Prensip: taahhüdü yapan oyuncu, 
muvaffak olmadığı takdirde eli yanın 
daki oyuncuya geçirebilecek ve bu 
suretle onun ba§ka bir renk oynaya 
rak mordaki muhafazalı bir kaadı al 
masına sebep olacak bir empas, eğer 
bu empas taahhüdü yerine getirmek 
lüzumlu değilse, yapmamalıdır. 

BULUNMAZ 
FIRSAT 

Ev itleri için ve' terzilik veaaire 
ribi itlere mahıuı yepyeni 
DiKiŞ MAKINALARI 

Fabrika maJiyet fiyatından pek 
daha ucuza aablmaktadır. Gör
mek istey•nler Galatada Limi
tet Mi ili han1nda 2 nei kat Hu-

Romanyada Donmuş 
Alman Sermayeleri 

Bükreş, 29 Mayıs 

Bütün Bükreşin yemeklerden 
evvel iştiha piyasasına çıktığı 
Kale Viktoryamn baş döndü -
ren kalabalığı içinde bin metre 
den seçiliveren Almanlar bugün 
lerde epey çoğaldılar. 

Bükreşli Viktorya caddesin • 
de biribirini görür, kendini gös
terir ve öğle akşam yemekleri 
için midesini hazırlar. Varını 
yoğunu takıp takıştı.rıp piyasa • 
ya çıkan şu iki dirhem bir çekir
dek ahali arasına. asker caketi
nin kalıpladığı dimdik vücutla -
nna geçirilmiş lacivert sivil elbi 
selerle karışan ve adetmiş, şeh • 
rin disiplini imiş diye de Roman 
yalı ile beraber iştiha piyasası • 
na koyulan Alman seyyahları -
nm bugünlerdeki bolluğunu me
rak ettim de sordum ..• 

Bunlar, donmuş sermayeleri 
çözmek nazariyelerini yutmuş 

Alman iktisat doktorlarile, ser
mayecileridir ... Alınanların dok 
torlarına akil erdirmek, hele ik 
tisat doktorlarmın yüzlere ayn 
labilen ihtisaslarını anlayabil -
mek hiç benim harcım değil

dir. Vapur dumanından faydalı 
bir şey çıkarabilmek üzere ö -
mürlerini yarilayan, atdacak 
marul kabuklarından yemek ya 
ğı yapacak kadar uğraşabilen, 
baca kurumunu mürekkep hali
ne koyuncaya kadar sabredebi -
len yüzbinlerce Alman doktor -
lan içinde elbet "donmuş serma 
yelerin çözülmesi doktorluğu,, 
da vardır. 

Ekserisinin gözlerinde bağa 
kenarlı pertevsiz kadar kalın 
camlı gözlükler var. Yalnız don 
muş sermayelerin çözülmesini 
öğrenmek için gözlerini pertev
siz takacak kadar yoran şu Al -
man doktorlarına bakılırsa, bu 
bahsin iktisatta yeri ~ek derin 
olacak... Ben meselenın doktor 
olmayanlara anlatabileceğim 
kadarmı öğrendim yazıyorum : 

Almanlar Romanyadaki po • 
litika tesirlerini kaybettiklerin· 
denberi bu memlekette iktisat 
yollarından nüfuzlarını artır -
mak üzere büyük faaliyete baş -
lamışlar .• Romanyada Döviz sı 
kıntısı var.Gelen malların bedel 
leri gönderilemiyor.donup kalı
yor. Almanların böyle donmuş 

sermayeleri iki milyar leyi 
aşıyormuş ..• Bir taraftan piyasa 
yr. Fransızlara kaptırmamak ü
zere boyuna mal gönderen Al • 
manlar öbür taraftan donmuş 
sermayelerinin büyüdüğünü 
görmüşler ve hemen o işin mü• 
tehassısı doktorlara müracaat 
ederek çare sormuşlar .• Viktor
ya caddesinde iştiha piyasasın· 
da gördüklerimiz. donmuş ser
mayenin çözülmesi için bulduk 
lan usulü sermayedarlara bildir 
mişler, onlar da çözme doktorla 
rmı beraberlerine alıp buraya 
gelmişler. 

Alınanlar o iki milyarı geçen 
Bloke paralarile Romanyanm 
petrollan ve altın madenlerinin 
bir kısım hisselerini satın almak 
istiyorlar. Bu iş doktorca mu • 
vafxk ve fenni görülüyor ama, 
politikaca İngilterenin hiç işine 
gelmiyor. İngilterenin petrol si 
yaseti maliim. Almanlardan e· 
pey evvel davranıp bura petrol 
larınm beş senelik hükumete 
ait ihracat resmini peşin veren 
İngiliz sermayesi Alman doktor 
larının yam başlarında milyar· 
larla peyda oluvermelerini pek 
hoş göremiyor. Bu yüzden iki 
haftadır araştırılan çözme çare
leri bir türlü kabul edilip imzala 
namıyor. 

Donmuş sermayeler dedik te 
bizim de bir mikdarcık donmuş 
sermayemizin Romanyada çö • 
zülmek üzere beklediğini hatır 
tadım. Türk tüccarlarının altmış 
milyonluk alacakları da burada 
ki Bloke paralar arasındadır. 

İki hükumet arasında esasla
rı halledilen bir anlaşma ile bu 
paralarımızın . daha fazla don -
mus halde beklememesini temin 
etmişik. Sermayelerinin mühim 
bir kısmı Bloke kalmış tüccar -
lanmızın iki seneye yakın bek -
ledikleri bu paraların doktorsuz 
gönderilmesi yaklaşmıştır de -
nıııyor. 

İki haftadır Kale Viktoryada 
Romanyalile beraber iştiha pi • 
vasasmda dolaşan, sofraya otur 
duklan zaman da bütün iştiha • 
lan kapayacak kadar yiyen don 
mus sermaye doktorlannm İn -
~iliz nüfuzuna karşı giri~tikleri 
bu mücadeleden çıkaracaklan 
neticeleri müzakerelerin sonun
da yazarım. 

Eşref ŞEFiK 

Maliye Vekaletinden: 
Beş bin şişesi bir kiloluk, on bin şişesi yarım kiloluk,, 

sekiz bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli mali Yirmi Üç 
bin şi~e yazıldıktan sonra Siyah olan mürekkep satın 
alınmak üzere 18 Mayıs 935 tarihinden itibaren kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi merkezde 
kırtasiye Müdürlüğünden ve İstanbulda Dolmabahçe
de kırtasiye deposundan alınacaktır. Vermeğe istekli 
olanların beş yüz otuz yedi lira muvakkat teminatlariy
le 6 Haziran 935 tarihine müsadif perşembe günü saat 
on beşte Maliye Vekaletinde Levazım müdürlüğü oda· 
sında teşekkül eden satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(2694) 4131 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Niimune ve şartnamesi mucibince 25.000 aded Patis· 

ka torba açık eksiltme suretile satın alınacakdır. 
Eksiltme 17-6-935 tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat 15 de Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacakdır. Talib olanlar parasız 
şartnameleri almak için her gün ve eksiltme için de ta .. 
yin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme akçesi 
olan 112,50 lira ile birlikde Cibalide Levazım ve Mu .. 
bayaat Şubesindeki Alını komisyonuna müracaatları. 

(2983) 
go Hermann firma11na müracaat 

• - ==== e tıi n ler • --------------------------
4129 

3 LiRA-Tuvalete ve rtriyata ait her 
ne yapmak iıteneniz berkesin yapa· 
bileceği şekilde formilli.inil yazar 
gönderirim veya öğretirim. Sonfen 
laboratuvarı! Kadıköy rıhtım 76. 

4207 

Askeri Fabrikalar 
Komisyonundan: 

Satınaıma 

Bakırköy Barut Fabrikalarında 2 40 adet köhne Bi
don pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 6 Haziran 93S 
Perşembe günü saat 14 de Fabrikada Satınalma koınis ... 
yonuna müracaat eylemeleri. (3012) 
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(Sağdan sola dotru üstte] AIAeddin camii, Meram bağlanndan bir manzara. istasyon· 
dan şehre bir bakıf. [Sağdan ıola doğru altta] Alieddin cami•nin içi, Mevlana tür
besinin yukandan görünüşü 

liaydi Konyalılar 
Görelim sizi ! 

l'ürk.iyenin her tarafında bir 
~Yyare yarışıdır başladı. Be.o 
. u yarışta en iyi numara alacak 
ll bölümlerinden birinin Konya 
?lacağma inanıyorum. Zira şu 
~~da hatırlamış bulunuyorum 
~ı; 

b "Bundan tam onbeş yıl önce 
en Konyada bulunuyordum. 
~~tuluş kavgamızın en güç 
~Unlerini yaşıyorduk. İhtilal 
~~karası İstanbuldaki padişah 
b Ukurnetinin ve Adanadaki ya -
Q~ncı kuvvetlerin çevirmek iste-
1kleri siyasi entrikalarla mü -

c~~ele ediyordu. Eskişehirden 
~~llderilen iki tayyare mühim 

1
1r Vazife ile Kon yaya gelmiş -

~erdi. İhtilal düşmanlarının sı
~ınctıkları son kayalıklar üstün-

.. ':°":':"'· ... ı~ ı...,~ıncc yapacaklar 
~e ıcap ederse [bugünkü temiz 
.?nyayı yaratmak için] mitral

Yozıerini ve bombalarını kulla -
lıacaklardı. 
<> kon yalılar, kargaşalıklardan 
~adar bıkmışlar ve nefret et -

~1Şlerdi ki ihtital tayyarelerinin 
h a.\7alandıklarım görmek için 

erkes dlikkanlarını kapamış ve 
Soluk çocuk ismailpaşa değir-
~eni ile o zamanki jandarma 

1 ~ktebinin arasındaki meydan-
ıgı doldurmuşlardı. 
"' O gün ne olmuştu bilir misi
•tıı? 

S ~htilal tayyaresi çadırından 
0
1 arıldı. Bu küçücük bir çocuk 

t ~ncağına benziyordu ve hiç 
~ ınsana emniyet veren bir du
~ §U yoktu. Türk tayyarecileri 
~llna binmekte bir saniye te • 
Cddüt etmediler. Motor işledi. 
l>--~~yyare istemiye istemiye 
g ir~dü. Sonra yavaş yavaş yük
lı e dı ve yirmi otuz metre kadar 
~~ Yükselmiş, ya yükselmemişti 
~1 bi.~den, kanatlarından biri -
~Ul'\ govdesinden ayrıldığı görül
ta . o anda tayyare palaspandı-

s Yere yuvarlanmıştr. 

te Sahne çok acıydı ve o nisbet
lıi ~e k~r::ikti. Fakat hiç kimse
haıctu gulunç tarafı anlayacak 
~c . e görmemiştim. Bilakis her 
ll'ıısın gözleri birdenbire kızar -
lıa.~iı \7e gözyaşlarını tutama -
lıa. ar cok olmuştu. Yanımda 

§h bir Konyalı vardı. ( 1) 

oı~ Eyvaaah ... - demişti - Kör 
ll'ıe aydı gözlerim de bunu gör -
bi~ Seyctiın. Bu bozuk makineleri 
~i~~ YUtturu yutturveriyorlar. 
ta.y 

1
111. meI?leketimizde de bir 

tc~are fabrıkası yapıldığını gö 
qUş 1Yecek miyim? Bunlarla biz 
hili 1:1anrn karşısına nasrl çıka -

tız? 

b0~albuki Türk tayyarecileri 
bi11 e kırık dökük tayyarelere 
))Us~~~k, düşüp parçalanan eski 
ti~ı u taı:yarelerini kendi elle -
'on e ta?1ır ederek, o giinden 
ttıt§~a hır sürü hava harbı yap -
tl)~ ~rkve büyük hava kahra -

•• 1 ları göstermişlerdi. 

Konyah Dostlarım! Bu Yalnız Dostluğun, Yalnız 
Bir Memleket Evladı Olmanın Size Yüklediği 

Bir Borç Değildir. Biraz da~ Para İşidir. 
"Konyada, bu ayın yirmi be

şinci günü, dördüncü defa ola -
rak bir yerli mallar sergisi açı
lacak. Bu, Konyayı görmemiş 
olup ta görmek isteyenler için 
veyahut Konya'nm tadını almış 
olup ta şimdi hasretini çekmek
te bulunanlar için gayet iyi ve 
her zaman ele geçmez bir fırsat
tır. Zira, gözönünde bir tarihi 
olanca vuzuhu ile canlandıran 
sayısız abideleri, güzel tabiatı 
ve ince insanlarıya Konya cid
den gidilecek, gezilip dolaşıla • 
cak ve görülecek bir yerdir.,, 

• 
Gönül ne kadar isterdi ki yu· 

kandaki satırları kendi kalemi
mizle yazmamış olalım da, Kon 
ya Şarbaylığının neşrettiği bir 
propaganda risalesinden ikti -
bas etmiş olalım. · 

Evet ..• tlç, beş, yirmibeş, yüz 
beş değil, Konya Şarbaylığı yer
li mallar sergisini bir fırsat bi
lip bir tek propaganda broşürü 
çıkarıp dağıtmış olsaydı da Tür 
kiyelileri devlet demiryollan -
nın, temmuzun onuncu gününe 
kadar tatbik edeceği ucuz tari -
feden istifade etmeğe davet et -
seydi ne olurdu? Kıyamet mi 
kopardı? Konya Ekekonluğun -
dan, İkonyomluğunçlan, Selçuk 
ve Karaman oğullarr paytaht -
lığından tutunuz da Osman o -
ğulları "vilayeti celile" liğine ve 
Cumuriyet Türkiyesi ilbaylı

ğına kadar her devirde mutlaka 
gözönünde bir başka çeşni vere
rek boygöstermiş bir yerdir. 
Burasını kim gezmek, görmek 
istemez? 

Fakat Allahın bu yaz günle -
rinde yarattığı cehennemde 
Konya yolunu göze a1mak için 
Konya Şarbayınm paçaları sı ·
vayıp en azdan üç ay evvel işe 
başiaması. durmadan, dinlen -
meden Türkiyeyi bir propagan
da yağmuruna tutması lazımdı. 

Ey Başaralı! Ey Başaralr 
Mustafalar ve bütün Konyalı 
Türkler! İşte şimdi on beş sene 
evvelki arzunuzu yerine getir -
mek iı_:in bütün Türk ilinde bü
yük bir yarış başlamış bulunu -
yor. Meram bağlarını, Aiaeddin 
minaresini,Celaleddini Rumi'nin 
göçtüğü yeri, küçük Ata mesçi· 
dini yeni ve eski Konyarun bin
bir hatırasını bir gün düşman 
bombaları altında görmemek is
teyenler! 

Haydi görelim sizi! 
N. N. 

. (1). Galiba.'.! Ba§araıı Mustafa. 

JHC 

Atatürk abidesi, küçük Ata mes
cidi kapusu, Mevlana tüa besi, 

Konya müzesindeki Yuliyüs Çe
zar heykeli 

Gündelik gazetelerin memle
ket sayfalarında çıkacak dört 
beş satırlık bir muhabir telgra· 
fını kafi bulmak bir tuhaf hata
dır. 

Kaldı ki, bu telgraflarda bile 
şöyle satırlara tesadüf etmek 
mümkündür: 

" ... Ziyaretçiler için bir de 
Konyayı gezme programı ha -
zırlanacaktır.,, 

Muhabirimizden gelen telgra 
fın tarihine baktım: 
Mayıs 27. 
Demek ki mayısın 27 nci gü

nü, haziranın 25 inci günü açı
lacak olan sergiye A11ahın izni-
le ve hiç şüphesiz yalnız rabba
ni bir ilham ile gitmeğe karar 

verecek olan seyyahların, şehri 
ve civarını gezmeleri için Iazım
gelen program daha hala hazır
lanmamış bulunuyordu. "Hazır
lanacak,, idi... Ve hiç süphesiz 
hala ~ x ırlanmamıştır da. Bunu 
hala İstanbulda Konyayı ziya -
ret için yapılan bir propagan -
daya tesadüf etmemiş olmamız
dan anlıyoruz. 

Bu ne sürat! Bu ne alaka! Bu 
ne canlılık! 

Konyalı dostlarım! 
Biraz bizi güzel şehrinize gel

meğe tesvik ediniz! 
Bu hem dostluğun, hem bir 

memleket evladı olmanın, hem 
de yaşadığı şehre bol para gir -
mesine taraftar olmanın borcu
dur. 

Toprak Verimsiz Olunca 
Köylüden Bir Şey Aranamaz 1 
Finans Bakanı bütün !ıbaylık 

lara bir tamim göndermişti. 
Bunda : 
Toprağın verimsiz olduğu yıl 

larda köylüden ve toprak işle - . 
ten şehirliden arazi vergisi alın 
pıaması için yapılan "kırtasi" 
muamelelerin kısa kesilmesini, 
yani formalitenin gayet çabuk 
yapılmasını doğru bulduğunu 
söylüyordu. 

Finans Bakanının bu tamimi 
bilhassa köylünün ihtilal idare
sile olan münasebeti bakımın -
dan çok güzeldir ve yerindedir. 

.Y angmlar, zelzeleler, kurak • 

lıklar veya hastalıklar yüzün -
den bütün bir sen'; çalıştığı 
topratkan istediği faydayı, ce -
vahı alamamış bir vatandaşın 
"efendim muamelatı resmiye 
residei haddi hitam olmadrğı ci 
hetle" kabilinden eski Babıali 
yavelerile gene arazi vergısı 

vermeğe mecbur edilmesi cid -
den acıklı ve Türk ihtilalile ta
ban tabana zıd bir netice oluyor 
du.Ümid ediyoruz ki,İlbaylıklar 
bu tamimin çerçevesi içinde en 
büyük hassasiyeti gösterecek -
le~dir. 
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K ö y Bütçelerini Köyleri 
Görerek Ve Bilerek 

Yapmak Lazımdır 
Bir Köyün, Tamir Edilen Bir 
Kuyu /çin Tekrar Para Ver

mesi Biraz Garfp Oluyor 

Hayvan yetiştiren müesseselerimizden biri 
Çumra köylerinden birinde 

oturan bir vatandaş bize gön -
derdiği uzun bir mektupta diyor 
ki: 

"Köyümüzde bir çok ekşikler 
görüyoruz. Bunların yapılama -
ması ne bizim hatamızdır, ne de 
bu eksikleri düzeltmek ve ta -
marnlamak vaziyetinde bulunan 
!arın bize karşı alakasızlığın -
dan. 

Bunu ben anladım. Eski bir 
zihniyetin devamı karşısında bu 
lunuyoruz. Şöyle ki: 

"Bizim köyümüzde bundan 
beş yıl önce bir kuyu vardı ki, 
üstünü tahta ile, çalı çırpı ile 
örterdik. Bir gün yüksek rütbe 
li bir memur buradan geçerken 
bunu tehlikeli bulduğunu söyle
di. Ve o yıl bizden para toplat -
tI, bu kuyuya bilezik taşı yaptı 
rrldr, evvelce hamam tokmağına 
benzeyen uzun bir ağaç kol ile 
su cekilirken, şimdi sağlam bir 
zençir ve temiz bir kova ile ve 
bir çıkrığı çevirerek kolaylıkla 
bundan istifade ediyoruz. 

'Üstelik, eskiden davarlar, ta 
vuklar, hatta adamlar bazı ba -
zı bu kuyuya düşerlerken şimdi 
bu beladan da kurtulmuş bulu
nuyoruz. Fakat bu yüzden ba
şımıza bir de bela geldi: 

Şimdi tanrının yılı bizden ver 
gi alınırken bir de kuyu parası 

aranıyor. 

Bir yıl verdim, ''belki bir baş 
ka eksiklik var bizim kuyuda .. ,, 
diye. iki yıl verdim. Şimdi ar • 
tık bir itiyat halini alan ve sarf 
edildiği yer bir türlü belli olma 
yan bu garip "mükellefiyetten,, 
bir mana çıkaramaz oldum.,, 

Bu arkadaşın verdiği haber 
doğru ise vaziyet bir haylı tu -
haflaşıyor .. Bu işle uğraşan a • 
dam, her halde o köyün muhta 
n olacak. Ve anlaşılan muhtar 
hazretleri meseleyi ya yanlış tef 
sir etmiş bulunuyorlar veya köy 
lüden fazla bir varidat topla -
mak için böyle bir tefsiri karlı 
buluyorlar. 

Türkiye cumuriyeti hudutları 
içinde kuyu vergisi diye bir ver 
gi yoktur. Bu olsa olsa bir defa 
için idari olarak ve köylünün 
faydası için toplanılmış bir para 
olur ki, zaten köylü böyle SL}'· 
leri seve seve yapar. Fakat bu
nu yanlış bir istifade için baha 
ne diye kullanmak affedilmez 
bir suiistimal olur. 

Bir köyün bütcesi, o köyün 
üste başaracağı işler gözönün -
de tutularak yapılır ve bir işi 
yapmak için alman para o iş ya
pıldıktan sonra tekrar alınmaz. 
Ve Türkiyenin her tarafında 
böyle yapıldığını da görüp bilen 
!erdeniz. 

ilkin tarla, sonra Elektrik şirketi 
Meram çayı niçin akar? 

Meram'ın bağlarında ve bah
çelerinde eğlenmeğe gidenlerin 
gözlerine bu güzel gezinti yerini 
daha içe yakın, daha şiirli gÖ8ler· 
meh için mi? Elektrik §irk.etinin 
turbinlerini döndürüp akümüla • 
törlerini doldurmak için mi? 
Yoksa ••• tarlaları sulayıp köylü
nün yüzünü güldürmek için mi? 

ilk ağızda bu sorgulara veri-

ı 
lecek cevabımız şudur: 

- Hem onun için, hem bunun 
i için, hem şunun için ... 

I
' Fakat bu sene olduğu gibi Me

ram çayının suları azalmış olursa 
ilk önce düşünülecek şey ... TAR-
LA' dır. 

Konyadan bize KÖnderilen bir 
mektupta deniliyor ki: 

"Elektrik şirketi Meram çayın
daki suların azalması yüzünden 
sıkıntı çekmektedir. Çayın sulan 
zaten mevsim yüzünden azalmı§
ken, bir de bu yetmiyomıuş gibi 

yukarı taraftaki köylüler arklar 
açıp suyu tarlalarına akıttıkları 
için elektrik şirketinin sıkıntısı 
bir kat daha artmıştır." 

Yine aynı günde gelen Konya. 
nın Ekekon gazetesinde "Meram 
Çayı" başlıklı bir haberde şöyle 
bir cümle okuduk: 

"Bunun önüne geçmek üzere 
çalışılmakta olduğu öğrenilmiş-
tir.'' 

Bize mektup gönderen okuyu
cumuz eğer Ehekon gazetesinin 
haber aldığı "çalrıma" ğa bizim 
de taraftar olmamızı istiyorsa 

1 bunda hata eder. Toprakla çalı· 
şan Türk toprağının yanından ge· 
çen ve yalnız Türhiye coğrafya 
sının malı olan nehirlerden, su 
lardan, çaylardan istediği gibi, 
dilediği gibi istifode eder. Me· 
ram çayında, köylü tarlasını su· 
adıktan sonra urtan su varsa bu-

nunla elektrik turbinleri döndü
rülebifa. FGkat elektrik turbinle 
rini döndürecek suyu biriktırmeh 

içil. tarla susuz kalamaz. Elek 

trik şirketi, şüphesiz yu/,arda. 

gelen suyun azalm.ı~ ndan sıkınt 

çekmektedir. Ve yin• pek şüphe 

sizdir ki, eteklrik dinamoları Ön 

planda istediğimiz '•ir iş ve ışık 

kudretini bize vermek için dö· 

nerler. Ama her mem'"kette ak 

kömüı·den istif de başkalarına 

zarar vermemekle takyit edilir. 

Zira elektrik kara kömürle de, 
i'itialli motörlerle de elde edile
bilir ama, tarla, ne gazle, ne ben· 
%inle, ne yağla sulanabilir, ne de 
kara kömür tozu seromekle ( ! ) 
tarlaların susuzluğunu gidermek 
mümkündür. 

O ltı.1lde.. elektrik şirketinin 

turbinlerinden yukaı·daki köyler, 
kendi tadaıarını Meram'dan su
lamağa devam edecıı:klerdir. On. 
laı bu haklarından mahrum edi
lemezler. Elektrik şirketi ya kış 
günlerinde çok çalışarak yedek 
akümülatörler doldurmalı (!) ve 
ya yaz günleri sular azalınca di
namolarını çalıştıracak bir başka 
muharrik kuvvet temin etmelidir. 
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Dünya Gazetelerine Göre Hadiseler 
GÜNÜN MESELESı ÖNÜNDE 

GAZETELERiN YAZDIKLARI 

Fransa da ki 
Temps diyor ki: 

Leon Blum tahminlerinde al
danıyor, frank düşmiyecektir. 
Çünkü kendi mahvını elile ha -
.zırlamak istemiyen daha pek 
çok Fransız vardır. Parlamento 
da açılan konuşmaların başlıca 
mevzuu budur. Bizim ulusumu
zun servet ve kaynaklarına ma
lik olan herhangi bir ulus, para
sının düşürülmesini kabul ede
mez. Buhrana karşı aranılan de
vanın, frangın düşürülmesinde 
olduğunu söyliyenler, kendile
rinin panikten istifade etmek is 
tediklerini anlatmış olurlar. Bu 
günkü mesele, kabine leh veya 
aleyhinde olmak değil, frangın 
düşürülmesi leh ve aleyhinde 
bulunmak işidir. 

Paranın düşürülmesi leh ve -
ya aleyhinde olmak, 

Ulusal zenginliğin leh veya 
aleyhinde olmak, 

Meşru kazan.lmış tasarrufun 
leh veya aleyhinde olmak .. 

İşte, bütün buhranın temeli 
budur. 

.•• Frangın düşürülmesi, tela 
fisi imkanı olmayan zararlara 
mal olur. Paranın düşürülmesi, 
herhalde çiftçilerin gerçek sa -
tınalma kudretinin yeniden a -
.zalmasını sonuçlayacaktır. Çift 
çiler, ürünler değerinin artma • 
smı istiyorlar. Bu yü .. selişi te -
min edeci< frangın düşmesi de
ğildir. Frank değerinin azalma
sı, endüstriye muvakkat bir can 
lanrna verirse de bu o kadar suni 
olacaktır ki bundan tarımın hiç 
bir istifadesi olmıyacaktır.,, 

Petit - Parisien diyor ki: 
Girişih.. • siyas::l savaşın ama

cı önemlidir. Mes~le, speküla -
törlerin faaliyetine sed çekip çe
ikilmiyeceğini arr lamaktır. Spe
Gtülatörler, paranın düşmesini, 
candan ve yürekten istiyorlar. 
Kabineye aç~ktan açığa muha -
lif olan aknna karşı gelmek ge
rekliğini saylavlann ve ayanın 
pek çoğu anladı. Hükumet şefi 

Flandin 

No : 39 

Edgar WALLECE 

O sırada telefon çaldı ve Fro
yant masanın üzerinde duran 
telefona gitti: 

- Evet. evet, size çok mü -
him malumat vereceğim. Bir 
dakika sonra sizi arayabilir mi
yim? Daha orada mısınız? Te -
şekkür ederim. 

Telefonu yerine taktı, bir sa
niye düşündü: 

- Emniyet umum müdürü 
ile sizin vamnmzda açık konuş
mak istemedim. Çünkü bu ma
lfimatı ilkönce ona haber ver
mek tazım. Sonra da öğrendi
ğim beklenilmedik şeyleri sizle 
re anlatmaktan duyacağım zevk 
ren de mahrum kalmak isteme
f im. Emniyet müdürü ile yalnız 

Leon Blum 

(Handin) Finans ve bütçe me
selelerini he[lkesten iyi tanır. 
Ökonominin siyasaya takad • 
düm etmesi gerekliğini takdir e 
den mahfellerde güven muhafa
za edilmetkedir.,, 

Bu makale Flantlinin düşme
sinden önce yazılmıştır. Gaze .. 
tenin tahmini doğru çıkmamış
tır. 

Le Petit - Parisien meclis mü 
zakercsinden bahsederek diyor 
ki : 

"Sol cenahın ucunda, Leon 
Blum ayağa kalktı ve söze baş
ladı: 

"Hükumet ulusal parayı mü
dafaa etmek istiyor. Ben bu 
nokta üzerinde konuşmıyaca -
ğım. Eğer paranın değeri düşü
rülecekse, buna bütün ülkenin 
özgürce karar veıımesi gerektir. 
Bunu, ülke, istiycrek yapmalı -
dır, spekülasyonun kamçısı ile 
ve zorla değil...,, 

Merkezde ve soldaki bazı say 
lavlar, Leon Blum'ü alkışladı -
lar. Sosyalist lideri finansal ve 
para durumunun alt üst olması
nın sebeplerini ararken: 

- "Dinamiti kim koydu? Kı 
vılcnnı kim fırlattı.,, 

Diye haykırdı. Ve: 
- "Kapitalist taifesinin em

ri altında hareket etmiyeceğiz, 
biz, borsa ve banka hükümdar
larının emri altında ezilmiyece 
ğiz. Memlekette ulusal egemen 
liğin halka ait olmasını temin 
ettirmek isteyenlerin hepsi bi • 
zimle birleşmeğe davet ederiz.,, 

Le Petit Parisien aynı tarih
li nüshasrnda başka bir makale· 
sinde diyor ki: 

"Fransız bankası aksiyonları
nın devletçe satın alınmasına 
matuf bir kanun teklifi hazır1a
mağa Leon Blwn'ü arkadaşları 
memur ettiler.,, 

konuşmaklığnna müsaade t:,der 
misiniz? 

Parr ilk önce odadan çıkarak: 
- Elbette! dedi. 
Froyant emniyet müdürü ile 

konuşmak için beş dakika mü -
saatle istiyordu. 

Yale de dışanya çıktı kapıyı 
kaparken dedi ki: ' 

- Sizin vereceğiniz malu· 
m__a~t~n. sonra, h_en de size eski 
katıbınız Thalıa Drummond 
hakkında bazı şeyler söylemek 
istiyorum. Biliyorum ki bu kız 
artık hoşunuza gitmiyor. Fakat 
anlatacağım şeylere hayret ede 
ceğinizi tahmin ediyorum. 

Yale kapıyı hafifçe kapalı. 
Parr dedi ki : 
- Bu zat bizi buraya çağır

dı, acaba fevkalade neler anla -
tacak dersiniz? 

İki adam salona geçtiler. 
Yale dedi ki : 

- Yahu, bu ne aydmlık ! İn
sanın tahafma gidiyor. 

- Evet, Froyant'm beyhude 
elektrik sarfedişine pek aklnn 
enniyor. Fakat bana her ihtima 
le karşı her tarafın aydınlık ol· 

HABEŞ iŞi 
Habeşistan ita/yayı Avustur
gadan Paha Çok işgal Ediyor 
Temps gazetesi diyor ki: bazı bombardıman hareketleri· 
"Düçe'nin nutku hakkında ni göstermiştir. 

bütün İtalyan basınında çıkan Belg~lere dayanan vtamk!ık. • 
tefsirlerde, lngiltereye karşı a - l~r sekız .bomb~ atldıgına aıt ıd 
çık bir tariz göze çarpıyor. Ha • dıa~ı .teyıt edıy~r. B~nlarda~ 
beş meselesinde, Londrada ken yedısı Guerlogubı ~e. bır tan~ı 
disine gösterilen yardımın ki • Adoya atıl~ı.. Bu ikı ~er~_ezın 
fayetsizliğinden İtalya müşteki Habeş arazısınde oldugu şuphe 
dir. sizdir. Bundan başka patlama -

Reis - Ne ile suçludur? l tal yanlar, Stresada gerçekle y~n ~ç bomb.a bulundu. ~? mer 
şen İngiliz _ Fransız • İtalyan !11ılerın h~~ı kırlara duşerek 
dostluğunun Avrupaya olduğu ı~sanca zıyana meydan verme
gibi Afrikaya da şamil olması • dı.,, 

Katib - Polise tecavüz etmiş ... 

m istiyorlar. Herhalde, Habeş -------------
meselesinin İtalyan hükıimeti-~ 
ni, Avusturya işinden daha faz. Bulgaristanda Al· 

Smiths Veekly (Sidney) 

SiLAHSIZLANMA iŞLERi 

VE HARP GEMiLERi 

la işgal ettiği anlaşılıyor. Şüp- man propagandası 
hesizdir ki, Duçe Habeş mesele-
sini bans içinde halletmek is -
ter. Böyle bir mmtakada ve böy 
le bir iklimde yapılacak bir müs 
temleke seferinin zorluklarını 
Duçe pekala bilir. Ancak bu iş
te İngiltere ile Fransanın. ltal
yaya kat'i olarak tarafçı olduğu 
takdirde sonuçun daha çabuk ve 
kolay elde edileceği mütaleasın 
dadır. İtalyanın doğu Afrikasın 
da bir gelişme politikası takip 
ettiği tasdik ediliyor ve buna 
ltalyamn ök~nomsal ve demoğ 
rafik zaruretleri amil olduğu i

Sol yadan T emp• ga:z:ete.inc ya.R· 
lıyor : Deniz Konuşmaları 

lave ediliyor. 
İtalya, Fransa ve İngiltere -

deki müstemlekeci iki büyük 
devletle mütesaniden hareket 
etmek istiyor. Habeşistan mese 
lesinde İngiliz ve Fransız ten -
kitlerinin Habeş mukarenetini 
artırmağa sebep olduğu fikrin -
dedir. Düçe bu Avrupa tesanü
düne büyük bir önem veriyor. 
Bunun içindir ki, devletlerin 
l tal yaya karşı dostluğu, Habeş 
işinde belli olacağım söylemiş
tir. Yani, İtalyan dileklerini o
naylayanlar İtalyan dostu, ter
viç etmiyenler de düşmanı sayı
lacaklardır. Bunun başka türlti 
ifadesi şudur: Avrupa devlet -
lerile İtalya arasında dostluk 
münasebetlerinin devamı, bu 
devletlerin Afrika işlerinde ala
cakları duruma bağlı olacaktır. 

Bunun böyle olduğunu Al -
manya anlamıştır. Bu yolda 
kat'i bir jest yapmıştır. İtalyan 
gazeteleri bu hadiseden mem -
nuniyetle bahsediyorlar. Alman 
kabinesi uçakçılık şefi albay: 
Henin ger, 1 tal yanın Berlindeki 
hava ateşesine, Almanyanm bu 
güne kadar Habeşistana hi~ bir 
harp malzemesi vermediğini ve 
bundan sonra da vermiyeceğini 
resmen bildirmiştir. 

Daily Telegraph gazetesine 
Addis - Abeba'dan bildiriloyr 
"Habeş payitahtındaki Belçi 

ka heyeti hükumete verdiği bir 
raporla ve bir~ok fotolarda süel 
Italyan uçaklarının yaptıkları 

ması Iazım geldiğini söyledi. Bu 
na da şaşıyorum. 

- Sonra ceplerinde iki dolu 
tabanca var. Acaba neden çeki
niyor? 

- Ceplerinde iki dolu taban
ca olduğunu nereden biliyorsu
nuz? 

- Cünkü tabancaları ben 
doldurdum. Askerlik ettiğim i
çin bilirim. Tabancalardan bir 
tanesi de benimdir. Galiba bize 
if.şaatta bulunacağı içi nahoş 
hır ziyaretten çekiniyor. 

- Civardacmemurlarınız var 
mı? 

- Evet, sokakta iki kişi var. 
Duvarlar kalın olduğu icin o 

sırada telefon1a konuşması~ ta _ 
zrm . gelen Froyantm sesini işi
temıyorlardı. 

Bir çeyrek saat geçti. Fro
yant hala kendilerini çağırmı
yordu. Yale sabırsızlanmaaa 
başladı. b 

Yanın saat sonra Yale hole 
çıktı. İlk rast geldiği hizmetçi -
ye Froyantın telefonunu bitirip 
bitirmediğini sordu. 

- Affedersiniz ama, ben doğ 

General Görinltin, Sofya :z;iyare
ti, büsbütün özel ve ıahsi olduğu 
Bulgar mahlellerince tasdik edili • 
yorsa da, Prıuya BQfvekilinin Le -
histan, Macaristan ve aonra Solya
)'a gitmek ıuretile takip ettiii yal, 
dikkati çekecek mahiyettedir. Gö
ring, ıahai uçaiı ile aeyahat edi -
yor, refakatindeki kinueler de eli -
ğer iki uçakla onu takip etmektedir 
l~r. Yanında Pruaya Bakanı ile Al
manya tayyarecilik bakanı bulunu
yor. Bundan ötürü merkcai oc ıar
ki Aurupadaki bu devir •eyahati, 
ıiyaaal bir istihbar uc 6Ö.terif ma
hiyeti alıyor. 

Ceneral Göring, Bulgar hülrüm • 
dannın siyaretinde bulu"muı 
ve Baıbakan, Dııbakan ve ıimen
dilerler bakanını siyaret etmiftir. 
Malumdur ki Bulgar tayyareciliii 
Şimendifer bakanlıiının emrinde -
J.ir. 

Bir yıl içinde Solyayı iki yiilc • 
ıek Alman ıahıiyeti ~iyaret etmİf 
oluyor. Bunclan evvel, Adliy. Ba -
kanı Dr, Frank Bulgariatanı siyaret 
~tmiıti. Bir müddetten beri Alman
lar, Bul11ariatandalrıi nülualannr, 
lürlii alanlarda a-eliftirmeJı için ça
lı§ıyarlar. Göring'in %iyareti ba yol 
tla yapılan yeni bir harekettir. 

Jourııal de Debats gazetesin
den: 

Resmen ilan edildiğine göre, 
Alman - İngiliz deniz konferan
sının ilk toplantısı Londrada 
4 Haziran sabahı vaki olacaktır. 
Bu konuşmalar, öbür devletler 
mümessillerile yapılan konuş -
malar gibi bir haberleşme ve 
malumat teatisi mahiyetinde i
miş. Bu konuşmalar, ileride va
ki olabilecek resmi görüşmelere 
mukaddeme olabilecektir. lleri
deki görüşmeler, deniz silahla • 
rının tahdidi için arsıulusal bir 
anlaşmanın akdine matuf ola -
caktır. 

Kaydedilmek gerektir ki, si -
yasal mahfeller. bu görüşmele • 
rin sade fikir ve görüş teatisine 
münhasır kalmıyacağını zanne
diyorlar. Görüşmelerin, tonila -
to, deniz cüzütamları ve silah 
meseleleri gibi sırf teknik isler 
kadrosu drşma çıkacağı tarunin 
ediliyor. 

Göring'in Balkan gezintisi 

.. -- Balayı seyyahatinin altında neler var ? 
[Copenbague'da çrkan bir gazeteden] 

rusu içeriye giremem. Bizi ça -
ğırmadan odasına girmemek i· 
çin kati emir .ıldk. Fakat siz, i
kinizden biriniz girmek isterse
niz o başka ... 

Parr yazıhanenin kapısı önün 
de duruyordu. Kapıyı açtı. E -
lektrik lambalarının gözleri ka 
maştıran bol ışıkları içinde ev 
sahibinin sapsarı suratı ile kar 
§ılaşacağını hic; aklına getirme
mişti Froyant ölmÜ§tÜ. Koltu
ğa yarı otumrnş vaziyette idi. 
Göğsüne de bir hançer saplan -
mışt1. 

Parr'ın bağırması üzerine Ya
le de hemen yazıhaneye koştu. 
Masanın üzerinde kan lekelerile 
dolu uzun bir eldiven vardı. 

- İki adam, hiç bir şey söyle 
meden bakıştrlar. Nihayet Parr 
dedi ki: 

- Memurlan çağırın. Evden 
kimse dısanya çıkmasın. Bütün 
hizmetçiler mutfakta toplansın. 
. Derhal odanın içinde ınceden 
ınceye araştınnağa geçti. Bina
nın arka tarafındaki küçük hah 
çeye, bakan büyük ~nçerelerin 
ka1ın kadife perdeleri vardı. Per 

deleri açtı. Pencerelerin man -
dalları kapalı duruyordu. 

O halde Froyantı nasıl öl -
dürmüşlerdi? 

Katil nereden girmişti? Han
çer göğsünün yukarısından in -
dirilmişe benziyordu. Sonra bu 
eldivenin ne manası vardı? Cok 
kul~amlmış uzun bir şoför eldi· 
venı .. 

Her şeyi ol?uğu gibi bıraktı 
ve derhal enmıyet müdürüne te 
lefon etti. Umum müdür hala 
Froyantın kendisini çağırması· 
m bekliyordu. 

Parr sordu: 
- Sizi tekrar aradı mı? 
- Hayır! Ne oldu, yeni bir 

şey 'Tlİ var? 
· Parr kısaca meselevi anlattı 

ve umum müdürün bir kere da
ha tekdirlerini dinledikten son-
ra, ahzevi yerine koydu ve hole 
çıktı. Memurlar orada bekliyor 
lardı. 

d 
.. - Bütün evi arayacağım, de
ı. 

Yarmı saat evi aradıktan son 

Alman delegeleri Berlinden cu 
martesi sabahı harel<et edecek· 
tir. Delegelerin başkanı Riben· 
tropdur. Ribentrop, silahları a • 
zaltma işinde Almanyanm özel 
delegesidir. Ondan başka dele
geler şunlardır: Koramiral, 
Sohuster, Kaptan Hassner ve 
Korvet kaptanı Kiderlen'dir. 

Alman basını, bu konuşmala· 
ra atfettiği önemi, iri harflerle 
kaydediyor. 

Gazeteler, Almanyanm deniz 
programı hakkında Mitlerin Ra 
yiştağ meclisindeki diyevini tef 
sir ve izah ediyorlar ve Alman· 
yanın yeni bir deniz rekabetine 
girişecek vasıtalara malik olma 
dığı gibi böyle bir niyeti de bu· 
lunmardığıru ilave ediyorlar. -

• Borsen Zeıtung cllyv' Al. 

Früher, genel bir deniz silah· 
lanma yarışı aleyhinde olduğu• 
nu kat'i olarak bildirdi. Irkça ak 
raba olan iki ulus'un bir daha e· 
hediyen muhasama haline gel· 
memesi için elinden gelen her 
gayreti sarf edeceğini Hitler şid 
detle söyledi, bu diyev Alman· 
larrn, yeni görüşmelerde, son 
derece uzlaşma taraf tarı olacağı 
m göstnyor. Umit ederiz ki, 
Londrada, Almanyanın mutedil 
isteklerini anlayarak kabul ede· 
cektir.,, 

• 
Berliner Ta~eblatt diyor ki: 

"Güven istemekle, biz, çılgın 
ca bir silah yarışını istemiyoruz. 
Ancak hakiki güvenin icapları· 
na uyuyoruz. Biz bir tek lngili· 
zin uykusunu kırmak isteme· 
yız.,, 

- __. 

ra aşağıya indiği zaman, Yale 
sordu: 

- Bir şey var mı? 
Parr menfi surette başını sal 

ladı: 
- Hayır, dedi, burada bulun 

mak hakkı olmıyanlardan baş
ka evde kimse yok. 

- Öyle ama, yazıhaneye ne
reden girdiler? Holde daima in
sanlar vardı. Yalnız bas uşak 
bizimle salonda görüşmeğe gel· 
diği zaman, belki hol boş kal • 
mıştır. 

- Doğ"ru .. 
- Acaba odanın tabanında 

açılır bir kapak olmasın? 
- Havdi canım. Londranın 

göbeğinde bir ev odasının taba
nında açı hı bir kapak? 

Halıvı kaldırdılar. Hakika .. 
ten bir kapak gördüler. Bas ı.ı
şak. umumi harpte FroyantJ~ 
vazıhanesinin altında kemeri• 
bir mahzen yaptırdığını, het 
hane:i bir tayyare hücumu za .. 
manında qemen kapağı açara1'r 
bu mahzene indiğ-ini söyledi. ) 

(Arkası var 
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Bu karikatürün altına öz 
türkçe ile en iyi yazı yazan oku
Ytıculanmızdan: 

Birinciye: Bir mürekkepli 

1 
.. 

ŞUNDAN 
Engerekler 

Engerek zehirli hayvanların 
en müthişlerinden biridi:-. Bu 
Yılanın üç çeşidi vardır. Biri adi 
engerektir. Başı pulsuz ve bur
nu kütçe olduğu için diğerlerin
den ayırt edilir. Boyu 70 santi -
nıetre kadardır. En çok yol ke -
narlarında bulunur. Sıcaklar -
dan, hele rütubetli sıcaktan 
Çok hoşlanır. Onun için yiyecek 
lıayvan avına akşamlan çıkar. 

Öteki çeşidinin burnu boy -
nuzıu gibi köşelidir. Rn h-....s ... ··
boynu uzunca. ve vücudundan 
aynk gibi olduğundan öbür çe
ş:tıcrden kolaylıkla ayırt edi
lir. 

Uçüncü çeşidine de küçük en
gerek yılanı derler. Boyu uzun-
ca olmakla beraber, adi enge -
rektcn dörtte bir kısadır. Sırtın
da siyahımsı bir çizgisi vardır. 
Rengi emıerimsidir, hazan kum 
rala çalar. 

Kim? 
Babası Cemile dedi'ki: 
- Seni yaramaz seni, benim 

saçlarımı sen ağartacaksm. 
- Büyük babamın saçlarım 

kim ağartmış baba? 

No. 2 

kalem 
İkinciye 4 çocuk kitabı 
Üçüncüye: Bir albüm verece

ğiz. 

BUNDAN] 
Ağzı en geniş 
Yanardağ 

Japonya'daki yanardağlar -
dan ağzı en geniş olanı Aso ya· 
nardağıdır. Yalnız Japonyanm 
değil, bütün dünyanın ağzı en 
geniş yanardağı budur. 

Hakikatta yanardağın beş 
ağzı vardır. İkisinde ye§il renk
te madeni bir su kaynamakta -
dır. Diğer ağızlarından biri a -
rasıra indifa eder ve külleri elli 
kilometre kadar uzaklara gider. 

~ografya dersinde 
Hoca - Nasıl oluyor da de· 

nize mütemadiyen nehirler, çay
lar, dereler, ırmaklar döküldü -
ğü halde deniz taşmıyor? 

Talebe - Suyun fazlasIIU 
balıklar içiyor da ondan. 

Sıcak, so§uk 
İmtihanda çocuğun birine sı

cağın ve soğuğun tesirleri so
rulmuş. ö da sıcakların cisim· 
leri uzattığını ve soğukların da 
kısalttığını söyledikten sonra, 
cevabını aklınca blr misal ile is
pat etmek için demiş ki: 

- Mesela kışın günler kısa
lır, yazın uzar. 

Bu Numaralardan Çizgiler 
Geçirin, Bakın · Ne Olacak? 
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f~~L~ UYKUSU 1 

Çocuklar, okulun" yakında 
size izin verecek. Sıcaklarda 
öğle uykusu uyumağı unutma
yınız. 

BUNLARI DA -ı BiLiYOR ~~N~Z?_ 

Su gibi akan hava 
Siz havanın da su haline geti

rildiğini işitmişsinizdir. Hava 
nasıl su olur diyeceksiniz. Ev • 
vela şunu düşünmeli ki, hava 
bir gazdır, daha doğrusu bir çok 
gazların halitasıdır. Binacnaley 
her gaz gibi o da su haline geti 
rilebilir. 

Bugün mayi havadan sanayi
de çok istifade edilmektedir. 
Çünkü mayi havanın kendisine 
mahsus bir çok hassaları var -
dır. 

Hava sıfırdan 194 derece a -
şağı hararette mayi haline gel
mektedir. 

Bir gaz tazyik edildiği za -
man hararet hasıl ederek, bir -
denbire bırakılınca soğur. Ha -
vayx da ilk defa tazyik edip bı -
raktıklan zaman sıfır altında 80 
hararet derecesine kadar soğur. 
Bu soğuk havayı bir kaç defa -
lar daha tazyik edip bırakırlar. 
Hararet derecesi o kadar iner 
ki, nihayet hava, musluktan su 
akar gibi akar. 

Mayi hava alelade bir kaba 
konduğu zaman yavaş yavaş a
deta kaynar. Eğer dışardaki 

hararetin, üzerinde yaptığı tesi-
• rin önüne ge;Umezse, tabahhur 
eder, gider. 
O....- &~in ınayf rtavayı bttfbh1 

nin içine konmuş kutularda mu
hafaza ederler. Bu kutuların a
rasındaki boşluktaki hava çıka 
rılır. Burada "hala,, husule ge -
lir. Bu suretle mayi havayı, 
on iki gün muhafaza etmek ka • 
bildir. İçinde oksijen olduğu 
için rengi mavidir. Kesafeti adi 
suyun kesafetine yakındır. 

ÇOCUK 
MODASI 

Çocuklar smıfı geçin
ce annelerinize söyle
yin size b ö y 1 e cici 
elbiseler yapsın. 

FAYDALI BiLGiLER· 
BUGUNKU 
PROGRAM 

ISTANBUL 

18. Fransızca ders, 18.30 Senfonik 
muziki (plaklar). 19.30 Haberler, 
19.40 Siter (solo), 20 Ege caz, 20.30 
Gavin kardeıler ve mandolinetta or
kestrası, 21 Konferans, 21.15 son ha 
herler ve borsalar, 21.30 Radyo ve 
tango orkestrası ve bayan Bedriye 
Tuzan. 

BÜ KREŞ 
13 - ıs: Gündüz plilı: yayımı. 18: Radyo 

orkestrası. 19: Duyumlar. 19.lS: Kon-. 
rin devamı. 20: Sözler. 20.20: Plak. 21: 
Sözler. 21.lS: Sarvas kııarteti (Oda mu
sikisi). 21.SO: Çirt piyano konseri. 22.20: 
Robert Lhilton tarafmdan ıarkılar. 22.45: 
Duyumlar. 23: Konıer. 23.45: Fransızca 
Almanca haberler. 

MOSKOVA 
18.30: Kızıl ordu kin orkestra ve sörler. 

19.30: Kolhozlara arzularına ıöre konser. 
22: Almanca yayım. 23.05: İngilizce. 24.0S 
Macarca. yayım. 

PRAG 
20. Duyumlar • Plik • Sözler • Plik. 

20.45: Musikili radyo papuriıi. 21.40: 
Plik. 22: Duyumlar. 21.05: İngiltereye da· 
ir ıöz ve musiki. 22.40: Radyo lı:uartüo
ra. 23.lS: Son duyumlar. 23.30: Plak. 23.45 
Almanca duyumlar. 

PARIS KISA DALGALARI 
6: (25,60 m.) Pli.k. 6.4S: Duyumlar, bor

u. 13: (19,68 m.) Duyumlar. 13.30: Lille
den konser. 14.30: İnal. duyumlar. 14.40: 
Sözler, konferans. ıs.ıs: Spor. 15.30: 
Operalardan prkdar. 18: (2S.23 m.) Du
yumlar, borsa. 18.4S: Sözler. 19.30: Hafif 
musiki. 20.30: Spor. 20.4S: Duvumlar. 21: 
Duyumlar. Borsa, 2ı,30: Röle (konser). 
23.30: Sözler. 

MONIH 
20.05: Aqam musikisi. 21: Dtrnımlar. 

21.05: Plilı: harbi. 21.lS: "Yasemin açın
ca., adlı karışık oyun. 23: Duyumlar. 23.20 
Procram ara11. 24: Danı mu.iii. 

HAMBURO 
20: Sk~ (müzikli) 21: Duyumlar. 21.10: 

"'Glil mevsimi, hariran,. 22: Uluslararası 
müzik şenlikleri. 23: Duyumlar. 23.25: Mü
zikli procram arHı. 24: Aqam konıcri. 

BRESLAU 
20: Şen konser. 21: Kısa duyumlar. 2J.t0 

Küçük halk mliziği. 22: Ma11tar. 23: Du
yumlar. 23.aO: Gece konseri. • 

Mayi hava gayet soğuk bu -
har halinde tabahhur eder. Su 
gibi süzülebilir. Lastik bir 
b o r u y u mavi hava ıçıne 
sokarsanız, çekici vurunma cam 
gibi kırabilirsiniz. kurşun çelik 
mukavemetini alır. Mayi hava· 
nın içinde sertleştirilmiş civa ile 
bir çiviyi çakabilirsinz. 

SiNEMALAR 
TiYATROLAR 

0 ipek (İncili kadın), ve (Gece ya· 
rısı Kulübü) 

* Sumer: (Matmazel Nituş) ve 
(Demirhane müdürü) 

* Türk: (Paganini) ve (Herkes 
kendi bahtına). 

"' Tan: (Boğaziçi Şarkm) 
ııı Elhamra: (Solmuş Güller) ve 

ve (Sema Devleri) 
ı;ı Melek: (Ekmekçi Kadın), (Ko

mikler müaabakaaı). 
* Melek: (Bir kadının haysiyeti) 

ve (Mösyö Bebe) 
:t- Şık: (Sana Tapıyorum) ve 

(İnsan Avcısı) 

* Yıldız: (Kalpten Kalbe) ve 
(Şarlo Asker). 

*Asri: (Deli Gönill) 
* Alkazar: (Tarzan ve Eşi). 
• Alemdar (Harb) ve (Vahıiter 

Kralı) 

• Hilal: (Aık ve kan) ve (Kanun 
Muhafızı) 

:t- Milli: (Ekmekçi Kadın) ve (Ko 
miktar müaabakaaı) 

"' Kadıköy Süreyya: (Karyoka) 
• Uıküd.r Hale: (Prensin çılgın· 

lıklan) 

• 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu gete nöbetçi eczahaneler ıun -
tardır: 

Eminönünde "Hasan Haydar,, , 
Alemdarda "Übeyit,, , Lalelide "Sıt
kı,. , Küçlikpazarda "Cemil,, , Şehza 
deboşmda "Asaf,, , Aksarayda "Ziya 
Nuri ... Samatyada "Teofilos,, , Ş~
rernininde "Nanm,, • Karagümrükte 
"Arif,, , BüyUkadada "Şinasi Riza,, , 
Heybelide "Yusuf,, , Bakırköyünde 
''Merkez,. , Balatta 'Tı ıilyadi,,, Has 
köyde "Yeni Türkiye,, , Kasırnpaşa
da "Yeni Turan,. , Kadıköyünde Mo 
dada "Faik İskender., , Altı yolda 
"Mahmut,. , Beyoğlunda "Kanzuk., , 
Pangaltıda "Karakin Kürkçiyan., , 
Galatada "Hidayet., • Kurtuluşta 
"Necdet Ekrem,. , BC§ikta~ta "Na
il,, , Eylipta "Hikmet,, eczahanelcri 

• 
YOLCU MURACAAT 
YERLERi 

Deniz Yollan accntcıi Te-
lefon 42362 
Akay {Kadıköy iskelesi baı 
memurluğu) Telefon 43732 
Şirketi Hayriye, Telefon 44 7 03 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 22925 
Şark Dcmiryolları müraca-
at kalesi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryolları müra-
caat kalemi. Haydarpap. 
Telefon 42145 

• 
L 1 M AN 
HAREKE rLERI 

Dün limanımıza gu vapurlar gel • 
miştir: 

lmrozdan (Kocaeli), Izmitten (Ay 
ten), Akdenizden ( Pilisina). Kösten
ceden (Raçel Karol), Akdenizden: 
(Balkan). 

• 
. D~n limanımızdan ıu vapurlar git· 

mııtır: 

Karadenize (Vatan), lzmite (Gü
zel ~andırma), Muda~yaya (Asya), 
Mersıne (İnebolu). 

• 
Bugün limanımıza gelecek vapur • 

tar §unlardır: 
lzmirden (Sakarya), Karadeniz . 

den (Aliniya), Akdenizden (Akuila) 
Akdcnizden (Aka), Pireden (Helu • 
van) . 
Bandımadan: (Bandırma), Mersin 

den Gerze, Mudanyadan Asya, lzmit
ten Güzel Bandırm~ Karadenizı'lrn: 
(Tan) • 

• 
Bugiın limanımızdan gidecek va • 

purlar şunlardır: 
Bandırmaya (Bandırma), Mudan

yaya (Tayyar). 

• 
iTFAiYE 
TELt:.FONLARI 

İstanbul itafiyeai 2422ı 
B~yoğlu ıtfaiyeıi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Üsküdar itfaiyesi 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı mıntakalan için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

HASTANE ADRESLERi 
VE TELEFONLAR! 

Cerrahpaşa hastanesi. Cer· 
rahpaşa 21693 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
Doğumu caddesi 60179 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 24553 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 4334 l 
Gülhane hastanesi. Gülhanc 20510 
Kuduz hastanesi. Çapa 22142 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırk;, Rcşa 
diye kışlası J 6 .. 60 
Etfal hastanesi. Şişli 42426 
Haydarpaşa Nümune has-
tanesi 60107 

• 
ÇABUK S IH Hl 
YARDIM TEŞKILATI 

Bu numaradan imdat cı.ıo
mobili istenir. 

• 
44998 

KONGRELER 

Cerrahi cemiyetinden: 

2 Haziran 935 Pazar günü Cerrah· 
paşa hastahnesinde yapılacağı evvel
ce ilan edilmiş olan içtimamuz hafta 
tatili kanununun tatbikmdan ötürü 
6 Haziran 935 Cuma günü saat beş 
buçukta Cerrahpaıa hastanesinde ya 
pılacaktır. 

• 
VAPUR TARiFELERi 

JCÖPRO. HAYDAllPASA • IC.ADIKOY 

15 Mayıs 935 tarihinden itibaren 

(Her pn) 

Küpriiden 
Kalkıı 

H Paea· Kadıköy\i
dan K. ne Varı$ 

630 x f 6 48 6 53 
700 x 7 18 7 23 
730 D 7 so 
735 x 7 S3 
735 X E 7 53 7 58 
300 820 
820 x 8 40 
830 D 850 
840 E 85S 
840 D g 00 
905 Toros 923 928 
9 45 X Adana 1003 10 08 

1020 1040 
1100 x ıı 18 1123 
11 so x 1208 12 13 
12 30 12 so 
1315 x 13 33 13 38 
l4 00 X Ankara muhtelit14 18 14 23 
14 30 14 48 1' 53 
ıs ıo x ıs 28 ıs 33 
ıs so x 16 08 1613 
16 25 16 40 
16 45 x 17 os 
17 00 11 ıs 
\ 7 25 Adapazan 17 43 1748 
17 so x 1810 
18 00 ıs ıs 
18 30 Ankara ıür'at 18 48 1853 
18 ss x 19 ıs 
19 10 19 2S 
\945 x 200:. 2008 
?.O 30 x 20 48 20 S3 
2J 10 x 2130 21 ss 
22 30 x c. 22 so 225~ 
23 4S X A. 240S 2410 

A. baretli ıeferin treni cuuıa. pazartesi 
ttünlcri ııler. 

B. Jşaretli seferin treni ı:ıersembe ve ı:ı:a• 
z.ar günleri i•lcr. 

X baretli ıefcrlerio Banliyö t,.. ... 1 • ..tı. 
iltisakı vardır. 

• 
KADIKOY. HAYDARPAŞA• ICÖPRO 

15 Ma)'lS 935 tarihinden itibaren 

(Her sün) 

Kadıkl5· H. Paıa· 
riinden K dan K.. 

62S 6 35 >: 
7 30 7 38 x 
7 00 
8000 

805 XD 
805E 8 ıo x 
8 30 

84S x 
9000 

9 ıs Ankara ıür'at 
90SE sııs 
9 40 948 x 

10 20 1028 x 
10 so 10 58 Adapazan 
11 40 11 48 x 

6 so 
7 53 
7 20 
820 
82S 
825 
850 
g 05 
g 20 
935 
93S 
ıo 03 
10 43 
11 13 
1203 

12 30 12 40 Ankara m\lhtclit 12 SS 
1305 1315 x 13 30 
ıs 45 135S x 14 10 
143S 14 ss 
15 00 1508 x ıs 23 
1540 1600 
16 20 1628 x 16 43 
ı. so 17 10 

ı1 ıs x 17 35 
17 25 17 45 
lHS 18 ıs 

11115 x 18 35 
1830 18 40 Adana 18 ss 
1900 1908 x 1923 

1935 x 19 S5 
1945 19 S3 Toroı 20 08 
20 20 2028 x 20 43 
21 10 21 20 x 21 35 
21 ss 2205 x c. 22 20 
23 os 2315 X B. 23 30 

C. 111.retli seferlerin treni 1 Hazirandan 
31 Birinci Teırine kadar 1$1er. 

D İşaretli seferler cuma günleri yapılma=
E. İşaretli seferler cuma gUnlert yapılır. 

Sisli tipili ve şiddetli fırtınalı havalard3 
vapurlar bulunduklan mahallerden hareket 
etmiyec:ekler • barınmak mümkün olmı. 
yan iıılı:eleleri tutmıyacak. yahut daha ev
~ • terkcdebilccelderdir. 
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PASTALAR 
Yemişli pasta 

Yağlı hamurdan ince açılıp 
y~varlak bir kalıp kesiniz. Kes
dıkten sonra, çıkarıp üzerine 
hbı içine koyun~z. Hamurun 
i~~n~. taze kiraz, vişne, frenk U
zumu, yahut elma veyahut ar -
rı:ut ezmesi koyup fırına veri _ 
n~z. Yarım saat kadar pişiril • 
dıkten sonra, çıkraıp üzerine 
kaysı salçası; veriniz. 

Yağlı hamur yapmak için 
500 gram unu mermer üzerin -

de açınız, içine 250 gram tere • 
yağı ve biraz tuz ve bir bardak 
su ilave ediniz. 

~ay i~in 
500 gram unu mermer üze : 

rinde açınız, 350 gram tereyağx 
150 gram toz şekeri, üç yumur· 
ta sarısı, biraz vanilya ile ha -
mur yapınız, yarım santimetre 
kahnhgmda açınız. İstenilen 
kalıp ve şekilde kesiniz. Üzeri • 
ne yumurta sürerek fırında pi -
şiriniz. 

Oıtü tenteli rahat bir bahçe ve balkon ıeılongu 

YÜZÜNÜZÜ 
GÜZELLEŞTiRMEK 
iÇiN 

Yüzün derisi pek naziktir. 
Bunun için yüzün derisini çok 
korumak lazımdır. Yüzde ba -
kımsızlık yüzünden sivilceler, 

KA DiN 
VE 
YAZ 
MODASI 

Renkli ipek kurdelalar bu seneki 
yaz modasında garnitür olarak çok 
kullanılmaktadır. 

1 - Yaprak yeşili renginde ipek 
krepten bir elbise yaka ve kolların 
kenarları işlemeli eteklik ortasında 
da bir dikiş vardır. (II inci b için) 
94 santim ende 3,95 metre kumaş 

lazımdır .. 

2 - Açık san renkte bafif yün -
den veya ipek krepten bir elbise kol 
lar 3/ 4 uzunluğundadır ve omuzlar 
üzerinde pelerin vardır. {III üncü 
b için) 130 santim. eninde 3,70 met
re kumaş lazımdır. 

3 - Açık mavi renkte kırmızı ka 
reli tafttan basit bir günlük elbise mo 
deli. Dört köşeli yakanın ve yarım 
kolların kenarlan organdi piliselidir. 
Kemer olarak geniş lacivert renkte 
bir parlak kurdelS. (il inci b için) 80 
santim eninde 3,80 metre kuma a
zımdır. 

parazitler, kuruluklar vesaire 1 . w. • . . . . . 
husule gelmektedir. Bunlara dıgımız gıbı ıçıne hır kaç damla 
karşı yüzü korumak için yüze limon suyu veyahut kafur suyu 
muhtelif maskeler konulur. Av- damlatmah ve bu terkibi yüze 
rupadaki güzellik enstitülerin- sürmelidir. Kuruduktan sonra 
de, yüze sürülen terkibin adına maske sıcak su ile veya sıcak 
maske derler. pansımanla kolayca çıkarılır.Bu 

Burada yapılışr ve kullanışı ~aske. aynı zamanda besleyici 
kolay bir iki maske tavsiye edi - hır tesır yapmaKtadır. 
yoruz. Maskeler yapılırken ev- MEYVE MASKELELERI 
velemirde yüz esaslı surette te· 
mizlenmelidir. Yani yüzün deri
si adeta nefes almağa başladığı 
bir zaman maske yüze konmalı
dır. 

Yüzde çıkan kirli ve siyah uç
lu sivilceye benzeyen parazitle
ri .vesaireyi bertaraf için parafin 
maskesi yapılmalıdır. Parafin 
eczahanelerde ve drogerilerde 
bulunur. Parafini ısıtmalı ve 
sonra yüze sürmelidir. Kuru -
yuncaya kadar beklemelidir. Pa 
rafin kuruduktan sonra bir zar 
gibi çıkar. Maskeler yumuşak 
bir fırçayla yüze sürülmelidir. 

Yağlı ve kirli yüzlere yumur
ta akı maskesi çok iyi gelir. Bu
nun için bir yumurtanın akını 
almalı ve köpürünceye kadar 
çalkamalı, sonra içine bir iki 
damla limdn yahut kafur suyu 
damlatınahdır. Sonra bunu yü
ze hafif bir surette sürmeli ve 
bir kaç defa tekrarlamalıdır. 

Yumurta akı yüzde kuruduk. 
tan sonra kolayca kaldırılır. 

Kuru mat olan yüzlere, yu -
murta sarısı maskesi pek iyidir. 
Bir wmurta sansını almalı ve 
iyi çalkamalı ve yukarıda söyle-

Taze hiyar, domates, çilek 
yüzün rengini açar ve deriyi 
besler .• 
Hıyar, domates veya çilek ev

vela ezilmeli ve sonra suyu bir 
tülbentle süzülmelidir. Hiyarı 
kolayca ezebilmek için bir ren -
de kullanılabilir. Bu süzülen su
yun içine bir kaşık kaolin (ecza
hanelerde bulunur) atılmalı ve 
hazırlanan lapa yüze sürülme -
lidir. Kuruduktan sonra lapayı 
sıcak pansımanla bertaraf etme· 
lidir. 

GENÇLEŞME MASKESi 
Çok nazik olan yüzlere ve ir

mik taneli gibi derilere muhtelif 
kepeklet ve nişastalar iyi gelir. 
İki yemek kaşığı nişasta, glise
rin veya kafur suyu içinde hal
ledilmeli ve mahlfıl yüze sürül
melidir. 20 dakikadan sonra 
yüz temizlenmelidir. Muvaffa -
kiyet şüphesizdir. 

LÜLECi ÇAMURUNDAN 
MASKELER 

Yağlı ve kalın yüz 1 ere 
lüleci çamurundan maskeler çok 
iyi gelmektedir. Yüze sürülecek 

JOAN C RAVFORD'UN 
GÜNEŞ BANYOLARI 

Sinema yıldızlan içinde, vü
cudunun güzelliği için güneşe 
en büyük pay ayıranlardan biri
si de joan Cravford'dur. Hatta 
ona Hollivudda "Güneş ilahesi,, 
diyenler de çoktur. 

Bütün dünyaya gençliğini, 
sıhhatini ve kuvvetini ilan eden 
akaju rengindeki teni ile Joan 
yalnız Amerikan gençliğine de
ğil, bütün düz:ı.ya gençliğine gü
neşin kıymet ve faziletini öğret
miştir. 

Joan güneşe tapar. Muhteşem 
bir ~içek gibi gün ışığının altın
da açılir, serpilir, ~ücudunu can 
landıncı hararetine bırakır. 

Güzellik ve kuvvet.. Fakat 
ilk önce kuvvet! 

Joan diyor ki: 
- Benim mesleğimde kuvvet 

en başta gelen lüzumlardan bi
ridir. Onun içindir ki, güneş 
banyolanma bu kadar saatler 
tahsis etmişimdir. Fakat işim, 
o derece zorlu olmasa, mesela 
sadece patates soymaktan iba
ret ?.ulunsa dahi, gene güneşi 
tecrubc ederim. Eminim ki 0 
za~a~, her halde patatesleri da
ha ıyı soyarım. Bir insan ne ka
dar kendi sıhhatine güvenirse 
daha iyi bir mcvkie yükselmek: 
ten o kadar emin olabilir. 

Joan güneş banyosunun nasıl 
yapılması lazımgeldiğini de şöy
le anlatıyor: 

saat dörtten beşe kadar kalabili
rim. Vücudu güneşe her halde 
tedricen alıştırmalıdır. Bilhassa 
ilk haf tal arda uzun müddet gü
neşte kalmak, sadece vücutta 
ıstırap verici yanıklar hasıl et
mekle kalmaz, hatta insanı ağır 
surette hasta edebilir. 

ilk gün için on beş dakika ka
fidir. ikinci ve diğer günlerde 
dakikalar bir parça daha uzatı
labilir. Ben iki haftanın sonunda 
güneşte doksan dakika kalmağa 
tahammül edebilirim. 

Sonra günün en iyi saatini in
tihap etmesini de bilmek lazım
dır. Zannediyorum ki, saat on 
bir, bütün diğer saatlerden iyi
dir. Saat iki, üçe doğru güneş 
ışığı kuvvetinden kaybeder. 

Sonra derinin kurumasına 
mani olmak için vücudu yağla
mak da mühimdir. Ben zeytin
yağı ile sirkeyi yan yarıya ka
nştınyorum. Bir şişeye dolduru
yorum. Vücuduma "sürmeden 
evvel de iyice kanştınyorum . ., 

Joan güneş banyolannı daima 
evinin bahçesinde ve tepesiz bir 
çadırda alır. Güneşe karşı vü
cudunu alıştırmak için evvela 
sırtı güneşe çevirmeli, sonra 
dönmelidir. 

Yaz ortasında güneş banyo ta- ' 
n iki üç saat sürerse, yeknasak
hğı gidermek için, kendi husu-

çamur temiz bir çamur olmalı
dır. Avrupada bu çamurlar dro
gerilerden tedaik edilebilir. 

OKSiJEN VE RADYOM 
MASKELERi 

Gergin ve yorgun cilt
lere iyi gelir. Fakat bu mas
keler güze 11 eşme ensti
tülerinde yapılmalıdır. Çünkü 
yapılacak bir hata yüzün derisi· 
ni daha fazla bozabilir. Bu mas
keler muvakkaten güzelleşmek 
için de kullanılır. 

Mesela bir misafirliğe, ziya -
f ete veya baloya giderken gü -
zel görünmek için zararsız bir 
şey tavsiye edelim: 
Ani güzel görünmeler için göz
lerin altına biraz yumurta akı 
sürmek ve sonra üzerini pudra
lamak kafidir. Bunu tecrübe e
diniz, muvaffakiyetini görecek
sınız. 

Daha yukarıda tavsiye etti -
ğimiz maskeler ani güzel görün
mek için değildir. Bunlara de -
vam edilirse tesiri daimidir. Bu 
maskelere başlanıldığı zaman 
bidayette haftada iki maskeden 
fazla maske kullarunamalıdır. 
Fazla maskeler yapılacak olur -
sa cilt maskelere alışır ve tesiri 
görülmez. Sonraları haftada bir 
defa kullanılmalıdır. 

Yüzdeki çiller için ucuz ve 
çok tesirli daha iki şey tavsiye 
edeceğiz: 

Yüzü sık sık limon suyu ile 
yıkamalı veya bir avuç mayda
noz küçük küçük kesilerek su i
çine atılmalı ve bu su ile yüzü 
sık sık yıkamalıdır. 

Yüzlerini berrak tutmak iste· 
yenler, pirinç unu kolasını süt 
içinde halletmeli ve geceleyin 
yatarken yüze sürmeli, sabahle· 
yin ılık su ile bertaraf etmeli. 
Keza süt veya tereyağlı sütte 
aynı tesiri yapar. Zeytin yağı: 
gibi yağlan kullanırken çok dik 
kat etmek lazımdır. Nazik ve 
büyük mesamatlı yüzlere bu 
yağlar fena tesir eder. 

Yüzün derisinin daima rutu
bet ve suya ihtiyacı vardır. Bu 
iddianın doğruluğunu göster -
mek için bir İngiliz kadınının 
tenini ve bir de çok güneş gören 
cenuplu kadmın yüzünü misal 
n1:ır:ılr P'Ö"terebiliriz. 

Joan Crawford si· 
nema yıldızlan ara -
sında gözlerinin bil -
yüklüğü ve ifadeli -
liği ile meşhurdur. 

Yukarıdaki kari -
katürü bu hususiye • 
tini vermektedir. 
J o a n Grawfordun 
bu karikatürünü ya
pan ressam bu bir 
tek resim sayesinde 
birdenbire meşhur ol 
muştur. .._ __ ....., ____ _... _ __. 

- Takip edilecek usul çok 
basittir. Ben baharda, güneş bir 
az ısınınca hemen başlarım. İlk 
gün, on beş dakika ile iktifa ede
rim. Birkaç haf ta sonra pek ala 

si havuzunda iki üç banyo alır. 
Çok sıcakken yüzmek tehlikeli 
olduğunu söylerler, fakat b• 
şimdiye kadar hiç bir rahatsızlık 
ve fenalık hissetmedim. 
Güneş banyolarınu da tembel 

~~çirmem. Gö~üme renkli göz-ı senaryosunu tetkik ederiın. Y~: 
luk takarak kıtap okurum, ya- hut da katibime yazılacak nıek 
hut oynıyacağım yeni bir filmin tupları dikte ederim. 
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AYDA 75 KURUŞLA 
Suyu 85 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz· HiCj bir tehlikesi yoktur • otomatik ayarh 
Petin 88 alra • Bir aene vade ile vor•lıe 72 llra 4 aene vade ile verulıe 82 1,2 llra • Kira aıda 7& kur11,. 

S A T i E 
SATIŞ YERLERi 

SALIPAZAR MACAZASI Sahpazar1, necatl Bef Ceddeal, n. 428 • 430 Tel: 44883 
METRO HAn TUnel mefdanl, ae,oııu Telefon; 44800 
ELEKTIRIK EVi BeJazlt, MUrekkep~ll• cadd•I Telefon: 24378 
KADIKÖY Muvakkithane caddul, Telefon: 80790 
BÜYUKADA 23 nıaan caddul Telefon: 58,128 
USKUDAR ŞlrkeU Hayrlfe lakelesl, Telefon 80312 

Bu Aletler; sayfiyede de banyo ihtiyaanızı CjOk ucuz olarak temin eder. 

Doğru Yürümesini Öğrenelim 1 

Matah fekilde hareket eden merkezi sıklet 
\'leadun •flrhtı l'eriye Vicudan •tırbtı fine 

&bJaufbr TeriJmİflİr 

Fena yuruyuş Kalçaların fena durufu 
Kalçalar ata aola Ay•k lbumundu fazla 

kayıyor toputa buayor 

Düzeltici hareketler 

YENi NEŞRiYAT 

BOVUK OAZETE 
Bü~ Guetenin (32) inci .. ,._ 

çılmuftr. Bu aa)'ldan dü.,a 'nlkuata
na dair birçok reaim " ,azür nrdır. 
Büyük Gazete bu aay11mcla 3 tefrika, 
edebi raman, korll\aDÇ aam Uimli po 
lia romanı, ainema, mizah ..mfelerin
clea bqb Eu.a Ret•dıa, Mawun bi 
lriıy.i adlı tanni müaahabesi, Sabri 
Salimin Telepatiye ait bir yazısı, Ce
lil Kan Ali isimli bir macera, ha • 
minnenin paç kalana nuibatlan " 
- birçok ..,.._ varcLr. 

Uıkildar icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve aa

tılmaama karar verilmiı olan 2335 
No. lu Fort markalı otomobilin 
4-6-935 T. ne müsadif aaJı cilnü aaat 
10 dan 11 re kadar Usküdar iskelesi 
meydanında satılacağından talip o
Janlann yevmi mezkürda mahallinde 
buır bulunacak memura müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

• • 
ÇiÇEK MERAKLILARlnA 
Anu.,. çamları. her nevi mey
" fidanlara, zinet çiçekleri. ea 
nadide .. , çqitlerimii vardır. 1 
Bahçemizi siyaret etmecla bat· 1 

ka yere gltmeriniz. 
şı,u - Çifte Cevialer 

• .!i!ii!!!!! Etem Ali lEarcletler iiiiiiiii• 

ee . UUzenıcı hare~etler 
•1t •cbmhırla merkezi .Jdeti 

dojnaltmak 

Kalçalann dotra 
dU1'11f U Bu hareketler b:r tabure 6at6Dde • 

7apalır 

~da Süne eokatında 3 na· 
marab •P1rtmıanda 1 numara. 

----- -- - --- --- ---- • 
3218 

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

Düzeltici hareketler 
A,.k "kalça laareketlerl 

Tabü yüri;-:-;.:~e-
ket clGs bir ip boyunca, 
kana içerde bacak ada
leleri pflİn olmadan, 
n ald11m ricat lllde
tinin bu bac.ktaa ite
kine pçifi He mefl'1ll 
olarak, batım• dik Ji· 

rlybllz. 

Dozeltici harekatlar 
Klçlk llueketlerle merkezi 11kletin dilzeltilifl 

Ayakları çevikl&flirınek için 
SırtGsll pbp •,aldan dwua da,..U aaretiyle 

y•pıhr 

. 
G3vdenin " beflD dofru 

=~~d tatalmuı için yapılacak 
Bacaklar ... ...k -
miti if ia Japılaeak 

......_ ıı.reat 

'"""'-----~~~~~~~~----~--~~------~--~~----~ 
laueket 

KARAKÖY 
ECZANESİ 

fılÜS~YIN MU~NU 

' Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 va) kadar latanbu• 
Divanvolu No ı 18. 

411°._J 

Muavenehane ve ev telefonu 
22398. Yazlık telefonu Kandilli 
38. Beylerbeyi 48. 4101 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, lstanbul, Ankara cad
desi, 100.- BaaıldıiJ yer : TAN matbaam. 

Umumi DefrİY.&t ve yazı itleri Müdüril: Milmtu FAllC 

Hayat Sigortalarında Değerli 
Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük feliket olan ölüm ve ma1Qliyetin 
acılarından çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi: 

Maluliyeti de Temin Eden Senelik Te
mettülii Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz •• Bu sigortayı memleketimizde yeg&ne tatbik 
eden: 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

yaptıtı bu yeni nevi ile bayat aigortalannda mühim bir inJalip yapmqtır, 

Çtlnki bu ıigorta ile : 
Ölüm ve malQliyet temin olunur - her 1e11e nakdi temettO verilir -

vefat halinde mtlemmen mebliğ derhal ödenir - mukavelenamenin hita· 
mmda ıigortab hayatta bulunursa ve mal(iliyete ujra111.1mıı ile müem
men mebüğ % 1 O fazlaaiyle tediye olunu - muvakkat ve daimi maJQliyet 
müddetınce ücret almmu - daimi maUWyeı halinde mleaamea meblttm 
% 10 a aenelik Irat olarak verilir ve ftfatta ")'8 mulravelenamenia bita
mmct. mften>nlf'D meblal yene tamamen adenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigortanızı 
yaptırmak üzere şu adreslere müracaat ediniz : 

Jlıaadolu Sigorta Şirketi 
Muamellt merkezi : latanbul, 4 ilDc:ll Vakıf ban. Telef.: 2053f. 

Umumi acentabğı: Galata, Unyoa han. Telefon: 44888. 

4109 
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MÜSTAHZARATI 
"' ANKARA• ISTANBUL BEYOGLU 

Tıbbi Müstahzarat 
Hasan Kuvvet Şurubu küçük 60 

,, ,, ,, orta 100 
,, " u büyük 150 
,, .. ,, ,, en büyük 250 

Hasan Oksürük Pastilleri 30 

Hasan Levantaf an 
Hasan Levan tası ı 00 

,, ,, Lüks kristal şişe 400 

Kolonya ve Losyonlar 
90 derece halis limon cicekleri kolonyasile 

yasemin, Jeytak, rnenekş~ Çiçekleri. 
( Küçük çep şişesi 1/ 24 litre 25 
( Cep şişesi l / 16 ,, 40 
( Küçük 1/ 8 ,, 70 
( Orta 1/ 4 ,, 130 
( Düz büyük şişelerde 1/ 3 ,, 150 
( Büyük 1/ 2 ,, 250 
( " 1 " 500 
( " ,, ,, büyük 400 
( Lüks kristal şişelerde küçük 300 
( Kilo ile 500 
( Cam kapaklı şişeler 1/ 8 litre 130 
( ,, ,, ,, 1/ 4 ,, 200 
( " ,, ,, 1 / 2 ,, 300 

Nesrin kokulu kolonyası 1/ 24 ,, 12,5 

,, ,, " 1/ 16 " 20 

" " " 1/ 8 " 35 
" ,, " 1/ 4 . " 60 

" " " 1/ 2 ,, 100 

" " " 1 " 200 

" " ,, 'Açık litre ile 250 

" " 
,, Cam kapaklı şişeler 1/ 8 litre 80 

" " 
" 

" " " " 1/ 4 " 130 
" " " " 1/ 2 " 200 

Kokulu Sabunlar 
Hasan Tuvalet Sabunları küçük 

,, " " 
" 

" " " 
'' '' ~' 

Hasan Gliserin Sabunu 

" " " 
" " " .. " " 

Hasan Tıbbi Sabunları 

orta 
büyük 
Lüks küçük 
" büyük 

orta 
büyük 
lüks 

,, Alaminum sabunluk kutusu 

Pudra ve Sürmeler 

10 
15 
25 
25 
35 
10 
15 
20 
30 
20 
15 

Hasan Pudrası kadınlar için küçük kutu 30 
,, ,, ,, ,, orta kutu 50 
.. ,. " " büyük ,, 75 

Hasan "rıraş Pudrası erkekler için küçük kutu 15 

" ,, ,, ,, ,, orta ,, 25 
,, ., ,, " " büyük ,, 40 

Hasan Talk çocuk pudrası paket 1 O 
" ,, ., ,, teneke kutu 20 
,, ,, pudrası 500 gram kutu 40 
,, Sürmesi sürmedenlikle 25 
,, Sürme lüks sürmedenlikle büyük 40 

NASIRLAR 

Krem ve Briyantinler 
Hasan Kremi tüp içinde 
Hasan Kremi Vazo yağsız 
Hasan Briyantini 

" 
" 

,, 
" ,, 

" 
,, 

,, ,, 

" 
,, 

Tıraş 

likid 
goma argentina 

,, ,, orta 
,, " büyük 
" likid küçük 
" " büyük 

Levazımatı 
Hasan Tıraş Sabunu kutusuz 

,, ,, ,. kutulu 
,, ,, Kremi kutulu 
,, ,, ... ,, kutusuz 

Hasan Tıraş Bıçaklan 10 aded 
Hasan Tıraş Bıçaklan 1 aded 

20 
50 
25 
40 
30 
50 
75 
50 
75 

20 
25 
30 
25 
45 

5 

Çiçek, gülsuyu ve yağları 
Hasan Çiçeksuyu 

D 1/4 litre 40 
1/2 " 50 " ,, 

" ,, 
Hasan Gülsuyu 

" " 

,, 

,, 
,, 

1 ,, 75 
1/ 4 ,, 40 
1/2 " 50 

" " 1 " 75 
Hasan Gülyağı ve Neroli 1 gramlık 50 

,, ,, 2 " 90 
,, " " 5 ,, 200 

" " " 10 " 375 

" " " 15 " 550 

Diş Müstahzaratı 
Dişleri inci gibi yapan ve diş etlerine ebedi 

hayat veren ve kanamasını meneden ve diş 
ağrısını dakikasında ' durduran, dişlerin çürü
mesine mani olan : 
Hasan Diş Macunu Danto~ 

,, ,, Suyu 
20 
30 
60 u ,, ,, orta 

,, ,, " büyük 100 
10 
17,5 
26 
35 
42,5 
60 

Hasan diş fırçaları gayet sert ve sıhhi 

" " " ,, " " 
" " ,, 
,, " ,, 
,, ,, 
" u " ,, " " 

" ,, 
,, 
•• ,, 

" 
" 

" 
" 

,, 
" " 
t9 ,, 

" ,, 
" ., 

" 

70 
95 

Saç Suyu ve Sabunları 
Saçları uzatır, kepekleri ve mikroplan izale 

eder ve yumuşak tutar. Dökülmesini kat'iy
yen meneder. 
Hasan Toz Şampuanı 10 

,, Likid ,, küçül{ 30 
,, " " büyük 50 

Hasan saç sabunu küçük 25 
,, ,, ,, büyük 3 misli 50 

Hasan Trihofil saç suyu 12 5 
Hasan saç ve elbise fırçalan çok mükemmel 90 

,, " 
" 

,, 

" ,, 
" 
" 

., 
,, ., 
,, 

" 
" " 
" 

" 
" ,, 
" 
" 

,, 125 
,, 140 
" 150 
" 175 

., 225 

H A V A G A Z 1 ile 

FRiGELUX 
Dünyaca tanmmış markalı bir 

BUZ DOLABI 
işlemesi garanti 

Müstesna FIAT 
Ayda 5,50 Lira 

VERESiYE 
Satış 

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, Nefaset ve Lezzet ifade 

eder. 
Hasan tereyağı 

" . " 

125 gr. 20 
250 ,, 40 

Hasan Tereyağı kilosu 
Hasan Zeytinyağı 

,, " 
" ,, 
" ,, 

1/4 Kg. 
1/2 ,, 
1 

2 
" 

160 
40 
50 
75 

125 

" " 
6 Kg.tenekesile 400 

" ,, 17 " ,, 900 
Hasan Fıstık özü yağı 

" " " ,. . büyük 
Hasan Parafin yağı küçük Müshil ve Müleyyin 

,, ,, ,, büyük 
Hasan Hindyağı halis 

" " ,, 
Hasan Bademyağı şişe 

25 Gr 
50 ,, 

100 
200 

50 
75 
20 
25 

30 
,, ,, ,, orta 50 
,, ,. ,, büyük 250 gr. 80 
,, ,, ,, acı küçük 40 

" ,, " ,, büyük 60 
Hasan Gliserin ufak şişe 5 

" " " 
Hasan Balıkyağı 

" ,, 
" " 
,, " 

" 1/ 4 Kg. 

1/ 2 " 
1 ,, 
2 " 

Glüten Mamulatı 

10 
40 
60 

100 
175 

Şeker hastalığına ve zayıflamağa mahsus 
çok dakik ve ayarlıdır. Taze ve lezzetlidir. 
Hasan Glüten Ekmeği 

,, ., Gevreği 

., Bademli Glüten Ekmeği 

., Glüten Makarnas1 1/2 Kg. 
,, ,, Unu 1/2 ,, 
,, ,, Şehriyesi 1/2 ,, 

Hasan Diyabetik Çikolatası .. " .. 
Şekeri 

,, ,, " 
Hasan Tuzsuz Ekmeği 

,, Çavdar Ekmeği 
,, Berekfafst 1/2 Kg. 

" 
" 

., 
,, 

Kilosu 
kutu 

Kg. 
50 Gr. 

100 " 

35 
60 
60 
60 
60 
60 
25 

450 
40 
10 
40 
20 

125 
225 
30 

Haşaratı ve Fareleri 
öldüren 

Fayda Hasan 

,, " 
,, ti 

" ,, 
,. ,, Pompa 
,, ,, ,, · II 

1/4 litre 
1/2 ,, 
1 ti 

6 " 

Far Hasan Fare Zehir Macunu 
,, ,, ,, ,, Buğday 

Hasan Fare Zehirleri ikisi bir arada 

30 
50 
80 

350 
100 
60 
25 
25 
40 

Ozlü Hububat Unları 
Çocuklara ebedi bir hayat veren nefis ma

hallebi, tatlı, çorba ve püreleri yapılan : 
Hasan Pirinç özü unu 250 Gr. 

,, Buğday özü unu ,, 
,, irmik özü unu 
,, Patates özü unu 
,, Arpa ,, ,, 
,, Türlü ,, . ,, 

Mercimek 
" 

,, ,, 

" 
" 

(Ararot) 

" ,, 
,, 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

,, Bezelye ,, ,, ,, 25 
,, B. mısır ,, ,, ,, (Kornflavur) 25 
,, Çavdar ,, ,, ,, 25 
,, Badem özlü unu 3 5 
,, Yulaf özlü unu 35 
,, Badem ve Yulaf özlü unları 500 gr. 60 

Hasan özlü unları büyük 500 gr. 40 

Muhtelif Müstahzarat 
Hasan Granto Prezervatif 1 aded l O 

,, ,. ,, 6 ,, kutusu 50 
,,, 

" " 
1 ,, ipekli 15 

" " ., 6 ,, ,, 75 
,, Maimukattar o distile 1 kg. şişesile 20 
,, ,, ,, ,, 2 kg.şişesile 35 

Hasan Gazoz Tozları 1/ 4 Limonlu ve Mey- 60 
vah 

,, .. 
" " 

.. 
" 

1/2 
1/ 1 

,, Karbonat paket 
Hasan Karbonatı 100 gram 

" ,, 250 " 

" 
,, 

" " Hasan Kinin 
,, 

" 
" 

,, 

" " 
•• 

" 

500 " 
1 Kg. 

Komprimeleri 

" 
" Tozu 
,. 

" 
" 

100 
40(). 

5 Gr. 

2 " 
10 " 
l5 n 

zo il 

.. 

0,25 

100 
175 

5 
10 
20 
35 
60 
15 

125 
400 

40 
20 

70 
80 
oo 

Hasan Naftalin 250 gr. 7 1/ 2 

" " 500 " 15 
,, ,, 1 Kg. 30 
,, Bom opodoldok romatizma için 100 
,. Nane Ruhu 50 
,, Melisa ruhu 

Sel dö Karlsbod 
,, .. 
" " ,, Setliç 

Mangesile Kalsine 

,. " 
Hasan Demirhindi özO 

,, ,, ,, orta 

ti " ,, büyült 
Hasan Hasta Derecesi gayet hassas 

50 
35 
60 

100 

30 
30 
50 
40 
60 

100 
100 

--··- - . ---- IJıı>Dr. IHSAN SAM:•--"'-!!'"11 

6 Haziran Perşembeden · ı · ~akte~iyoloji L~boratuarı. 
• • Umumı kan tahlı14t1, frengı 

ıtıbaren noktai nazarından (Wassennan 

Belvu•• ' del'. . ve Kahn teamülleri) kan kürey· 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 

hastalıktan teşhisi, idrar. bal· 
gam, cerahat, kazurat ve su tah 

S f 
e lilatı, Uttra mikroskopi, busus1 

B a iye aşılar istihzarı. Kanda üre, şeker 
ayan I 1 Klorür,Kollesterin miktarlantun 

tayini, Divanyolu No. 189. 

!!!!!!!~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i~~tr • ~- Tel. 2091$1 

•ııı11111111111111111111111111111ıı11ıı·~ 
101 istiklal eaddeai ~~-~~~~~~~~---~~~~1 EVAPURCULUK§ 

- -... ~;.ğı .... kund··· gimek imkl-·,~~---· ! ıM-ISIR ·ıs L 1. nı 1.1 e ~ ı nını scJbederler. Yürüyüşünüz size Devlet Demiryolları ve Limanlan iıletme 1 , 
zap verir. işte; naaırl rı kökünden Umum idaresi ili.nları 

1tökecek pek kolay ve az masraflı 

E Türk Anorurr.. Şirketi ; - -E lstanbul Acentatığı ! " 
- s :: : Liman Han, Telefon: 2Z92 · -

= i : Trabzon yolu ; bir tedbir : Akşamları derunüne 
kafi miktarda RADIO SAL TS 
ilave edeceğiniz suda ayak banyo. 
•unu yapınız bir kaç fCÜD zarfında 
bu azap veren nasırları kolayca 
çıkarabilecekı iniz. 

Hemen bu akşam ecı.anenizden 
bir kutu RADiO SAL TS iıteyini:r:. 

Her eczanede satılır. 

-- Göz Doktoru -• 
ŞUKRU ERTAN 
Bırinci Sınıf Mütehassıs 

ıBabıali) Ankara caddesi No. 60 
Telefon : 22566 1 

~~~~~~~~~· 
!1100 

Muhammen bedeli 10440 lira olan ve 775 tonu tama
miyle meşe 385 meşe çam veya gürgen olabilecek ce-
m'an 1160 ton odun 17-6-935 pazartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 783 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza 
kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe ka
nuni manileri bulunmadığına dair beyannameyi havi 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Buna dair 5'artnameler parasız olarak Ankarada mal
zeme dairesir:den ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk 
müdürlüğünden alınabilir . . (2949 ), ~163 

Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 
Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
TtlRKiYE tŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

1 

§ AK S U vapuru 4 Haıir8" ; 
- R'ı~· ::: : S A L 1 günü eaat 20 de 1 

-

E ye kadar "3035., 4168 1 ; 
11!111111111111111111111111111111111111 . ______________________ .....,_.,.,,. İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 

EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 
tSKENDERiYE'de satılmak üzere emaneten maJ gönde-
renler, hesabımıza, TüRKiYE İŞ BANKASI şubelerinden ~ Kimyager .. 

av an s a ı a b i 1i r 1 e r • ı Hu·· sam ed dırı 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette tab· 
iş görmek istiyenlerin MISIR İŞ LtMiTED'i tercih etme- E 

J 
• lillerı yapılır. Emınonu, rn ..J• 

leri kendi menfaatleri icabıdır. 1 k sınP ve Eytam Bankası arşı 

Telgraf adresi MISIRİŞ - lskenderiye · izzet Bey Hanı...--
- 4106 ~ 4178 


